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Bíldudalur

Krapa- og aurflóð féll á milli
íbúðarhúsa

Mesta mildi var að enginn
varð fyrir stóru krapa- og
aurflóði sem féll úr Gilsbakkagili og á milli íbúðarhúsa á
Bíldudal á þriðjudagskvöld í
síðustu viku. Flóðið stefndi á
þrjú íbúðarhús en fór síðan
fram hjá þeim og stöðvaðist að
mestu við brú á þjóðveginum
og dreifðist.

Fólk í húsum við gilið heyrði
miklar drunur í fjallinu í rúma
mínútu áður en flóðið kom í
birtuna frá götuljósunum.
Tiltölulega litlar skemmdir
urðu á eignum en myndasafn
sem hafði að geyma margar
gamlar myndir frá staðnum,
eyðilagðist alveg er flóðið fór
inn í geymsluskúr.

Karlarnir í brúnni

Ísafjarðarbær

Fjárhagsáætlun samþykkt samhljóða
Frumvarp að fjárhagsáætlun
Ísafjarðarbæjar og stofnana
hans fyrir árið 1997, var
samþykkt samhljóða á fundi
bæjarstjórnar sem haldinn var
fimmtudaginn 30. janúar. Mun
þetta vera í fyrsta skipti í langan
tíma sem fjárhagsáætlun bæjarfélagsins er samþykkt samhljóða, enda mun vorhugur hafi
verið í bæjarfulltrúum en sólin
sást í fyrsta skipti í bænum
þann dag og fengu því bæjarfulltrúar jafnt og margir aðrir
Ísfirðingar kaffi og rjómapönnukökur í tilefni dagsins.
Skatttekjur bæjarsjóðs eru
samkvæmt áætluninni kr.
718,482 milljónir króna og
rekstrargjöld eru áætluð kr.
573,132 milljónir króna. Tekjuafgangur er því áætlaður kr.
145,350 milljónir króna, sem
fara mun til framkvæmda og
afborgana lána. Rekstrarútgjöld skiptast á eftirfarandi hátt
eftir málaflokkum. Til yfirstjórnar bæjarfélagsins fara
tæpar 62 milljónir króna, 80
milljónir fara til félagsþjónustu, 215 milljónir fara til
fræðslumála, 15 milljónir til
menningarmála og 40 milljónir

til íþrótta- og æskulýðsmála.
Til brunamála og almannavarna eru áætlaðar tæpar 12
milljónir, 55 milljónir til
hreinlætismála, 14 milljónir til
skipulags- og byggingamála, 7
milljónir til gatna-, holræsaog umferðarmála, 18 milljónir
til almenningsgarða og útivistar, 800 þúsund krónur eru
áætlaðar til heilbrigðismála og
rúmar 5 milljónir króna eru
áætlaðar til atvinnumála. Til
annarra óskilgreindra mála fara
rúmar 26 milljónir króna.
Fimmtán milljónir króna eru á
rekstraráætlun til almenningssamgangna og fjármagnstekjur
og gjöld eru áætluð rúmar 44
milljónir króna.
Fjárfestingaráætlun fyrir árið
1997 gerir ráð fyrir framkvæmdum fyrir um 217 milljónum króna og vegur þar mest
bygging nýs leikskóla, en í þá
framkvæmd eru áætlaðar 80
milljónir. Þá er gert ráð fyrir
50 milljónum króna til gatna-,
holræsa og umferðarmála og
30 milljónum króna til uppbyggingar á Safnahúsi bæjarfélagsins þ.e. gamla sjúkrahúsinu á Ísafirði.

Tveir af stjórnendum Samherja hf., á Akureyri, þeir Þorsteinn Már Baldvinsson og Þorsteinn Vilhelmsson, voru
staddir á Ísafirði í byrjun síðustu viku, en þá kom Guðbjörg ÍS-46 með fullfermi til lands úr sinni fyrstu veiðiferð á árinu.
Þeir nafnar héldu fund með áhöfn skipsins, þar sem gert var grein fyrir breytingum sem hafa orðið á rekstri Guðbjargar
og framtíðarhorfum á rekstri þess. Virtist almennrar ánægju gæta á meðal áhafnarinnar með breytingarnar. Ljósmyndari
blaðsins náði mynd af þeim félögum í brú skipsins, rétt fyrir brottför á þriðjudag ásamt þremur af eigendum Hrannar
hf. Frá vinstri: Guðmundur Guðmundsson, Þorsteinn Már Baldvinsson, Guðbjartur Ásgeirsson, sem verður áfram
skipstjóri á Guðbjörgu, Ásgeir Guðbjartsson og Þorsteinn Vilhelmsson, sem um árabil var einn kunnasti aflaskipstjóri
landsmanna og mikill samkeppnisaðili þeirra feðga Ásgeirs og Guðbjartar.

Viðræður um sameiningu Kambs og Básafells

Fyrirtækið verður fimmti
stærsti kvótahafinn

Að undanförnu hafa átt sér
stað viðræður á milli Básafells
hf., á Ísafirði og Kambs hf., á
Flateyri um sameiningu fyrirtækjanna. Samkvæmt upplýsingum blaðsins eru viðræðurnar á lokastigi og er tilkynningar um samruna fyrirtækjanna að vænta innan skamms
tíma. Við sameininguna mun
Básafell hf., gera út tíu togara
og reka fiskverkun á fjórum
stöðum á norðanverðum Vestfjörðum. Heildarkvóti Básafells hf., eftir sameininguna

verður tæplega 11 þúsund
þorskígildis tonn og verður það
þá fimmti stærsti kvótahandhafinn á landinu. Stærri eru
Samherji, Grandi, Útgerðarfélag Akureyrar hf., og Haraldur Böðvarsson hf., á Akranesi,
en Síldarvinnslan á Neskaupstað er með svipað kvótamagn
og Básafell eða um 10.800
tonn.
Eftir sameininguna munu
eftirtalin fyrirtæki mynda hið
nýja Básafell, Kambur hf.,
Sléttanes hf., á Þingeyri, rækju-

verksmiðjurnar Ritur og Básafell á Ísfirði, Togaraútgerð
Ísafjarðar hf., og Hraðfrystihúsið Norðurtangi hf. Skipafloti fyrirtækisins verður þá
myndaður af eftirtöldum skipum, Guðmundi Péturs, Páli
Jónssyni, Gylli, Jónínu, Jóhannesi Ívar, Styrmi, Sléttanesi, Skutli og Orra og Hafrafelli, sem verið er að ganga frá
sölu á samkvæmt upplýsingum
blaðsins.
Fyrir sameininguna seldu
Ritur, Norðurtangi og Kambur
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Stórskuldugur
og rúinn inn
að skinni

Ástmar kjörinn
íþróttamaður
Bolungarvíkur

Ísfirskir veitingamenn opna
Pizza 67 í Noregi

afurðir sínar í gegnum Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna,
Básafell og Sléttanes létu
Íslenskar sjávarafurðir um sölu
sinna afurða og Marbakki hf.,
seldi rækjuna af Skutli. Nú eru
botnfiskafurðir seldar í gegnum
SH en ÍS sér um sölu á frystri
rækju. Hin ýmsu fyrirtæki sjá
síðan um sölu á niðursoðinni
rækju og mun það vera stefna
stjórnenda fyrirtækisins að
skipa sölumálum sínum áfram
með þessum hætti.
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Hvernig líst
þér á tillögur
stjórnar
ÁTVR?

Snorri Grímsson, starfsmaður ÁTVR á Ísafirði:
Bæði vel og illa. Ég held
að gefnar séu aðrar forsendur fyrir afstöðu stjórnar
ÁTVR heldur en raunverulega liggja að baki. Þarna
gætu t.d. verið kaupmenn á
bakvið sem vilja ná tekjunum
til sín þrátt fyrir að látið sé
að því liggja að verið sé að
auka frelsi og koma til móts
við kúnnann m.a. með lækkuðu verði á bjór og léttvíni.
Ég held að fjármálaráðherra
vilji ná fram þessum breytingum en vegna þess að
hann vill ekki að tillögurnar
komi frá sér þá lætur hann
stjórn ÁTVR um þá hlið
málsins. Hitt er annað, að
ég er sammála mörgu sem
um er að ræða eins og t.d.
að bjór og léttvín verði í
verslunum en ég held samt
að það fyrirkomulag bjóði
upp á minna úrval til viðskiptavina.
Stjórn ÁTVR hefur samkvæmt beiðni fjármálaráðherra, Friðriks Sophussonar, gert tillögur að
breyttu fyrirkomulagi áfengis- og tóbakssölu ÁTVR.
Meðal þess sem stjórnin
leggur til, er að verð á bjór
og léttvínum verði lækkað
um 10% til að byrja með og
að afgreiðslutími vínbúða
verði lengdur og þeim fjölgað á landsbyggðinni.
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Þrír árangurslausir samningafundir
A.S.V. og viðsemjenda þeirra

Alþýðusambandið vill 100
þúsund króna lágmarkslaun Arnór
kjörinn
íþróttamaður
Ísafjarðarbæjar

Þriðji árangurslausi samningafundur Alþýðusambands
Vestfjarða og viðsemjenda
þeirra vegna kjarasamninga
almenns verkafólks var haldinn
fimmtudaginn 30. janúar síðastliðinn í húsakynnum Alþýðusambandsins á Ísafirði.
Á fundinum komu ekki fram
tillögur frá vinnuveitendum um
breytt launafyrirkomulag í
fiskvinnslu, eins og búist hafði
verið við. Í stað þess ræddu
vinnuveitendur um frávik frá
núverandi samningi, sem afgreidd yrðu á hverjum vinnu-

stað fyrir sig, en frávikin áttu
samt ekki að hafa áhrif til
hækkunar launa. Samkomulag
varð um að skoða tillögurnar
og taka fyrir á næsta samningafundi sem ráðgerður var í
gærdag.
Fulltrúar A.S.V. lögðu fram
tillögu á fundinum um hvernig
mætti ná fram 100 þúsund
króna lágmarkslaunum í fimm
áföngum á samningstímanum,
sem er til 1. mars 1999, með
tryggingu um að samningar
væru lausir ef aðrir semdu um
meiri hækkanir í krónutölu.

Tillaga A.S.V. gerir ráð fyrir
að þann 1. janúar sl., hækki
laun um kr. 10.057 og að lægst
laun verði kr. 60.000 á mánuði.
Næsta hækkun yrði 1. júlí nk.,
eða kr. 10.000 og þá yrðu
lágmarkslaunin kr. 70.000,
þriðja hækkunin yrði 1. janúar
1998, kr. 10.000 og þá yrðu
lágmarkslaunin komin í 80.000
krónur. Tíu þúsund króna
hækkun yrði einnig á launum
þann 1. júlí 1998 og 1. janúar
1999 en þá á markinu um 100
þúsund króna lágmarkslaun að
vera náð.

Vestfirskur skelfiskur

Beðið eftir fyrirgreiðslu

„Við erum núna í hálfgerðri
pattstöðu á meðan við bíðum
eftir að Fiskveiðisjóður og
Byggðastofnun taki ákvörðun
um þessi lán til okkar en það
verður fundur í stjórn Byggðastofnunar 4. febrúar n.k. þar
sem fjallað verður um lánsumsókn okkar. Það er ekki ljóst
hvenær næsti fundur verður í
Fiskveiðisjóði, við höfum
verið að ýta á að hann verði
haldinn sem fyrst en við höfum
verið fullvissaðir um að beiðni
okkar um fyrirgreiðslu verði
tekin fyrir á næsta fundi,“ sagði
Guðlaugur Pálsson, framkvæmdastjóri Vestfirsks skelfisks, þegar BB spurðist fyrir
um væntanleg kaup á nýju
kúfiskskipi frá Bandaríkjunum. Guðlaugur segir að
nauðasamningar við lánadrottna séu í höfn en þeir samþykktu
beiðni Vestfirsks skelfisks þess
efnis að fyrirtækið myndi
greiða 20% skulda. Þetta var

Stjórnendur Vestfirsks skelfisks hf. bíða nú eftir svari
frá lánastofnunum um fyrirgreiðslu vegna lána til kaupa
á nýju skipi í stað mb. Æsu.
gert með því skilyrði að 80%
hlutafjár eigenda yrði fellt
niður sem og var gert, en
hlutafé hefur nú verið aukið
um 20 milljónir króna. Hlutafé
í fyrirtækinu var 120 milljónir

fyrir niðurfellinguna en er nú
eftir aukningu 48 milljónir.
Stærstu hluthafar eru; Hjálmur
hf. með 37,7%, Grandi hf. með
9,2%, Miðnes hf. með 8,3%
og þar á eftir koma Eignarhaldsfélag Alþýðubankans,
Þróunarfélag Íslands og Haf
hf.
Guðlaugur segir að enn sé
inn í myndinna að kaupa skelfiskveiðiskipið sem fyrirtækið
hafi haft augastað á í Bandaríkjunum en ljóst sé að engan
tíma megi missa til hægt verði
að tryggja kaup á skipinu en
áætlað kaupverð þess er 90100 milljónir króna. „Það er
meðal annars vegna þessa sem
við höfum verið að þrýsta á
Fiskiveiðisjóð og Byggðastofnun að svara lánsumsóknum
okkar, því við óttumst að eigendur skipsins missi þolinmæðina og leiti annað með sölu
á skipinu,“ sagði Guðlaugur
Pálsson að lokum.

