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– segir sjómaðurinn, sveitavargurinn og sjávarútvegsfræðingurinn
Ólafur Arnar Ingólfsson í samtali við Bæjarins besta. Sjá miðopnu.

Fimmtudagur 20. júní 2002 Fimmtudagur 20. júní 2002 Fimmtudagur 20. júní 2002 Fimmtudagur 20. júní 2002 Fimmtudagur 20. júní 2002 ••••• 25. tbl.  25. tbl.  25. tbl.  25. tbl.  25. tbl. ••••• 19. árg. 19. árg. 19. árg. 19. árg. 19. árg.

ÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMÁ VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐ

Stofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvemberStofnað 14. nóvember 1984 1984 1984 1984 1984 • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • • Sími 456 4560 • Veffang: www.bb.is Veffang: www.bb.is Veffang: www.bb.is Veffang: www.bb.is Veffang: www.bb.is • Netfang: • Netfang: • Netfang: • Netfang: • Netfang: bb bb bb bb bb@@@@@bbbbbbbbbb.is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. .is • Verð kr. 200200200200200 m/ m/ m/ m/ m/vvvvvsksksksksk
ISSN 1670 - 021XISSN 1670 - 021XISSN 1670 - 021XISSN 1670 - 021XISSN 1670 - 021X

– segir sjómaðurinn, sveitavargurinn og sjávarútvegsfræðingurinn
Ólafur Arnar Ingólfsson í samtali við Bæjarins besta. Sjá miðopnu.

Fiskilykt afFiskilykt afFiskilykt afFiskilykt afFiskilykt af
öllu sem égöllu sem égöllu sem égöllu sem égöllu sem ég
hef tekið mérhef tekið mérhef tekið mérhef tekið mérhef tekið mér
fyrir hendurfyrir hendurfyrir hendurfyrir hendurfyrir hendur

Samþykkt með sjö atkvæðum að endurráða Halldór Halldórsson bæjarstjóraSamþykkt með sjö atkvæðum að endurráða Halldór Halldórsson bæjarstjóraSamþykkt með sjö atkvæðum að endurráða Halldór Halldórsson bæjarstjóraSamþykkt með sjö atkvæðum að endurráða Halldór Halldórsson bæjarstjóraSamþykkt með sjö atkvæðum að endurráða Halldór Halldórsson bæjarstjóra

Magnús Reynir studdi ráðningu HalldórsMagnús Reynir studdi ráðningu HalldórsMagnús Reynir studdi ráðningu HalldórsMagnús Reynir studdi ráðningu HalldórsMagnús Reynir studdi ráðningu Halldórs
Ráðning Halldórs Halldórs-

sonar í starf bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar næsta kjörtíma-
bil var samþykkt á fyrsta fundi
nýrrar bæjarstjórnar með sjö
atkvæðum gegn engu.

Tveir af þremur bæjarfull-
trúum minnihlutans sátu hjá
en auk bæjarfulltrúa meiri-
hlutans (D- og B lista) greiddi
Magnús Reynir Guðmunds-
son (F) tillögu um ráðningu
Halldórs atkvæði sitt. Magnús
lagði fram ítarlega bókun þar
sem hann gerði grein fyrir

afstöðu sinni.
Bæjarfulltrúar Samfylking-

arinnar (S) létu bóka, að þeir
teldu óeðlilegt að ganga til
atkvæðagreiðslu án þess að
þeim væru kunnar allar stað-
reyndir málsins, svo sem varð-
andi launakjör, uppsagnar-
ákvæði, biðlaunarétt og aðra
þætti.

„Það skal tekið skýrt fram,
að afstaða okkar til málsins
byggist á engan hátt á and-
stöðu við þá persónu sem
meirihluti bæjarstjórnar

hyggst ráða til starfa“, sagði í
bókuninni.

Halldór var ráðinn bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar í upphafi
síðasta kjörtímabils fyrir fjór-
um árum. Hér er því um
áframhaldandi ráðningu að
ræða.

Við kosningarnar nú skip-
aði Halldór efsta sætið á D-
lista Sjálfstæðisflokks og
gegnir því starfi bæjarfulltrúa
á komandi kjörtímabili ásamt
stöðu bæjarstjóra.

Sjá bls. 5.

Frá fyrsta fundi nýkjörinnar bæjarstjórnar. Í ræðustól er
Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar, en sitjandi eru
fulltrúar minnihlutans, þau Magnús Reynir Guðmundsson
(F), Sæmundur Kr. Þorvaldsson (fyrsti varamaður S-lista)
og Bryndís Friðgeirsdóttir (S).
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Þegar vakin er athygli á stöðugt auknum ríkisumsvifum í höfuðborginni, á
sama tíma og sífellt er höggvið af ríkisgeiranum og þjónustunni á landsbyggðinni,
er sú fullyrðing jafnan uppi, líkt og til varnar, að höfuðborgin sé ekki að
keppa við landsbyggðina. Það sé ekki markmið höfuðborgarinnar að
soga til sín fólk af landsbyggðinni. Á þeim bæ snúist baráttan um að
koma í veg fyrir að vel menntað, ungt fólk flykkist til annarra landa, þar
sem því bjóðast fleiri og betri atvinnutækifæri, ef Reykjavík er ekki í stakk búin
til að mæta samkeppninni við útlönd. Reykjavík sé höfuðborg alls landsins og
þurfi á samvinnu við landsbyggðina að halda, en ekki samkeppni. Og satt best að
segja hefur almúginn á landsbyggðinni trúað þessari orðræðu og litið þannig á að
höfuðborgin væri sveitarfélag númer eitt á Íslandi.

Fyrir nýliðnar kosningar vorum við ítrekað minnt á, að þrátt fyrir að vel hefði
til tekist á mörgum sviðum í höfuðborginni hefði hún tapað forustuhlutverki sínu
og væri ekki lengur í fyrsta sæti. Fyrir íbúum kaupstaða og sjávarþorpa úti á landi
lá þó engan veginn ljóst, hver missir höfuðborgarinnar var. Hverju hún hafði
glatað? Ekki hafði  Stjórnarráðið hefði verið flutt út á land. Alþingi og Hæstiréttur
voru á sínum stað. Meira að segja Flugvöllurinn og Kári voru um kyrrt í

Vatnsmýrinni.
Í nýjasta hefti tímaritsins „Ský“ sviptir sigurreifur bæjarstjóri  Kópavogs

hulunni af leyndardómnum: Reykjavík hefur átt í bullandi samkeppni við
„landsbyggðina í Kópavogi“ og tapað. Og vart verður annað ráðið, af
viðtali blaðsins við bæjarstjórann, en að „reðurmótað útlit“ Smáralindar,
sem er sögð „miðstöð verslunar og þjónustu á Íslandi“, hafi mestu  ráðið

um ófarir höfuðborgarinnar, þótt sitthvað fleira sé tínt til, af mikilli hógværð!
Það er ærið umhugsunarefni, að á meðan stjórnvöld skipa svo málum að íbúar

sjávarplássa mega ekki nýta sér lífsbjörgina við bæjardyrnar, þá sé það eitt helsta
viðfangsefni sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að takast á um hvoru megin
lækjar verslunarhallirnar skína.

Aðalsmerki höfuðborgar eru ekki verslunarhallir, heldur hitt, að íbúar alls
landsins geti með stolti litið til hennar sem jákvæðrar ímyndar. Bæði gagnvart
umheiminum og ekki síður inn á við sem höfuðbóls, þar sem ráðamenn vita, að
velmegun innan borgarmúranna byggist á samstarfi og gagnkvæmri virðingu við
þegnana utan þeirra.

s.h.

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

eftir starfskrafti til að hafa umsjón með
morgunverði á Hótel Ísafirði í sumar.

Um hlutastarf er að ræða.
Áhugasamir vinsamlegast hafi sam-band

við Diddu í síma 456 3360 á milli kl. 09:00
og 15:00 virka daga.
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2ja herbergja íbúðir:
Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Brunngata 12a: 57,4 m² íbúð í
mjög góðu standi á n.h. í tví-
býlishúsi ásamt sér geymslu og
þvottahúsi í kjallara og eignar-
lóð. Tilboð óskast
Engjavegur 33: 50,4 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Tilboð óskast
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv.
ca. 555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
3. hæð í Dvalarhreimili aldraðra.
Áhv. .ca. 3,7 m.kr. Laus strax.
Verð 6,3 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs. Áhv.
ca. 600 þ.kr. Tilboð óskast
Túngata 3: 80,7 m² íbúð á 2.
hæð ásamt rislofti.
Verð 4,5 m.kr.
Atvinnuhúsnæði:
Sindragata:  veiðafærageymsla,
tvö bil, harðsteypt gólf, heitt og
kalt vatn og hiti. Tilboð óskast
Sindragata 14: 534 m² stál-
grindarhús á einni hæð. Húsið
er nýtt, vel útbúið atvinnuhús-
næði á góðum stað.
Verð 25 m.kr.
Verslunarhúsnæði:
Hrannargata 2: 164,1 m² versl-
unarhúsnæði á 1. hæð og kjall-
ara. Húsnæðið er tilvalið fyrir
rekstur verslunar og/eða video-
leigu. Verslunarinnréttingar geta
fylgt með. Verð 6,3 m.kr.
Suðureyri:
Aðalgata 2: 136 m² 6 herbergja
sér íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr. Verð 6,2 m.kr.
Aðalgata 2: 124,2 m² neðri hæð
í tvíbýlishúsi, fyrrverandi póst-
hús með öllum tilheyrandi inn-
réttingum. Verð 6 m.kr.

Einbýlishús
Hlíðarvegur 14: 170,8 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
risi. Húsið er mikið endurnýjað,
ekkert áhvílandi. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 46: 186 m² enda-
raðhús á þremur hæðum. Fallegt
útsýni. Séríbúð á neðstu hæð.
Skipti á minni eign möguleg.
Verð 8,9 m.kr.
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.
Verð 12,9 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, risi og bílgeymslu.
Húsið allt nýmálað að utan.
Skoðum öll tilboð.
Verð 6,1 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² ein-
býlishús á 2 hæðum ásamt bíl-
skúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
möguleg. Verð 13,5 m.kr.
3ja herbergja íbúðir:
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 13: 79,2 m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju ásamt sér
geymslu. Verð 4,5 m.kr.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – Ísafirði

Símar: 456 3940  &  456 3244
Fax: 456 4547 – Netfang:

tryggvi@snerpa.is
Heimasíða: www.bb.is/tg
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Starfsfólk óskast til sumarstarfa við

herbergjaþrif og í gestamóttöku.Vaktavinna.
Upplýsingar veitir Áslaug

Hótel Ísafjörður

bb.is/tg
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Magnúsar Freys Sveinbjörnssonar

Þorbjörg Finnbogadóttir Sveinbjörn E. Magnússon
og systkinin

Innilegt þakklæti til allra sem sýndu okkur hlýhug
vegna fráfalls sonar okkar og bróður

KómedíuleikhúsiðKómedíuleikhúsiðKómedíuleikhúsiðKómedíuleikhúsiðKómedíuleikhúsið
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ráðuneytiráðuneytiráðuneytiráðuneytiráðuneyti

Kómedíuleikhús Elfars
Loga Hannessonar hefur hlot-
ið 50 þúsund króna styrk frá
samgönguráðuneytinu til upp-
setningar á einleiknum Mugg-
ur, en styrkurinn er veittur
undir formerkjum menninga-
tengdrar ferðaþjónustu. Eins
og fram hefur komið fjallar
verkið um ævi og störf list-
málarans Muggs (Guðmundar
Thorsteinssonar) frá Bíldudal.
Áætlað er að frumsýna verkið
á Bíldudal á haustmánuðum
og ferðast síðan með það til
Reykjavíkur og Ísafjarðar.
Ætlunin mun svo vera að hafa
verkið ávallt til taks þannig
að það megi sýna með
skömmum fyrirvara, skorti
skemmtiatriði fyrir ferðahópa
eða aðra gesti á Vestfjörðum.

Handrit leikritsins semur
Elfar Logi í teymi við Vigdísi
Jakobsdóttur og byggja þau
það á tveimur verkum, annars
vegar bók listfræðingsins
Björns Th. Björnssonar um
Mugg og hins vegar óútgefnu
handriti Hafliða Magnússonar
um sama efni.

Innritun nýnema í Mennta-
skólann á Ísafirði fór fram á
mánudag og þriðjudag síðustu
viku en endurinnritun lauk
nokkru áður. Á hádegi á
föstudag höfðu 264 nemendur
skráð sig í dagskólanám við
skólann og koma þar af 77
þeirra beint úr grunnskóla. 32
nemendur koma aftur inn í
skólann eftir hlé og 155 endur-
innrita sig. Nemendafjöldi við
MÍ í haust verður því líklega
svipaður og í fyrra, sem var
metár í sögu skólans, en þá
voru dagskólanemar þar alls
280. Hafa ber í huga að enn
getur nokkur fjöldi nýnema
bæst við fram að skólasetn-
ingu og fyrr verður ekki ljóst
um endanlegan nemenda-

fjölda. Ólína Þorvarðardóttir,
skólameistari MÍ, segir
ánægjuefni hversu vel grunn-
skólanemar af svæðinu virð-
ast skila sér í skólann þrátt
fyrir hve smár árgangur ný-
nema í ár er.

„Núna er fámennur árgang-
ur að koma inn í framhalds-
skóla um land allt. Til að
mynda útskrifuðust aðeins 42
nemendur frá Grunnskólanum
á Ísafirði á dögunum og mér
sýnist þeir flestir hafa skilað
sér hingað. Það er því ánægju-
efni fyrir okkur hve heimturn-
ar virðast ætla að verða góðar,
þrátt fyrir smæð árgangsins“,
segir Ólína.

Horfur virðast eitthvað vera
að batna fyrir trésmíðabraut

MÍ, en útlit var fyrir því að
hún yrði ekki við skólann á
haustönn vegna fárra skrán-
inga á hana. Nú hafa væntan-
legir trésmiðir hins vegar tekið
við sér. Ef nokkrir þeirra til
viðbótar skrá sig á brautina
má telja líklegt að hún fái inni
við skólann í haust.

Að sögn Ólínu virðist sókn
að heimavist MÍ verða svipuð
og á liðnum vetri, en þá
bjuggu 23 nemendur á vistinni
að staðaldri.

Vel hefur gengið að ráða
starfsfólk að skólanum og
hafa nú allar lausar kennara-
stöður þar verið mannaðar.

Menntaskólinn á Ísafirði
verður settur sunnudaginn 25.
ágúst.

Færri hús á hættusvæðiFærri hús á hættusvæðiFærri hús á hættusvæðiFærri hús á hættusvæðiFærri hús á hættusvæði
Niðurstöður hættumats

Veðurstofu Íslands vegna of-
anflóða á Ísafirði og í Hnífs-
dal liggja nú fyrir.
 „Samkvæmt matinu liggja
mörk hættusvæða nokkru ofar
en þau gerðu samkvæmt
bráðabirgðamati og færri hús
eru á hættusvæðum“, segir
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar og einn
nefndarmanna. „Helst hefði
maður ekki viljað sjá neitt hús

á hættusvæði, en það er ekki
raunhæft miðað við aðstæð-
ur.“ Hættumatið er nú til kynn-
ingar. Bæklingi hefur verið
dreift í öll hús á umræddu
svæði, en milli klukkan 17:00
og 19:00 í dag verður opið
hús í MÍ þar sem kort munu
liggja frammi og hægt verður
að ræða við nefndarmenn og
sérfræðinga frá Veðurstofu.
Klukkan átta hefst svo í skól-
anum borgarafundur um mál-
ið.

