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Útsvarinu verði skipt milli sveitarfélaga
Til álita kemur að móta 

tillögur um skiptingu útsvars 
milli sveitarfélaga þegar 
einstaklingur vinnur í öðru 
sveitarfélagi en þar sem hann 
á lögheimili. Þetta kemur fram 
í umsögn Byggðastofnunar við 
þings ályktunartillögu nokkurra 
þingmanna um skiptingu út-
svarstekna milli sveitarfé-

laga. Frá þessu var greint í 
Morgunblaðinu. Í þingsálykt-
unartillögunni er lagt til að 
skipaður verði starfshópur sem 
kanni möguleikann á skipt-
ingu útsvarstekna milli tveggja 
sveitarfélaga. Kannað verði 
hvort einstaklingar ættu að 
greiða hluta útsvars til sveitar-
félags þar sem þeir eiga frí-

stundahús eða jörð, þó þeir eigi 
lögheimili í öðru sveitarfélagi, 
sem fær allar tekjur af útsvari 
hans í dag.

Í umsögn Byggðastofnunar 
kemur fram að verkefni hópsins 
ætti að vera víðtækara og hann 
skoði einnig tilvik þar sem 
einstaklingur flytur lögheimili 
en samkvæmt núgildandi reglum 

fellur allt útsvar á flutningsárinu 
til annars sveitarfélagsins en 
skiptist ekki milli sveitarfélag-
anna fyrir og eftir flutning. Þá 
kemur eins og fyrr segir einnig 
til álita að mati Byggðastofnunar 
að mótaðar verði tillögur um 
skiptingu útsvarsins ef einstak-
lingur vinnur í öðru sveitarfélagi 
en þar sem hann á lögheimili. Bolungarvík.

Framtíðin í skíðagöngunni björt

Framtíðin í skíðagöngunni á 
Ísafirði er björt að sögn Dan-
íels Jakobssonar, göngustjóra 
Fossavatnsgöngunnar. „Það sem 
stendur upp úr göngunni í ár er að 
drengir urðu að mönnum og stúlk-
ur að konum. Árangur krakkanna 
okkar var alveg stórkostlegur,“ 
segir Daníel.

Sigurður Arnar Hannesson kom 
fyrstur heimamanna í mark í 50 
km göngunni og hafnaði í 8. sæti. 

Albert Jónsson varð í 11. sæti og 
Dagur Benediktsson í 12. sæti. 
„Menn eru yfirleitt komnir yfir 
tvítugt þegar menn ganga 50 km 
á þessum hraða og þessi strákar 
eru allir undir því,“ segir Daníel.

Sólveig María Aspelund var 
sjötta í 50 km göngu kvenna, önnur 
íslensku keppendanna. 

Pétur Tryggi Pétursson varð 
annar í 25 km göngunni á eftir 
Steven Gromatka gönguskíða-

þjálfara Skíðafélags Ísfirðinga. Í 
25 km göngu kvenna var Kolfinna 
Íris Rúnarsdóttir í öðru sæti.

Jakob, sonur Daníels göngu-
stjóra, gekk heila 50 km, en hann er 
yngsti keppandi sem hefur gengið 
fulla Fossavatnsgöngu. Jakob er á 
16. ári og er að klára 10. bekk í vor.

„Ég reyndi sjálfur við 50 km 
fyrst þegar ég var 19 ára og náði 
ekki að klára. Ég náði fyrst að 
klára 50 km á Ólympíleikunum 

1994 þegar ég var orðinn 21 árs,“ 
segir Daníel.

„Með alla þessa krakka þá er 
ég ekki í nokkrum vafa um að 
við sjáum Ísfirðing fljótlega á 
Ólympíuleikum, jafnvel bara strax 
á næstu leikum.“

 Sigurvegararnir 
komu ekki á óvart

Petter Northug frá Noregi sigr-
aði í 50 km göngu karla, nokkuð 
sem kom fáum á óvart enda er 
Northug einn sterkasti göngumað-
ur veraldar. Hann gekk gönguna á 
tveimur tímum og 19 mínútum og 
setti brautarmet. Landi hans, Runar 
Skaug Mathisen, kom í mark fjór-
um sekúndum á eftir Northug og 
Snorri Einarsson var þriðji og kom 
í mark tveimur og hálfri mínútu á 
eftir Northug.