Þræsingur
Þorrinn hefur verið nokkuð rysjóttur það sem af er. Með sanni má
þó segja að umhleypingar í þjóðfélaginu hafi ekki verið minni.
Af síðustu skoðanakönnun um fylgi stjórnmálaflokka má álykta að
álversdraumurinn í Hvalfirði geti orðið framsóknarmönnum dýrkeyptur.
Vegur þar þungt að fyrrverandi formaður flokksins hefur snúist á sveif
með andstæðingum álvers og látið í ljósi andúð sína á staðsetningu
þess í þeirri náttúruperlu sem Hvalfjörður er, hvað sem hver segir.
Engan bilbug er þó að finna á álversráðherra. Hann telur ekki hægt
um vik og kveðst ekki söðla um. Ákveðinn ráðherra, Finnur, enda
með tvo menn á ráðuneytisstjóralaunum sér við hlið. Er það ekki
rannsóknarefni að annar stjórnarflokkurinn skuli bera skellinn af
sameiginlegri ábyrgð stjórnarflokkanna í þessu máli? Um fyrirbrigði af
þessu tagi (einhliða refsigleði kjósenda) vitna ótal dæmi.
Háeffstefnan sem nú tröllríður öllu á byggðu bóli er þegar farin að
bera ávöxt. Ekki hafði Póstur og sími fyrr fengið háeffið í endann en
aukavinna og sporslur yfirmanna voru teknar inn í launataxta.
Reyndar er í framhaldinu til þess ætlast ,,að menn sinni sínum
störfum fyrir þau laun! sem þeim þannig eru ætluð. (Hvað gerðu
þeir áður?) Nýjum bílum var síðan gaukað að yfirmönnum fyrirtækisins,
,,þó ekki neinum lúxusjeppum, en, ,,huggulegum fólksbílum í
hóflegum verðflokki. Minna gat það ekki verið! Svona röggsemi í

Útnefning íþróttamanns Ísafjarðarbæjar fór fram í
félagsheimilinu í Hnífsdal í gærkvöldi að viðstöddum
fulltrúm íþróttahreyfingarinnar og öðrum gestum.
Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar fyrir árið 1996 var
kjörinn Arnór Þ. Gunnarsson, skíðamaður frá Ísafirði,
sem vann alla þá titla sem í boði voru á síðasta ári í
skíðaíþróttinni hérlendis og hann hafði tækifæri til
að taka þátt í. Arnór er fyrsti íþróttamaðurinn sem
hlýtur þessa nafnbót eftir sameiningu sveitarfélaganna sex á norðanverðum Vestfjörðum. Við val á
íþróttamanni árins var stuðst við tilnefningar frá
öllum íþróttafélögum innan Ísafjarðarbæjar. Líkt og
á síðasta ári var hófið í Hnífsdal haldið í samvinnu
Ísafjarðarbæjar og Íþróttabandalags Ísfirðinga.

Skíðavikan 97

Vinna farin af stað

Vinna við Skíðaviku 97 er
farin af stað. Kjörin hefur verið
þriggja manna framkvæmdaráð
sem í eiga sæti þær Ásthildur
Cesil Þórðardóttir, sem er
fulltrúi Ísafjarðarbæjar, Álfheiður Jónsdóttir, sem er
fulltrúi Skíðafélags Ísafjarðar
og Sigríður Kristjánsdóttir hjá
Vesturferðum, sem er fulltrúi
hagsmunaaðila.
Tengiliðir ráðsins eru þau
María Stefánsdóttir, Holtabrún
16 í Bolungarvík, Ásgeir Mikkaelsson, Fremri Breiðadal í

Önundarfirði, Bryndís Birgisdóttir, Hjallabyggð 7 á Suðureyri og Bergþóra Annasdóttir
á Þingeyri. Þeir sem hafa
eitthvað fram að færa geta haft
samband við framangreinda
aðila. Öll atriði sem eiga að
fara í dagskrá Skíðaviku verða
að hafa borist skriflega til
framkvæmdaráðs fyrir 20.
febrúar nk. Hver aðili þarf að
bera ábyrgð á þeim atriðum
sem hann ætlar að hafa á Skíðavíku 97.

Leiðari
kjaramálum hlýtur að losa um spennuna á samningamarkaðnum!
Göfuglyndi íslenskra stjórnvalda við gerð starfslokasamninga er
með ólíkindum. Þannig eru ófá dæmi um embættismenn, sem
látið hafa af störfum af ýmsum orsökum, en hafa eigi að síður
haldið óskertum launum fyrir einhver viðvik, sem ráðherrar kjósa að
kalla ,,sérverkefni til að fela ósómann. Ef þetta er ekki að misnota
almannafé og óskammfeilni af versta tagi, á sama tíma og fólk
með 60 þús. króna mánaðarlaun er varað við að hrinda af stað
óðaverðbólgu með óhóflegum launakröfum, þá þarf að
endurskoða merkingu þessara orða. Ráðherrar eiga ekki að komast
upp með svona svínarí.
Spenna eykst nú meðal starfsmanna ríkisbankanna. Enn er með
öllu óljóst um biðlaunarétt starfsfólksins, sem þingmaður nokkur
kvað menn ekki hafa hugsað út í þegar breytingin var ákveðin og
sem setja myndi bankana á hausinn, ef til kæmi. Ekki er að spyrja
að fyrirhyggjunni!
Hvernig sem viðrar það sem eftir lifir af Þorra er næsta víst að
vindar munu áfram blása á hinu háa alþingi, þar sem nú er meðal
annars tekist á um veðsetningarfrumvarp ríkisstjórnarinnar á
auðlindum hafsins. Í því máli hafa margir ekki sagt sitt síðasta orð.
s.h.
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Héraðsdómur Vestfjarða dæmir 36 ára karlmann fyrir kynferðisafbrot

Átta mánaða fangelsi fyrir kynferðisafbrot gagnvart tveggja ára barni
Héraðsdómur Vestfjarða
kvað á mánudag upp dóm yfir
36 ára karlmanni, búsettum á
Selfossi, fyrir kynferðisafbrot,
en hann var ákærður fyrir að
hafa aðfaranótt sunnudagsins
25. ágúst 1996, í íbúð á Suðureyri, þar sem hann var gestkomandi, sleikt kynfæri tveggja ára drengs og samtímis fróað
sér. Telst brotið varða við 1.
mgr. 202 gr. og 209. gr.
almennra hegningarlaga nr.
19,1940, sbr. 10. gr. og 15. gr.
laga nr. 40,1992. Ákærði var
dæmdur til átta mánaða óskilorðsbundinnar fangelsisvistar
auk þess sem ákærða var gert
að greiða allan sakarkostnað.
Samkvæmt framburði ákærða og öðrum gögnum málsins kom hann til Suðureyrar
22. ágúst á síðasta ári og hóf
vinnu hjá Fiskiðjunni Freyju
og bjó í verbúð á vegum
fyrirtækisins. Tveimur dögum
síðar var vitni í málinu á ferð
um bæinn og sá þá ákærða
tilsýndar. Skýrði hann eiginkonu sinni frá því, en hún og
ákærði eru hálfsystkini. Hjónin

höfðu síðan samband við
ákærða og buðu honum heim
til sín um kvöldið, þar sem
áfengi var haft um hönd. Þaðan
fóru þau öll á skemmtistaðinn
Vagninn á Flateyri og dvöldust
þar fram að lokun, en héldu
síðan heim til hjónanna eftir
stutta viðdvöl í heimahúsi. Er
þangað kom gengu hjónin til
náða, en ákærði, sem var
drukkinn, fékk að leggja sig í
sófa í stofu íbúðarinnar.
Ákærði mun hafa sofnað,
íklæddur gallabuxum, skyrtu
og vesti. Þar í stofunni var þá
fyrir systir eiginmannsins, sem
svaf þar einnig ásamt tveggja
ára syni sínum, en systirin hafði
gætt barna þeirra hjóna.
Skömmu síðar, aðfaranótt
sunnudagsins, vaknaði eiginmaðurinn við grátstaf dóttur
sinnar. Er hann kom fram úr
svefnherbergi þeirra hjóna sá
hann telpuna standa við hlið
sófans, þar sem ákærði hafði
lagt sig. Er ekki annað komið
fram, en að ákærði hafi verið
að hugga barnið. Faðirinn
fylgdi telpunni í barnaherbergi,

þar sem hún sofnaði, og lagðist
síðan aftur til svefns. Skömmu
síðar gerðust einhverjir þeir
atburðir, sem ákært er fyrir.
Eru þar aðeins til frásagnar
ákærði, heimilisfaðirinn og
systir hans. Ákærði skýrði svo
frá við lögregluyfirheyrslur, að
hann myndi ekkert eftir sér eftir
að hann kom heima til hjónanna, fyrr en hann hafi verið
að þrasa þar við heimilisföðurinn og í framhaldi af því hafi
honum verið hent út úr íbúðinni. Ákærði, sem kvaðst vera
alkóhólisti til margra ára,
sagðist eiga það til að missa úr
minni atburði þegar hann væri
ölvaður og tiltók, að undir
slíkum kringumstæðum hefði
hann gerst brotlegur við lög,
án þess að muna eftir því þegar
af honum rynni. Ákærði taldi
þó mjög ólíklegt, að hann hefði
brotið af sér gagnvart drengnum. Fyrir dómi neitaði ákærði
alfarið sakargiftum og kvaðst
hvorki hafa átt kynferðislegt
samneyti við drenginn, né hafa
fróað sér fyrir framan hann í
stofunni. Ákærði taldi hálfsyst-

ur sína og eiginmann hennar
vera í nöp við sig frá gamalli
tíð og því hljóti þau, í félagi
við systur eiginmannsins, að
hafa sammælst um að bera á
hann upplognar sakir.
Systir eiginmannsins, skýrði
svo frá við rannsókn og meðferð málsins að hún hafi
greinda nótt sofnað út frá
sjónvarpi í þriggja sæta sófanum í stofunni. Sonur hennar,
sem hafi verið klæddur náttsamfestingi, hafi þá verið sofandi fyrir innan hana. Vitnið
kvaðst hafa vaknað um nóttina
við það að drengurinn hafi
verið farinn úr sófanum. Það
hafi þó heyrt í honum og við
nánari athugun séð hvar hann
hafi legið allsnakinn á annarri
sæng í sófanum sem ákærði
hafði sofnað í. Ákærði hafi þar
kropið á hnjánum fyrir framan
drenginn og sleikt á honum
kynfærin, með ytri og innri
buxur sínar dregnar niður á
ökla, og verið að fitla við eigin
kynfæri með annarri hendi.
Vitnið kvaðst síðan hafa hrint
ákærða frá barninu, en því næst

Körfuknattleikur

KFÍ sigraði ÍR

KFÍ vann sinn sjötta sigur í úrvaldsdeildinni í körfuknattleik er liðið tók á móti ÍR-ingum í íþróttahúsinu á
Torfnesi á mánudagskvöld. Gestirnir höfðu frumkvæðið
framan af leiknum og voru yfir í leikhléi 42:36 og síðan
71-62 þegar um sex mínútur voru eftir af leiknum. Þá
settu heimamenn á fulla ferð, léku pressuvörn og setti
það ÍR-inga út af laginu.
Tveimur mínútum síðar var ekki aftur snúið og juku
heimamenn forskotið jafnt og þétt og fögnuðu sigri,
86:78. Friðrik Stefánsson, sem lék meiddur á fæti, var
bestur heimamanna en auk hans áttu þeir Chiedu
Oduadu og Derrick Bryant góðan leik. Stigahæstir í liði
KFÍ voru þeir Chiedu Oduadu með 24 stig, Friðrik
Stefánsson með 23 stig, Derrick Bryant með 18 stig og
Guðni Guðnason með 10 stig. Lið KFÍ náði 17 fráköstum í vörn og 13 í sókn en athygli vakti að liðsmenn ÍR
náðu engu sóknarfrákasti. Þeir náðu aftur á móti 15
varnarfráköstum. Um 400 áhorfendur voru á leiknum.
Með leik KFÍ og ÍR lauk 15. umferð úrvalsdeildar. KFÍ
er nú í áttunda sæti með 12 stig, jafnmörg stig og
Skallagrímur og ÍR. Neðstu tvö liðin eru Þór Akureyri
með 8 stig og Breiðablik sem hefur ekki unnið leik það
sem af er keppnistímabilinu. Keflavík trónir á toppi
deildarinnar með 26 stig, þá koma Grindvíkingar með
24 stig, Akranes með 20 stig, Haukar og Njarðvíkingar

hlaupið öskrandi til bróður síns
og sagt honum hvað hefði gerst.
Drengurinn var færður á
Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði
og sama dag var hann fluttur
með sjúkraflugi til Reykjavíkur
og lagður inn á Barnaspítala
Hringsins til skoðunar. Samkvæmt vottorði sérfræðingsins,
sem staðfest hefur verið fyrir
dómi, var hvergi að sjá áverkaummerki á drengnum. Að mati
sérfræðingsins hafði skoðun á
drengnum hvorki sannað né
afsannað að hann hefði sætt
kynferðislegri áreitni.
Í niðurstöðu dómsins segir:
Fyrir liggur, að ákærði var
mjög ölvaður greinda nótt.
Mun hann, þegar svo er ástatt,
eiga vanda til að missa úr minni
atburði og jafnvel ekki muna
eftir lögbrotum, sem hann hefur
framið í ölvunarástandi. Í máli
þessi neitaði ákærði ekki
sakargiftum við rannsókn
málsins, en taldi ólíklegt, að
hann hefði brotið af sér gagnvart drengnum. Ákærði neitaði
hins vegar allri sök fyrir dómi.
Upplýst er að drengurinn
sofnaði við hlið móður sinnar í
þriggja sæta sófa í stofu nefndrar íbúðar og var þá íklæddur
náttsamfestingi. Með hliðsjón
af staðföstum framburði vitnanna tveggja er sannað, að
drengurinn hafi síðar legið nakinn á sæng í tveggja sæta sófa
þeim, sem ákærði hafði lagt
sig í. Þykir óhugsandi, að móðir
drengsins eða aðrir á heimilinu
hafi klætt barnið úr fötunum til
að villa um við lögreglu.

Samkvæmt sakarvottorði
ákærða hefur hann frá árinu
1978, fimm sinnum gengist
með sátt undir sakargreiðslur
vegna sérrefsilagabrota, aðallega áfengislagabrota. Þá hefur
ákærði frá árinu 1980 hlotið
þrettán refsidóma fyrir brot á
umferðarlögum og almennum
hegningarlögum, síðast í mars
1995, og samtals sætt rúmlega
tveggja ára refsivist fyrir þau
brot.
Í niðurstöðu dómsins segir
ennfremur: ,,Við ákvörðun
refsingar ber annars vegar að
líta til aldurs ákærða og alvarleika brotsins, sem framið var
gagnvart ósjálfbjarga barni á
meðan heimilisfólk var í fasta
svefni. Á hinn bóginn bendir
ekkert til þess, að með ákærða
hafi vaknað ásetningur til að
fremja brotið fyrr en síðla
nætur. Þá er ekkert fram komið,
sem bendir til þess, að drengurinn hafi hlotið varanlegan
skaða af háttseminni. Ákærði
á sér hins vegar engar málsbætur. Þykir refsing hans
hæfilega ákveðin fangelsi í 8
mánuði. Sökum alvarleika
brotsins og sakaferils ákærða
kemur ekki til álita að skilorðsbinda þá refsingu.
Dóminn kváðu upp héraðsdómararnir Jónas Jóhannsson,
Ólafur Ólafsson og Sverrir
Einarsson. Af hálfu ákæruvalds
flutti Ólafur Helgi Kjartansson,
sýslumaður á Ísafirði málið.
Verjandi ákærða var Björn
Jóhannesson hdl.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegrar eiginkonu minnar, móður okkar og
tengdamóður, ömmu og langömmu

Hólmfríðar Magnúsdóttur
Hlíf 2, Ísafirði
sem lést 19. janúar 1997.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði.
Páll Sigurðsson

Friðrik Stefánsson.
með 18 stig, KR með 16 stig og Tindastólsmenn eru í
sjöunda sæti deildarinnar með 14 stig.
Liðsmenn KFÍ leika tvo erfiða leiki í þessari viku.
Annað kvöld sækja þeir Grindvíkinga heim og á
sunnudag taka þeir á móti Akurnesingum
í íþróttahúsinu á Torfnesi.