Að kynningu lokinni liggja
niðurstöðurnar frammi í fjórar
vikur. Þá hefur sveitarstjórn
hálft ár til að ákveða varnar-
aðgerðir. „Það er fyrir löngu
búið að ákveða hvað verður
gert í Holtahverfi og Selja-
landshverfi. Í Holtahverfi
verða byggð stoðvirki á upp-
takasvæði, en í Seljalands-
hverfi verður byggður leiði-
garður. Aðrar aðgerðir hafa
ekki verið ákveðnar“, segir
Halldór.
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Grunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á ÍsafirðiGrunnskólinn á Ísafirði

ÓskilamunirÓskilamunirÓskilamunirÓskilamunirÓskilamunir
hafa safnast upphafa safnast upphafa safnast upphafa safnast upphafa safnast upp

Mikið af óskilamunum af
ýmsu tagi hefur safnast upp í
Grunnskólanum á Ísafirði á
liðnum vetri og er nú svo
komið að skápar og skúffur í
skólanum eru að springa. Hér
er helst um að ræða fatnað á
borð við vettlinga, húfur,
íþróttaföt og þess háttar. Í
nokkrum tilvikum hefur vitn-
isburður ekki verið sóttur og
einnig er nokkuð um að

nemendur eigi bækur í skól-
anum. Ósóttur vitnisburður
verður sendur til nemenda
síðar en aðra óskilamuni verða
krakkar og foreldrar að sjá
sjálfir um að sækja. Þeirra er
hægt að vitja í anddyri gamla
barnaskólans. Rétt er að gera
það sem fyrst þar sem allur
óskilafatnaður verður sendur
til Rauða krossins í lok mán-
aðarins.

Tölvu- og netþjónustan Snerpa á ÍsafirðiTölvu- og netþjónustan Snerpa á ÍsafirðiTölvu- og netþjónustan Snerpa á ÍsafirðiTölvu- og netþjónustan Snerpa á ÍsafirðiTölvu- og netþjónustan Snerpa á Ísafirði

Aukin gervihnatta-Aukin gervihnatta-Aukin gervihnatta-Aukin gervihnatta-Aukin gervihnatta-
þjónusta við skipþjónusta við skipþjónusta við skipþjónusta við skipþjónusta við skip

nýja rás við Iridium-gervi-
hnattakerfið þannig að fleiri
skip geta nú verið tengd
Snerpu samtímis. Að sögn
Björns Davíðssonar hjá
Snerpu fóru í síðasta mánuði
um 3.300 tölvuskeyti til og
frá skipum sem tengd eru um
Inmobi l -samskiptakerf i
Snerpu en notendur eru nú á
fjórða hundrað talsins.

Snerpa hefur m.a. sérhæft
sig í þjónustu til skipa á hafi
úti og býður aðgang um bæði
GSM og NMT og gervihnatta-
kerfin Iridium, Inmarsat M og
Mini-M ásamt EMsat inn á
sérstaka póstmiðlara. Bæði er
þar um að ræða eigin búnað

Snerpu sem er Inmobil-sam-
skiptagáttin og einnig sér
Snerpa um að reka MarStar-
samskiptagátt Netverks.

Að sögn Björns Davíðs-
sonar er Iridium-tenging við
Snerpu nú hagstæðasta gervi-
hnattatengingin, þar sem
Snerpa tekur við tengingum
beint um Iridium-gervihnett-
ina (innan kerfis). Alls eru nú
rúmlega fimmtíu skip tengd
skipaþjónustu Snerpu. Fyrir-
tækið hefur sl. tvö ár veitt
skipaþjónustuna í samstarfi
við Radiomiðun hf. sem sér
um markaðssetningu og segir
Björn að samstarfið hafi
gengið afar vel.

Tölvuþjónustan Snerpa á
Ísafirði hefur tekið í notkun

Björn Davíðsson.

Mæling á umferðarhraða gegnum HnífsdalMæling á umferðarhraða gegnum HnífsdalMæling á umferðarhraða gegnum HnífsdalMæling á umferðarhraða gegnum HnífsdalMæling á umferðarhraða gegnum Hnífsdal

Varla meiri en í fyrraVarla meiri en í fyrraVarla meiri en í fyrraVarla meiri en í fyrraVarla meiri en í fyrra

Sjö þúsund laukar bera blóm um allan ÍsafjarðarbæSjö þúsund laukar bera blóm um allan ÍsafjarðarbæSjö þúsund laukar bera blóm um allan ÍsafjarðarbæSjö þúsund laukar bera blóm um allan ÍsafjarðarbæSjö þúsund laukar bera blóm um allan Ísafjarðarbæ

Sparar mikla vinnu á vorinSparar mikla vinnu á vorinSparar mikla vinnu á vorinSparar mikla vinnu á vorinSparar mikla vinnu á vorin

Miklar túlípanabreiður hafa
vaxið upp úr beðum víðs vegar
í Ísafjarðarbæ að undanförnu.
Veður hefur verið með allra
besta móti vikum saman og
vaxtarskilyrði „blómleg“.

Ásthildur Cesil Þórðardótt-
ir, garðyrkjustjóri Ísafjarðar-
bæjar, setti niður alls um 7.000

lauka í öllum þéttbýliskjörn-
um bæjarins í september og
október og naut við það
aðstoðar starfsmanna Áhalda-
hússins. „Þó að það sé leiðin-
legt að setja niður lauka á
haustin, þá sparar þetta rosa-
lega mikla vinnu á vorin, því
beðin verða strax falleg“, segir

Ásthildur. Nóg verður að gera
hjá garðyrkjustjóranum í
sumar og verður Ásthildur
með óvenju mörg ungmenni í
vinnu. Nú er bara að vona að
bæjarbúar sýni þroska til að
ganga vel um garða og beð
svo að fegurð bæjarins fölni
ekki jafnóðum.

Ísfirsk troika í Dalbæ á StröndÍsfirsk troika í Dalbæ á StröndÍsfirsk troika í Dalbæ á StröndÍsfirsk troika í Dalbæ á StröndÍsfirsk troika í Dalbæ á Strönd

Vættaspil ortVættaspil ortVættaspil ortVættaspil ortVættaspil ort
í orð og tóní orð og tóní orð og tóní orð og tóní orð og tón

aðir í hverju því handapati,
sem þeim líkar, hversu spaugi-
legt sem það kann að sýnast,
eins og segir í tilkynningu.
Að lokinni dagskrá en óháð
henni má síðan búast við
Allravættablóti á þessum
slóðum og fram haldið meðan
mönnum endist örendi.

Túlípanabreiða við Pollgötu á Ísafirði.

viðrinu“, segir Júlíus, „Menn
verða að haga aksturshraða
eftir lögum og aðstæðum því
að slysin gera sjaldnast boð á
undan sér.“

Af 134 bifreiðum sem Júlí-
us hraðamældi reyndust 18
aka innan leyfðs ökuhraða,
sem er 35 km. Alls ók 61
bifreið á hraðanum frá 36-50
km en 31 bifreið reyndist aka
á 51-65 km hraða, sem býður
klárlega upp á hraðasektir frá
lögreglu. Ein bifreið reyndist
aka á nær 70 km hraða á
klukkustund, sem er um helm-
ingi hraðar en leyfilegt er  þar
sem vænta má barna með
skömmum fyrirvara.

Þetta var gert eftir fjölda
ábendinga frá heimamönnum
þess efnis að aksturshraði þar
hefði aukist til muna í kjölfar
hækkunar á leyfðum öku-
hraða á Óshlíðar- og Eyrar-
hlíðarvegi úr 70 í 80 km.

Í ljós kom að meðalhraði
bifreiða þar hefur hækkað um
1,3 km frá því að hann mældi
í fyrrasumar, eða úr 41,9 km í
43,3 km, sem Júlíus telur inn-
an eðlilegra skekkjumarka og
ekki benda til teljandi hraða-
aukningar. „Þó ber að hafa í
hyggju að enn aka margir
ökumenn alltof geyst í gegn-
um þorpið, en þar streyma
börnin nú út til leikja í góð-

Júlíus Ólafsson, umferðar-
öryggisfulltrúi Vestfjarða,
mældi í síðustu viku umferð-
arhraða innanbæjar í Hnífsdal.

Júlíus Ólafsson.

DEILISKIPULAG TORFNESI
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur
samþykkt tillögu að breyttu deili-
skipulagi á íþróttasvæðinu á Torfnesi.
Helstu breytingar eru að bílastæði
verða staðsett milli Skutulsfjarðar-
brautar og íþróttavalla og gert er ráð
fyrir byggingareit sunnan við íþrótta-
hús vegna sundlaugar.
Tillagan verður til sýnis á bæjarskrif-
stofu á Ísafirði frá fimmtudeginum
20. júní til 19. júlí nk.

Skriflegum athugasemdum við tillög-
una skal komið á framfæri við undir-
ritaðan fyrir föstudaginn 2. ágúst nk.

Stefán Brynjólfsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi.

Klofnings-Klofnings-Klofnings-Klofnings-Klofnings-
gangan ígangan ígangan ígangan ígangan í

fjórða sinnfjórða sinnfjórða sinnfjórða sinnfjórða sinn
Hin árlega sólstöðuganga

Junior Chamber Vestfjarða
verður farin á laugardaginn,
22. júní, og verður lagt af stað
frá Hótel Ísafirði kl. 20.30 um
kvöldið. Gengið verður úr
Önundarfirði um Klofning og
til Súgandafjarðar. Þegar
komið verður til Suðureyrar
verður farið í sundlaugina þar
um miðja nótt. Þetta er í fjórða
skipti sem Klofningsgangan
er farin. Í fyrstu göngunni árið
1999 gengu 8 manns en í fyrra
voru þátttakendur 32.

Þátttökugjald er kr. 1.500.
Innifalið í því er rútuferð báð-
ar leiðir og sund. Þátttakendur
eru beðnir um að taka með sér
góða gönguskó, sundföt og
góða skapið og mæta bara við
Hótel Ísafjörð fyrir klukkan
hálfníu. Nánari upplýsingar
veita Rúnar Örn Rafnsson í
síma 899 5312, Helena Víðis-
dóttir í síma 456 3527 og Gylfi
Þór Gíslason í síma 866-8501.

Snjáfjallahátíð kvæða-
manna og annarra snillinga á
sér stað nú á laugardaginn,
22. júní, í Dalbæ norður á
Strönd. Þar er fjölmargt til
skemmtunar og fróðleiks, svo
sem auglýst er. Meðal annars
verður þar á ferð ísfirsk trojka,
þeir Páll Gunnar Loftsson,
Ingvar Alfreðsson og Eyvind-
ur P. Eiríksson.

Þeir félagar flytja „krydd-
leginn vættaleik í orðum, sýn-
um og tónum, með aðstoð
leikstjórans Elfars Loga, en
hann mun kominn í beinan
karllegg af Villi-Loga þeim,
er Loki Laufeyjarson háði við
grimmilega átkeppni í forn-
eskju“. Leikurinn heitir Nánd
og fer fram undir berum
himni, ef veðurvættir ekki
reiðast þeim þrem, en þá
innanhúss.

Allir gestir eru velkomnir
og verða hvorki handteknir á
Ísafjarðarflugvelli né hindr-

Eyvindur P. Eiríksson, Vest-
fjarðagoði og rithöfundur.

„Listir, náttúra og hlátur í
Holti“ var yfirskrift fjögurra
daga námskeiðs sem haldið
var í Holti í Önundarfirði í
síðustu viku. Námskeiðið var
ætlað tvítyngdum ungmenn-
um á norðanverðum Vestfjörð-
um. Þátt tóku fimmtán krakkar
á aldrinum 9-12 ára, sem allir
eiga sér annað móðurmál en
íslensku. Á föstudag var nám-
skeiðinu slitið með veglegri
uppskeruhátíð þar sem krakk-
arnir sýndu afrakstur vinnu
sinnar á undangengnum dög-
um.

Það var Fjölmenningarsetur
á Vestfjörðum sem stóð að
námskeiðinu í samstarfi við
Listaskóla Rögnvaldar Ólafs-
sonar og Ísafjarðarbæ. Að
sögn Elsu Arnardóttur, fram-
kvæmdastjóra Fjölmenning-
arseturs, var tilgangurinn að
styrkja íslenskukunnáttu
krakkana með leik og gleði
og veita þeim tækifæri til þess
að hittast og fást við skapandi
vinnu saman.

„Börnin voru glöð og þá er
megintilganginum náð. Ég
held að þau hafi haft mikið
gagn og gaman af því að
kynnast krökkum í svipuðum
aðstæðum og allir urðu sam-
mála um að ekki er verra að
kunna tvö tungumál en eitt“,
segir Elsa, „Mér þykir líklegt
að framhald verði á nám-
skeiðshaldinu og á von á því
að eitthvað þessu líkt verði
gert að ári.“

JC VestfjarðaJC VestfjarðaJC VestfjarðaJC VestfjarðaJC Vestfjarða

ListanámskeiðListanámskeiðListanámskeiðListanámskeiðListanámskeið

Tvítyngd börnTvítyngd börnTvítyngd börnTvítyngd börnTvítyngd börn

Kátir krakkar í Holti sýna
afrakstur námskeiðsins á
lokahátíð þess.
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Skiptir öllu fyrir þessa stráka aðSkiptir öllu fyrir þessa stráka aðSkiptir öllu fyrir þessa stráka aðSkiptir öllu fyrir þessa stráka aðSkiptir öllu fyrir þessa stráka að
bæjarbúar standi við bakið á þeimbæjarbúar standi við bakið á þeimbæjarbúar standi við bakið á þeimbæjarbúar standi við bakið á þeimbæjarbúar standi við bakið á þeim

– segja Haukur Benediktsson og Trausti Hrafnsson sem þjálfa meistaraflokk Boltafélags Ísafjarðar

Starfsemi Boltafélags Ísafjarðar
(BÍ) er blómleg um þessar mundir

og framtíðin virðist björt.
Leikmenn í yngri flokkum hafa

sýnt góðan árangur og þykir
fróðum mönnum líklegt að upp úr

flokkunum muni í framtíðinni
stíga ýmsir snjallir knattspyrnu-

menn.
Meðalaldur meistaraflokks BÍ er

furðulega lágur enda er liðið að
nær öllu leyti skipað heima-

mönnum sem hafa æft með
félaginu síðan þeir spörkuðu

fyrst í tuðru.
Þeir Haukur Benediktsson

og Trausti Hrafnsson eru
þjálfarar meistaraflokks og 2.
flokks karla, auk þess sem
þeir leika með liðinu. Að vísu
hefur Trausti átt við meiðsli
að stríða að undanförnu en
býst við að ná sér að fullu í
sumar og geta bundið saman
vörn liðsins með reynslu
sinni. Þeir segja báðir að
ungmennafélagsandi sé ríkj-
andi innan liðsins og mark-
miðið sé ekki endilega að ná
verulegum árangri á mótum í
sumar, heldur að byggja upp
liðið til framtíðar.

ReynsluleysiðReynsluleysiðReynsluleysiðReynsluleysiðReynsluleysið
ekki eilíftekki eilíftekki eilíftekki eilíftekki eilíft

Haukur hefur leikið með
liði Ísfirðinga um nokkurn
tíma, lengi með Knattspyrnu-
bandalagi Ísafjarðarbæjar og
Bolungarvíkur (KÍB), en nú
með Boltafélaginu. Á vell-
inum tekur hann stöðu miðju-
manns en hefur samt sem áður
nokkrum varnarskyldum að
gegna. Þegar Trausti nær sér
af meiðslum fer hann rakleitt
í hjarta varnarinnar. „Það
hefur vantað einhvern
reynslubolta eins og Trausta
til að binda liðið saman, því
flest þau mörk sem við höfum
fengið á okkur má skrifa nær
alfarið á reynsluleysi“, segir
Haukur.