Britta Johanssen Norgren frá 
Svíþjóð sigraði 50 km göngu 
kvenna og kom sá sigur ekki á 
óvart frekar en sigur Northug í 
karlagöngunni. Caitlin Gregg frá 
Bandaríkjunum kom önnur í mark, 
ellefu mínútum á eftir Norgren. Í 
þriðja sæti var Brandy Stewart frá 
Bandaríkjunum, þrettán mínútum 
á eftir sigurvegaranum.

Markmiðið ekki að stækka
Aðspurður um framtíðarplön 

Fossavatnsgöngunar og hvort 
hún eigi eftir að stækka, segir 
Daníel það vera eitthvað sem 
stjórn göngunnar og Skíðafélag 
Ísfirðinga verði að ræða. „Mín 
persónulega skoðun er að til lengri 

tíma litið sé betra að einbeita okkur 
að því að gera það sem við erum 
að gera í dag mjög vel og slípa af 
helstu vankanta. Við eigum ekki 
endilega að stefna að því að stækka 
gönguna og fjölga þátttakendum.“

Gangan komin 
rækilega á kortið

Koma Petter Northug í gönguna 
vakti mikla athygli bæði hér heima 
og í skíðagönguheiminum á ver-
aldarvísu. Daníel er ekki í nokkrum 
vafa um að þátttaka Northug eigi 
eftir að skila göngunni miklu. 
„Petter Northug kemur okkur 
rækilega á kortið. Það verður 
uppselt fljótt á næsta ári. Við sjáum 
þetta bara á traffíkinni á vefsíðuna 
okkar og Facebook. Það er búið að 
skoða einstaka myndir allt að 15 
þúsund sinnum, það er alveg nýtt 
fyrir okkur.“

Samstaða bæjarbúa 
ómetanleg

Daníel vill koma á framfæri 
miklu þakklæti til allra sjálfboða-
liðanna sem starfa við gönguna. 
„Það er alveg ótrúlegt hvernig bæj-
arbúar styðja við gönguna og það 
hvernig bæjarbúar standa saman 
er ómetanlegt. Það eru húsmæður 
um allan bæ að baka fyrir 1.200 
manna kökuhlaðborð fyrir kepp-
endur. Einstaklingar og fyrirtæki 
í bænum taka okkur einstaklega 
vel þegar okkur vantar aðstoð 
við uppsetningu og framkvæmd 
göngunnar,“ segir göngustjórinn 
að lokum.

Petter Northug kemur í mark.
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AUGLÝSING UM KOSNINGU TIL 
STJÓRNAR VERKALÝÐSFÉLAGS 

VESTFIRÐINGA TIL TVEGGJA ÁRA

Samkvæmt 19 gr. laga Verkalýðsfélags Vestfirðinga um stjórnarkjör 
er auglýst eftir listum eða tillögum um einstaklinga í stjórnarsæti vegna 
kjörs stjórnar og trúnaðarmannaráðs fyrir starfsárin 2017 til 2019 að 
viðhafðri allsherjar atkvæðagreiðslu. 

Samkvæmt því ber að skila lista skipuðum formanni, varaformanni, 
gjaldkera, ritara og fjórum til vara ásamt 30 einstaklingum í trúnaðar-
mannaráð. Tveimur skoðunarmönnum reikninga og tveimur til vara, eða 
tillögum um einstaklinga í eitthvert, einhver eða öll stjórnarsætin sem 
kjósa skal til samkvæmt lögum félagsins. 

Hverjum framboðslista eða tillögu skulu fylgja meðmæli minnst 25 
fullgildra félagsmanna. A –listi, sem er tillaga trúnaðarráðs, liggur frammi 
á skrifstofu félagsins og er einnig aðgengilegur á heimasíðu félagsins 
www.verkvest.is. 