Karitas Pálsdóttir
Kristín Pálsdóttir
Júlíana Pálsdóttir
Guðný Pálsdóttir

Baldur Geirmundsson
Sveinn Scheving
Kristján Finnson
Sigurður Bessason

Súðavík

Eldur í einbýlishúsi
Eldur kom upp í einbýlishúsinu að Nesvegi 9 í Súðavík um klukkan 03 aðfaranótt
þriðjudags. Ein kona var í
húsinu og mun hún hafa sofið
í þvottahúsi í forstofu sem
búið var að innrétta sem
herbergi. Var því lokað á

milli herbergisins og íbúðarinnar. Konan mun hafa vaknað
við mikla sprengingu og fór
þegar í næsta hús til að láta
vita um hvað hefði gerst. Var
slökkvilið Súðavíkur þegar
kallað út og vann það að
slökkvistörfum fram undir

morgun.
Þegar konan reyndi að komast aftur inn í húsið mætti henni
mikill reykur og fékk hún því
reykeitrun. Var hún þegar flutt
á Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði þar sem hlynnt var að
henni. Var líðan hennar talin

eftir atvikum góð í gærdag.
Talið er að kviknað hafi í út
frá sjónvarpi. Miklar
skemmdir urðu á húsinu af
völdum reyks, sóts og hita.
Vakt var við húsið fram eftir
degi í gær.
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Jakob Ragnarsson í Bolungarvík

Stórskuldugur og
rúinn mannorði
Eins og greint hefur verið
frá í fjölmiðlum vinnur Jakob
Ragnarsson, sjómaður í Bolungarvík, að því að fá upptekið
fyrir Hæstarétti, mál sitt gegn
sjávarútvegsráðherra er varðar
bætur til Jakobs fyrir það sem
hann kallar „klúður í kerfinu“.
Jakob vann reyndar málið í
Héraðsdómi Reykjavíkur á
sínum tíma en tapaði því fyrir
Hæstarétti 16. janúar s.l. þar
sem Pétur Hafstein, fyrrverandi
forsetaframbjóðandi, var einn
dómara. Jakob vill fá málið
upptekið á þeim forsendum að
Pétur hafi verið vanhæfur til
að dæma í málinu þar sem
„vinir hans“, sjávarútvegsráðherra og fjármálaráðherra,
komu við sögu. Jakob telur að
Þorsteinn Pálsson og Friðrik
Sophusson hafi verið yfirlýstir
stuðningsmenn Péturs Hafstein
í síðustu forsetakosningum og
vill láta kanna hvort þeir hafi
stutt framboð hans fjárhagslega. Jakob segir að fái hann
málið ekki flutt aftur fyrir
Hæstarétti þá muni hann reyna
að fara með það fyrir mannréttindanefnd Evrópudómstólsins í Strassborg.
Forsaga málsins er sú að árið
1989 ákvað Jakob að láta smíða

fyrir sig tvo báta í Noregi. Hann
hugðist fá krókaleyfi á bátana
og miðaði stærð þeirra við
reglugerð sem þá var í gildi. Í
byrjun árs 1990 var reglugerðinni breytt þannig að Jakob
þurfti að gera breytingar á
bátunum í samráði við skipasmíðastöðina. Breytingarnar
miðuðu allar að því að bátarnir
yrðu gjaldgengir miðað við
nýju reglurnar og segir Jakob
að stærð bátanna hafi verið
töluvert fyrir neðan það sem
reglugerðin gerði ráð fyrir.
Þetta hafði í för með sér að
bátarnir urðu mun dýrari en
áætlun gerði ráð fyrir, eða 20
milljónir króna hvor bátur
fullbúinn í stað um 7 milljóna
króna, sem var reyndar áætlað
verð án veiðarfæra og tækja.
Staðfesting á skipaskrárnúmerum fyrir bátana barst 18. apríl
1990 og skipaskráningarvottorð skömmu seinna þar sem
bátarnir voru skilgreindir sem
krókabátar. Haffærniskírteini
fékkst svo í ágúst og bátunum

Pantanasíminn
er 456 3367
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Verð: 7.500.000,-

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI • % 456 3940 & 456 3244 •

o

3ja herbergja íbúðir

456 4547

Fasteignaviðskipti
Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins
sýnishorn af söluskrá skrifstofunnar. Allar frekari
upplýsingar varðandi söluskrá fasteigna eru veittar
á skrifstofunni að Hafnarstræti 1, 3. hæð.

Einbýlishús / raðhús:
Bakkavegur 25: 154m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð: 8.700.000,Engjavegur 12: 210m² einbýlishús á tveimur hæðum, ásamt innbyggðum bílskúr. Verð: 10.500.000,Fagraholt 2: 160m² einbýlishús á
einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr. Tilboð óskast.
Fagraholt 12: 156,7m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr.
Skipti á minni eign á eyrinni möguleg. Tilboð óskast.
Hafraholt 14: 144,4m² raðhús á

tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Verð: 9.500.000,Hafraholt 28: 144,4m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Verð: 9.500.000,Hjallavegur 19: 242m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr. Skipti á ódýrari
eign möguleg. Verð: 12.700.000,Hliðarvegur 26a: 120m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt kjallara. Verð: 6.700.000,Hlíðarvegur 38: 183,2m² raðhús
á þremur hæðum. Verð: 9.500.000,Hrannargata 4: 257,6m² einbýlishús á 3 hæðum ásamt kjallara og
bílskúr. Skipti á minni eign mögu-

Miðtún 31: 190 m² endaraðhús, norðurendi á tveimur
hæðum. Tilboð óskast.
4
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Stakkanes 6: 144 m² raðhús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr og sólstofu. Verð: 11.600.000,leg. Tilboð óskast.
Skipagata 11: 78 m² einbýlishúsá
tveimur hæðum Húsið er laust
strax. Tilboð óskast.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á 2
hæðum ásamt bílskúr og sólstofu.
Skipti möguleg á Eyrinni. Verð:
9.900.000,Sunnuholt 6: 231,7m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Verð: 13.500.000,Urðarvegur 26: 236,9m² raðhúsá
tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr. Verð: 11.800.000,-

4-6 herbergja íbúðir
Aðalstræti 19: 110 m² 5 herbergja
íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
6.800.000,Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.900.000,Engjavegur 31: 92,1m² 4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Mikið uppgerð. Verð:
5.900.000,Fjarðarstræti 13: 80m² 4ra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð: 6.200.000,Pólgata 4: 76 m² 5 herbergja íbúð
á 3 hæð í þríbýlishúsi. Verð:

una þessari niðurstöðu og
leitaði því umsagnar umboðsmanns Alþingis sem úrskurðaði mér í vil og fékk ég þá
krókaleyfið aftur.“
„Þegar þessi darraðardans
var að fara í gang þá var
Steingrímur Hermannsson forsætisráðherra. Þegar mál okkar
var til umfjöllunnar hjá umboðsmanni Alþingis, þá spurði
Steingrímur mig eitt sinn hvort
við myndum sætta okkur við
að Ríkissjóður keypti bátana á
kostnaðarverði. Ég samþykkti
það og sagðist hann þá ætla að
bera málið undir samráðherra
sína. Hann hafði síðan samband
við mig aftur og sagði þá
Halldór Ásgrímson og Ólaf
Ragnar ekki vilja fara þessa
leið, enda var stutt í kosningar
á þessum tíma, vorið 1991. Ég
held að undirrót alls þessa máls
hafi verið illdeilur Halldórs
Ásgrímssonar við umboðsmann bátanna, Garðar Björgvinsson í Hveragerði. Þeir voru
og eru svarnir óvinir og ég held

var þá siglt til Íslands en á
leiðinni urðu bátarnir fyrir
skemmdum vegna veðurs sem
varð til þess að þeir voru teknir
í slipp í krókaveiðistoppi í
desember haustið 1990. Myndir af bátunum birtust í sjónvarpi
og í framhaldi af því barst
tilkynning frá sjávarútvegsráðuneytinu sem sagði bátana
of stóra og því yrðu þeir
skilgreindir sem kvótabátar.
Þetta þýddi að bátunum var
þar með úthlutað 11 tonna
kvóta sem í raun var dauðadómur yfir rekstrargrundvelli
þeirra.
„Í dómi Hæstaréttar er eingöngu fjallað um réttinn til
krókaleyfis, en ein af ástæðum
þess, og í raun sú veigamesta,
að ég hóf þennan málarekstur
er sú, að ráðuneyti sjávarútvegsmála synjaði mér um
krókaleyfi á þeim forsendum
að bátarnir væru 13,2 brúttólestir, en lét mig síðan hafa
kvóta miðað við að þeir væru
5,99 brúttólestir. Ég vildi ekki

3.500.000,Pólgata 4: 136 m² 5 herbergja
íbúð á 2 hæð í þríbýlishúsi ásamt
litlum bílskúr. Verð: 5.500.000,Seljalandsvegur 20: 161,2m² 5-6
herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi ásamt stórum bílskúr.
Mjög fallegt útsýni. Verð:
10.700.000,Stórholt 7: 116m² 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð til vinstri í fjölbýlishúsi. Verð: 7.400.000,Stórholt 11: 103m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi ásamt
bílageymslu. Íbúðin er laus um
áramót. Verð: 7.800,000,Stórholt 13: 103m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi, ásamt
bílskúr. Skipti á stærri eign möguleg. Verð: 7.800.000,Tangagata 20: 70m² 4ra herbergja
íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Engar áhvílandi skuldir. Verð:
3.800.000,Túngata 12: 98,9m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Mikið
uppgerð. Verð: 6.700.000,Urðarvegur 25 - Hraunprýði:
155m² 5-6 herbergja íbúð á 2
hæðum að hluta í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
möguleg. Tilboð óskast.
Urðarvegur 45: 131,2m² 4ra

Aðalstræti 20: 98m² íbúð á 2. hæð
t.v. í fjölbýlishúsi ásamt sérgeymslu. Verð: 7.200.000,Hlíðarvegur 27: 76m² íbúð á efri
hæð tvíbýlishúsi ásamt 35m²
bílskúr. Mögulegt að taka bíl uppí
Verð: 5.500.000,Seljalandsvegur 67: 107m² íbúð
á neðri hæð í tvíbýli. Verð:
6.000.000,Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.100.000,Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.300.000,Stórholt 9: 74,6m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.300.000,Stórholt 11: 80m² íbúð á 3 hæð í
fjölbýlishúsi. Verð: 6.000.000,Stórholt 11: 80 m² íbúð á 2 hæð í
fjölbýlishúsi ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 6.900.000,Stórholt 11: 72,6m² íbúð á 1. hæð
í fjölbýlishúsi. Verð: 4.500.000,-

2ja herbergja íbúðir

Hlíf II: 50,4 m² íbúð á 4 hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Verð:
6.100.000,Hlíf II: 50,4m² íbúð á 2. hæð í
Dvalarheimili aldraðra Verð:
6.100.000,Urðarvegur 78: 73m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.400.000,-

Atvinnuhúsnæði
Silfurgata 6: verslunarhúsnæði á
neðri hæð í tvíbýlishúsi í hjarta
bæjarins. Verð: 5.000.000,-

Suðureyri
Aðalgata 38: 108m² einbýlishús á
einni hæð ásamt geymslu, kjallara og bílskúr. Verð: 2.000.000,Túngata 12: 140m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Tilboð
óskast.
Eyrargata 6: 280m² einbýlishús á
tveimur hæðum. Verð: 10.000.000,Hlíðarvegur 10: 90m² 3ja herbergja íbúð á n.h. + ½ bílskúr
Íbúðin er rúmlega tilbúinn undir
tréverk, þó íbúðarhæf. Tilboð
óskast.
Sætún 1: 180m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
5.200.000,-