„Ég held að meðalaldurinn,
t.d. í vörninni í síðasta leik, sé
um átján ár. Í þessum fyrstu
tveimur leikjum höfum við
verið að fá helling af færum.
Við getum náttúrlega sagt
sóknarmönnum að draga
djúpt andann áður en þeir
skjóta en auðvitað klúðrast
alltaf einhver færi og ein-
hverjar sendingar, það er lítið
hægt að gera í því. En illa
staðsett lið og óskipulagðar
varnir er eitthvað sem er hægt
að laga og það verður gert.“

Trausti Hrafnsson og Haukur Benediktsson.

BÍ var strax ákveðið að kjarni
liðsins yrðu ungir heimamenn
sem alist hafa upp hjá félag-
inu. Þannig ávinnst tvennt –
ungt lið byggist hægt og
rólega upp og verður á endan-
um vel spilandi, og það sem
ekki minna máli skiptir, kostn-
aður verður minni því hópur-
inn er minni og við leitum
ekki að leikmönnum annars
staðar frá.

Það má ekki skilja það sem
svo að einhverjum hafi bein-
línis verið borgað fyrir að spila
með KÍB, en menn fengu
ýmsar ívilnanir, svo sem frítt
húsnæði og slíkt.“

UngmennafélagsandiUngmennafélagsandiUngmennafélagsandiUngmennafélagsandiUngmennafélagsandi
hjá Boltafélaginuhjá Boltafélaginuhjá Boltafélaginuhjá Boltafélaginuhjá Boltafélaginu

– En ókostirnir, þeir hljóta
að vera einhverjir?

„Við áttum okkur á því að
það eru ákveðnir ókostir við
að vera með tvö lið“, segir
Trausti. „Hvort lið fær minna
fjármagn að spila úr en við
náum að keyra kostnaðinn það
mikið niður að minni tekjur
ættu ekki að koma mikið að
sök. Við ökum á alla útileiki í
stað þess að fljúga og við það
sparast mikill peningur. Svo
borga allir leikmenn æfinga-
gjöld.

Hér er að skapast mikill
ungmennafélagsandi og allir
sem koma að liðinu hugsa
fyrst og fremst um hag heild-
arinnar. Það sást mjög vel í
bikarleiknum á móti Bol-
ungarvík þegar við unnum 1-
0. Allir úr hópnum unnu sam-
an þó ekki hafi þeir allir fengið
að fara inn á völlinn. Allir
voru sáttir, líka þeir sem fengu
ekki að spila.“

Heilbrigður rígurHeilbrigður rígurHeilbrigður rígurHeilbrigður rígurHeilbrigður rígur
eða hvað?eða hvað?eða hvað?eða hvað?eða hvað?

– Sagt hefur verið að kapp-
leikir Bolvíkinga og Ísfirðinga
eigi það til að vera svolítið
sérstakir, það fari ekki alltaf
eftir getu liðanna hvort þeirra
vinnur. Eruð þið sammála
þessu og viljið meina að sigur
ykkar á UMFB gefi ekki endi-
lega til kynna að þið séuð með
sterkara lið?

„Ég held að Bolvíkingar séu
á svipuðu róli og við“, segir
Trausti. „Við erum reyndar
með jafnara lið, það er að
segja enga afgerandi leik-
menn heldur frekar stólað á
liðsheildina, en þeir eru með
nokkra mjög góða menn sem
geta tekið af skarið og breytt
leiknum upp á eigin spýtur.
Megnið af þeirra liði er byggt
upp á heimamönnum, svipað
og hjá okkur.

Annars finnst mér menn
horfa aðeins of mikið í þessa
leiki við Bolungarvík, því þeir
eru ekki það eina sem skiptir
máli. Vissulega eru svona ná-
grannaslagir alltaf skemmti-
legir, en menn mega ekki tapa
sér í metingi og halda að
heimurinn sé að farast ef við
töpum á móti Víkurunum en
allt sé í lukkunar velstandi ef
við vinnum þá.“

Stuðningur bæjarbúaStuðningur bæjarbúaStuðningur bæjarbúaStuðningur bæjarbúaStuðningur bæjarbúa
skiptir öllu máliskiptir öllu máliskiptir öllu máliskiptir öllu máliskiptir öllu máli

Ekki er nóg með að lið BÍ
sé ungt, heldur halda ungir
menn líka um stjórnartaum-
ana hjá meistaraflokknum.
Ekki er hægt að segja að
Trausti og Haukur séu háaldr-
aðir, en auk þeirra hefur einn

ungur maður enn, Jón Páll
Hreinsson, tekið til starfa hjá
meistaraflokknum. Hann hef-
ur það skemmtilega hlutverk
að leiða meistarflokksráð og
sér þess vegna um fjármál
meistaraflokks en rekstur
hans er aðskilinn öðrum deild-
um BÍ.

Meistaraflokksráð tók í vor
þá ákvörðun að rukka ekki
inn á deildarleiki hjá meistara-
flokki BÍ. „Það held ég að
hafi verið mjög góð ákvörð-
un“, segir Haukur. „Ég trúi
ekki öðru en að Ísfirðingar
fjölmenni nú á hvern einasta
leik. Það skiptir öllu máli fyrir
þessa stráka í liðinu að vita að
bæjarfélagið stendur að baki
þeim. Þetta eru okkar menn
og við eigum að haga okkur
eftir því og mæta á völlinn og
hvetja liðið til dáða.“

Bikarleikur á mótiBikarleikur á mótiBikarleikur á mótiBikarleikur á mótiBikarleikur á móti
sterkasta liði Íslandssterkasta liði Íslandssterkasta liði Íslandssterkasta liði Íslandssterkasta liði Íslands

Þegar þetta er ritað er sólar-
hringur í leik Boltafélagsins
og Ungmennafélags Grinda-
víkur í 32-liða úrslitum bikar-
keppni KSÍ. Suðurnesjamenn
hafa firnasterkt lið og er af
sparkfróðum mönnum spáð
Íslandsmeistaratitli. Þrátt fyrir
ítrekaðar tilraunir blaðamanns
fást þeir félagar Trausti og
Haukur ekki til að spá fyrir
um úrslit leiksins. „Bæði lið
töpuðu síðustu leikjum sínum
svo að allt getur gerst“, segir
Trausti. „Svo má líta til
óvæntra úrslita á heimsmeist-
aramótinu í knattspyrnu, vilji
menn ekki trúa því að allt geti
gerst í boltanum. Ef okkur
tekst að halda út án þess að fá
á okkur mark fyrstu tuttugu
mínúturnar, þá verður leikur-

inn galopinn. Ef það tekst ekki
held ég að róðurinn verði
okkur þungur.“

Haukur samsinnir þessu en
bendir á að það skiptir ekki
öllu máli hvort Boltafélagið
kemst áfram í keppninni eða
ekki. „Það skiptir miklu meira
máli að strákarnir í liðinu
kynnist því að spila alvöru
leiki. Ég trúi ekki öðru en að
Vestfirðingar fjölmenni á völl-
inn og ef það gerist, þá eiga
leikmenn BÍ eftir að brosa
hringinn, sama hvernig leikur-
inn fer.“

Menn verða aðMenn verða aðMenn verða aðMenn verða aðMenn verða að
sýna þolinmæðisýna þolinmæðisýna þolinmæðisýna þolinmæðisýna þolinmæði

Haukur og Trausti eiga ekki
eftir að gráta sig í svefn þó
liðið sitji eftir í 3. deildinni
eftir sumarið. „Við lítum á öll
þau stig sem við fáum sem
hreinan plús“, segir Trausti.
„Það skiptir ekki öllu máli að
vinna hvern leik, heldur að
strákarnir læri að spila fót-
bolta. Ef ég sé stöðugar fram-
farir hjá strákunum og þeir
spila alltaf betur en þeir gerðu
í leiknum þar áður, þá verð ég
hæstánægður.“

Haukur er sammála þessu
og bætir við: „Við megum
ekki hverfa frá þeirri gullnu
reglu að liðið skiptir höfuð-
máli. Það má alveg búast við
því að um mitt sumar verði
hægt að fá virkilega góða
menn úr öðrum liðum, en þó
að það verði án efa mjög
freistandi, þá megum við ekki
leyfa okkur að treysta á ein-
hverjar stjörnur. Ég vona að
bæjarbúar sýni þolinmæði og
átti sig á því að við verðum að
halda áfram að byggja liðið
upp frá grunni.“

Framhald æfinga yfirFramhald æfinga yfirFramhald æfinga yfirFramhald æfinga yfirFramhald æfinga yfir
veturinn og líka syðraveturinn og líka syðraveturinn og líka syðraveturinn og líka syðraveturinn og líka syðra

– En hvers vegna þarf tvo
þjálfara hjá ekki stærra liði en
BÍ?

„Við tókum þetta verkefni
að okkur tveir saman“, segir
Trausti. „Við hugsum nokkur
ár fram í tímann og höfum
verið að velta því fyrir okkur
hvort ekki væri ráð að ég sæti
í Reykjavík yfir vetrartímann
og þjálfaði þessa stráka þegar
og ef þeir fara suður í háskóla.
Þannig myndum við halda
okkar mönnum í formi og fá
þá fríska heim til Ísafjarðar
um sumarið. Einnig væri þá
minni hætta á að þeir færu til
annarra félaga.“

Bakgrunnur Trausta sem
íþróttakennari og sjúkraþjálf-
ari spilar mikið inn í uppbygg-
ingu á æfingafyrirkomulag-
inu. Markmiðið er að sögn
þeirra félaga að vinna skipu-
lega að forvörnum og koma í
veg fyrir óþarfa álagsmeiðsli
hjá drengjunum. Skipulagið
er stigvaxandi til þriggja ára
og eru gerð regluleg stöðupróf
til að fylgjast með hvernig
gengur. Þess má geta að fram
að þessu hafa þeir sem hafa
æft frá upphafi tímabils, þ.e.
frá því í lok október, nánast
alveg verið lausir við álags-
meiðsli, svo fyrirkomulagið
virðist skila árangri.

Minni tekjur,Minni tekjur,Minni tekjur,Minni tekjur,Minni tekjur,
minni útgjöldminni útgjöldminni útgjöldminni útgjöldminni útgjöld

– Hvaða kostir eru við að
vera með tvö félög á þessu
litla svæði í bæjunum við Ísa-
fjarðardjúp en ekki eitt sam-
eiginlegt?

„Einn helsti kosturinn er sá
að nú sjá ungir heimamenn
fram á það að fá að spila“,
segir Haukur. „Þegar ákveðið
var að halda úti meistaraflokki
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smáarsmáarsmáarsmáarsmáarKosið í nefndir hjá ÍsafjarðarbæKosið í nefndir hjá ÍsafjarðarbæKosið í nefndir hjá ÍsafjarðarbæKosið í nefndir hjá ÍsafjarðarbæKosið í nefndir hjá Ísafjarðarbæ

MinnihlutinnMinnihlutinnMinnihlutinnMinnihlutinnMinnihlutinn
sigursæll ísigursæll ísigursæll ísigursæll ísigursæll í
hlutkestihlutkestihlutkestihlutkestihlutkesti

Upphlutur til sölu. Til sölu
upphlutur í mjög góðu ástandi.
2 pils í stærðum 12 og 16.
Upplýsingar í síma 8616311
og 5546311.

Ódýr ísskápur óskast, fremur
lítill en stór. Hringið í Stínu eða
Óla í síma 456 7672.

Hlífarkonur. Sumarfundur
verður haldinn Jónsmessukvöld
24. júní í Laufási hjá Karen.
Rútuferðir. Tilkynnið þátttöku
fyrir laugard. hjá Elínborgu í
síma 456 3674 eða Hjördísi í
síma 456 3536. Stjórnin.

Til sölu er farangurskassi ofan á
bíl. Uppl. í síma 456 4028.

Renault station til sölu árg. '92,
4xdrif, sumar- og vetrardekk
fylgja. Selst á góðu verði. Uppl.
í síma 848 0928.

Íbúð óskast á leigu á Ísafirði
næsta vetur. Uppl. í síma 869
5849.

Svort 3ja laga budda með
frönskum rennilás og indíána-
munstri tapaðist milli Hamra-
borgar og grunnskólalóðarinn-
ar. Uppl. gefur Hulda í síma
456 4968 eða 450 4800.

Til leigu er íbúðin að Smiðjugötu
9 neðri hæð, 3ja herb., 90 fm.
Laus í júlí. Uppl. í síma 864
0509 eftir kl. 17.

 Íbúð til leigu. 124 fm íbúð að
Aðalstræti 15. Uppl. í síma
897 4029.

Til sölu mjög góður stofuofn
eða stofukamína.  Kyntur með
spýtum, hitar fljótt. Á sama
stað til sölu prjónavél. Selst
ódýrt. Uppl. í síma 456 3397.

Til sölu er 7ára gamalt Chiro-
proctik rúm. King size. Kostar
nýtt 160.000. Fæst á 90.000.
Uppl. í síma 690 1515.

Tiboð óskast í vel með farna
Lödu Samara '96, ekna 106
þús. Sumar- og vetrardekk á
felgum. Upll. í síma 456 5928
e.kl. 15.

þessi: Frá meirihluta þau
Kristjana Sigurðardóttir (B) í
félagsmálanefnd og Jón
Reynir Sigurvinsson (B) í um-
hverfisnefnd. Frá minnihluta
þau Vilhelmína H. Guð-
mundsdóttir (F) í fræðslu-
nefnd, Kristján Andri Guð-
jónsson (F) í hafnarstjórn,
Björn Davíðsson (S) í at-
vinnumálanefnd, Jóna Bene-
diktsdóttir (S) í íþrótta- og
æskulýðsnefnd og Guðrún A.
Finnbogadóttir (F) í nefnd um
Staðardagskrá 21.

Fórnarlömb grásleppunnar,
ef svo má að orði komast,
voru þessi (í sömu nefnda-
röð): Frá minnihluta þær
Sigríður Bragadóttir (S) og
Jónína Ó. Emilsdóttir (S). Frá
meirihluta þau Hlynur Þór
Magnússon (D), Jón Reynir
Sigurvinsson (B), Bjarki
Bjarnason (B), Sigríður
Magnúsdóttir (B) og Geir
Sigurðsson (B).

Eins og eðlilegt er gilti
hlutkestið hverju sinni einnig
um varamenn þeirra sem hlut
áttu að máli.

Segja má að grásleppan hafi
verið í aðalhlutverki á fyrsta
fundi nýkjörinnar bæjarstjórn-
ar Ísafjarðarbæjar. Helsta
verkefni fundarins var kosn-
ing í nefndir og ráð á vegum
bæjarins. Vegna þeirra hlut-
falla sem nú eru í bæjarstjórn,
þar sem sex bæjarfulltrúar
skipa meirihluta og þrír minni-
hluta, þurfti að varpa hlutkesti
í kosningum í allar fimm
manna nefndir. Réð hlutkestið
því hvort hlutföllin í nefndun-
um yrðu þrír-tveir eða fjórir-
einn. Til að varpa hlutkesti
var notaður hundraðkall en á
annarri hlið hans er grásleppa,
eins og kunnugt er.

Alls var hlutkesti varpað í
sjö tilvikum. Þorleifur Pálsson
bæjarritari annaðist hlutkestið
og fékk minnihlutinn að velja
hlið á peningnum í eitt skipti
fyrir öll. Skjaldarmerkið varð
fyrir valinu og kom það upp
fimm sinnum en grásleppan
aðeins tvisvar.