Listum eða tillögum ber að skila til formanns kjörstjórnar hjá skrifstofu 
félagsins Pólgötu 2, Ísafirði eigi síðar en kl. 16:00 þriðjudaginn 16. maí 
2017 Ísafirði 2. maí 2017 

Trúnaðarráð Verkalýðsfélags Vestfirðinga

Kirkjuból á Barðaströnd 
og Dalur í Kvígindisfirði
Sveitarstjórn Reykhólahrepps samþykkti á 

fundi sínum 8. desember 2016  að auglýsa 
samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
tillögu að deiliskipulagi fyrir Kirkjuból á Barða-
strönd og Dal í Kvígindisfirði. Báðar tillögurnar 
samræmast aðalskipulagi Reykhólahrepps 
2006-2018, með síðari breytingum.

Jörðin Kirkjuból liggur vestan til á Bæjarnesi 
sem er á milli Kvígindisfjarðar og Kollafjarðar 
í Reykhólahreppi. Á landi Kirkjubóls er gert 
ráð fyrir 23 frístundalóðum og er hver þeirra 
um 10.000 m2 að stærð, utan um 2.000 m2 lóð 
undir gamla bæinn. Frístundahús skulu ekki 
vera stærri en 300 m2 og nýtingarhlutfall lóða 
ekki hærra en 0,03.

Jörðin Dalur liggur inni í Kvígindisfirði í Reyk-
hólahreppi. Skipulagt landsvæði er um 50 ha 
að stærð. Nú þegar hafa verið reist nokkur hús 
á svæðinu. Gert er ráð fyrir 12 byggingarreitum 
fyrir frístundahús, geymslur og vélahús.

Uppdrættir ásamt greinargerðum og forn-
leifaskýrslum beggja svæða, liggja frammi á 
skrifstofu Reykhólahrepps frá 4. maí til 16. júní 
2017. Enn fremur verða gögnin aðgengileg 
á heimasíðu sveitarfélagsins www.reykholar.
is. Athugasemdum skal skila skriflega á skrif-
stofu Reykhólahrepps að Maríutröð 5a eða á 
netfangið byggingarfulltrui@dalir.is fyrir 16. 
júní 2017 merkt „Deiliskipulag fyrir Kirkjuból 
á Barðaströnd“ eða „Deiliskipulag fyrir Dal í 
Kvígindisfirði“. 

Búðardal 28.04.2017
Kristján Ingi Arnarsson,

staðgengill skipulags- og byggingarfulltrúa

Skaginn 3X hefur komist að 
samkomulagi  um smíði á upp-
sjávarverksmiðju um borð í hol-
lenskt verksmiðjuskip. Um er að 
ræða  frekari þróun á þeim búnaði 
og tækni sem fyrirtækið hefur 
þróað og selt til nokkurra staða 
í landvinnslur á undanförnum 
árum, síðast til Eskju á Eskifirði 
en sú verksmiðja var tekin í notk-
un síðla síðasta árs.

Fyrr í þessum  mánuði var geng-
ið frá samningi milli útgerðarfyr-
irtækisins France Pelagique og 
norsku skipasmíðastöðvarinnar 
Havyard um smíði fullkomins 
uppsjávarverksmiðjuskips til 
frystingar. Skipið er 80 metrar 
að lengd og tæpir 18 metrar að 
breidd. Gert er ráð fyrir að smíði 

skipsins ljúki í árslok 2018. 
Havyard og Skaginn 3X hafa 
nú komist að samkomulagi um 
að verksmiðjubúnaður skipsins 
verði hannaður og settur upp af  
Skaginn 3X. Verksmiðjan verður 
búin allri þeirri tækni sem þróuð 
hefur verið á undanförnum árum 
m.a. í verksmiðjum í Færeyjum og 
Íslandi síðast hjá Eskju á Eskifirði.