Fjarðarstræti 38: 130m² 5 herbergja íbúð á 2 hæðum
í þríbýlishúsi. Hagstæð lán fylgja. Verð: 6.500.000,-

að Halldór hafi ætlað að koma
höggi á Garðar en sló okkur út
í ystu myrkur fyrir vikið.
Þegar krókaleyfið var tekið
af okkur þá gjaldfelldu auðvitað lánadrottnar öll lán á
okkur þannig að maður fór á
hausinn í rauninni. Þar sem
klúður stjórnvalda var meginástæða fyrir hvernig komið var
þá kröfðumst við bóta af þeim.
Við fórum í mál við sjávarútvegsráðherra, Þorstein Pálsson, sem við unnum fyrir undirrétti en hann dæmdi okkur
6,5 milljónir í bætur. Þetta var
um mitt ár 1995 og í kjölfarið
áfrýjaði ríkið til Hæstaréttar
og féll dómur þar nú í janúar
þar sem sjávarútvegsráðherra
er sýknaður af öllum kröfum.
Ég tel að einn dómarinn í
málinu, Pétur Hafstein, sé
vanhæfur og hef það fyrir mér
að þetta séu vinir hans sem
koma að málinu fyrir hönd
ríkisvaldsins, þ.e.a.s. Þorsteinn
Pálsson og Friðrik Sophusson.
Á þessari forsendu mun ég fara
fram á að málið verði flutt aftur
fyrir Hæstarétti eða að öðrum
kosti mun ég fara með það fyrir
Evrópudómstólinn í Strassborg. Ég er með Jón Oddsson,
lögfræðing, í því að skoða
hvernig þessum málum verður
komið í réttan farveg og ég
veit að Gísli Einarsson, alþingismaður, ætlar að taka málefni
Péturs Hafstein fyrir á næstunni
í fyrirspurnartíma á Alþingi.
Mér finnst svolítið merkilegt
að þetta sama dómarapartí, sem
dæmdi í okkar máli, hefur verið
að sýkna ríkisvaldið, banka og
stórfyrirtæki í stórum stíl að
undanförnu, í málum sem
þessir sömu aðilar hafa verið
dæmdir fyrir í undirrétti.“
Jakob segir að málið sé svo
borðleggjandi að meira að
segja lögmenn ríkissjóðs hafi
verið búnir að gera lögtak í
úrskurðinum, þ.e.a.s. bótunum
sem honum yrðu dæmdar í
málinu og að það segi meira en
mörg orð. Hann segir að þetta
mál sé búið að rústa sér og
fjölskyldu sinni gjörsamlega.
Hann sé búinn að tapa bátunum
ásamt fiskverkunarhúsi, einbýlishúsi í Keflavík, bílum,
búnaði og tækjum og sé í dag
stórskuldugur maður ásamt því
að bæði hann og fjölskyldan
hafi verið rúin mannorði sínu.
Jafnframt hafi faðir hans og
bræður verið í ábyrgðum fyrir
lánum og þeir hafi tapað
peningum sem ekki hafi verið
of mikið til af fyrir. Synir
Jakobs, Magnús Már og Jakob,
stóðu að rekstrinum með föður
sínum og urðu þeir fyrir verulegum fjárhagslegum skakkaföllum af völdum þessa máls.
Jakob segir að þegar bátarnir
fóru á uppboð hafi einungis
fengist 5 milljónir fyrir annan
og 7 milljónir fyrir hinn, en
hefðu þeir verið seldir þremur

mánuðum seinna hefðu jafnvel
fengist fyrir þá tugmilljónir
vegna þess hve kvótaverð
hækkaði mikið á þessum tíma.
Hann telur varasamt að treysta
lögunum í landinu og tekur
undir orð Þorsteins Pálssonar
um að það sé ekki hægt að
treysta á sanngirni þegar að
útgerð kemur.
Jakob segir að við lestur
dómsorðsins sé ekki laust við
að sú tilfinning bæri á sér að
töluverðra þversagna gæti og
að dómararnir líti klúður ríkisvaldsins og Alþingis óvenju
mildum augum. Í niðurlagi
dómsins segir t.d. að bátarnir
hafi ekki verið skráðir á skipaskrá fyrir gildistöku laga nr.
38/1990, sem var 18. maí 1990.
Samt sem áður segir á öðrum
stað í dómnum; „Ekki er
ágreiningur í málinu um það,
að útgerð Elíasar Más ÍS-99 og
Rakelar Maríu ÍS-199 hafi átt
kost á veiðileyfi fyrir bátana á
grundvelli þessa síðastgreinda
ákvæðis,“ og er þar vitnað til
ákvæðis þar sem segir; „Þá
tekur 5.gr. einnig til eldri báta
undir 6 brúttótonnum að uppfylltum ákveðnum skilmálum
og nýrra báta undir sama
stærðarmarki, enda hafi smíði
þeirra hafist fyrir gildistöku
laganna og haffærisskírteini
gefið út innan þriggja mánaða
frá þeim tíma.“
BB hafði samband við Steindór Árnason, hjá skipaskráningu Siglingastofnunar ríkisins,
sem staðfesti að skip fengju
ekki haffærisskírteini fyrr en
þau hefðu verið skráð á skipaskrá. Hann staðfesti einnig að
bátar Jakobs hefðu fengið
haffærisskírteini 18. ágúst 1990
eða nákvæmlega þremur mánuðum eftir gildistöku laganna.
Jakob segir að Hæstiréttur
komist að þeirri niðurstöðu að
18. maí 1990 eigi bátar að hafa
haffærisskírteini. Það þýðir að
mínu viti, að allir bátar sem
fengu haffærisskírteini 19. maí
til 18. ágúst hafi ekki átt rétt á
veiðileyfum, svo og ekki bátar
eftir 18. ágúst, en þetta eru á
annað hundrað báta og margir
frá Höfn í Hornafirði, helsta
vígi Halldórs Ásgrímssonar.
Jakob er í dag 75% öryrki
vegna slyss sem hann varð fyrir
á sjónum 1993 en hann bakbrotnaði og féllu saman fjórir
hryggjarliðir ásamt því að sjö
aðrir liðir löskuðust. „Ég er
ákaflega lélegur til heilsunnar
og stór hluti af veikindum mínum er út af þessu máli, maður
hugsaði aðeins um hvernig
hægt væri að lifa daginn af og
fyrir vikið var maður með
hugann við annað en skyldi og
það var m.a. ein ástæðan fyrir
að ég lenti í að slasa mig,“
sagði Jakob Ragnarsson sem
hefur nýhafið störf aftur eftir
slysið, sem starfsmaður í
Sundlaug Bolungarvíkur.

Þversagnir í dómsorði

Í dómsorði Hæstaréttar, í máli Jakobs Ragnarssonar gegn
ríkisvaldinu, kemur í ljós að Alþingi hefur í raun klúðrað
lögunum sem reglurnar um stærðarmörk smábáta byggja á og
lögin því í raun ómerk. Lögmaður Jakobs byggir málflutning
sinn að verulegu leyti á þessum þætti. Þarna er um að ræða að
eftir 2. umræðu í efri deild um frumvarp til laga nr. 38/1990 um
stjórn fiskveiða, var skammstöfunin „brl.“ [brúttólestir] allt í
einu komin í stað orðsins „brúttótonnum“. Þetta er staðfest í
IV. kafla dómsorðsins þar sem segir;
„Frumvarp til laga nr. 38/1990 með framangreindu orðalagi
6. mgr. ákvæðis II. til bráðabirgða um brúttótonn sætti ekki
þremur umræðum í hvorri deild Alþingis, en tillaga um breytingu
fyrsta málsliðar 6. mgr. kom ekki fram á þinginu. Er því fallist
á þá niðurstöðu hins áfrýjaða dóms, [dómur undirréttar] að
ákvæðið um brúttótonn hafi ekki orðið til á stjórnskipulegan
hátt. Ákvæði 1.mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 465/1990 um veiðar
í atvinnuskyni á sér þá ekki lagastoð að efni til. Hins vegar
verður þeirri málsástæðu gagnáfrýjanda [Jakob] ekki samsinnt,
að eðli máls og rýmkandi lögskýring eigi að leiða til þess, að
viðmiðunin brúttórúmlestir verði notuð í stað brúttótonna. Það
er ljóst af skýrum tilgangi laganna um takmörkun nýrra skipa
og veiða smábáta og orðalagi frumvarpsins, eins og það var

Bátarnir umdeildu í Sortland í Noregi þar sem þeir voru smíðaðir

Sératkvæði Hjartar Torfasonar
Dómarar í Hæstarétti voru þau Haraldur Henrysson, Guðrún
Erlendsdóttir, Hjörtur Torfason, Hrafn Bragason og Pétur Kr.
Hafstein. Hjörtur Torfason skilaði inn sératkvæði þar sem sagði
m.a.
„Ég er sammála því áliti annarra dómenda, að ákvæðið um
brúttótonn í fyrsta málslið 6. mgr. ákvæðis II. til bráðabirgða við
lög nr. 38/1990 hafi ekki orðið til á stjórskipulegan hátt, og að
samsvarandi ákvæði í 1. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 465/1990
eigi sér þá ekki lagastoð. Um áhrif þessa er ég þó á öðru máli.
Fyrir liggur, að Elías Már ÍS 99 og Rakel María ÍS-199 voru

5. gr. laga um stjórn fiskveiða
Þar sem töluvert er vísað í II. kafla 5. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 38 frá árinu 1990, þykir rétt að birta greinina í heild
sinni.
„Við veitingu leyfa til veiða í atvinnuskyni koma til greina
þau skip ein sem veiðileyfi fengu skv. 4. og 10. gr. laga nr. 3/
1988, um stjórn fiskveiða, og ekki hafa horfið varanlega úr
rekstri. Enn fremur bátar undir 6 brl. enda hafi beiðni um
skráningu þeirra á skipaskrá Siglingamálastofnunar ríkisins
eða sérstaka skrá stofnunarinnar fyrir báta undir 6 metrum
borist ásamt fullnægjandi gögnum innan mánaðar frá gildistöku

fyrst lagt fyrir Alþingi, að greinarmunur er gerður á smábátum
í þessu efni miðað við skráningu þeirra á skipaskrá 31. desember
1989. Þegar orðið brúttótonn í 6. mgr. er fallið brott, fæst ekki
merking í ákvæði hennar um báta, sem skráðir eru á skipaskrá
eftir þennan tíma. Í lögunum er þá ekki öðrum ákvæðum til að
dreifa um veiðileyfi þessara báta en 5. mgr. bráðabirgðaákvæðisins um úthlutun aflahlutdeildar. Synjun sjávarútvegsráðuneytisins á veitingu leyfa til gagnáfrýjanda vegna Elíasar
Más ÍS-99 og Rakelar Maríu ÍS-199 til veiða með línu og
handfærum fór því að gildandi lögum. Þess er jafnframt að
gæta, að gagnáfrýjandi hefði heldur ekki átt rétt til leyfa af
þessu tagi, ef ekki hefði verið hreyft við orðinu brúttótonnum
við meðferð þingskjala á skrifstofu Alþingis. Enn er það svo,
að leyfin hefði ekki átt að veita, þótt fyrsti málsliður 6. mgr.
bráðabirgðaákvæðisins hefði orðið til á stjórnskipulegan hátt
með orðinu brúttólestir í stað orðsins brúttótonn, þar sem
bátarnir voru ekki skráðir á skipaskrá fyrir gildistöku laga nr.
38/1990, sem var 18. maí 1990.
Samkvæmt framansögðu ber að sýkna aðaláfrýjanda
[ríkisvaldið] af öllum kröfum gagnáfrýjanda. Með hliðsjón af
tilurð laga nr 38/1990 þykir rétt, að málskostnaður í héraði og
fyrir Hæstarétti falli niður.“

laga þessara. Auk þess skal gefinn kostur á veiðileyfi fyrir
nýja báta undir 6 brl. enda hafi smíði þeirra hafist fyrir
gildistöku laganna og haffærisskírteini verið gefið út innan
þriggja mánaða frá þeim tíma.
Hverfi skip, sem á kost á veiðileyfi skv. 1. mgr. þessarar
greinar, varanlega úr rekstri má veita nýju eða nýkeyptu
sambærilegu skipi veiðileyfi í þess stað, enda hafi veiðiheimildir þess skips, er úr rekstri hvarf, ekki verið sameinaðar
varanlegum veiðiheimildum annarra skipa eða horfið til Hagræðingarsjóðs sjávarútvegsins.“

talin meðal þeirra nýju báta undir 6 brúttórúmlestum, er áttu
kost á veiðileyfi samkvæmt 1. mgr. 5. gr. laganna, en smíði
þeirra var hafin fyrir gildistöku laganna og haffærisskírteini
gefið út innan þriggja mánaða frá því tímamarki. Jafnframt
mátti ráða af lögunum, að þessir bátar skyldu meðhöndlaðir með
hliðstæðum hætti við eldri báta að öðru jöfnu, að því er varðaði
inntak veiðiheimilda. Er það í samræmi við aðdraganda og
markmið laganna, að þetta ráði hér úrslitum, enda byggja þau í
meginatriðum á jafnstöðu milli veiðiskipa.“
„Álitaefnið er þannig það eitt, hvernig fara átti um báta skráða
eftir 31. desember 1989, þegar stærðarmörkin, sem um þá voru
tilgreind, urðu að teljast án stjórnskipulegs gildis. Þegar litið er
til þeirrar meginstefnu laganna, að gæta jöfnuðar milli veiðiskipa,
og þess jöfnuðar, sem gætt var í ákvæðunum um aflahlutdeild
smábáta, ásamt mikilvægi þeirra hagsmuna, sem tengdir voru
svonefndum krókaleyfum, verður að skýra lögin á þann veg, að
þessir bátar hafi átt að sæta sama kosti og hinir, sem skráðir voru
eftir áramótin. Þann greinarmun, sem aðaláfrýjandi [íslenska
ríkið] telur hafa fylgt ákvæðinu um brúttótonn, verður að meta
sem afbrigði við meginefni laganna, og í honum fólst mismunun,
sem ekki er unnt að réttlæta, úr því að ákvæðið hlaut ekki gildi.
Samkvæmt þessu verður að líta svo á, að sjávarútvegsráðuneytinu hafi verið óheimilt að synja gagnáfrýjanda [Jakob]
um hin umdeildu veiðileyfi. Er þá einnig óhjákvæmilegt að
fallast á með dómendum í héraði, að aðaláfrýjandi beri
skaðabótaskyldu vegna þeirrar mismununar, sem synjunin olli í
raun.“
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Vestfirðir

Ölgerðin
með útibú
á Ísafirði
Sigurður B. Þórðarson, Grétar S. Pétursson, Kristján
Jóakimsson og Sveinn Guðbjartsson voru á meðal gesta í
Hnífsdal.

Þar voru einnig hjónin Gunnar Bjarni Ólafsson og Helga
Birna Jónsdóttir.

Fyrirhugaðar eru breytingar á starfsemi Ölgerðar
Egils Skallagrímssonar á
Vestfjörðum. Að sögn Eyjólfs Lárussonar, hjá Ölgerðinni, eru þessar breytingar
tilkomnar vegna kaupa
Ísafjarðarleiðar á hluta
starfsemi Ármanns Leifssonar í Bolungarvík, en hann
hefur sem kunnugt er verið
umboðsmaður Ölgerðarinnar á norðanverðum Vestfjörðum um árabil.
„Það hefur verið stefnan
hjá okkur, á stærri stöðum,
að setja upp útibú sem við
rekum í okkar nafni og í
kjölfar þessara kaflaskipta
hjá Ármanni höfum við
ákveðið að setja upp eitt
slíkt á Ísafirði. Þetta er allt
gert í samráði við Ármann
Leifsson,“ sagði Eyjólfur.

Sigurður Óskarsson og Finnbogi Eyjólfsson, blaðafulltrúi Heklu undirrita samning þess
efnis að Bílagarður hafi tekið við söluumboði fyrirtækisins á Ísafirði og nágrenni að
Bolungarvík undanskilinni. Fyrir aftan þá standa þrír fulltrúar beggja fyrirtækja.

Ísafjörður

Nýtt söluumboð fyrir
bifreiðar frá Heklu

Nýtt söluumboð fyrir bifreiðar frá Heklu hf., í Reykjavík
tók til starfa á Ísafirði á
laugardag. Hinn nýi söluaðili
er Bílagarður ehf., sem er til
húsa að Grænagarði á Ísafirði.