Þau sem hundraðkallinn
veitti brautargengi sem aðal-
menn í ýmsar nefndir voru

Ráðning Halldórs Halldórssonar í stöðu bæjarstjóraRáðning Halldórs Halldórssonar í stöðu bæjarstjóraRáðning Halldórs Halldórssonar í stöðu bæjarstjóraRáðning Halldórs Halldórssonar í stöðu bæjarstjóraRáðning Halldórs Halldórssonar í stöðu bæjarstjóra

„Lífsspursmál að bæjarstjórn„Lífsspursmál að bæjarstjórn„Lífsspursmál að bæjarstjórn„Lífsspursmál að bæjarstjórn„Lífsspursmál að bæjarstjórn
standi saman sem órofa heild“standi saman sem órofa heild“standi saman sem órofa heild“standi saman sem órofa heild“standi saman sem órofa heild“

Magnús Reynir Guð-
mundsson á sínum fyrsta
fundi sem bæjarfulltrúi.

Á fyrsta fundi nýkjörinnar
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæj-
ar greiddi Magnús Reynir
Guðmundsson, bæjarfull-
trúi Frjálslyndra og óháðra,
atkvæði með tillögu meiri-
hlutans um ráðningu Hall-
dórs Halldórssonar í starf
bæjarstjóra á kjörtímabilinu.
Magnús Reynir lagði fram
bókun þar sem hann gerði
grein fyrir afstöðu sinni í
málinu og fer hún hér á eftir:

„Ráðning bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar fyrir kjörtíma-
bilið 2002 til 2006 er mikið
alvörumál af ástæðum sem
flestum ættu að vera ljósar.
Íbúar Ísafjarðarbæjar hafa á
undanförnum árum, svo
sem flestir landsbyggða-
menn, átt mjög undir högg
að sækja, vegna minnkandi
atvinnu og fólksflótta. Þró-
unin hefur sett bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar í mikinn
vanda, sem varla verður
leystur nema með samstilltu
átaki allra bæjarfulltrúa. Ef
íbúum hér í Ísafjarðarbæ
heldur áfram að fækka, svo
sem gerst hefur á síðustu
misserum, má gera ráð fyrir
að baráttan fyrir blómlegri
byggð, þar sem fólki og
atvinnutækifærum fjölgar
eðlilega, tapist innan örfárra

ára.
Það er því lífsspursmál fyrir

Ísafjarðarbæ að nýkjörin
bæjarstjórn standi saman, sem
órofa heild, í baráttu sinni fyrir
bættum hag íbúanna allra. Hér
vega atvinnumálin þyngst og
verða bæjarfulltrúar að leita
allra ráða og leggja sig alla
fram til að viðhalda þeim at-
vinnutækifærum, sem enn eru
til staðar, jafnframt því að
leggja á ráðin um að endur-
heimta þau tækifæri, sem glat-
ast hafa á undanförnum árum.

Hvað sem líður hugsanleg-
um ágreiningi um leiðir til
lausnar þeim vanda sem lýst
er hér að framan, verður að
gera þá kröfu til bæjarfulltrúa
að þeir virði skoðanir hvers
annars og séu tilbúnir að ræða
hinar ýmsu hugmyndir er fram
koma. Að lokum slíkum lýð-
ræðislegum skoðanaskiptum,
sem m.a. þurfa að ná til
hugsanlegs minnihluta á
hverjum tíma, er líklegra en
ella að samstaða náist um
mikilverð mál, samstaða sem
er okkur öllum nauðsynleg á
þessum erfiðu tímum.

Hlutverk bæjarstjóra, jafn-
vel þótt hann sé einn af kjörn-
um fulltrúum í bæjarstjórn og
e.t.v. sérstaklega vegna þess,
er afar mikilvægt. Hann þarf

að njóta trausts allra bæjar-
fulltrúanna og virðingar sem
æðsti embættismaður bæj-
arins. Það verður að ætla að
fulltrúar meirihlutans vilji
nokkru til kosta að slíkt
traust og virðing komist á.

Í trausti þess að þeir
bæjarfulltrúar, sem myndað
hafa meirihluta í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar í byrjun þess
kjörtímabils, meti nú stöð-
una þannig, að nauðsyn sé á
víðtækri samstöðu um lausn
mála, vill undirritaður
leggja sitt lóð á vogarskál-
arnar og greiða atkvæði með
ráðingu Halldórs Halldórs-
sonar, sem bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar.“
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FiskilyktFiskilyktFiskilyktFiskilyktFiskilykt  af öllu sem ég  af öllu sem ég  af öllu sem ég  af öllu sem ég  af öllu sem ég
hef tekið mér fyrir hef tekið mér fyrir hef tekið mér fyrir hef tekið mér fyrir hef tekið mér fyrir hendurhendurhendurhendurhendur
– segir sjómaðurinn, sveitavargurinn og sjávarútvegsfræðingurinn Ólafur Arnar Ingólfsson í samtali við Bæjarins besta

Sjávarútvegsfræðingurinn
Ólafur Arnar Ingólfsson er að
eigin sögn hinn mesti sveita-
vargur. Honum líður best á
mörkum hins byggilega heims
en illa í stórborgum. Hann hef-
ur undanfarin ár verið við
mastersnám í sjávarútvegs-
fræði og lagt sérstaka áherslu
á veiðar og veiðarfæri. Hon-
um finnst bagalegt hversu illa
rannsóknum í þessum geira
sjávarútvegsins er sinnt hér á
landi.

Ólafur telur sig vera Ísfirð-
ing. Ingólfur faðir hans heitinn
var að vísu Eyfirðingur en
móðir hans, Hugljúf Ólafs-
dóttir, og allt hennar fólk er
frá Ísafirði.

Kominn af sæhundumKominn af sæhundumKominn af sæhundumKominn af sæhundumKominn af sæhundum
Ólafur fæddist á Akureyri

en flutti vestur til Ísafjarðar
þriggja ára gamall. „Ég man
voðalega lítið eftir mínum ár-
um á Akureyri en þeim mun
meira frá æskuárunum á Ísa-
firði. Ég stundaði þá leiki sem
tíðkuðust þá, hoppaði á milli
ísfleka og datt í sjóinn, dorgaði
á bryggjunni og fleira í þeim
dúr.

– Heldurðu að dorgið á
bryggjunni hafi lagt grunninn
að þínum ferli í sjávarútveg-
inum?

„Það má áreiðanlega segja
það. Ég held að það hafi verið
fiskilykt af flestöllu sem ég
hef tekið mér fyrir hendur í
gegnum tíðina, enda er ég
kominn af sjómönnum og allt
mitt fólk hefur unnið störf sem
tengjast fiskveiðum. Ólafur
afi minn, sem dó fyrir tveimur
árum, var lengi til sjós með
Konráð Eggertssyni. Þeir áttu
saman bátinn Halldór Sig-
urðsson sem var nefndur eftir
langafa mínum sem líka var
sjómaður.“

Fór á sjó í verkfallinuFór á sjó í verkfallinuFór á sjó í verkfallinuFór á sjó í verkfallinuFór á sjó í verkfallinu

Sjómannsblóðið sem renn-

ur í æðum Ólafs var ekki lengi
að ýta honum á haf út. „Mín
fyrsta sjóferð sem ég man eftir
var hrefnuveiðitúr með Trygg-
va Guðmundssyni á Gissuri
hvíta. Minn fyrsta launaða túr
fór ég svo þegar ég skakaði
með Braga Magg, pabba eins
vinar míns. Alltaf hét ég sjálf-
um mér því þegar við komum
í land, að út skyldi ég aldrei
aftur, svo sjóveikur var ég.“

Ólafur sveik samt það lof-
orð og fór í fyrsta skipti á
togara árið 1986, þá sextán
ára gamall. „Ég var í fyrsta
bekk í Menntaskólanum á Ísa-
firði. Um veturinn skall á
verkfall og í stað þess að
hanga í landi varð ég mér úti
um pláss á rækjufrystitogar-
anum Hafþóri.“

Tilraun til prófstuldar?Tilraun til prófstuldar?Tilraun til prófstuldar?Tilraun til prófstuldar?Tilraun til prófstuldar?
Verkfallið leystist að lokum

og Ólafur hélt áfram námi.
Hann hafði þó alls ekki sagt
skilið við sjómennskuna.

„Ég fór alltaf á sjó á sumrin
og var þá mest á úthafsrækju-
togurum. Á mínu öðru ári í
menntaskóla varð ég fyrir því
óláni að vera rekinn úr skólan-
um. Ég og Guðjón Jóhannes-
son, sem var um tíma fjár-
málastjóri Básafells, vorum
staddir á röngum stað á röng-
um tíma. Nánar til tekið var
komið að okkur inni á kenn-
arastofu kvöldið fyrir próf. Við
vorum ásakaðir um að hafa
gert tilraun til að stela prófum
og í beinu framhaldi var okkur
vísað frá skóla í eitt ár.“

– En var eitthvað til í þess-
um ásökunum, voruð þið að
reyna að stela prófum?

„Við látum það nú liggja á
milli hluta. Það má kannski
segja að við höfum ekki verið
alveg saklausir.“

ÁhugaverðirÁhugaverðirÁhugaverðirÁhugaverðirÁhugaverðir
skipsfélagarskipsfélagarskipsfélagarskipsfélagarskipsfélagar

Þegar Ólafi hafði verið vís-

að úr skóla fór hann rakleitt á
sjóinn. „Fyrst fór ég á Hafþór
um sumarið, þar sem stjúpfað-
ir minn Jón Steingrímsson var
skipstjóri, en síðan á Arnar-
nesið. Þar var frændi minn
Stígur Sturluson skipstjóri og
um borð voru auk þess ýmsir
kunnir menn eins og Árni
Guðmundsson, Magni Torfa-
son og bræðurnir úr Kálfavík,
þeir Hálfdán og Hjalti Guð-
röðarsynir. Ég var átján ára
gamall þegar þetta var og við
sigldum oft með aflann til
Grimsby í Bretlandi. Þetta var
mikið ævintýri fyrir mig.“

– Bjórsala var loksins leyfð
á Íslandi á þessum tíma svo
að þú hefur ekki grætt mikið á
því að geta siglt til bjór með
landsins, eða hvað?

„Nei, en ég var einmitt
staddur á krá í Grimsby á bjór-
deginum 1. mars 1989. Við
sögðum Bretunum stoltir frá
þessum merkisdegi, en þeir
gerðu stólpagrín að þessu og
gátu ómögulega skilið hvers
vegna bjórinn hefði á annað
borð verið bannaður.“

Sveinspróf í netagerðSveinspróf í netagerðSveinspróf í netagerðSveinspróf í netagerðSveinspróf í netagerð

Eftir eins árs útlegð fór Ól-
afur aftur í Menntaskólann á
Ísafirði. „Um það leyti var
kennt fyrsta stig stýrimenn-
sku. Ég tók það samhliða
þriðja ári stúdentsnámsins. Ég
útskrifaðist svo úr MÍ vorið
1991.

Að sjálfsögðu fór ég á sjó
næsta vetur, þá á bát með
Hrólfi Ólafssyni frænda mín-
um á Blönduósi. Á þeim bát
var ég í tæp tvö ár en fór svo
aftur heim til Ísafjarðar og fór
að vinna í Netagerð Vest-
fjarða. Ég ætlaði bara að vera
þar um sumarið en af ein-
hverjum ástæðum fór ég að
læra fagið og tók sveinspróf
í netagerð.“

NýkvænturNýkvænturNýkvænturNýkvænturNýkvæntur

Haustið 1994 fluttist Ólafur
til Akureyrar. Tilgangurinn var
að fara í háskólann þar og
læra sjávarútvegsfræði, sem
hann og gerði.

„Sjávarútvegsfræðin var
fjögurra ára nám þegar ég fór
í hana, en mér skilst að nú sé
búið að stytta námið í þrjú ár.
Á milli þess sem ég stundaði
nám var ég á sjó, mest á tog-
veiðum en í fríum lenti ég
gjarnan á línu- eða snurvoðar-
bátum. Stýrimannsmenntunin
auðveldaði mér að fá pláss og
létti róðurinn fjárhagslega við
skólagönguna.

Á Akureyri kynntist ég El-
ínu Halldóru Friðriksdóttur,
sem ég kvæntist núna í maí.
Við eigum saman einn strák,
Hrólf Ólafsson, sem er nú á
sjötta aldursári.“

Árangurinn varðÁrangurinn varðÁrangurinn varðÁrangurinn varðÁrangurinn varð
annar en ætlað varannar en ætlað varannar en ætlað varannar en ætlað varannar en ætlað var

– En út á hvað gengur sjáv-
arútvegsfræði, í stórum drátt-
um?

„Námið er þverfaglegt. Í
upphafi er mikil áhersla lögð
á raungreinar eins og stærð-
fræði og efnafræði. Svo er
mikil áhersla lögð á  við-
skipta- og tæknigreinar, meðal
annars veiðitækni.

Á lokaönninni gera nem-
endur svo eitt stórt verkefni.
Ég tók veiðarfæri fyrir og vann
verkefnið í samstarfi við Haf-
rannsóknastofnun og Neta-

gerð Vestfjarða.
Ég teiknaði

rækju t ro l l
sem hafði

tvo belgi í

stað eins.
Trollið var prófað og reynd-

ist ágætlega, þó að hlutirnir
hafi alltaf tilhneigingu til að
virka öðruvísi en ráð er fyrir
gert í upphafi. Ætlunin var að
minnka dráttarmótstöðu troll-
sins með minna netmagni en
það kom á daginn að hún jókst
lítillega. Hins vegar tókst með
þessu trollsniði að sía út smá-
rækju og trollið hentar ágæt-
lega sem rannsóknarverk-
færi.”

Frekar engarFrekar engarFrekar engarFrekar engarFrekar engar
rannsóknir en að hafarannsóknir en að hafarannsóknir en að hafarannsóknir en að hafarannsóknir en að hafa
þær á landsbyggðinniþær á landsbyggðinniþær á landsbyggðinniþær á landsbyggðinniþær á landsbyggðinni

Ólafur lauk BS-námi í sjáv-
arútvegsfræðum vorið 1998.
„Þegar ég lauk námi var Jó-
hann Sigurjónsson í þann
mund að taka við forstjóra-
stólnum hjá Hafrannsókna-
stofnun. Það kom til tals að
ég færi að vinna við veiðar-
færarannsóknir hjá stofnun-
inni en ég var og er svo mikill
sveitavargur að ég fór fram á
að fá að vinna á Ísafirði en
ekki í Reykjavík.

Ég benti á að þar sem engin
deild væri til innan Hafró sem
sinnti veiðarfærarannsóknum,
þá þyrfti ekkert að flytja og
þess vegna ætti að vera auð-
velt fyrir stofnunina að planta
mér niður á Ísafirði. Jóhann
skildi við mig með þeim orðu-
m að frekar yrðu engar veiðar-
færarannsóknir á Íslandi en
að einn starfsmaður ynni við
þær á landsbyggðinni.“

Lítið atvinnuöryggiLítið atvinnuöryggiLítið atvinnuöryggiLítið atvinnuöryggiLítið atvinnuöryggi

„Þegar þetta var orðið ljóst
fór ég vestur og fékk vinnu
hjá Katli Helgasyni í Rauð-
síðu á Þingeyri. Þar vann ég
við verkstjórn og í afleys-
ingum fyrir verksmiðju-
stjóra. Um haustið fór ég
aftur að vinna hjá Neta-
gerðinni en fékk svo

starf hjá Rannsóknastofnun
fiskiðnaðarins (RF). Þar vann
ég að ýmsum rannsóknum
tengdum áhrifum veiðarfæra
og meðferðar á gæði fisks til
manneldis.