Jón Birgir Gunnarsson mark-
aðs- og sölustjóri Skaginn 3X 
segir verksmiðjuna vera mjög 
tæknivædda allt frá því að fiskur 
kemur úr veiðarfærum skipsins 
þar til fullfrosin afurð verður 
komin á vörubretti í frystilest 
skipsins. Meðal annars verði 
notast við myndgreiningartækni 
sem greinir hvern einasta fisk 

eftir tegund, stærð og gæðum og 
gefur möguleika á rekjanleika í 
gegnum allt vinnsluferlið. Hjartað 
í þessu afkastamikla vinnslukerfi 
eru sjálfvirkir plötufrystar sem 
þróaðir hafa verið á síðustu árum.

„Uppsjávarverksmiðjur Skag-
ans 3X eru mjög tæknivæddar 
. Sjálfvirkni þeirra hefur einnig 
tryggt mikil afköst sem nauðsyn-
leg eru við vinnslu uppsjávarfisks 
án þess að það komi niður á 
gæðum afurða. Þetta samkomulag 
er því afar mikil viðurkenning á 
okkar lausnum og verðugt verk-
efni að koma þessari tækni fyrir 
í fyrsta sinn í veiðiskipi. Það er 
mikil áskorun sem gaman verður 
að takast á við“ segir Jón Birgir.

smari@bb.is

Skaginn 3X selur uppsjávar-
verksmiðju í hollenskt skip

Skipið verður tilbúið í lok næsta árs.
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Verð gildir til og með 7. maí eða meðan birgðir endast

SAMA VERd
um land allt

GOTT VERÐ Í BÓNUS

Bónus Kjúklingabringur
Ferskar

1.798
kr. kg

Bónus Kjúklingur
Ferskur, heill

698
kr. kg.

Íslenskur 
KJÚKLINGUR

á góðu verði

Heinz Tómatsósa
1,35 kg

359
kr. 1,35 kg

1,35kg

Hunt’s BBQ sósur
510 ml, 3 teg.

198
kr. 510 ml

Íslandsnaut Hamborgarar
2x120 g

498
kr. 2x120 g

ÍSLENSKT
ungnautakjöt

SS Lambalæri 
Bláberjakryddlegið 

1.398
kr. kg

Bónus Grísakótilettur
Kryddaðar

1.298
kr. kg

100%
Íslenskt
ungnautakjöt

Íslandsnaut Ungnautahakk
Ferskt

1.798
kr. kg

Íslandsnaut Nautavöðvi
Úr læri, kryddleginn

2.998
kr. kg

Bónus Hamborgarabrauð
Með eða án sesam, 4 stk.

159
kr. 4 stk.

Bónus Grillsósur 
270 ml, 2 teg.

259
kr. 270 ml

Bónus Florida 
Appelsínusafi, 1 l

179
kr. 1 l

ÍSLENSKT
grísakjöt

ÍSLENSKT
nautakjöt

ÍSLENSKT
lambakjöt
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Sumarstörf hjá Þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæjar 
 

Auglýst er eftir þremur sumarstarfsmönnum við hin ýmsu störf hjá Þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæjar 
(áhaldahúsi). Leitað er eftir starfsfólki 18 ára og eldra sem hefur áhuga á útivinnu. Starfstímabil er 15. 
maí til 18. ágúst og er vinnutími milli kl. 07.20 - 17.00 virka daga, nema til hádegis á föstudögum. 
 

Helstu verkefni eru: almenn störf, s.s. uppsetning umferðarskilta, holuviðgerðir, hellulögn og margt 
fleira. 
 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristján Andri Guðjónsson, forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar í 
síma 620-7634, einnig má senda fyrirspurnir á ahaldahus@isafjordur.is. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sumarstörf í garðyrkjudeild Ísafjarðarbæjar 
 

Þjónustumiðstöð Ísafjarðarbæjar auglýsir eftir starfsmönnum til sumarstarfa í garðyrkjudeild. Um er 
að ræða skemmtilega útivinnu á tímabilinu 15. maí til 18. ágúst og er daglegur vinnutími frá 08:00 – 
16:00. Næsti yfirmaður er garðyrkjufulltrúi. 
 