Eigendur fyrirtækisins eru þeir
Sigurður Óskarsson og Sævar
Hjörvarsson. Fyrirtækin tvö
héldu kynningu á bifreiðum
Heklu á laugardag og var þar
margt um manninn. Á sunnu-

dag var haldin sýning á 97
árgerð bifreiða frá Heklu og
sótti fjöldi gesta sýninguna.
Ljósmyndari blaðsins var viðstaddur kynninguna og tók þá
meðfylgjandi mynd.

Halldór Hemannsson, skipstjóri á Ísafirði skrifar

Sem og þeir félagar Árni Friðbjarnarson og Alfreð
Erlingsson.

Tveir góðir „kjammar“ með tvo aðeins dekkri, Ernir
Ingason og Hilmar Pálsson.

Ísafjarðarbær

Þorrablót
Hnífsdælinga
Þorrablót Hnífsdælinga var haldið s.l. laugardagskvöld í
félagsheimilinu í Hnífsdal. Um 200 manns sóttu blótið sem
þótti takast hið besta og skemmtu gestir sér konunglega yfir
skemmtiatriðum nefndarinnar sem samkvæmt hefð er skipuð
níu konum. Vani er að konurnar reyna að virkja menn sína í
nefndinni til ýmissa viðvika en að sögn tekst það misjafnlega
ár frá ári. Í dagskrárblaði blótsins var ansi skemmtileg
kynning á nefndarkonum sem var í formi ljósmyndar þar
sem andlitum þeirra var skeytt inn á sundbolamynd frá
fegurðarsamkeppni. Eins og að líkum lætur var þarna um
föngulegan hóp að ræða á myndinni og tóku gestir til þess
hversu konurnar í nefndinni væru nú vel vaxnar allar. Eins
og áður sagði þá skemmtu gestir sér hið besta og gerðu að
gamni sínu með sviðakjömmum og hákarli eins og sést á
meðfylgjandi myndum.
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Gunnlaugur þingmaður
í kvótaumræðunni
Undanfarna mánuði hefur
Gunnlaugur Sigmundsson
nokkuð blandað sér í kvótaumræðuna á síðum B.B. og
verið þar æði borubrattur. Þó
verður með engu móti séð að
hann hafi efni á slíku, miðað
við þá þjónkun við auðmenn
þessarar þjóðar sem Framsóknarflokkurinn rekur varðandi
kvótaeignarnámið. Ennfremur
þann tvískinnungshátt og þá
friðþægingarpólitík sem flokkurinn hefur í frammi til þess að
blekkja fólkið í landinu á
meðan hann hægt og bítandi
geirneglir auðlindir þessarar
þjóðar til handa fáum einstaklingum og erfingjum þeirra til
varanlegrar eignar.
Gunnlaugur gerir augljóslega grín að almenningi vegna
kvótaumræðunnar sem hann
segir að sé að sumu leyti byggð
á öfund út í nágrannann. Einnig
er á honum að heyra að lítið
mark sé takandi á svona illdeilum. Þetta hafi verið fylgifiskur
Íslendinga alla tíð. Bendir hann
á riðu- og símamálin því til
stuðnings svo gáfulegt sem það
nú er.
Þann 6. nóvember s.l., birtist
grein í B.B. eftir Gunnlaug sem
ber fyrirsögnina ,,Að láta berja
sig”. Þar veitist hann harkalega
að þingmönnum Sjálfstæðisflokksins á Vestfjörðum vegna
hugmynda þeirra um flota- og
sóknarstýringu í síðustu kosningum sem hann segir að
byggist á miðstýrðum fyrirmælum í anda alræðisríkis

,,Varaðu þig
Gunnlaugur
á því að verða
ekki sjálfur
barinn að
lokum. Þú
liggur vel
við höggi.”
Halldór Hermansson.
kommúnista. Þarna er maðurinn að kasta steinum úr miðstýringarglerhúsi Framsóknarflokksins. Gunnlaugur heldur
mjög á lofti ágæti aflamarkskerfisins og telur upp á að þeir
sem hafi einhverja vigt í
þjóðmálum aðhyllist það kerfi.
Óþarft mun vera að spyrja
almenning að því þar sem hann
hefur bersýnilega enga vigt í
augum þingmannsins.
Færeyski þingmaðurinn Óli
Brekkan lýsir aflamarkskerfinu
íslenska sem miklu umhverfisslysi á borð við þjóðnýtingu
rússneska landbúnaðarins á
sínum tíma. Í aflamarkskerfinu
eru skipin alltaf með veiðarfæri
í sjó allan ársins hring. Hvað
halda menn að verði af þeim
fiski sem ekki er til kvóti fyrir
en óhjákvæmilega kemur í
veiðarfærin? Honum er einfaldlega hent dauðum í sjóinn
aftur, svo einfalt er þetta mál.
Gunnlaugur þingmaður telur

sig hafa boðað byggðakvóta
fyrir síðustu kosningar og gera
það enn. Ekkert bólar þó á
neinum aðgerðum í þá veru.
Engin frumvörp hafa komið
fram frá honum á Alþingi
varðandi kvótann. Hann býr sig
hinsvegar undir það að festa
kvótaeignarnámið enn frekar í
sessi með því að samþykkja
stjórnarfrumvarp það sem nú
liggur fyrir á þingi um veðsetningu á óveiddum fiski í sjó.
Þetta gleypir hann ofan í sig
ásamt hinum kokhraustu
Reykjanesþingmönnum Framsóknarmanna sem eru orðnir
frægir að endemum fyrir línudans sinn og tvískinnungshátt
í kvótamálum.
Mottó forkólfa Framsóknarflokksins og þingmanna hans
virðist því vera þetta margfræga að halda öllum hurðum
opnum og báðum endum einnig, til að blekkja almenning.
Þetta er sú leið sem Gunnlaugur

ráðleggur þingmönnum Sjálfstæðisflokksins á Vestfjörðum
að fara, vilji þeir hafa áhrif, að
haga máli sínu með þeim hætti
að þeir verði ekki opinberlega
barðir kaldir. Hann vill sjáanlega vesalings mönnunum vel
sem ennþá styðja með honum
ríkisstjórnina þrátt fyrir heitstrengingar þeirra um annað.
Greinilegt er að nú eru að
renna upp tímar skarpra skila í
íslenskri pólitík. Innan fárra
ára munu 8-10% landsmanna
eiga allan auð þjóðarinnar sem
máli skiptir. Megnið af landslýðnum mun hafa illa til hnífs
og skeiðar. Ölmusufólki mun
fjölga gífurlega. Óþarfi sýnist
að 70% þjóðarinnar kjósi
Framsóknarflokk og Sjálfstæðisflokk til þess eins að hygla
og hugsa um þessa fáu útvöldu
auðmenn þjóðarinnar. Minna
má nú gagn gera.
Gunnlaugur Sigmundsson
var sendur af forkólfum framsóknar til Vestfjarða, sennilega
til þess að syngja með okkur
útfararsönginn. Af afrekum
hans fara litlar sögur enn sem
komið er. Hann hefur áhyggjur
af því, segir hann, að sú hefð
skapist að það þyki allstaðar
sjálfsagt að berja Vestfirðinga,
vegna málflutnings þeirra í
kvótamálum. Varaðu þig
Gunnlaugur á því að verða ekki
sjálfur barinn að lokum. Þú
liggur vel við höggi.
Halldór Hermannsson.

Hlutabréf í sjávarútvegsfyrirtækjum

Fjárfestar hafa trú á fyrirtækjum eins og Bakka
Í Morgunblaðinu 29. janúar
s.l. var greint frá fundi hjá VÍB
þar sem Andri Teitsson, viðskiptastjóri fyrirtækjasviðs
Íslandsbanka, reyndi að svara
spurningunni hvort verð á
hlutabréfum í sjávarútvegsfyrirtækjum væri orðið of hátt
eins og Sighvatur Björgvinsson, formaður Alþýðuflokksins, hélt fram í fjölmiðlum fyrir
skömmu.
Í máli Andra kom m.a. fram
að verðmæti þorskkvóta hefði
tvöfaldast frá upphafi árs 1992
en hlutabréf í sjávarútvegi
hefðu hins vegar þrefaldast á
sama tíma. Andri sagði ennfremur að miðað við arðsemi,
væru hlutabréf rótgróinna
fyrirtækja í sjávarútvegi fremur
ódýr en lítið eitt yfir meðallagi
er miðað væri við bókfærðar
eignir. Hins vegar væru hlutabréf margra sjávarútvegsfyrirtækja, sem nýkomin væru á

hlutabréfamarkað, mjög dýr
miðað við afkomu. Miðað við
endurmetið eigið fé væru
hlutabréf uppsjávarfyrirtækja
dýrari en hlutabréf bolfisk- og
rækjufyrirtækja og hlutabréf
rótgróinna fyrirtækja dýrari en
hlutabréf nýrra. Einnig sagðist
Andri ekki telja að að verðhækkunin á kvótanum væri orsök þeirrar miklu hækkunar
sem orðið hefði á gengi hlutabréfa rótgróinna félaga í sjávarútvegi. Hækkunin hefði orðið
vegna þeirrar hagkvæmni og
hagnaðarvonar sem kvótakerfið hefði leitt af sér.
Andri nefndi Bakka hf. og
Básafell hf., ásamt öðrum
fyrirtækjum, sem dæmi um ný
fyrirtæki á hlutabréfamarkaði.
BB hafði samband við Aðalbjörn Jóakimsson, framkvæmdastjóra Bakka hf., og
bar undir hann ummæli Andra
Teitssonar.

„Ég hef ekki séð ummæli
Andra og veit ekki um afkomu
annarra fyrirtækja, þannig að
ég get einungis talað fyrir hönd
míns fyrirtækis og þar finnst
mér hlutabréfin ekki vera dýr.
Mér finnst að þau bréf sem
seld hafa verið, sem reyndar
hefur verið mjög lítið um, hafi
verið seld á sanngjörnu verði.
Okkar hluthafar eru ekkert að
flýta sér að selja bréfin á þessu
verði. Þetta er kannski öðruvísi
í öðrum fyrirtækjum. Þar hafa
ef til vill verið meiri viðskipti
með hlutabréf því að í þessum
fyrirtækjum virðast menn selja
þegar þeim finnst þeir fá
hagstætt verð. Ég sé það á
markaðnum að hann metur
fyrirtæki sem eru nýkomin á
markaðinn á lægra verði en
þau fyrirtæki sem hafa verið
þar lengur. Hvað varðar að
hlutabréf nýrra fyrirtækja á
markaðnum séu dýr miðað við

afkomu, þá finnst mér það lýsa
best trú fjárfesta á Bakka hf.,
að þeir skuli vera tilbúnir að
taka slaginn með fyrirtækinu
og ég lít það mjög jákvæðum
augum. Ég tek undir það með
Andra að við mælum trú á
sjávarútveginn á fjárfestum á
Íslandi. Eftir að kvótakerfið var
sett á og Íslendingar fóru að
skipuleggja veiðarnar þá fóru
fjárfestar að fá áhuga á sjávarútvegi en sá áhugi var ekki til
staðar áður.
Hafa ummæli Sighvats, um

að verð hlutabréfa sé orðið of
hátt, haft einhver áhrif á
viðskipti með hlutabréf í Bakka
hf.? „Hans orð hafa ekki haft
nein áhrif á sölu hlutabréfa í
Bakka. Það hefur nánast ekkert
af hlutabréfum verið til sölu í
fyrirtækinu - eigendur hafa haft
það mikla trú á félaginu að
þeir hafa ekki mikið viljað selja
bréfin sín. Hins vegar tel ég að
almenn neikvæð umræða alþingismanna um sjávarútveginn, geti ekkert gert annað en
skaðað sjávarútvegsfyrirtæki.“

Afmæli

50 ára
Á bolludaginn, mánudaginn 10. febrúar nk.,
verður Kristjana Sigurðardóttir (Kiddý) í Hraunprýði,
fimmtug.
Að því tilefni eru vinir
og kunningjar velkomnir í
bollukaffi frá kl. 18 á afmælisdaginn að Hraunprýði 2.

Fiskvinnsla á Vestfjörðum

Námskeið fyrir starfsfólk
Námskeið undir heitinu „Dagamunur“ hafa að
undanförnu verið í gangi á Ísafirði, en þau eru
samstarfsverkefni Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna og aðildarfyrirtækja. Umsjón með námskeiðunum hafa þeir Haukur Haraldsson hjá Mannheimum ehf., og Vilhjálmur Árnason kynningarstjóri
SH. Námskeiðin eru tvíþætt þar sem annars vegar
er farið í að kynna fólki starfsemi SH m.a. með því
að leyfa því að smakka framleiðsluvörur fyrirtækisins. Hins vegar er svo farið í mannlega þáttinn
þar sem fjallað er m.a. um mikilvægi jákvæðs
hugarfars til betri atvinnu- og persónulegs árangurs.
Námskeið hafa verið haldin fyrir starfsfólk
Hraðfrystihússins í Hnífsdal og Íshúsfélags
Ísfirðinga og að sögn Hauks Haraldssonar er Oddi Haukur Haraldsson útlistar mikilvægi
hf. á Patreksfirði næsti áfangastaður þeirra félaga. jákvæðs hugarfars.

Bakki hf. í Bolungarvík.