Mín ráðning þar var tilraun
af hálfu RF, en þar var fjár-
magn af skornum skammti
eins og annars staðar í opin-
bera geiranum. Ég var alltaf
ráðinn til þriggja mánaða í
senn og fannst illt að búa við
svo lítið atvinnuöryggi þar
sem ég var að koma mér upp
fjölskyldu. Því fór ég að hugsa
mér til hreyfings.“

Gott umhverfi hjáGott umhverfi hjáGott umhverfi hjáGott umhverfi hjáGott umhverfi hjá
Hafró í NoregiHafró í NoregiHafró í NoregiHafró í NoregiHafró í Noregi

Veturinn 1999-2000 aug-
lýsti Hafrannsóknastofnun
eftir umsækjendum um styrk
til framhaldsnáms í veiðar-
færafræðum. „Ég sótti um
þennan styrk og fékk og fór
fyrir tveimur árum til Noregs
að læra. Námið tók tvö ár.
Fyrri veturinn var ég mestu í
bóknámi en seinna árið vann
ég að mínu mastersverkefni.

Íslenska Hafrannsókna-
stofnunin kom mér í samband
við menn hjá þeirri norsku og
þar fékk ég góða aðstöðu. Þar
var ég í umhverfi þar sem eru
næstum þrjátíu manns í svip-
uðum pælingum og ég. Það
var því mjög gott að sækja sér
aðstoð ef maður lenti í vand-
ræðum.“

Fyrsta meistaraprófs-Fyrsta meistaraprófs-Fyrsta meistaraprófs-Fyrsta meistaraprófs-Fyrsta meistaraprófs-
ritgerðin sem varinritgerðin sem varinritgerðin sem varinritgerðin sem varinritgerðin sem varin

er á Ísafirðier á Ísafirðier á Ísafirðier á Ísafirðier á Ísafirði
„Verkefnið sem ég vann

gekk út á að komast að því
hvað verður um smáfisk sem
sleppur í gegnum trollpoka
og smáfiskaskiljur. Lögð var
áhersla á þrjár fiskitegundir –
ýsu, ufsa og svo að sjálfsögðu
þorsk.
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Til að komast að þessu voru
farnir tveir leiðangrar, annar
árið 2000 og hinn árið 2001.
Gögn úr þessum leiðöngrum
lögðu síðan grunninn að loka-
ritgerð minni. Ég kom svo
vestur til Ísafjarðar núna í maí
til að verja ritgerðina en mér
skilst að þetta sé fyrsta mast-
ersritgerðin sem er varin á Ísa-
firði. Þess má til gamans geta
að ég kvæntist sama dag og
ég varði ritgerðina.“

Búr fyrirBúr fyrirBúr fyrirBúr fyrirBúr fyrir
aftan trollpokaaftan trollpokaaftan trollpokaaftan trollpokaaftan trollpoka

– Hvernig var framkvæmd
þessara rannsókna háttað?

„Rannsóknirnar fóru fram
á veiðisvæði sem hafði nýlega
verið veitt á. Sams konar rann-
sóknir höfðu áður verið gerðar
á svæðum þar sem ekki var
veitt og voru þær gagnrýndar
fyrir að hafa ekki verið gerðar
við raunverulegar veiðiað-
stæður.

Þegar veitt hafði verið í
nokkurn tíma komum við
rannsóknarmenn og toguðum
með venjulegu trolli, en höfð-
um búr, bæði fyrir aftan smá-
fiskaskiljur og utan um troll-
poka, til að safna saman þeim
fiski sem slapp í gegn.

Búrin voru svo látin liggja í
sjónum í viku og fylgst með
hvernig fiskunum vegnaði.“

Ýsan er spurn-Ýsan er spurn-Ýsan er spurn-Ýsan er spurn-Ýsan er spurn-
ingamerkiingamerkiingamerkiingamerkiingamerki

– En að hverju komstu?
Drepast smáfiskar eða ekki
þegar þeir sleppa í gegnum
veiðarfæri?

„Afföllin af ýsu voru mjög
mismunandi, allt frá 0% upp í
50%. Aftur á móti drapst
hvorki þorskur né ufsi. Þetta
gefur til kynna að þorskur og
ufsi þoli vel að fara í gegnum
veiðarfæri en ýsan er frekar
spurningarmerki. Nú þarf að
halda áfram að rannsaka til

að komast að því hvort ýsan
drapst við það að fara í gegn-
um trollið eða hvort dvölin í
búrinu hafi farið svona illa
með hana.

Ég er að sækja um styrk hjá
norska rannsóknaráðinu til
doktorsnáms og ef svarið
verður jákvætt held ég áfram
þessum rannsóknum mínum.
Ég fæ svar í nóvember eða
desember en þangað til mun
ég vinna hjá hafrannsókna-
stofnuninni í Bergen við veið-
arfærarannsóknir.“

Skammarlegt að Ís-Skammarlegt að Ís-Skammarlegt að Ís-Skammarlegt að Ís-Skammarlegt að Ís-
lendingar sinni ekkilendingar sinni ekkilendingar sinni ekkilendingar sinni ekkilendingar sinni ekki

veiðarfærarannsóknumveiðarfærarannsóknumveiðarfærarannsóknumveiðarfærarannsóknumveiðarfærarannsóknum
– En þegar þú verður orðinn

sprenglærður doktor, hvað
ætlarðu þá að taka þér fyrir
hendur?

„Það er meira en nóg að
gera í þessum fræðum á Ís-
landi, ef menn bara sína vilja
til að sinna verkefnunum. Við
lifum enn sem komið er að
stærstum hluta af fiskveiðum
og þess vegna finnst mér
skammarlegt að Íslendingar
sinni ekki veiðarfærarann-
sóknum að neinu marki. Þjóð
sem notar stórtæk veiðarfæri
án þess að hafa nokkra tilburði
í frammi til að athuga hvaða
áhrif þau hafa á lífríkið ætti
ekki að hafa rétt til að veiða.

Menn bera fyrir sig skort á
mannskap og peningum, en
að sjálfsögðu eiga rannsóknir
af þessu tagi eftir að skila sér
í betri og hagkvæmari veiðar-
færum og betri umgengni um
auðlindina.

Ég vona að Íslendingar
verði farnir að sýna þessum
hlutum meiri áhuga þegar ég
sný aftur úr námi. Við heyrum
væntanlega einhvern fagur-
gala frá þingmönnum fyrir
næstu kosningar, og þar næstu
kosningar, hvað sem verður
úr efndum á loforðunum.“

VestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðirVestfirðir

Falsaðir seðl-Falsaðir seðl-Falsaðir seðl-Falsaðir seðl-Falsaðir seðl-
ar  í umferðar  í umferðar  í umferðar  í umferðar  í umferð
Peningafalsari virðist

hafa tekið til starfa á norðan-
verðum Vestfjörðum. Verka
hans varð fyrst vart á dans-
leik á Suðureyri aðfaranótt
þjóðhátíðardags en tveir
falsaðir 1.000 króna seðlar
voru notaðir til að greiða
aðgangseyri að ballinu. Að
morgni 17. júní kom versl-
unarmaður á Ísafirði með
falsaðan 1.000 króna seðil
til lögreglu og síðar sama
dag var komið með áþekkan
seðil sem hafði setið fastur í
bensínsjálfsala.

Handbragð falsarans er
harla ómerkilegt og ekki fer
á milli mála að seðlarnir eru
falsaðir. Lögreglan vill þó
biðja þá er meðhöndla fé
um að skoða alla seðla
gaumgæfilega, hvort sem
það eru 1.000 króna seðlar
eða aðrir. Einnig væru
ábendingar og upplýsingar
um málið vel þegnar.

Skrifað hefur verið undir
samning milli ríkisins og
fimm aðila um kaup þeirra
síðarnefndu á húseignum í
Reykjanesi við Ísafjarðar-
djúp. Kaupverðið er 17 mill-
jónir en brunabótamat hús-
eignanna er liðlega 300 mill-
jónir. Eins og lesendur hafa
orðið varir hefur gengið
afskaplega illa að selja eign-
irnar, en nú lítur út fyrir að
málið sé loks að komast í
höfn.

Hjá Ríkiskaupum fengust
þær upplýsingar á þriðjudag
að málið væri mjög langt
komið, þó ekki væri það
alveg frágengið þar sem
ekki væri búið að þinglýsa
öllum gögnum.

ReykjanesskóliReykjanesskóliReykjanesskóliReykjanesskóliReykjanesskóli

Seldur á 17Seldur á 17Seldur á 17Seldur á 17Seldur á 17
milljónirmilljónirmilljónirmilljónirmilljónir

BÍ lá fyrirBÍ lá fyrirBÍ lá fyrirBÍ lá fyrirBÍ lá fyrir
GrindavíkGrindavíkGrindavíkGrindavíkGrindavík

Boltafélag Ísafjarðar (BÍ)
steinlá fyrir sterku liði
Grindvíkinga í 32-liða úr-
slitum bikarkeppni KSÍ á
föstudag. Leikið var á Torf-
nesvelli á Ísafirði og fengu
heimamenn fyrsta færi
leiksins en Jón Helgi
Guðnason skaut naumlega
framhjá. Ísfirðingar skoruðu
svo fyrsta mark leiksins eftir
tíu mínútna leik en fór
knötturinn í eigið mark.

„Eftir það fengum við á
okkur klaufaleg mörk og
leikurinn fór 8-0. Flest mörk
Grindvíkinga voru hálfgerð
lúseramörk, fyrir utan eitt
stórglæsilegt sem Paul
McShane skoraði“, segir
Trausti Hrafnsson, annar
tveggja þjálfara BÍ.

Bikarkeppni KSÍBikarkeppni KSÍBikarkeppni KSÍBikarkeppni KSÍBikarkeppni KSÍ
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Stakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifarStakkur skrifar

Kína og tjáningarfrelsiðKína og tjáningarfrelsiðKína og tjáningarfrelsiðKína og tjáningarfrelsiðKína og tjáningarfrelsið 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:

Eru fylgjandi ráð-Eru fylgjandi ráð-Eru fylgjandi ráð-Eru fylgjandi ráð-Eru fylgjandi ráð-
stöfunum stjórn-stöfunum stjórn-stöfunum stjórn-stöfunum stjórn-stöfunum stjórn-
valda vegnavalda vegnavalda vegnavalda vegnavalda vegna
heimsóknarheimsóknarheimsóknarheimsóknarheimsóknar
Kínaforseta?Kínaforseta?Kínaforseta?Kínaforseta?Kínaforseta?
Alls svöruðu 432.
Já sögðu 108 eða 25%
Nei sögðu 324 eða 75%

LAUST STARF Á TÆKNIDEILD
Laust er til umsóknar starf skrifstofu-
manns á tæknideild Ísafjarðarbæjar.
Verkefni eru m.a. flokkun skjala og
teikninga ásamt bréfaskriftum og
almennum skrifstofustörfum.

Nánari upplýsingar eru veittar á
tæknideild Ísafjarðarbæjar eða í síma
450 8000. Umsóknir sendist til
bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Hafn-
arstræti 1 á Ísafirði, merktar Starf á
tæknideild. Umsóknarfrestur er til
mánudagsins 1. júlí.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Lilja Rafney Magnúsdóttir skrifar

undrun og vonbrigði, þar sem
hvorki ríkisstjórn né bæjar-
stjórn Sjálfstæðisflokks og
Framsóknarflokks eiga það
skilið að kysst sé á vöndinn.
Skilaboð okkar til þessara
flokka eiga ekki að vera þau,
að allt sé í himnalagi á lands-
byggðinni þegar við vitum
betur.

Skortir menn kjark og áræði
til að rísa upp gegn sitjandi
valdhöfum? Eða eru menn
orðnir svo óttaslegnir við að
styggja ráðandi öfl og ýmsa
atvinnurekendur, að þeir
treysta sér ekki til annars en
að fylgja sitjandi valdhöfum
af hræðslu við að annað myndi
skaða þeirra atvinnu og pers-
ónulegu hagsmuni?

Að loknum sveitarstjórnar-
kosningum vil ég fyrir hönd
Vinstri grænna í Ísafjarðarbæ
þakka öllu því góða fólki sem
vann að framboðinu með
okkur og kaus okkur í þessum
kosningum, vegna þess að það
hafði trú á okkur og málefnun-
um sem við stóðum fyrir. Það
kostar oft kjark að fylgja sann-
færingu sinni og í sveitar-
stjórnarkosningum spilar
margt inn í endanlega ákvörð-
un kjósenda.

Við hjá Vinstri grænum
höfðum það að leiðarljósi að
reka heiðarlega og málefna-
lega kosningabaráttu og höfða
til skynsemi kjósenda. Þeir
kjósendur sem greiddu okkur
atkvæði sitt voru að senda

meirihluta bæjarstjórnar skila-
boð um að þeir vildu breyt-
ingar og nýjar áherslur. Það
er nauðsynlegt lýðræðinu að
veita ráðandi öflum aðhald og
gefast ekki upp og láta berast
með straumnum.

Vinstri grænir voru að bjóða
fram til bæjarstjórnar í fyrsta
sinn og það tekur að sjálf-
sögðu sinn tíma að byggja
upp fylgi. Þess vegna erum
við ánægð með hvern einasta
liðsmann sem bæst hefur í
hópinn og þann stuðning sem
við fengum, því að við erum
að byggja upp framtíðarafl
Vinstri grænna í Ísafjarðarbæ.

Hitt er svo annað, að heild-
arútkoma kosninganna hér í
Ísafjarðarbæ vekur vissulega

Uppákoman á Akureyri á
sjómannadaginn, þegar Árna
Steinari Jóhannssyni þing-
manni Vinstri grænna var
skipt út fyrir Valgerði Sverris-
dóttur ráðherra sem ræðu-
manni dagsins, er alvarlegt
dæmi um skoðanakúgun sem
á ekki að líða í lýðræðisþjóð-
félagi. Slíkt er hættuleg þróun
og veikleiki fyrir samfélagið.

Vinstri grænir í Ísafjarðar-
bæ bættu hlutfallslega við sig
fylgi frá því í síðustu Alþingis-
kosningunum á Vestfjörðum.
Þannig erum við að styrkja
okkur í innra starfi og fá fleiri
til liðs við okkur. Hvert einasta
atkvæði greitt okkur í þessum
kosningum nýtist til áfram-
haldandi uppbyggingar þó

Að fylgja sannfæringu sinniAð fylgja sannfæringu sinniAð fylgja sannfæringu sinniAð fylgja sannfæringu sinniAð fylgja sannfæringu sinni
eða fylgja með straumnumeða fylgja með straumnumeða fylgja með straumnumeða fylgja með straumnumeða fylgja með straumnum

ekki næðum við inn manni í
bæjarstjórn í þetta sinn. Það
kemur næst.

Þess vegna göngum við
glaðbeitt út í sumarið með
góðan hóp nýrra félaga sem
eru rétt að byrja baráttuna fyrir
betra samfélagi. Takk fyrir

okkur.
Kjörinni bæjarstjórn óska

ég velfarnaðar í starfi á kom-
andi kjörtímabili.

– Lilja Rafney Magnúsdóttir,
formaður Vinstri grænna í

Ísafjarðarbæ.

,,við erum að byggja
upp framtíðarafl
Vinstri grænna
í Ísafjarðarbæ“

Annasamur tími hjá vestfirskum skógarbændumAnnasamur tími hjá vestfirskum skógarbændumAnnasamur tími hjá vestfirskum skógarbændumAnnasamur tími hjá vestfirskum skógarbændumAnnasamur tími hjá vestfirskum skógarbændum

Gróðursetja meira enGróðursetja meira enGróðursetja meira enGróðursetja meira enGróðursetja meira en
kvartmilljón plantnakvartmilljón plantnakvartmilljón plantnakvartmilljón plantnakvartmilljón plantna

Hér er sérsveit Ásvaldar og Helgu Dóru í Tröð í Önundar-
firði að hefja gróðursetningu 25 þúsund plantna á hjalla
í 220 m hæð í Höfðafjalli í Dýrafirði.