Helstu verkefni eru: Gróðursetning, umhirða opinna svæða, sláttur, illgresishreinsun og önnur 
tilfallandi verkefni.  
 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Matthildur Ásta Hauksdóttir garðyrkjufulltrúi í síma 450-8000, 
einnig má senda fyrirspurnir á matthildurha@isafjordur.is.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til og með 9. maí 2017. Launakjör eru samkvæmt 
samningum launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Frekari upplýsingar um störfin 
má nálgast á vef Ísafjarðarbæjar (www.isafjordur.is) undir laus störf.   

 

Drangar í Árneshreppi
Hreppsnefnd Árneshrepps samþykkti á 

fundi sínum 22. mars 2017, samkvæmt 36. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010, óverulega 
breytingu á aðalskipulag Árneshrepps.

Breytingin felst í fjölgun á byggingarreitum 
frístundahúsa í 14, fjöldi var áður óskilgreindur.

Á sama fundi, 22. mars 2017, samþykkti 
hreppsnefndin að auglýsa samkvæmt 41. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að 
deiliskipulagi fyrir Dranga í Árneshrepp.

Tillagan gerir ráð fyrir alls 14 frístundahúslóð-
um, 440 m2 hver, sem eru ætluð til einkanota. 
Byggingarreitur er 80 m2 og aðeins má byggja 
eitt hús á hverri lóð.

Uppdrættir með greinargerð verða til sýnis í 
Kaupfélaginu í Norðurfirði á opnunartíma þess 
frá 04. maí til 16. júní 2017. Enn fremur verða 
gögnin aðgengileg á heimasíðu hreppsins 
http://www.arneshreppur.is/. Athugasemdum 
skal skila skriflega til oddvita Árneshrepps eða 
á netfangið byggingarfulltrui@dalir.is fyrir 16. 
júní 2017 merkt „Deiliskipulag fyrir Dranga í 
Árneshrepp“.

Búðardal 28.04.2017
Kristján Ingi Arnarsson,

staðgengill skipulags- og byggingarfulltrúa

Leikskólinn Græni-
garður, Flateyri

Endurbætur innan- og utanhúss
Almennt útboð

Tækniþjónusta Vestfjarða ehf, fyrir hönd Ísa-
fjarðarbæjar óskar eftir tilboðum í endurbætur 
innan- og utanhúss við leikskólann á Flateyri.

Verkkaupi: Ísafjarðarbær, kt: 540596-2639.
Verkefnalýsing:
Skrapa þarf málningu af útveggjum utanhúss 

og endurmála með gagnsærri viðarvörn. Skipta 
um fúna bjálka og fella nýtt timbur í staðinn. 
Endursmíða frágang á úthornum útveggja.

Helstu þættir verksins eru:
• Fjarlægja fúa úr bjálkaspýtum.
• Fella nýtt timbur í stað fúna bjálka.
• Skrapa málningu af bjálkum utanhúss.
• Endurmála bjálka utanhúss.
• Endurmála gluggakarma og áfellur.
Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 15. 

september 2017.
Framkvæmdir geta hafist eftir að verksamn-

ingur hefur verið undirritaður.
Útboðsgögn verða afhent hjá Tækniþjónustu 

Vestfjarða, Aðalstræti 26, Ísafirði frá og með 4. 
maí 2017.

Tilboðin verða opnuð hjá Tækniþjónustu 
Vestfjarða, þriðjudaginn 16. maí n.k. kl: 11:00 að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í 
skipulags- og mannvirkjanefnd 
Ísafjarðarbæjar segja verðlauna-
tillögu í hönnunarsamkeppni um 
breytingar á Sundhöll Ísafjarðar-
bæjar gangi gegn ákvæðum 
gildandi deiluskipulags fyr-
ir svæðið. Í bókun Sigurðar 
Mars Óskarssonar og Guðfinnu 
Hreiðarsdóttur kemur fram að í 
deiluskipulagi frá 2014 er talið að 
fjölga þurfi bílastæðum á svæð-
inu og við allar breytinga eða 
nýbyggingar fækki bílastæðum 
ekki á lóðum.