Byggðastyrkur undir heitinu framlög til
heilbrigðismála

1150 milljónir kr. á 6 árum
Í einum pistli á síðasta ári
gat ég um dulbúinn byggðastyrk ríkisins til útvalinna
sveitarfélaga, á þann hátt að
ríkið tekur að sér að greiða
kostnað sem sveitarfélög eiga
samkvæmt lögum að greiða.
Þá lágu fyrir upplýsingar um
að á árinu 1990 hefði ríkið
greitt tæpleg 300 milljónir
króna í rekstur dagvistarheimila fyrir börn, sem
nokkur sjúkrahús landsins
hafa rekið svo og kostnað
við vistun barna hjá dagmæðrum. Rekstur dagvistarheimila er að öllu leyti á
verksviði sveitarfélaga og
hefur svo verið frá árinu
1976, en þrjú ár þar á undan
styrkti ríkið sveitarfélögin
með því að greiða hlut af
rekstrarkostnaði. Með breytingunni 1976 fengu sveitarfélögin aukna tekjustofna og
tóku að sér að kosta reksturinn að fullu, umfram það
sem vistgjöld foreldra
greiddu. Stofnkostnað dag-

Það sem ég geri
sérstaklega
athugasemd við
er að ríkið gerir
upp á milli
sveitarfélaga
vistarheimila styrkti ríkið að
hálfu til 1990, en frá því hafa
sveitarfélögin borið þann
kostnað.
Á síðustu tveimur áratugum
hefur orðið mikil uppbygging
á þessu sviði og útgjöld sveitarfélaga margfaldast til reksturs
dagvistarheimila fyrir börn.
Það er því mikill búhnykkur
fyrir sveitarfélag, ef ríkið er
svo vinsamlegt að taka að sér
að greiða þennan kostnað í
umtalsverðum mæli, svona
þegjandi og hljóðalaust.
Frá því ég gat um þennan
byggðastyrk hef ég fengið svar
við fyrirspurnum mínum um

umfang þessa máls og þar
kemur ýmislegt fróðlegt í ljós.
Allar götur frá 1976 hefur
ríkið greitt hlut Reykjavíkurborgar í rekstri dagvistarheimila á vegum Ríkisspítala og
Borgarspítala (nú Sjúkrahús
Reykjavíkur). Dregið hefur úr
þessum rekstri síðustu árin og
áformað að ríkið dragi sig alveg
úr rekstinum árið 1999, en samt
eru um þessar mundir starfræktir 9 leikskólar með um
300 rými fyrir börn í heilsdagsvistun. Þá er upplýst að Ríkisspítalar hafi alfarið greitt stofnkostnað leikskóla sinna.
Sambærilegt fyrirkomulag
hefur verið í Hafnarfirði hjá
St. Jósefsspítala, Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri og
Sjúkrahúsinu á Akranesi, auk
þess sem sjúkrahúsin í Vestmannaeyjum og í Neskaupsstað ráku um tíma dagvistarheimili.
Þegar kemur að kostnaðinum
verður tregara um svör hjá
Heilbrigðisráðuneytinu, litlar

Þingmaðurinn skrifar
upplýsingar eru um stofnkostnað dagvistarheimilanna
og engar upplýsingar eru veittar
um kostnaðinn við rekstur
dagvistarheimilanna, sem ríkið
kostar af fjárveitingum til
heilbrigðismála, fyrr en árið
1990 og síðan, nema við
Fjórðungssjúkrahús Akureyrar
og St. Jósefsspítala í Hafnarfirði, en þar eru tölur frá 1989
og 1981.
Frá árinu 1990 til 1995 eða á
sex ára tímabili nema framlög
ríkisins í rekstrarkostnað dagvistarheimilanna samtals um
1150 milljónum króna, þar af
um 1020 milljónir kr. í Reykjavík, 38 milljónir kr. í Hafnarfirði, 77 milljónir kr. á Akureyri og 15 milljónir kr. á Akranesi.
Hins vegar vantar upplýsingar um kostnað 16 árin þar á

undan.
Það sem ég geri sérstaklega
athugasemd við er að ríkið gerir
upp á milli sveitarfélaga með
þessu, þegjandi og hljóðalaust
eru valin út nokkur sveitarfélög
og þau styrkt með því að ríkið
tekur að sér að greiða kostnað
sem önnur sveitarfélög greiða
af sínum tekjum. Þetta veldur
mismunun útvöldu sveitarfélögunum í hag og styrkir
stöðu þeirra gagnvart öðrum
sveitarfélögum. Og það er ekki
svo að ríkið sé að taka að sér
einhver veikburða sveitarfélög
sem höllum fæti standa, heldur
beinist þessi ríkisstyrkur til
fjölmennustu sveitarfélaga
landsins og um 93% af styrknum rennur til höfuðborgarsvæðisins. Ég er hræddur um
að svona ráðslag hefði verið
kallað sukk og svínarí, kjör-

Kristinn H. Gunnarsson.
dæmapot eða öðrum ónefnum ef um hefði verið að ræða
styrk til sveitarfélaga á landsbyggðinni. Merkilegt nokk
þá hafa Reykjavíkurfjölmiðlarnir alveg látið það vera að
vekja athygli á þessum dulbúna byggðastyrk inn á
höfuðborgarsvæðið upp á
milljarða króna síðustu 20
ár. Það er stundum athyglisvert um hvað er þagað og
skyldu hagsmunirnir ekki
ráða einhverju þar um? Ég
held að kominn sé tími á það
að sveitarstjórnarmenn á
landsbyggðinni fari að gera
kröfu á ríkisvaldið um fjármagn til þess að upphefja
áhrif hins dulda byggðastyrks.
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Bolvíska íþróttafólkið sem hlaut viðurkenningar.

Kjör íþróttamanns ársins í Bolungarvík

Knattspyrnumaður varð fyrir valinu
Kjör íþróttamanns ársins 1996 í Bolungarvík fór fram s.l.
laugardag á veitingastaðnum Víkinni. Ástmar Ingvarsson,
knattspyrnumaður í meistaraflokki UMFB, hlaut hinn eftirsótta
titil að þessu sinn fyrir framúrskarandi árangur í íþrótt sinni. Í
ræðu Önnu Edvardsdóttur, forseta bæjarstjórnar, kom fram að
Ástmar byrjaði að leika knattspyrnu með yngri flokkum UMFB
ásamt því að æfa sund en sundíþróttin var þá í mikilli uppsveiflu
í Bolungarvík. Fimmtán ára fór Ástmar að leika innanhússknattspyrnu með meistaraflokki og tók þátt í ýmsum mótum
m.a. Íslandsmótinu. Hann hefur ekki leikið mjög mikið utanhúss
en ástæðan er m.a. sú að Bolvíkingar hafa ekki alltaf tekið þátt
í Íslandsmóti og stundum hafa liðið nokkur ár án þátttöku.
Síðasta keppnistímabil var þriðja leiktímabil Ástmars með UMFB
en liðið stóð sig mjög vel og var nálægt því að komast í úrslit
Íslandsmótsins. Í máli Önnu kom fram að Ástmar hafi sýnt
miklar framfarir, hann sé fullur áhuga og stundi íþrótt sína af
kappi en það sé einmitt það sem þurfi til að ná langt. Í lok síðasta

tímabils var Ástmar kosinn knattspyrnumaður ársins 1996 og er
sú viðurkenning staðfesting á því, að hann var sá sem átti hvað
jafnbesta keppnistímabil leikmanna. Auk þess hefur Ástmar
verið mjög drífandi við uppbyggingu knattspyrnuvallarins á
Skeiði og einn af frumkvöðlum þess framtaks. Ástmar þykir
prúður leikmaður sem lætur ekki skapið hlaupa með sig í gönur
og er hann því góð fyrirmynd þeirra sem yngri eru og eru að
byrja í íþróttum.
Einar Guðmundsson, formaður íþróttaráðs, veitti að auki
nokkrum einstaklingum viðurkenningar fyrir góðan árangur og
ástundun. Viðurkenningar fyrir knattspyrnu hlutu; Pétur Geir
Svavarsson og Jóhann Ævarsson, fyrir hestamennsku; Svala B.
Einarsdóttir, Linda Jónsdóttir og Jóhann Bragason, fyrir sund;
Karl Fannar Gunnarsson og Sigurður Hálfdánsson og fyrir golf
hlaut Jón Steinar Guðmundsson viðurkenningu.
Að lokinni afhendingu viðurkenninga var gestum boðið upp á
veitingar í boði bæjarstjórnar Bolungarvíkur.

Mikil hvatning

Að sögn Ástmars Ingvarssonar, íþróttamanns
ársins 1996 í Bolungarvík, kom útnefningin honum
talsvert á óvart en jafnframt kvaðst hann mjög
ánægður. Þetta er mikil hvatning fyrir mig til að gera
enn betur í knattspyrnunni. Ég ætla að halda áfram í
fótboltanum þó ég hafi ekki endanlega tekið ákvörðun um hvar ég muni spila næsta leiktímabil. Vonandi
verð ég þó með Bolvíkingum og ef við fáum góðan
þjálfara og verðum með góðan hóp þá kitlar það mig
mjög mikið að vera áfram hérna. Ég held að titillinn
verði mér hvatning til að gera betur og stefna hærra.
Ég er ekki búinn að spila knattspyrnu lengi og aldrei
af eins mikilli alvöru og við gerðum s.l. tímabil en ef
maður ætlar að stunda þetta þá verður að gera það
af alvöru til að árangur náist.

Ástmar og félagar hans í UMFB gæða sér á veitingum
Ástmar segist vona hann að hann standi undir að
vera yngri leikmönnum góð fyrirmynd og ráðleggur
þeim að æfa vel og mikið en sýna jafnframt prúðmennsku jafnt innan vallar sem utan.

Ritari óskast til starfa á lögfræðiskrifstofu
mína í hálft starf (eftir hádegi).
Um er að ræða fjölbreytt starf og viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt. Góð
tölvu- og ritvinnslukunnátta er æskileg.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf
eigi síðar en um miðjan mars nk.
Allar nánari upplýsingar veitir undirritaður.
Tryggvi Guðmundsson hdl.,
Hafnarstræti 1, Ísafirði.
Sími 456 3244.

Orkubú Vestfjarða
Stakkanesi 1  400 Ísafirði

Vélfræðingar!
Orkubú Vestfjarða hyggst ráða vélfræðing
til starfa við orkustöðvar og hitaveitur
Orkubúsins í Ísafjarðarsýslum.
Með umsókn um starfið skulu fylgja
upplýsingar um nám, starfsreynslu, persónulega hagi og þ.h.
Nauðsynlegt er, að viðkomandi hafi fasta
búsetu á Ísafirði, vegna bakvakta þar.
Umsóknir merktar Vélfræðingur sendist
Orkubúi Vestfjarða, Stakkanesi 1, 400 Ísafirði
og skulu hafa borist, eða verið póstlagðar í
ábyrgðarbréfi 13. febrúar nk. eða fyrr.
Upplýsingar um starfið veita:
Jakob Ólafsson,
rekstrarstjóri í síma 456 3211
Kristján Pálsson,
verkstjóri í síma 456 3201.
Orkubú Vestfjarða

Ísfirðingafélagið
í Reykjavík

Svipmyndir
frá Sólarkaffi

Eins og greint var frá í síðasta tölublaði, var 52.
Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins í Reykjavík haldið hátíðlegt að Hótel Íslandi fyrir stuttu. Um 430 manns sóttu
skemmtunina að þessu sinni og hafa aldrei verið
færri á hátíðinni frá því núverandi stjórn félagsins tók
við völdum. Er talið að veðrið hafi sett strik í mætinguna, en vel á annað hundrað manns ætluðu til
skemmtunarinnar frá Ísafirði auk þess sem fjölmargir
Ísfirðingar, búsettir á Reykjavíkursvæðinu, komust
ekki vegna veðurs. Veðrið setti einnig strik í reikninginn hjá BB því myndir af skemmtuninni áttu að birtast
í síðasta blaði en komust ekki til Ísafjarðar í tæka tíð
fyrir útgáfu blaðsins. Nú gerum við smá bragabót á
því og birtum hér nokkrar myndir sem Guðjón
Þorsteinsson, liðsstjóri KFÍ tók á skemmtuninni.
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Svanhvít Leifsdóttir, Alda Guðmundsdóttir, Kári Jóhannsson, Haraldur Leifsson og Ágúst Leifsson.

Gunnar Halldórsson, sonur
Halldórs Hermannssonar,
flutti hátíðarræðu kvöldsins
í fjarveru föður síns, sem var
veðurtepptur á Ísafirði.

Meðal skemmtiatriða á Sólarkaffinu var söngur Guðrúnar Jónsdóttur, óperusöngkonu, við undirleik Vilbergs Viggóssonar píanóleikara.

Fjórir hressir Ísfirðingar á góðri stundu. Bigir Úlfsson,
Rúnar Vilbergsson, Jónas Ágústsson og Ásgeir Erling
Gunnarsson.

Benedikt Kristjánsson, kaupmaður, Finnur Magnússon, verslunarstjóri Björnsbúðar ásamt hluta af starfsfólki.

Níu stórveldi ríkja á dagvörumarkaðnum

Vöruval og Samkaup
á meðal risanna

Miklar hræringar hafa
verið á dagvörumarkaðnum á Íslandi að
undanförnu, sérstaklega á
höfuðborgarsvæðinu og
segja má að níu stórveldi
séu nú áhrifamest á
þessum markaði. Hagkaup er þeirra stærst og
rekur sex verslanir á
höfðuborgarsvæðinu auk
verslana í Njarðvík og á
Akureyri.
Önnur stórveldi eru
Bónus, Nóatúnsbúðirnar,
10-11 keðjan, KEA á
Akureyri, KÁ á Selfossi,
Kjarvalsbúðir á Suðurlandi, Fjarðarkaup í
Hafnarfirði og samtök
matvörukaupmanna, sem
reka verslanir undir
nafninu ,,Þín verslun og
Kaupfélag Suðurnesja,
sem hefur verið að færa
út kvíarnar, nú síðast með

yfirtöku á verslunarrekstri
Kaupfélags Ísfirðinga á
Ísafirði. Níunda stórveldið
á dagvörumarkaðnum er
síðan verslunarkeðja
Benedikts Kristjánssonar í
Bolungarvík, en hann
rekur fjórar verslanir undir

nafni Vöruvals og Þinnar
verslunar, þ.e. tvær á
Ísafirði, eina í Hnífsdal og
eina í Bolungarvík.
Eins og kunnugt er
hefur Vöruval keypt
rekstur verslunar Björns
Guðmundssonar á Ísafirði

og tók Vöruval við rekstrinum á laugardag, á 10
ára afmælisdegi Vöruvals.
Ljósmyndari blaðsins var
viðstaddur opnunina og
tók þá meðfylgjandi
myndir.

Fyrsti viðskiptavinur verslunarinnar undir stjórn nýrra eigenda fékk konfektkassa að gjöf
frá Benedikt Kristjánssyni, kaupmanni.

Birna Valdimarsdóttir, Sigurvin Sigurjónsson, Guðlaug
Ólafsdóttir, Sæunn Sigurjónsdóttir, Sigurður J. Jóhannsson
og Þórný María Heiðarsdóttir voru á meðal þeirra rúmlega
fjögur hundruð Ísfirðinga sem mættu á Sólarkaffið.