Júnímánuður er annasam-
ur tími hjá skógarbændum
á Vestfjörðum. Að þessu
sinni er ætlunin að gróður-
setja 260.000 plöntur í jarðir
bænda sem komnir eru með
samning við Skjólskóga á
Vestfjörðum. Í Strandasýslu
fara 24 þúsund plöntur,
Reykhólasveit 36 þúsund,
Vestur-Barðastrandarsýslu
84 þúsund og í Ísafjarðar-
sýslur báðar alls 116 þúsund
plöntur.

Tíðarfar hefur verið hreint
með ágætum fyrir skóg-
ræktarfólkið, en víða þarf
þó að hafa mikla aðgát á

vegna þurrka. Plöntun hófst
upp úr miðjum maí í landi
Borgar í Arnarfirði en þar er
Orkubú Vestfjarða að græða
gömul sár með birki af vest-
firskum uppruna.

Um leið og sauðburði lauk
í byrjun júní hófust bændur
handa af fullum krafti og nú
starfa 20 vinnumenn við
gróðursetningu á nokkrum
jörðum. Auk þess er fjöldi
bænda víðs vegar um fjórð-
unginn sem sjá sjálfir um
gróðursetninguna. Um síð-
ustu mánaðamót var lokið við
að stinga græðlingum í 22 km
af skjólbeltum.

Lokið er einn frægustu og umdeildustu heimsókn erlends þjóðhöfðingja til
Íslands. Foseti Kína Jiang Zemin er farinn heim og mun hafa verið við þokkalega
heilsu er hann sneri heim til þegna sinna, er telja einn milljarð og þrjúhundruð
milljónir. Í samanburði við þann fjölda verða Íslendingar smáir. Ef til vill er kjarni
málsins sá að flest ef ekki allt er ólíkt með Kína og Íslandi. Við erum smáir en
hugsum samt stórt og hér má hver maður segja hvaða vitleysu sem er og þar á meðal
hella sér yfir forsetann, forsætisráðherra eða Hæstarétt svo fátt eitt sé talið. Auðvelt
hefur verið að komast að ráðmönnum. Nánast hefur verið hægt að ganga inn á hvaða
stofnun sem er og leika þar lausum hala án afskipta nokkurs
manns. Nægir að nefna Ríkisútvarpið og þá uppákomu þegar
maður sló þar öllu rafmagni út fyrir nokkrum árum. Nú kemst
enginn inn í húsnæði Ríkisútvarpsins í Efstaleiti í Reykjavík, án
þess að sanna á sér deili og hafa einhvern innanbúðarmann til að ábyrgjast sig.

Í Kína, þar sem gríðarlegur mannfjöldi býr eða ríflega fjögur þúsund milljón
sinnum fleiri en á Íslandi, eru viðhorf ólík því sem Íslendingar eiga að venjast.
Virðing Íslendinga fyrir lýðræði hefur verið talin mikil og öðrum til fyrirmyndar.
Eru Íslendingar sjálfir fremstir í flokki þeirra sem hafa þessa skoðun. Skiptir þá engu
máli umræða um fátækt, fíkniefnavanda, vandamál eldra fólks eða tekjuleysi
öryrkja. Enda er þau efni smá þegar við skoðum áhrif okkar á alþjóðavettvangi, sem
við teljum að séu mikil og stór og sennilega langt umfram það sem þau eru í raun, en
engu að síður hefur Ísland gert sig gildandi í samfélagi þjóðanna.

Samt hafa margir haft uppi uppi stór orð um mannréttindabrot vegna þeirra
takmarkana er stjórnvöld gripu til vegna heimsóknarinnar. Vissulega má deila um
það að meina fólki komu til Íslands, en því má heldur ekki gleyma að með því að
bjóða forseta Kína til Íslands tók íslenska ríkið á sig ábyrgð á öryggi gestsins. Það
vakti athygli að nýlega samþykktum lögum frá Alþingi um að lögregla hafi heimild
til þess að banna mótmælendum að hylja andlit sitt var ekki beitt. Mótmælendur
fengu að ganga um eins og bankaræningjar í villta vestrinu á þar síðustu öld og
hylja neðri part andlitsins svo mótmæli þeirra fengju að njóta sín til fulls.

Án þess að taka afstöðu til aðgerða yfirvalda skal þó á það
bent að tjáningarfrelsi lýtur sömu lögmálum og annað frelsi. Það
má aldrei bitna á öðrum mönnum í þeim skilningi að það valdi
þeim tjóni. Engum var bannað að tjá sig og Falun Gong liðar

fengu mikla og ítarlega umfjöllun íslenskra fjölmiðla, sjónvarps, útvarps og
dagblaða dag eftir dag. Sjónarmið þeirra hafa sennilega þegar til lengri tíma er litið
fremur notið aðgerða stjórnvalda en goldið. Um það má þó vissulega deila. En
óneitanlega bendir það til vel skipulagðs hóps þegar félagar hans fjölmenna norður
í Atlantshaf til mótmæla. Þeir munu hafa vitað sem var að þar yrðu þeir látnir í friði,
sem að mestu varð raunin þrátt fyrir allt.

En hinu má ekki gelyma. Kína hefur staðið lengi og mun gera um langan aldur.
Hvers vegna? mætti spyrja, en svarið er ekki einfalt. Lýðræði hefur þó ekki átt þátt
að máli.
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Hátíðarhöld á Ísafirði vegna þjóðhátíðardagsins 17. júní fóru vel fram og mæting var ágæt þrátt fyrir að óblíð veðrátta hafi
orðið til þess að fáir dvöldu lengi við. Inga S. Ólafsdóttir, formaður menningarnefndar Ísafjarðarbæjar, setti hátíðarhöldin
á Sjúkrahústúninu að lokinni fjölmennri skrúðgöngu þangað frá Silfurtorgi. Blandaður kór undir stjórn Margrétar
Gunnarsdóttur söng nokkur lög en ávarp fjallkonunnar flutti Ólína Þorvarðardóttir, skólameistari. Hátíðarræðu dagsins
flutti Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar. Leiklistarhópurinn Morrinn flutti stutt leikatriði og
dansnemendur Evu Friðþjófsdóttur sýndu listir sýnar við góðan róm áhorfenda. Eftir að formlegri dagskrá var slitið hófst
skemmtidagskrá fyrir yngri kynslóðirnar þar sem meðal annars mátti finna kraftasýningu, trúðleik, limbókeppni,
körfuboltakeppni og skátaleiktæki. Á myndinni gengur fjallkonan Ólína Þorvarðardóttir í fánaborg skátanna.

Óblítt veður hamlaði ekki þjóðhátíðÓblítt veður hamlaði ekki þjóðhátíðÓblítt veður hamlaði ekki þjóðhátíðÓblítt veður hamlaði ekki þjóðhátíðÓblítt veður hamlaði ekki þjóðhátíð
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Sportiðí beinnií beinni○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpiðRíkissjónvarpið

Laugardagur 22. júní kl. 10:50
Formúla 1: Tímataka í Nürburgring í Þýskalandi

Sunnudagur 23. júní kl. 11:30
Formúla 1: Sýnt beint frá kappastrinum í Nürburgring

SýnSýnSýnSýnSýn
HM

Föstudagur 21. júní
England - Brasilía (C) Þýskaland - Bandaríkin (A)

Laugardagur 22. júní
Spánn - Suður-Kórea (B) Senegal - Tyrkland (D)

veðriðveðriðveðriðveðriðveðrið
Horfur á föstudag,
laugardag og sunnudag:
Hægviðri og víða bjart.
Hiti yfirleitt 8 til 13 stig.
Horfur á mánudag og
þriðjudag:
Suðaustlæg átt og
lítilsháttar rigning með
suður- og vesturströnd-
inni, en annars þurrviðri.
Hlýnandi veður.

Föstudagur 21. júní
17.00 Hálandahöfðinginn (7:11)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stubbarnir (34:90)
18.30 Falda myndavélin (30:59)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Ævintýri Indiana Jones (3:22)
(Young Indiana Jones: The Perils of
Cupid) Myndaflokkur um Indiana Jones
á yngri árum. Í myndinni verðir Indy
ástfanginn af dóttur Franz Ferdínads
erkihertoga í Vínarborg og þarf að leita
sér lækningar hjá bæði Freud og Jung.
Þaðan fer hann til Flórens og hittir tón-
skáldið Puccini. Aðalhlutverk: Corey
Carrier, Sean Patrick Flanery, George
Hall og Ronny Coutteure.
21.45 Steingeit eitt. (Capricorn One)
Bíómynd frá 1978. Allur heimurinn fylg-
ist með fyrsta flugi mannsins til Mars en
ekki er allt sem sýnist. Aðalhlutverk:
Elliott Gould, James Brolin, Brenda
Vaccaro, Sam Waterston og O.J. Simp-
son.
23.45 Sá eini rétti. (Den eneste ene)
Dönsk verðlaunamynd frá 1999 um karl
og konu sem falla kylliflöt hvort fyrir
öðru við fyrstu sýn. Einni gallinn er sá
að þau eru bæði gift og eiga von á barni.
e. Meðal leikenda: Sidse Babett Knudsen,
Niels Olsen, Søs Egelind, Rafael Edholm,
Paprika Steen, Sofie Gråbøl og Lars
Kaalund.
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Laugardagur 22. júní
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (35:90)
09.30 Maja (12:52)
09.37 Albertína ballerína (16:26)
09.45 Litlu skrímslin (51:52)
09.54 Friðþjófur (6:13)
10.23 Krakkarnir í stofu 402 (14:40)
10.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn á Nürburg-
ring í Þýskalandi.
12.15 Kastljósið
12.35 Hvernig sem viðrar (4:10)
13.00 Skjáleikurinn
16.05 Evróvisjónkeppni einleikara.
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Forskot (17:40)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Silas frændi (4:6) (My Uncle
Silas) Breskur myndaflokkur byggður á
sögum eftir H.E. Bates, höfund “The
Darling Buds of May”.  Þættirnir eru í
léttum dúr, gerast í enskri sveit snemma
á síðustu öld og segja frá tíu ára strák
sem fer til sumardvalar hjá karlinum Sil-
asi, og fjörugu lífinu í kringum hann.
Aðalhlutverk: Albert Finney, Charlotte
Rampling, Sue Johnston, Lynda Belling-
ham og Joe Prospero.
20.30 Osmond-fjölskyldan. (Inside
The Osmonds) Sjónvarpsmynd frá 2001
um Osmond-fjölskylduna sem var lengi
í sviðsljósinu og átti hvert lagið á fætur
öðru á vinsældalistum. Aðalhlutverk:
Bruce McGill, Veronica Cartwright, Joel
Berti, Ryan Kirkpatrick, Jason Knight,
Miklos Perlus, Patrick Levis, Thomas
Dekker og Janaya Stephens.
22.00 Uppljóstranir. (L.A. Confident-
ial) Bandarísk spennumynd frá 1997
um spillingu innan lögreglunnar í Los
Angeles á sjötta áratug síðustu aldar.
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi barna.
Aðalhlutverk: Kevin Spacey, Russell
Crowe, Kim Basinger og Danny DeVito.
00.20 Taggart. (Taggart: Falling in
Love) Skosk sakamálamynd þar sem
vösk sveit lögreglumanna í Glasgow
rannsakar dularfullt lát fallhlífastökkv-
ara. Aðalhlutverk: James McPherson og
Blythe Duff.
02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sunnudagur 23. júní
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Þumalína
09.57 Andarteppa (13:26)
10.10 Gleymdu leikföngin (10:13)
10.23 Ungur uppfinningamaður
10.45 Svona erum við
11.00 Kastljósið
11.30 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum á Nürburgring í Þýska-
landi.
14.00 Hvernig sem viðrar (4:10)
14.30 Á hestbaki (3:4)
15.00 Hlé
16.05 Mannsandlitið
17.00 Geimferðin (24:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Bréfberinn
18.15 Umhverfis jörðina
18.30 Haraldur og borgin ósýnilega
19.00 Fréttir, íþróttir og veður

19.35 Kastljósið
20.00 Sigla himinfley (1:4) Leikin
þáttaröð eftir Þráin Bertelsson sem fjallar
um fólkið í Eyjum, líf þess og samfélag.
e. Aðalhlutverk: Steinunn Ólína Þor-
steinsdóttir, Kristbjörg Kjeld, Ingvar E.
Sigurðsson, Gísli Halldórsson, Vadimar
Flygenring og Rúrik Haraldsson.
20.55 Lengdargráður (1:2) (Longi-
tude) Bresk úrvalsmynd í tveimur hlutum
byggð á sannsögulegum heimildum um
tvo menn. Annar þeirra smíðaði fyrstu
klukkuna sem gekk skammlaust á úthöf-
unum og hinn gerði hana upp 200 árum
seinna. Aðalhlutverk: Michael Gambon
og Jeremy Irons.
22.30 Helgarsportið
22.55 Eilífur hiti. (Forever Fever)
Gamanmynd frá 1998 um ungan pilt
sem verður gagntekinn af diskóæðinu
1977. Aðalhlutverk: Adrian Pang og
Medaline Tan.
00.25 Kastljósið
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Föstudagur 21. júní
06.58 Ísland í bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Í fínu formi
09.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Ísland í bítið
12.00 Neighbours
12.25 Í fínu formi
12.40 Murphy Brown (e)
13.05 Everything That Rises (Óbug-
aður) Það er erfitt hlutskipti að stunda
búskap í Bandaríkjunum en sumir eru
það sterkir að þeir geta tekist á við hvaða
erfiðleika sem er. Myndin er frumraun
leikarans góðkunna Dennis Quaids í
leikstjórastólnum.  Aðalhlutverk: Dennis
Quaid, Mare Winningham, Meat Loaf.
14.35 Andrea (e)
15.00 R.E.M.
15.35 NBA Action
16.00 Barnatími Stöðvar 2 (e)
17.40 Neighbours
18.05 Friends (21:24) (e)
18.30 Fréttir
19.00 Ísland í dag
19.30 Running Free. (Draumur um
frelsi) Heillandi fjölskyldumynd sem
gerist í Namibíu í suðurhluta Afríku á
fyrrihluta síðustu aldar. Gæðingurinn
Lucky er í umsjá hestastráksins Richards
í litlu námuþorpi. En þegar átök brjótast
út í landinu verða þeir viðskila. Lucky
slæst í hópinn með villihestum en í stóð-
inu er valdabarátta í uppsiglingu.  Aðal-
hlutverk: Chase Moore, Jan Decleir,
Maria Geelbooi.
21.00 Smallville (11:22)
21.50 Possessed. (Andsetinn) Hörku-
spennandi mynd, byggð á sannsöguleg-
um atburðum. Presturinn William Bow-
den er prófessor við kristilegan háskóla
í St. Louis. Áður þjónaði hann í seinni
heimsstyrjöldinni og er mjög þjakaður
af hrikalegum endurminningum stríðs-
ins. Hugrenningar hans verða samt að
víkja því lærimeistarinn stendur nú
frammi fyrir vandamáli sem jafnvel
mestu gereyðingarvopn geta ekki unnið
á.  Aðalhlutverk: Timothy Dalton, Henry
Czerny, Jonathan Malen, Christopher
Plummer.
23.40 Ed TV. (Ed-rásin) Pottþétt upp-
skrift að vinsælum sjónvarpsþætti.
Venjulegum manni er fylgt eftir allan
sólarhringinn og við kynnumst lífi hans
og fjölskyldu, sigrum hans og ósigrum.
Hugmyndin er góð en lífið er ýmsum
erfiðleikum bundið og ekki síst þegar
maður er alltaf í sjónvarpinu.  Aðalhlut-
verk: Matthew McConaughey, Jenna
Elfman, Woody Harrelson, Sally Kirk-
land.
01.40 HM-Fjórir fjórir 2
02.40 Everything That Rises (Óbug-
aður) Það er erfitt hlutskipti að stunda
búskap í Bandaríkjunum en sumir eru
það sterkir að þeir geta tekist á við hvaða
erfiðleika sem er. Myndin er frumraun
leikarans góðkunna Dennis Quaids í
leikstjórastólnum.  Aðalhlutverk: Dennis
Quaid, Mare Winningham, Meat Loaf.
04.10 Ísland í dag
04.35 Tónlistarmyndbönd