Þá vísa þau í greinargerð 
deiluskipulagsins þar sem fram 
kemur að ekki er talið forsvar-
anlegt að auka byggingarmagn á 
lóðum án þess að séð verði fyrir 
hæfilegum fjölda bílastæða. Í 
bókuninni segir að breytt nokun 
baklóðar Sundhallarinnar gangi 
þvert á þessi ákvæði gildandi 
deiliskipulags og fækki bílastæð-
um um 16.

Samkvæmt gildandi deili-
skipu lagi er kvöð um umferð 
að Austurvegi 7 um lóðir Aust-
urvegar 9 (Sundhöllin) og 11 
(Tónlistarskólinn). Breytt nýting 
Sundhallarlóðar krefst þess að 
umræddri kvöð verði aflétt í 
skipulagsferli. Í bókuninni segir 
að eigendur Austurvegar 7 eigi 
ríkan rétt til athugasemda enda 
um verulegt hagsmunamál þeirra 
að ræða.

Með breyttri nýtingu baklóð-
ar Sundhallarinnar er ljóst að 
grenndaráhrif verða umtalsverð. 
Sundlaugargarður með vatns-
rennibraut hlýtur að valda næstu 
nágrönnum ónæði. Komi til 
framkvæmda þarf deiliskipulags-
breytingu og Sigurður Mar og 
Guðfinna telja ljóst að næstu 
nágrannar gætu gert mjög veiga-
miklar athugasemdir sem taka 

þyrfti tillit til.
Að öðru leyti segir í bókuninni 

að verðlaunatillagan leysi vel það 
sem lagt var upp með í forsögn 
samkeppninnar – aðgengi og 
nýting rýmis almennt viðunandi 
og margt haganlega leyst, en 
áréttað að sólarleysi rýri gæði 
baklóðarinnar þar sem útisvæði 
Sundhallarinnar á að vera.

Nágrannar geta gert 
veigamiklar athugasemdir
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Útboðsauglýsing
Jarðvinna við Fossárstíflu

Orkubú Vestfjarða ohf óskar eftir tilboðum í 
jarðvinnu við Fossárstíflu í Engidal

Helstu magntölur:
• Skurðgröftur, niðurlögn og fyllingar, vegna 
   þrýstipípu (lengd 55 m)
• Mótauppsláttur: 20 m2

• Steinsteypa: 4 m3

• Gröftur og fyllingar að stíflugarði og í skurð 
   (um 3000 m3)
• Grjótröðun og vinnsla (320 m3)
Áætluð verklok eru 15. september 2017.
Tilboðin verða opnuð á skrifstofu Orkubús 

Vestfjarða ohf, Stakkanesi 1, Ísafirði fimmtu-
daginn 18. maí 2017 kl 14.oo.

Gögn verða afhent hjá Tækniþjónustu 
Vestfjarða, Aðalstæti 26, Ísafirði, frá kl 13.00 
fimmtudaginn 4. maí 2017.

Orkubú Vestfjarða ohf

@haskolinnireykjavik @haskolinn #haskolinnrvk @haskolinn

„Vestmannaeyjar eru mjög hentugur staður til að 
stunda nám í haftengdri nýsköpun því maður kemst 
ekki mikið nær sjávarútveginum en einmitt hér í 
Eyjum. Námið er stutt og hnitmiðað og ekki skemmir 
það heldur hversu samheldinn hópurinn verður.”