Þar voru einnig þau Kristín Einarsdóttir, Þórunn Vernharðsdóttir, Birna Einarsdóttir, Sigrún Stella Ingvarsdóttir,
Guðmundur M. Jónsson, Kristján Reimarsson, Guðmundur
Sigurðsson og Hansína Einarsdóttir.

Gunnlaugur Jónasson, bóksali heilsaði upp á fyrrverandi
starfsmann sinn á laugardag og þáði veitingar í tilefni
afmælisins.

Bestu mjólkurkýrnar

Ættaðar frá
Vestfjörðum
Kýrnar á Efri-Brunná í Saurbæ í Dalasýslu skiluðu mestum
afurðum á síðasta ári samkvæmt skýrsluhaldi nautgriparæktarfélaganna. Hver kýr á bænum mjólkaði 6.594 kg., að
meðaltali og er það nýtt Íslandsmet. Langafurðarhæsta kú
landsins kom einnig frá Efri-Brunná, Branda 90, sem mjólkaði
10.781 kg á árinu.
Kýrnar á Efri-Brunná eiga ,,ættir sínar” að rekja til
Vestfjarða, því fyrir 33 árum, þegar hjónin á Efri-Brunná,
þau Sturlaugur Eyjólfsson og Birna Lárusdóttir, hófu búskap,
keyptu þau fjórar kýr frá Hvilft í Önundarfirði og er Branda
90 komin af þeim. Stofninn hefur blandast mikið í gegnum
árin með sæðingum, en í samtali við Morgunblaðið segir
Birna að kýrnar frá Hvilft hafi verið brjálaðar í skapinu en
flestar þeirra hafi reynst ákaflega vel.
Sú kýr sem mjólkaði næst mest á síðasta ári kemur einnig
frá Vestfjörðum, en þar er um að ræða Blóð 36, sem er í eigu
Magnúsar Jónssonar í Neðri-Hattardal í Súðavíkurhreppi.
Hún gaf á síðasta ári 9.586 kg.

Jón Björn Sigtryggsson, skemmtinefndarmaður, heilsar hér
upp á einn kunningja ásamt þeim Siggu Maju Gunnarsdóttur
og Guðmundi Jóhannssyni.

Og þar voru einnig þau Jakob Ólason, Eygló Eymundsdóttir
og tengdasonurinn, Jakob Falur Garðarsson.

Hjónin Erna Jónsdóttir og Guðmundur Þórðarson voru á
meðal gesta á Sólarkaffinu.

Heiðursgestir kvöldsins, hjónin Málfríður Finnsdóttir og
Marías Þ. Guðmundsson ásamt dóttur Maríasar, Hildi.
MIÐVIKUDAGUR 5. FEBRÚAR 1997
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HJÁ
VÍDEÓHÖLLINNI

2. The Rock
3. Fargo
ta!
ý á lis
N4.
The Quest
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lista!
ý áMission
N1.
Impossible

5. Spy Hard

○

ista!
Ný á l

7. The Truth about...

○
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6. The Cable Guy
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9. Crying Freeman

○

3NETINU

r
góðaá

SPÓLANí
TÆKINU

veðrið

http://www.mmedia.is/
~gaui/vikur.htm
Brandarar vikunnar. Á
heimasíðu Guðjóns Ólafssonar leynast nokkrir góðir
brandarar.
http://member.aol.com/
skingsite/index.html
Á heimasíður Stephen King
er m.a. hægt að nálgast
sýnishorn úr bókum og
myndum hans.
http://www.kbnet.co.uk/
rleggat/photo
Á heimasíðu um sögu ljósmyndunar, er greint mjög
ýtarlega frá sögunni í máli
og myndum

10. Down Periscope

HELGAR
Á fimmtudag lítur út
fyrir vaxandi austan og
norðaustanátt með
snjókomu og á föstudag má búast við
hvassri norðanátt með
snjókomu eða éljagangi um mest allt
land. Áfram frost um
allt land.

Mission: Impossible
Mission: Impossible er
frábær njósnatryllir þar
sem aldrei er slegið að
hraða né spennu og krydduð með einstökum tæknibrellum.
Meiriháttar mynd í
anda James Bond.

Á laugardag kemur
lægð úr suðvestri með
vaxandi sunnan- og
suðaustanátt og snjókomu eða slyddu, og
dregur smám saman
úr frosti.
Á sunnudag og
mánudag lítur út fyrir
áframhaldandi lægðagang með suðlægum
áttum ríkjandi.

Til sölu eða leigu er 132m²
einbýlishús ásamt 70m²
bílskúr að Hjallabyggð 9
Suðureyri. Söluverð: 5 millj.,
leiga 28 þús. á mán. Laust nú
þegar. Upplýsingar í síma
456 6217 eftir kl. 20.
Til sölu er Mazda 323 árg.
´84. Bíllinn er lítið ekinn og
lítur vel út. Upplýsingar í
síma 456 3453 eftir kl. 19.
Til sölu Lada Sport. Allar
nánari upplýsingar eru veittar
í síma 456 7210
Til sölu Mitsubishi Colt
GLX-i árg. ´93. Sjálfskiptur,
rafm. í rúðum, samlæsing,
ekinn ca. 36 þús. Upplýsingar
í síma 456 7304 eða 456
4518 eftir kl. 18.
Til sölu eða leigu neðri hæð
Hafnargötu 6, Bolungarvík
(60m²) Leiga kr. 3000 á mán.
Upplýsingar í síma 453 6374
eða 455 4557

○
○
○
○

síma 456 4175
Kettlingur! Ég er kolsvartur
með gul augu, fjórar lappir og
er fress. Ég pissa í sand og fæst
gefins ef einhver vill. Upplýsingar í síma 456 6211
Óska eftir einbýlishúsi eða
stórri 4ra herbergja íbúð í
Bolungarvík sem allra fyrst.
Upplýsingar í síma 456 7161

kórinn, skemmtileg verk framundan. Upplýsingar í síma 456
3278, Sigga Steina.
Til sölu 143m² einbýlishús
ásamt 40m² bílskúr að Fagraholti 3, Ísafirði. Ásett verð 11,8
milljónir. Upplýsingar í síma
456 3928 eða 456 4323. Erlingur Tryggvason.
Til sölu Silvercross barnavagn,

kaup & sala
ókeypis smáauglýsingar

Óskað er eftir dagmömmu eða
barngóðri konu til að passa 1
árs gamlan strák frá 13-17, erum
á eyrinni í síma 456 3420 eftir
kl. 17.

Til sölu Lada Sport árg. ´93.
Upplýsingareru gefnar í síma
456 7409

Sléttuhreppingar! Þorrablótið
verður haldið í félagsheimilinu
í Hnífsdal laugardaginn 15.
febrúar. Sjá nánar í götuauglýsingum. Nefndin.

Óska eftir páfagauk gefins.
Upplýsingar í síma 456 3648
eftir kl. 18, Bryndís.

2ja mánaða kettling vantar gott
heimili. Upplýsingar í síma 456
3774

Óska eftir svalarvagni ódýrt
eða gefins. Upplýsingar í

Söngvarar! Okkur langar að fá
fleiri til liðs við okkur í Sunnu-

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

8. Mulholland Falls

○
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Að stofna dómstól til að leysa úr húsnæðismálum er
kannski góð hugmynd ef marka má síendurteknar
fréttir af vandamálum í Húsnæðisstofnun. Alltaf er
svo verið að selja húsnæði á uppboðum, oft vegna
beiðni byggingarsjóða á vegum hennar.
Ekki er alveg ljóst hvort auknu verkefnin tilheyra
embætti sýslumannsins í Bolungarvík eða hvort þau
eiga færast til hins nýja dómstóls. Vangaveltur eru
tilgangslitlar, fyrr en bæjarstjórn Bolungarvíkur
upplýsir hugmyndina að dómstólnum.
Fyrir all nokkru mátti lesa í dagblöðum að uppi
væru hugmyndir þess efnis að auka verkefni
sýslumanna á Íslandi og styrkja þannig tilveru þeirra.
Umræða þessi spratt upp í framhaldi hugmynda um
að fækka þessum embættum, en skipuð var sérstök
nefnd þingmanna um málið. Ekki er frjálslega með
farið, þótt sagt sé að fátt ef nokkurt hafi enn komið
fram í þeim efnum. Framtíðin mun skera úr um
árangurinn af því starfi.
Í ljósi alls þessa er fróðlegt að heyra fréttir af
sameiningu sveitarfélaga við utanverðan Eyjafjörð.
Til stóð sameining nokkurra sveitarfélaga, Ólafsfjarðar,
Dalvíkur, Hríseyjar og Arnarneshrepps. En Ólafsfjörður hafði dregið sig út úr sameiningarumræðum.
Ástæðan var sú, að sögn talsmanna, að bæjarstjórninni
þar þætti of geyst farið í sakirnar. Það hörmuðu hinir
aðilar sameiningarinnar.
Fyrir rúmu ári börðust bæjarstjórnarmenn í
Ólafsfirði hetjulegri baráttu gegn því að sýslumaðurinn
þar yrði lagður af. Þeir höfðu sigur og engar breytingar
urðu á sýslumannaskipan, hvorki þar né annars staðar,
þar á meðal í Bolungarvík. Auðvelt er að láta sér detta
í hug að afstaða bæjarstjórnar til þessa einstaka máls
ráði því nú, að vilja skorti til sameiningar öðrum
sveitarfélögum, er heyra undir annann sýslumann.
Tvennt skal rifjað upp, að jarðgöng um Ólafsfjarðarmúla rufu einagrunina, sem réði því að bæjarfógeti,
nú sýslumaður, var staðsettur í Ólafsfirði, og
Ólafsfirðingar hafa sótt vinnu til Dalvíkur um
jarðgöngin í atvinnuleysi undanfarinna vikna.
Fróðlegt er að skoða tvennt við Ísafjarðardjúp,
sameiningu sveitarfélaga, en Bolungarvík stóð utan
hennar ásamt Súðavík, og sameiningu sjávarútvegsfyrirtækja, þar sem hið sama er uppi.
Sveitarstjórnarmenn eiga að horfa til framtíðar og
fleira sameinar en sundrar ef standast á þá fækkun
íbúa sem nú herjar á Vestfirði. Vonandi á það við um
bæjarstjórn Bolungarvíkur og allar aðrar sveitarstjórnir á Vestfjörðum.
 Stakkur

http:
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○

Standa sýslumenn í vegi fyrir
sameiningu sveitarfélaga?

○

○

Fyrirsögnin er tekin úr fundargerð bæjarstjórnar
Bolungarvíkur. Hún hélt fund ásamt þingmönnum
Vestfjarða 4. janúar 1997. Ýmis mál voru þar til
meðferðar eins og sjá má af umræddri fundargerð.
Aðeins var bókað: ,,Almenn umræða og skoðanaskipti
fóru fram um alla ofangreinda dagskrárliði.
Dagskrá fundarins var í 6. tölusettum liðum.
Skoðanir bæjarstjórnar í Bolungarvík á málefnum
Bolungarvíkurhafnar, samgöngumálum, þar með talin
Óshlíð, embætti sýslumannsins í Bolungarvík,
Náttúrustofu Vestfjarða í Bolungarvík, félagslega
íbúðakerfinu eða liðnum önnur mál eru því enn á
huldu.
Þetta er forvitnilegt í ljósi þess að þingmenn voru á
fundinum. Óneitanlega hefði verið fræðandi að
kynnast viðhorfi bæjarfulltrúa til hafnasambands á
norðanverðum Vestfjörðum, þar sem nú eru þrjú
sveitarfélög, eða sveitavega, ágreinings um ,,forgangsröðun og tengingar milli staða og við ,,aðalakvegakerfi
landsins svo fátt eitt sé talið. Leitað hefur
verið viðhorfs þingmanna til skýrslu og
tillagna, sem fram komu í skýrslu
Haraldar L. Haraldssonar, sem unnin
var fyrir Bolungarvíkurkaupstað.
Efni hennar hlýtur að vera
sérstakrar athygli vert, en
dagskrárliður númer þrjú
fjallar auk embættis sýslumanns um aukin verkefni
og ,,Húsnæðisdóm Vestfjarða með aðsetri í Bolungarvík.
Kunningi Stakks benti
honum á þetta atriði sérstaklega en taldi nærtækast
að draga þá ályktun að
þarna hefði átt að standa
Héraðsdómur Vestfjarða, sem hefur með
lögum aðsetur á Ísafirði.
Forvitnin vex. Er þarna
á ferðinni ný hugmynd
til lausnar vandamálaum í félagslega húsnæðiskerfinu?

○

,,Húsnæðisdómur
Vestfjarða með aðsetri
í Bolungarvík

selst ódýrt. Allar nánari upplýsingar eru gefnar í síma 456
3834
Til sölu BMW 518 árg. ´82,
skoðaður ´97, verð kr. 25 þús.
Einnig Honda MT 70cc, árg.
´81, verð kr. 10 þús. Upplýsingar í síma 456 6119
Til sölu er Hafdís ÍS-455 sem
er dekkaður bátur 8,6metrar að
lengd. 5,64 brúttótonn. 55
hestafla Saab vél. Selst án
veiðiheimilda. Upplýsingar í
síma 456 7436.
Til sölu Toyota Cressida

Station árg. ´82. Bíllinn er í
góðu lagi og hjá sömu fjölskyldu í 9 ár. Verð kr. 100
þús. Upplýsingar eru veittar
í síma 456 4057
Til sölu ísskápur, í fínu lagi.
Upplýsingar í síma 456 4460
eftir kl. 19.
Til sölu Skidoo vélsleði.
Nánari upplýsingar eru gefnar í síma 456 7741
Til sölu Toyota Touringárg.
´89, ekinn 113 þús. km. Upplýsingar í síma 456 7874.
Til sölu er Guðmundur
Einarsson ÍS-155 sem er 22
feta flugfiskur með 165hp
Volvo Penta vél. Selst án
veiðiheimilda, vagn fylgir.
Upplýsingar í síma 456 7436
Óska eftir 10" felgum. Helst
undan Austin Mini eða sambærilegum bíl. Allar nánari
upplýsingar er veittar í síma
456 3654.
Smáauglýsingasími Bæjarins besta er 456 4560. Smáauglýsingin verður að berast
til blaðsins fyrir hádegi á
þriðjudegi ef þær eiga að
komast í blaðið á réttum tíma.
Smáauglýsing í Bæjarins
besta er engin smá auglýsing.