Laugardagur 22. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.35 Litla risaeðlan 6
11.50 Bold and the Beautiful
13.15 The Spying Game (2:4) (e
14.05 The Blue Max. (Orustuflug-
maðurinn) Þýskur orrustuflugmaður er
sæmdur æðstu orðu þýska hersins fyrir
hetjudáðir sínar og snilldartakta í loft-
bardögum. Það eru ekki allir jafnhrifnir
af kappanum en herforinginn von Klug-
ermann þykist geta nýtt sér frama hans.
Málin taka hins vegar óvænta stefnu
þegar eiginkona herforingjans fer að

renna hýru auga til orrustuflugmannsins.
Aðalhlutverk: George Peppard, James
Mason, Ursula Andress.
16.40 Best í bítið
17.10 The Naked Chef (6:8) (e)
17.40 Oprah Winfrey
18.30 Fréttir
18.55 Lottó
19.00 Ísland í dag
19.30 Dharma & Greg (16:24)
20.00 Friends (22:24)
20.30 High Fidelity. (Topp fimm)
Rómantísk gamanmynd með alvarlegum
undirtóni. Rob Gordon er heldur mis-
heppnaður náungi sem rekur plötubúð.
Reksturinn virðist ganga þolanlega en
það er í einkalífinu sem Rob hefur al-
gjörlega mistekist. Hann á nokkur mis-
heppnuð sambönd að baki og það nýjasta
stefnir harðbyri sömu leið. Byggt á vin-
sælli skáldsögu eftir Nick Hornby.  Aðal-
hlutverk: John Cusack, Iben Hjejle, Todd
Louiso, Jack Black.
22.25 Crouching Tiger, Hidden Drago
(Skríðandi tígur, dreki í l) Fjórföld Ósk-
arsverðlaunamynd, m.a. besta erlendin
myndin. Hreint stórkostleg mynd sem er
algjört augnakonfekt. Sögusviðið er Kína
og aðalsöguhetjurnar eru tveir stríðs-
menn sem báðir vilja komast yfir sann-
kallað töfrasverð. Þetta er saga um ástir,
svik og hatramma baráttu góðs og ills.
Aðalhlutverk: Yun-Fat Chow, Michelle
Yeoh, Ziyi Zhang.
00.25 HM-Fjórir fjórir 2
00.55 Cop Land. (Lögguland) Spenn-
andi lögregludrama með Sylvester Stall-
one, Harvey Keitel og Robert De Niro í
aðalhlutverkum. Hér segir af spilltu
samfélagi lögreglumanna og meinleysis-
legum lögregluforingja sem kemst á
snoðir um spillinguna. Hann þarf að velja
á milli þess að verja stétt sína eða reyna
að uppræta spillinguna sem er innan
hennar. Aðalhlutverk: Harvey Keitel, Ray
Liotta, Robert De Niro, Sylvester Stall-
one.
02.40 The Blue Max. (Orustuflug-
maðurinn) Þýskur orrustuflugmaður er
sæmdur æðstu orðu þýska hersins fyrir
hetjudáðir sínar og snilldartakta í loftbar-
dögum. Það eru ekki allir jafnhrifnir af
kappanum en herforinginn von Kluger-
mann þykist geta nýtt sér frama hans.
Málin taka hins vegar óvænta stefnu
þegar eiginkona herforingjans fer að
renna hýru auga til orrustuflugmannsins.
Aðalhlutverk: George Peppard, James
Mason, Ursula Andress.
05.15 Tónlistarmyndbönd

Sunnudagur 23. júní
08.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 The Simpsons (11:21) (e)
12.00 Neighbours
13.30 Bond. (Live at Royal Albert Hall)
Upptaka frá tónleikum Bond í Royal
Albert Hall í Lundúnum. Fjórar föngu-
legar stúlkur mynda Bond-hópinn en
þær leika á fiðlur og selló. Bond flytur
m.a. klassíska tónlist á einkar skemmti-
legan hátt og fer ótroðnar slóðir þegar
kemur að útsetningum á verkum gömlu
meistaranna.
14.35 Mótorsport (e) Ítarleg umfjöllun
um íslenskar akstursíþróttir.

15.00 Addams Family Reunion. (Add-
ams-fjölskylduboðið) Morticia og Gom-
ez Addams eru á leiðinni í fjölskylduboð
með allt sitt hyski og hlakka mikið til að
hitta fjarskylda ættingja sína. Þau eru öll
spennt þegar þau leggja af stað til Wedge-
worth-setursins og spennan eykst til
mikilla muna þegar Addams-fjölskyldan
mætir í boð ADAMS-fjölskyldunnar.
Aðalhlutverk: Daryl Hannah, Tim Curry,
Ed Begley Jr..
16.45 Þorsteinn J. (3:12) (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 Waking the Dead. (Minningar)
Óvenjuleg kvikmynd um ástir og örlög.
Árið 1973 var Fielding Pierce í laganámi
og ástfangin upp fyrir haus. Hann og
Sarah Williams áttu sameiginlega framtíð
en þegar hún lést með hörmulegum hætti
var hann óhuggandi. Mörgum árum síðar
er Fielding í kosningabaráttu þegar minn-
ingar um unnustuna fara að sækja mjög
sterkt á hann. Hann er þessu alls óvið-
búinn og veit ekki hvað hann á til bragðs
að taka. Aðalhlutverk: Billy Crudup,
Jennifer Connelly, Molly Parker.
22.10 The Spying Game (3:4) (Njósnir)
Í kalda stríðinu gegndu leyniþjónustur
eins og CIA, MI6, KGB og Stasi lykil-
hlutverki í baráttunni gegn óvininum.
En hvað er það sem raunverulega gerðist
á bak við tjöldin og hvaða verk inntu
leyniþjónustumennirnir af hendi? Í
þessum óvenjulega myndaflokki eru öll
leyndarmálin dregin fram í dagsljósið.

23.00 Rat Pack. (Rottugengið) Mögnuð
mynd sem fjallar um félagana Frank
Sinatra, Sammy Davis Jr. og Dean Martin
og samband þeirra við John F. Kennedy,
Marilyn Monroe og mafíósann Sam
Giancano. Aðalhlutverk: Ray Liotta, Joe
Mantegna, Don Cheadle.
01.00 HM-Fjórir fjórir 2
01.30 Cold Feet 2 (1:6) (e)
02.20 Tónlistarmyndbönd

Föstudagur 21. júní
06.10 HM 2002. (1A/2F - 1C/2H) Bein
útsending frá 8 liða úrslitum (1A/2F-
1C/2H).
09.00 HM 2002. (1A/2F - 1C/2H) Út-
sending frá 8 liða úrslitum (1A/2F-1C/
2H).
11.00 HM 2002. (1E/2B - 1G/2D) Bein
útsending frá 8 liða úrslitum (1E/2B-
1G/2D).
13.40 Heklusport. Fjallað er um helstu
íþróttaviðburði heima og erlendis.
14.00 HM 2002. (1A/2F - 1C/2H) Út-
sending frá 8 liða úrslitum (1A/2F-1C/
2H).
16.00 HM 2002. (1E/2B - 1G/2D) Út-
sending frá 8 liða úrsl.(1E/2B-1G/2D).
18.00 HM 2002. (1E/2B - 1G/2D)
Útsending frá 8 liða úrslitum (1E/2B-
1G/2D).

Í Kína að fornu kljást afburða kvenkyns og karlkyns bardagalistamennÍ Kína að fornu kljást afburða kvenkyns og karlkyns bardagalistamennÍ Kína að fornu kljást afburða kvenkyns og karlkyns bardagalistamennÍ Kína að fornu kljást afburða kvenkyns og karlkyns bardagalistamennÍ Kína að fornu kljást afburða kvenkyns og karlkyns bardagalistamenn
um sverð, heilindi, frið og ást. Kum sverð, heilindi, frið og ást. Kum sverð, heilindi, frið og ást. Kum sverð, heilindi, frið og ást. Kum sverð, heilindi, frið og ást. Kynngimagnaðar víddir og afburðaynngimagnaðar víddir og afburðaynngimagnaðar víddir og afburðaynngimagnaðar víddir og afburðaynngimagnaðar víddir og afburða
fagmennska í spennandi og skemmtilegum Kínlendingasögum.fagmennska í spennandi og skemmtilegum Kínlendingasögum.fagmennska í spennandi og skemmtilegum Kínlendingasögum.fagmennska í spennandi og skemmtilegum Kínlendingasögum.fagmennska í spennandi og skemmtilegum Kínlendingasögum.

Skríðandi tígur, dreki í 1

smáarsmáarsmáarsmáarsmáar
Til sölu eru 16" álfelgur
4X100. Uppl. í síma 869-
5053.

Óska eftir barnasæti á hjól. Á
sama stað til sölu unglingarúm.
Uppl. í síma 456-5789.

Óska eftir lítilli íbúð eða
herbergi á Eyrinni. Uppl. í síma
862-4295.

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

Til sölu lítið notað Viking
fellihýsi árg 1998. Uppl. í síma
456-3381.

Vantar að losna við dúfur. Fást
gefins. Uppl. í síma 899 0719.

Til sölu hjónarúm með tveimur
náttborðum og 19" karlmanns-
reiðhjól. Uppl. í síma 456
3076.

Eldri borgarar ATH. Félag eldri
borgara á Ísafirði ásamt félögum
eldri borgara í Bolungarvík og
Önundarfirði, efna til skemmti-
ferðar á Ingjaldssand sunnudag-
inn 30. júní. Nánari uppl. gefa:
Guðríður s. 456- 3542/899-
3542, Lydía s. 456-3467/
899-3467 og Elísabet s. 456-
3391/vs. 456-3222.

Óska eftir vatnsrúmi ódýru eða
gefins. Uppl. í síma 456 5151.

Óska eftir ódýrum kassagítar.
Uppl. í síma 861 4671.

Óska eftir barnaferðarúmi.
Uppl. í síma 456 5057.

Óska eftir nálaprentara. Uppl.
í síma 894 9499.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
http://www.toto.is/
felog/bi88/index.html
Heimasíða Boltafélags
Ísafjarðar (BÍ). Á síðunni
er hægt að finna
upplýsingar um flest það
er viðkemur BÍ. Þar er
hægt að fá upplýsingar
um einstaka leikmenn
hvers flokks fyrir sig og
komast að því hvaða leikir
eru á döfinni. Einnig er
hægt að fá fréttir af starfi
félagsins, lesa pistla og
taka þátt í netspjalli um
knattspyrnu.
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Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

kirkjakirkjakirkjakirkjakirkja
Flateyrarkirkja:

 Kvöldsöngur fyrir alla fjöl-
skylduna sunnudaginn 23.
júní kl. 20:30. Léttir söngv-

ar, saga og kvöldbænir.

netiðnetiðnetiðnetiðnetið
Hver eru uppáhalds

bókamerkin þín á Netinu?
Friðgerður Baldvins-

dóttir, sveitarstjóri
Súðavíkurhrepps

„Ég reyni að
stilla vefnot-

kun minni
nokkuð í hóf
vegna þess

að netflakk er
svo mikill

tímaþjófur.
Engu að síður er netið mér

nauðsynlegt við vinnuna
og oft er bráðgaman að

glugga í það þegar heim
er komið að erfiðum degi
loknum. Vinnunar vegna

skoða ég mikið vefi á borð
við bb.is, heimasíðu

stjórnarráðsins, stjr.is, vef
sambands íslenskra

sveitarfélaga, samband.is,
og spar.is. Einnig

gaumgæfi ég halo.is
reglulega og verð mér úti

um veðurupp-lýsingar.
Þegar heim er komið lít ég
svo stundum á kvennavef-

inn femin.is, fitness.is er
einnig skemmtilegur og
netdoktor.is sömuleiðis.
Íslenska lögfræðivefinn,
islog.is, skoða ég oft og

upplýsing-ar um fiskveiðar
og afla sæki ég á intersea-

food.com og rsf.is.“

Kvikmyndin Inside the Osmonds, segir ótrúlega sögu OsmondKvikmyndin Inside the Osmonds, segir ótrúlega sögu OsmondKvikmyndin Inside the Osmonds, segir ótrúlega sögu OsmondKvikmyndin Inside the Osmonds, segir ótrúlega sögu OsmondKvikmyndin Inside the Osmonds, segir ótrúlega sögu Osmond
fjölskyldunnar sem gerði garðinn frægann á öndverðum áttundafjölskyldunnar sem gerði garðinn frægann á öndverðum áttundafjölskyldunnar sem gerði garðinn frægann á öndverðum áttundafjölskyldunnar sem gerði garðinn frægann á öndverðum áttundafjölskyldunnar sem gerði garðinn frægann á öndverðum áttunda
áratugnum í heimi dægurlagatónlistar. Fyrst í stað var hljómsveitináratugnum í heimi dægurlagatónlistar. Fyrst í stað var hljómsveitináratugnum í heimi dægurlagatónlistar. Fyrst í stað var hljómsveitináratugnum í heimi dægurlagatónlistar. Fyrst í stað var hljómsveitináratugnum í heimi dægurlagatónlistar. Fyrst í stað var hljómsveitin
þeirra skipuð fimm bræðrum en fljótlega fóru vinsældir yngstaþeirra skipuð fimm bræðrum en fljótlega fóru vinsældir yngstaþeirra skipuð fimm bræðrum en fljótlega fóru vinsældir yngstaþeirra skipuð fimm bræðrum en fljótlega fóru vinsældir yngstaþeirra skipuð fimm bræðrum en fljótlega fóru vinsældir yngsta
meðlimsins, Donny Osmond, að skyggja á bræður hans.meðlimsins, Donny Osmond, að skyggja á bræður hans.meðlimsins, Donny Osmond, að skyggja á bræður hans.meðlimsins, Donny Osmond, að skyggja á bræður hans.meðlimsins, Donny Osmond, að skyggja á bræður hans.