Svanhildur Eiríksdóttir
Nemi í haftengdri nýsköpun

„Þetta er frábært nám ef þú vilt öðlast 
þekkingu á sjávarútvegi og öllu sem honum 
tengist. Það gefur fólki möguleika á að koma 
sínum nýsköpunarhugmyndum á framfæri 
og  vinna raunverkefni með atvinnulífinu.“

Hallgrímur Þórðarson
Nemi í haftengdri nýsköpun

Opið fyrir umsóknir  
til 5. júní

Haftengd nýsköpun
Eins og hálfs árs diplómanám sem þjálfar nemendur í 

fjármálum og vöruþróun í sjávarútvegi. Kennt er í fjarnámi 
eða í staðarnámi í Vestmannaeyjum.

Námið er samstarf Háskólans í Reykjavík og Háskólans 
á Akureyri. Hægt er að nýta einingar áfram í grunnnám á 

ákveðnum sviðum við HR og HA.

Frekari upplýsingar um námið:  
hr.is/grunnnam/haftengd-nyskopun

Fyrstu skref hafa verið tekin í 
skipulagsvinnu vegna fyrirhug-
aðs knattspyrnuhúss á Torfnesi. 
Á fundi skipulags- og mann-
virkjanefndar Ísafjarðarbæjar 

Þrjár staðsetningar á Torfnesi

voru lögð fram frumgögn um stað-
setningu hússins. Þremur kostum 
er velt upp eins og sést á þremur 
myndum sem Verkís vann fyrir 
bæinn. Hafa ber í huga að málið 

er á algjöru frumstigi, ekki er búið 
að hanna hús og því eru myndirnar 
einungis til að sýna stærðarhlut-
föllin og hvernig mögulegt hús 
kemst fyrir á svæðinu.

Íþróttahreyfingin í Ísafjarðar-
bæ hefur verið einhuga um að 
bygging knattspyrnuhúss eigi 
að vera næsta stóra verkefni í 
uppbyggingu íþróttamannvirkja í 
bænum. Þar ræður tvennt. Annars 
vegar er aðstaða til knattspyrnu-
iðkunar mun lakari í Ísafjarðarbæ 
en í mörgum öðrum sveitarfé-
lögum af svipaðri stærð – og 
fjórðungurinn sá eini sem ekki 
státar af yfirbyggðum velli. Hins 
vegar mundi það létta veru-
lega á þaulsetnu íþróttahúsi ef 
knattspyrnuæfingar að vetrarlagi 
færðust í annað hús.
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Krossgátan

Sportið í beinni
fimmtudagur 4. maí

18:00 Wells Fargo Champ
19:00 Ajax - Lyon

19:00 Celta de Vigo - Man Utd
20:30 Fram - Valur
föstudagur 5. maí

18:00 Wells Fargo Champ
18:50 W Ham Utd - Tott Hotsp

19:05 Leiknir R. - Keflavík
laugardagur 6. maí

11:20 Man City - Cr Palace
13:25 Þýska úrvalsdeildin

13:25 B Munchen - Darmstadt
13:50 Leicester City - Watford
13:50 Hull City - Sunderland
13:50 Burnley - WB Albion
13:50 Bournem - Stoke City

16:20 Swansea City - Everton
16:25 Barcelona - Villarreal
17:00 Wells Fargo Champ

18:40 Granada - Real Madrid
sunnudagur 7. maí

12:20 Liverpool - Southampton
14:50 Arsenal - Man United
17:00 Wells Fargo Champ

19:00 Víkingur Ó. - KR
19:45 Ísland Makedónía

Helgarveðrið 
Á föstudag og laugardag:
Hægir vindar, víða léttskýjað 
og hiti 13 til 20 stig, hlýjst inn 
til landsins, en sums staðar 
mun svalara í þokulofti við 

sjávarsíðuna.
Á sunnudag:

Útlit fyrir suðvestanátt og skýj-
að við V-ströndina, en annars 

yfirleitt léttskýjað. Áfram fremur 
hlýtt, einkum fyrir austan. 

Dagar Íslands
4. maí 1803:

Bjarni Bjarnason og Steinunn 
Sveinsdóttir frá Sjöundá á 

Rauðasandi voru bæði dæmd til 
lífláts fyrir að myrða maka sína 
árinu áður. Steinunn dó í fang-
elsi í Reykjavík 1805, en Bjarni 
var fluttur til Noregs og háls-
höggvinn þar síðar sama ár.

4. maí 1880:
Jón Sigurðsson forseti og 

Ingibjörg Einarsdóttir kona 
hans voru jarðsett í Reykjavík 

við hátíðlega athöfn. Þau höfðu 
bæði látist í Kaupmannahöfn í 

desember 1879.
4. maí 1948:

Hvalstöðin í Hvalfirði hóf starf-
semi, sem stóð í fjóra áratugi.

4. maí 1986:
Sólveig Lára Guðmundsdóttir 
varð fyrst íslenskra kvenna til 
að sigra í prestskosningum. 

Hún var kjörin prestur á 
Seltjarnarnesi.
5. maí 1945:

Guðmundur Kamban var skot-
inn til bana í Kaupmannahöfn.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

TELJA STRÆTI ÓGRYNNI KLÆÐLAUS RÖLT

MSVILKONA Á G K O N A
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MÓTMÆLI F A R
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Þjónustuauglýsingar

Auglýsingasími bb.is
 er 456 4560

Dagar Íslands

6. maí 1882:
Á Vestfjörðum rofaði til eft-
ir stórhríð sem staðið hafði 
óslitið í 27 daga. Hálfum 
mánuði síðar skall hríðin 
á aftur og stóð sleitulaust 

fram í miðjan júní.
7. maí 1812:

Óveður geisaði á Vest-
fjörðum og fórust 54 

menn á sjö skipum frá 
Önundarfirði.

Skólasýning 
Grunnskólans á 
Suðureyri er 21. 

maí

Háskólalestin á 
Flateyri

Á döfinni – Viðburðadagatal
Viðburðadagatal Bæjarins besta er nýr farvegur til að koma upplýsingum 
um menningarviðburði eða fundi á framfæri við íbúa á norðanverðum 
Vestfjörðum. Hvar og hvenær það er sem skiptir máli og á vefnum má 
svo finna ítarlegri upplýsingar um viðburðina.

fim. 4. maí fös. 5. maí lau. 6. maí

sun. 7. maí mán. 8. maí þri. 9. maí mið. 10. maí fim. 11. maí fös. 12. maí lau. 13. maí

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

sun. 14. maí mán. 15. maí þri. 16. maí mið. 17. maí fim. 18. maí fös. 19. maí lau. 20. maí

sun. 21. maí mán. 22. maí þri. 23. maí mið. 24. maí fim. 25. maí
Uppstigningardagur

fös. 26. maí lau. 27. maí

sun. 28. maí mán. 29. maí þri. 30. maí mið. 31. maí fim. 1. júní fös. 2. júní lau. 3. júní

sun. 4. júní
Hvítasunnudagur

mán. 5. júní
2. í hvítasunnu

þri. 6. júní mið. 7. júní fim. 8. júní fös. 9. júní lau. 10. júní

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00



Sumarvinna
Samgöngustofu

samgongustofa.is  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Upplýsingar um Samgöngustofu er að finna á vef stofnunarinnar, www.samgongustofa.is.
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Ert þú framhaldsskólanemi og vantar vinnu í sumar?
Samgöngustofa leitar að sumarstarfsmanni í deild skírteina og skráninga með starfsstöð
á Ísafirði. Helstu verkefni eru að taka við beiðnum er varða skipsskírteini, frágangur gagna
í skjalakerfi stofnunarinnar og reikningagerð. Einnig felst í starfinu símsvörun og almenn
upplýsingagjöf til viðskiptavina. Starfshlutfall er 100% og er um sumarstarf að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Góð almenn tölvukunnátta

 • Leitað er að einstaklingi sem er fær í mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund

 • Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur, jákvæður og vandvirkur 

Umsóknarfrestur er til 17. maí 2017 
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi.
Við bjóðum góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga.