Osmond-fjölskyldan

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 HM 2002. (1A/2F - 1C/2H) Út-
sending frá 8 liða úrslitum (1A/2F-1C/
2H).
23.00 Die Hard II. (Á tæpasta vaði 2)
John McClane, rannsóknarlögreglumað-
urinn frá New York, glímir enn við
hryðjuverkamenn og nú er vettvangurinn
stór alþjóðaflugvöllur í Washington.
Aðalhlutverk: Bruce Willis, William
Atherton, Bonnie Bedelia.
01.00 The Chain. (Hlekkir) Frank Morr-
isey er virtur lögreglumaður í Boston í
Bandaríkjunum. Hann hefur lengi verið
á hælum óprúttins vopnasala og sér nú
loks fram á að ná honum. Örlögin grípa
þá í taumana því hryðjuverkamenn taka
þá í gíslingu. Útlitið er svo sannarlega
svart og óvinirnir tveir eiga ekki um
annað að velja en að snúa bökum saman
í baráttunni fyrir frelsi.  Aðalhlutverk:
Gary Busey, Victor Rivers, Jamie Rose.
02.35 Gillette-sportpakkinn
03.05 HM-Fjórir fjórir 2.
04.05 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 22. júní

06.10 HM 2002. (1B/2E - 1D/2G) Bein
útsending frá 8 liða úrsl (1B/2E-1D/2G).
09.00 HM 2002. (1B/2E - 1D/2G) Út-
sending frá 8 liða úrslitum (1B/2E-1D/
2G).
11.00 HM 2002. (1F/2A - 1H/2C) Bein
útsending frá 8 liða úrslitum (1F/2A-
1H/2C).
13.40 Gillette-sportpakkinn
14.00 HM 2002. (1B/2E - 1D/2G) Út-
sending frá 8 liða úrslitum (1B/2E-1D/
2G).
16.00 HM 2002. (1F/2A - 1H/2C) Út-
sending frá 8 liða úrslitum (1F/2A-1H/
2C).
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 knattspyrnu-áhugamenn.
18.30 Íþróttir um allan heim
19.25 Highlander (16:22)
20.15 MAD TV
21.00 Shark Attack. (Árás hákarl-anna)
Háspennumynd sem gerist að mestu við
strendur fiskimannaþorpsins Amanzi í
Afríku. Sjávarlíffræðingur rannsakar
árásir hákarla á svæðinu en fljótt kemur
í ljós að íbúarnir búa við fleiri ógnir en
þær sem finnast í hafinu.  Aðalhlutverk:
Casper Van Dien, Ernie Hudson, Bentley
Mitchum.
22.40 Hnefaleikar- Jameel McCline.
(Jameel McCline - Shannon Briggs)
Útsending frá hnefaleikakeppni í New
York. Á meðal þeirra sem mættust voru
þungavigtarkapparnir Jameel McCline
og Shannon Briggs. Áður á dagskrá 4.
maí 2002.
00.35 Hnefaleikar - Erik Morales. (Erik
Morales - MA Barrera)Bein útsending

frá hnefaleikakeppni í Las Vegas. Á
meðal þeirra sem mætast eru Erik
Morales og Marco Antonio Barrera en
í húfi er heimsmeistaratitill WBC-sam-
bandsins í fjaðurvigt.
03.40 HM-Fjórir fjórir 2
04.10 Dagskrárlok og skjáleikur

Sunnudagur 23. júní
15.00 Hnefaleikar - Erik Morales
18.00 HM-Fjórir fjórir 2
18.30 South Park (5:17)
19.00 Golfmót í Bandaríkjunum
20.00 Golfstjarnan Carlos Franco
21.00 Slums of Beverly Hills, The.
22.30 Chariots of Fire. (Eldvagninn)
Þessi frábæra Óskarsverðlaunamynd
segir sögu tveggja breskra frjálsíþrótta-
manna sem æfa fyrir Ólympíuleikana
árið 1924. Annar er skoskur trúboði
sem hleypur Guði til dýrðar en hinn er
nemi af gyðingaættum sem hleypur fyrir
frægðina og til að losna undan fordóm-
um.  Aðalhlutverk: Ben Cross, Nigel
Havers, Ian Charl-eson.
00.30 Girls Town. (Vinkonur) Drama-
tísk mynd um vinkonur í bandarískum
miðskóla. Þær eru á lokaárinu og fram
undan er frekara nám. Þær hlakka til að
takast á við ný verkefni en kvíða því að
halda hver í sína áttina. Allar virðast
una hag sínum nokkuð vel og því kemur
það mjög á óvart þegar ein úr hópnum
bindur enda á líf sitt. Í dagbók hinnar
látnu kemur fram að henni hafi verið
nauðgað og sömu sögu er að segja af
annarri í hópnum. Áfallið er mikið og
nú reynir á vinskapinn. Aðalhlutverk:
Lili Taylor, Idina Harris, Anna Grace,
Aunjanue Ellis.
02.00 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 knattspyrnu-
áhugamenn.
02.30 Dagskrárlok og skjáleikur

Föstudagur 21. júní
18.00 Muzik.is

18.30 Hjartsláttur(e)
19:00 Hjartsláttur (e)
19.30 Yes Dear!(e)
20:00 Jackass
20.30 Grillpinnar
21.0 Traders.  Verðbréfaguttar og
gellur svífast einskis til að græða meira
og meira, meir’ í dag en í gær...Veröld
viðskiptanna getur verið varasöm og
þegar peningar eru annars vegar er vin-
áttan lítils virði. Spennandi þáttaröð um
ofurhuga í ávöxtunarleik…
22.00 Djúpa laugin
23:00 Will & Grace (e)
23.30 According to Jim (e)
00.00 Law & Order SVU (e)
00.50 Jay Leno (e)
02.00 Muzik.is

Laugardagur 22. júní
15:00 Grillpinnar (e)
15.30 Djúpa laugin (e)
16.30 Jay Leno (e)
17.30 Fólk (e)
18.30 Dateline (e)
19.30 Sledgeh Hammer
20.00 Powerplay. Bandarísk þáttaröð
um Brett Parker er flytur aftur til heima-
bæjar síns til að stjórna hokkíliði.
21:00 Klassíski klukkutíminn
22:00 Total Recall. Kanadísk spennu-
þáttaröð um lögreglumenn á áttunda ára-
tug 21. aldarinnar CPB rannsakar undar-
lega eyðileggingu vélmennis
22.50   Profiler (e)
23.40 Tvöfaldur Jay Leno e)
01.10 Muzik.is

Sunnudagur 23. júní
15.00   Jay Leno (e)
16.00   48 Hours (e)
17.00   Brúðkaupsþátturinn Já (e)
18.30 Providence (e)
19.00 Powerplay(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
21.0 The Practice. Gagnrýnendur í
Bandaríkjunum halda vart vatni yfir þætt-
inum enda hefur “The Practice” fengið
sex Emmy-verðlaun, þrjú Golden Globe
Verðlaun og Peabody-verðlaunin.
21.45 Dateline(e)
22.30 Survivor IV (e)
23.15  Traders (e)
00.00  Brúðkaupsþátturinn Já (e)
01.20 Muzik.is
02.00 Óstöðvandi tónlist

AðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundurAðalfundur
Aðalfundur Hollvætta, hollvinasamtaka

Menntaskólans á Ísafirði verður haldinn 26.
júní n.k. kl. 17 í Gamla apótekinu. Dagskrá
samkv. samþykktum félagsins.     Stjórnin.

Ekið á lömbEkið á lömbEkið á lömbEkið á lömbEkið á lömb
og hundog hundog hundog hundog hund

Ekið var á lamb við Naust í
Skutulsfirði og drapst það sam-
stundis. Annað drapst eftir
árekstur í Seyðisfirði. Við Bása
á Kirkjubólshlíð var ekið á enn
eitt sem þurfti að aflífa.

Þá ók maður á lamb í Bitru-
firði en sinnti ekki tilkynn-
ingarskyldu sinni og hélt áfram
leið sinni norður. Lögreglunni
var tilkynnt um þetta og þegar
maðurinn var stöðvaður á Ísa-
firði voru enn tægjur af lamb-
inu framan á bílnum.

Ekki var einungis ekið á
sauðfé heldur lét heimilis-
hundur á Hvítanesi í Ísafjarðar-
djúpi lífið eftir að hafa orðið
fyrir bíl um helgina.

UmferðinUmferðinUmferðinUmferðinUmferðin
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bb.isbb.is
– öflugur frétta- og
upplýsingamiðill!

 

Á mörkum að framleiðslaÁ mörkum að framleiðslaÁ mörkum að framleiðslaÁ mörkum að framleiðslaÁ mörkum að framleiðsla
hafi undan pöntunumhafi undan pöntunumhafi undan pöntunumhafi undan pöntunumhafi undan pöntunum

40 milljóna króna sendingu frá Póls skipað út40 milljóna króna sendingu frá Póls skipað út40 milljóna króna sendingu frá Póls skipað út40 milljóna króna sendingu frá Póls skipað út40 milljóna króna sendingu frá Póls skipað út

Stærstu sendingu af vörum
og tækjum sem farið hefur frá
Póls á Ísafirði í einu lagi var
skipað út sl. föstudag. Oft er
talað um aflaverðmæti og
löndunarmet hjá fiskiskipum
og má segja að þetta sé nýtt
löndunarmet hjá Póls, þar sem
verðmæti sendingarinnar er
nálægt 40 milljónum króna.
Tækin fara í þessu tilfelli til
þriggja landa, Noregs, Írlands
og Frakklands. Um er að ræða
átta flæðisamvalsvélar og einn
skipaflokkara sem fóru úr húsi

samtímis.
Áður en útskipunin byrjaði

var skemman hjá Póls sneisa-
full af tækjum eins og sést á
myndinni. Hörður Ingólfsson,
stjórnarformaður fyrirtækis-
ins, segir að ekki hafi veitt af
plássaukningunni sem fékkst
með kaupum á meira en 300
fermetra viðbótarhúsnæði fyr-
ir nokkrum mánuðum.

Að sögn Harðar er verk-
efnastaða framundan hjá Póls
góð og á mörkum þess að
framleiðslan hafi undan pönt-

unum.
Undanfarið hefur Póls bætt

við sig fjórum starfsmönnum
en það hefur ekki dugað til
því söluaukning það sem af
er ári er um 60% miðað við
sama tíma í fyrra. Áætlað var
að húsnæðisaukningin gæfi
kost á fjölgun starfsmanna um
10 menn. Hörður segir útlit
fyrir að þær áætlanir að stækk-
un húsnæðisins dygði til
næstu tveggja ára fari verulega
úr skorðum.

Þannig var umhorfs í skemmunni hjá Póls á föstudagsmorgun áður en tækin fóru í skip.

BæjarstjórBæjarstjórBæjarstjórBæjarstjórBæjarstjórn Bolungarvíkurn Bolungarvíkurn Bolungarvíkurn Bolungarvíkurn Bolungarvíkur

Elskulegur  fundurElskulegur  fundurElskulegur  fundurElskulegur  fundurElskulegur  fundur
sem lofar góðusem lofar góðusem lofar góðusem lofar góðusem lofar góðu

– segir fráfarandi bæjarstjóri

Elías Jónatansson, hinn
nýi forseti bæjarstjórnar
Bolungarvíkur.

Elías Jónatansson var
kjörinn forseti bæjarstjórnar
Bolungarvíkur á fyrsta fundi
hennar í síðustu viku. Soffía
Vagnsdóttir af K-lista var
kjörin fyrsti varamaður Elí-
asar og Ragna J. Magnús-
dóttir var kosinn annar
varamaður. Í bæjarráð Bol-
ungarvíkur voru kosin þau
Daðey Einarsdóttir, Sölvi
Sólbergsson og Bergur
Karlsson, en Elías, Soffía og
Ragna eru varamenn þeirra.
Á fundinum var og sam-

Fyrsta háskólahátíð á Vestfjörðum haldin á Ísafirði á þjóðhátíðardaginn 17. júníFyrsta háskólahátíð á Vestfjörðum haldin á Ísafirði á þjóðhátíðardaginn 17. júníFyrsta háskólahátíð á Vestfjörðum haldin á Ísafirði á þjóðhátíðardaginn 17. júníFyrsta háskólahátíð á Vestfjörðum haldin á Ísafirði á þjóðhátíðardaginn 17. júníFyrsta háskólahátíð á Vestfjörðum haldin á Ísafirði á þjóðhátíðardaginn 17. júní

Níu hjúkrunarfræðingar brautskráðirNíu hjúkrunarfræðingar brautskráðirNíu hjúkrunarfræðingar brautskráðirNíu hjúkrunarfræðingar brautskráðirNíu hjúkrunarfræðingar brautskráðir
úr fjarnámi við Háskólann á Akureyriúr fjarnámi við Háskólann á Akureyriúr fjarnámi við Háskólann á Akureyriúr fjarnámi við Háskólann á Akureyriúr fjarnámi við Háskólann á Akureyri

„Þetta er mikil viðurkenning
á því frumkvöðlastarfi sem
hefur verið unnið og á því
starfi sem verið er að vinna“,
segir Smári Haraldsson, for-
stöðumaður Fræðslumiðstöð-
var Vestfjarða. Í ræðu sinni
gerði Þorsteinn Gunnarsson
rektor m.a. að umtalsefni hina
nýju byggðaáætlun Vestfirð-
inga, þar sem áhersla er lögð
á menntun, rannsóknir og ný-
sköpun í atvinnulífi.

Á hátíðinni fluttu ávörp þau
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, Hildur
Pétursdóttir, formaður Vest-
fjarðadeildar Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga, og Hörður
Högnason frá Heilbrigðis-
stofnuninni Ísafjarðarbæ. Að
hátíðinni lokinni efndi bæjar-
stjórn og Heilbrigðisstofnunin
til samsætis í sal Frímúrara.

Fjölmenni var við braut-
skráningu 9 hjúkrunarfræð-
inga á háskólahátíð sem
haldin var í Ísafjarðarkirkju
á þjóðhátíðardaginn. Hjúkr-
unarfræðingarnir hafa und-
anfarin fjögur ár numið fagið
í fjarnámi við Háskólann á
Akureyri. Þorsteinn Gunn-
arsson, rektor Háskólans á
Akureyri, flutti ræðu, en að
henni lokinni brautskráðu
þau Þórarinn Sigurðsson
deildarforseti heilbrigðis-
deildar og Elsa B. Friðfinns-
dóttir lektor hjúkrunarfræð-
ingana níu. Á hátíðinni var
heiðruð minning Pálínu
Elíasdóttur, eins hjúkrunar-
nemanna, sem lést á sjúkra-
húsi í Kaupmannahöfn í
fyrra.

Háskólahátíð var nú hald-
in á Ísafirði í fyrsta sinn.

Að brautskráningu lokinni. Efri röð frá vinstri: Svanlaug Guðnadóttir, Brynja Pála
Helgadóttir, Þórunn Pálsdóttir, Jóhanna Oddsdóttir, Heiða Björk Ólafsdóttir, Sigríður
Ragna Jóhannsdóttir og Ásta Tryggvadóttir. Fremri röð frá vinstri: Rakel Rut Ingvadóttir,
Smári Haraldsson, forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða, Þorsteinn Gunnarsson,
rektor Háskólans á Akureyri, Þórarin Sigurðsson deildarforseti heilbrigðisdeildar, Elsa
B. Friðfinnsdóttir, lektor, og Eyrún Ingólfsdóttir.

þykkt að fresta kosningum í
nefndir og ráð á vegum
bæjarins fram á næsta fund
og framlengja umboð sitj-
andi nefndarmanna sem því
nemur.

„Þetta var elskulegur og
góður upphafsfundur, sem
lofar góðu um gott samstarf
og bjarta framtíð,“ segir
Ólafur Kristjánsson, bæjar-
stjóri Bolungarvíkur, „And-
rúmsloftið var afar jákvætt
og ég er ánægður með það.“

Nýja bæjarstjórn Bolung-
arvíkur skipa þau Elías
Jónatansson, Daðey S. Ein-
arsdóttir, Ragna Jóhanna
Magnúsdóttir og Sölvi Sól-
bergsson af D-lista og Berg-
ur Bjarni Karlsson, Soffía
Vagnsdóttir og Ketill Elías-
son af K-lista.

Eins og áður hefur komið
fram hefur Ólafur Kristjáns-
son ákveðið að láta af starfi
bæjarstjóra á komandi
hausti. Ólafur er einn reynd-
asti sveitarstjórnarmaður á
Vestfjörðum og hefur átt
sæti í sveitarstjórn í Bol-
ungarvík um margra áratuga
skeið.