○
○
○
○
○
○
○
○
○

dagskráin

Föstudagur
09.00 Línurnar í lag
13.00 Fjörkálfar (e)
City Slickers II
Hér er komið framhald gamanmyndarinnar vinsælu um borgardrengina sem upplifðu ótrúleg ævintýri í villta vestrinu.
14.50 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.10 Út í loftið
15.35 NBA-tilþrif
16.00 Kóngulóarmaðurinn
16.25 Sögur úr Andabæ
16.50 Magðalena
17.15 Glæstar vonir
17.40 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Íslenski listinn
19.00 19 > 20
20.00 Lois og Clark
20.55 Neyðarástand
State Of Emergency
Spennandi og athyglisverð
mynd sem gerist á slysadeild
bandarísks stórspítala.
22.15 Útvarpsmorðin
Radioland Murders
Gamansöm mynd sem gerist
undir lok fjórða áratugarins
þegar verið er að hleypa af
stokkunum nýrri útvarpsstöð í
Chicago. Allt er í hers höndum
og starfsfólkið hefur í nógu er
að snúast. En þegar fyrsti dagskrárliður er við það að fara í
loftið rýfur dularfull rödd útsendinguna og hrikalegir atburðir gerast.
00.05 Fjörkálfar
02.00 Dagskrárlok

Föstudagur 7. febrúar 1997
16.20 Þingsjá
16.45 Leiðarljós (575)
17.30 Fréttir
17.35 Sjónvarpskringlan
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Höfri og vinir hans (7:26)
Delfy and Friends
Teiknimyndaflokkur um lítinn
höfrung og vini hans sem synda
um heimsins höf og berjast
gegn mengun með öllum tiltækum ráðum.
18.25 Ungur uppfinningamaður
18.50 Fjör á fjölbraut
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Happ í hendi
20.40 Dagsljós
21.15 Ósættanleg öfl (1:2)
Children of the Dust
Bandarísk sjónvarpsmynd um
ástir í skugga kynþáttafordóma
í villta vestrinu um 1880.
22.50 Simisola (3:3)
Bresk sakamálasyrpa gerð eftir
sögu Ruth Rendell um rannsóknar-lögreglumennina Wexford og Burden.
23.45 Maðurinn á háaloftinu
The Man in the Attic
Kanadísk/bandarísk mynd frá
1995 byggð á sannri sögu um
leynilegt ástarsamband ungs
manns og miðaldra konu í
Milwaukee upp úr síðustu
aldamótum.
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Vitinn: Söluturn í 34m² húsnæði á besta stað í bænum.
Nánari upplýsingar á skrifstofu. Tilboð óskast.

FLATEYRI:
Grundarstígur 26: Lítið einbýlishús. Húsið er laust og selst með góðum
kjörum.
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Hlíðarvegur 3: 147m² tvílyft einbýlishús auk 40m² bílskúrs. Eignin er í mikilli
niðurníðslu og selst ódýrt.
Aðalgata 9: U.þ.b. 90m² einbýlishús.

○

SUÐUREYRI:

○

Kirkjuvegur 2: 214m² glæsilegt einbýlishús. Laust samkvæmt samkomulagi.
Ljósaland 6: 2x126m² einbýlishús. Hagstæð lán. Verð: 7.500.000,Hafnargata 46: Allt húsið. Selst ódýrt.
Hlíðarstræti 7: 110m² einbýlishús ásamt tvöföldum bílskúr. Verð:
6.000.000,Holtabrún 6: 230m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 10.000.000,Holtagata 9: Lítið og snyrtilegt einbýlishús úr timbri. Húsið er laust. Verð:
3.800.000,Skólastígur 20: 140m² á 2. hæð í parhúsi. Verð: 1.600.000,Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herbergja íbúðir. Verð: 1.500.000,- til 3.000.000,Traðarland 10: Einbýlishús ásamt bílskúr. Verð: 7.200.000,Traðarland 24: 200m² einbýlishús í lélegu ástandi. Selst ódýrt á góðum
kjörum.
Vitastígur 11: Neðri hæð. 82m² 3ja herbergja íbúð. Tilboð óskast.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á efri hæð. Laus eftir samkomulagi. Verð:
2.600.000,Völusteinsstræti 4: 2x126m² einbýlishús. Skipti á minni eign koma til greina.
Verð 9.500.000,-

○

○

BOLUNGARVÍK:

○

○

Dísarland 8: Tvílyft einbýlishús með innbyggðum bílskúr,
samtals 290m². Mjög gott útsýni. Tilboð.

○

Dalbraut 10: 115m² einbýlishús ásamt bílskúr. Skipti á íbúð í Hafnarfirði
koma til greina. Verð: 7.800.000,Stórholt 11: 3ja herbergja íbúð á 3. hæð fyrir miðju. Laus. Verð 4.300.000,Miðtún 31: 190 m² endaraðhús á 2 hæðum. Tilboð óskast.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6 herbergja. Laus fljótlega. Verð: 6.300.000,Silfurgata 11: 3ja herbergja íbúð á 1. hæð. Verð: 4.000.000,Stakkanes 6: Rúmlega 140m² raðhús ásamt bílskúr og sólstofu. Verð
11.500.000,Strandgata 5: U.þ.b. 65m² 3ja herbergj íbúð á efri hæð í fjölbýli. Laus.
Góð greiðslukjör.
Strandgata 7: Þetta hús er nú til sölu á aðeins kr. 6.500.000,Sunnuholt 1: Eitt glæsilegasta einbýlishúsið í bænum. 277m² ásamt 40m²
bílskúr. Verð 15.500.000,Pólgata 4: 5 herbergja íbúð á 3. hæð. Verð: 3.600.000,Urðarvegur 60: Glæsilegt raðhús, alls rúmlega 200m², ásamt bílskúr. Skipti
á minni eign á eyrinni koma til greina. Tilboð.

09.00 Bangsar og bananar
09.05 Kolli káti
09.30 Heimurinn hennar Ollu
09.55 Í Erilborg
10.20 Trillurnar þrjár
10.45 Stormsveipur
11.10 Eyjarklíkan
11.35 Ein af strákunum
12.00 Íslenski listinn
13.00 Íþróttir á sunnudegi
16.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
17.00 Húsið á sléttunni (15:24)
17.45 Glæstar vonir
18.05 Í sviðsljósinu
19.00 19 > 20
20.00 Chicago-sjúkrahúsið
20.50 Þungar sakir
The Sculptress
Bresk framhaldsmynd í tveimur
hlutum sem sýnd verður á Stöð
2 í kvöld og annað kvöld.
22.25 60 mínútur
23.15 NBA-stjörnuleikurinn
Bein útsending frá íþróttaviðburði á heimsmælikvarða,
NBA-stjörnuleiknum.
01.45 Dagskrárlok

Sunnudagur
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.45 Hlé
13.30 Bonnie Raitt
Bonnie Raitt: Road Tested
Bandarísk söngkonan Bonnie
Raitt flytur nokkur af þekktustu
lögum sínum á tónleikum í
Oakland. Ásamt henni koma
fram Bryan Adams, Jackson
Browne, Bruce Hornsby og
Kim Wilson.
14.30 Á rökstólum
Til debatt
15.20 Ófreskjan úr ísnum
The Thing
16.50 Syngjum bræður
17.25 Nýjasta tækni og vísindi
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.25 Þegar mamma var lítil
18.55 Geimstöðin (3:26)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Landið í lifandi myndum
Á hala veraldar - fyrri hluti
Fyrsta myndin af fimm í nýrri
þáttaröð um náttúru, sögu og
mannlíf á nokkrum afmörkuðum svæðum á Íslandi. Fyrstu
þættirnir tveir fjalla um eyðingu byggðar á Hornströndum
og í Jökulfjörðum.
21.25 Nýi presturinn (6:6)
Ballykissangel
22.15 Helgarsportið
22.40 Dagsaugu í desember
Daisies in December
Bresk/bandarísk sjónvarpsmynd um roskinn mann sem
komið er fyrir á elliheimili.
Hann hefur allt á hornum sér
en ýmislegt breytist þegar ástin
á í hlut.
00.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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ÍSAFJÖRÐUR:
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○

Fasteignaviðskipti

09.00 Með afa
09.50 Villti Villi
10.15 Bíbí og félagar
11.10 Skippý
11.35 Soffía og Virginía
12.00 NBA-molar
12.25 Sjónvarpsmarkaðurinn
12.50 Suður á bóginn (19:23)
13.40 Lois og Clark (17:22)
14.25 Fyndnar fjölskyldumyndir
14.50 Aðeins ein jörð (e)
15.00 Flóttinn til Nornafjalls
Escape to Witch Mountain
16.30 Andrés önd og Mikki mús
17.00 Oprah Winfrey
17.45 Glæstar vonir
18.05 Otis Redding (e)
19.00 19 > 20
20.00 Smith og Jones (8:13)
20.35 Vinir (20:24)
21.05 Handbók eiturbyrlara
The Young Poisoner’s Handbook
Graham Young er ekki venjulegur drengur. Hann hlustar ekki
á rokktónlist öllum stundum og
hefur lítinn áhuga á stelpum.
Hann er haldinn hættulegri
þráhyggju sem felst í því að hann
hefur óstjórnlegan áhuga á öllu
eitri.
22.50 Kongó
Congo
Ný spennumynd eftir sögu
Michaels Crichtons um fjórar
manneskjur sem eru gerðar út af
örkinni til að finna leiðangursmenn sem týndust í frumskógum
Kongó.
00.40 Milli skinns og hörunds (e)
The Big Chill
Vinahópur sem var óaðskiljanlegur á skólaárunum hefur
tvístrast eftir að lífsbaráttan tók
við. Þegar fólkið hittist aftur
kemur í ljós að þau hafa sannarlega farið ólíkar leiðir í lífinu.
02.30 Dagskrárlok

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.45 Syrpan
11.15 Hlé
15.45 Sjónvarpskringlan
16.00 Evrópukeppni bikarhafa
í handbolta
16.50 Íþróttaþátturinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Ævintýraheimur (15:26)
18.30 Hafgúan (18:26)
19.00 Lífið kallar (19:19)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.45 Enn ein stöðin
21.15 Óskalög
Nýr tónlistarþáttur þar sem
þekktir söngvarar flytja íslensk
dægurlög við undirleik hljómsveitar sem þeir velja sjálfir.
21.45 Ósættanleg öfl (2:2)
Children of the Dust
23.20 Hjartkær kona
Une femme dans mon coeur
Rómantísk frönsk gamanmynd
frá 1994. Þekktur auglýsingamaður hittir unga stúlku sem
hann telur vera dóttur sína en
hún misskilur tilfinningar hans
og verður ástfangin af honum.
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

MIÐVIKUDAGUR 5. FEBRÚAR 1997

11

Bæjarins besta
ÓHÁÐ

ISSEY MIYAKE

Tilboð!

Deo-stick
fylgir after
shave glasi

FRÉTTABLAÐ

Á VESTFJÖRÐUM

Undirpils
til að lagfæra
maga- og
mittismál

Stofnað 14. nóvember 1984 Sími 456 4560 Fax 456 4564  Netfang: hprent@snerpa.is  Verð kr. 170 m/vsk

Gámaþjónusta Vestfjarða kaupir rekstur Gámaþjónustu Hafþórs

Öll sorphreinsun á eina hendi

Gámaþjónusta Vestfjarða á
Ísafirði hefur keypt rekstur og
eignir Gámaþjónustu Hafþórs
á Ísafirði. Gengið var frá
kaupunum á föstudag. Að sögn
Ragnars Ág. Kristinsson, framkvæmdastjóra Gámaþjónustu
Vestfjarða, kaupir fyrirtæki

hans bifreiðar Hafþórs, gáma
og kör, auk þess sem það
yfirtekur þá verksamninga sem
Gámaþjónusta Hafþórs hafði
með höndum. Gámaþjónusta
Hafþórs hefur haft með höndum sorphreinsun á Ísafirði og
síðar Ísafjarðarbæ um margra

ára skeið en þar á undan sá
faðir Hafþórs, Halldór Geirmundsson um sorphreinsun á
svæðinu til nær tveggja áratuga.
,,Frá og með síðasta föstudegi höfum við því tekið við
allri sorphreinsun í Ísafjarðar-

bæ, Bolungarvík og Súðavík.
Þeir starfsmenn sem voru hjá
Hafþóri koma til starfa hjá mér
og væntanlega þarf ég að bæta
einum starfsmanni við til að
sinna verkefninu. Með kaupunum næ ég fram mikið hagstæðari rekstri, ég kem til með

að selja strax tvo bíla, enda var
um að ræða nánast tvöfalt gengi
af sorphreinsibúnaði á svæðinu,” sagði Ragnar í samtali
við blaðið.
Ragnar sagðist sorphreinsun
á svæðinu vera mikinn barning
og ekki verk nema fyrir einn

aðila. ,,Það verður ekki nein
breyting á þjónustunni með
kaupunum og ef fólk hefur
einhverjar óskir fram að færa,
bið ég það vinsamlegast að hafa
samband beint við mig,” sagði
Ragnar.

Ísafjörður

Fjörutíu ár liðin
frá komu Guðnýjar
Á morgun, fimmtudaginn 6.
febrúar, eru liðin fjörutíu ár frá
því línuskipið Guðný ÍS-266
kom til landsins. Það var árið
1957 að Búlandstindur hf., á
Djúpavogi sem keypti skipið
frá Vestur-Þýslandi, en í forsvari fyrir því fyrirtæki var
Þorsteinn Sveinsson. Skipið
var gert út um þriggja ára skeið
á Djúpavogi og hét þá Sunnutindur. Búðanes hf., á Ísafirði,
sem er í eigu Sigurðar Sveinssonar, bróður Þorsteins, keypti
skipið árið 1960 og gaf því
núverandi nafn.
Guðný var í eigu Sigurðar í
31 ár, eða til ársins 1991, er
það var selt Magnúsi Snorrasyni, útgerðarmanni í Bolungarvík. Skipið var í hans eigu í
um eitt ár en þá keyptu þeir
bræður Finnbogi og Flosi
Jakobssynir í Bolungarvík
skipið og er það enn í þeirra
eigu. Fjölmargir skipstjórar
hafa stjórnað skipinu á þeim
37 árum sem það hefur verið
gert út frá Ísafirði og Bolungarvík og má þar helst nefna þá

Halldór Hermannsson, Grétar
Þórðarson, Arnór heitinn Sigurðsson, Sigurhjört Jónsson,
Hauk heitinn Böðvarsson og
Jón Pétursson, sem hefur verið
skipstjóri á Guðnýju síðustu
15-20 árin.
Guðný hefur alla tíð verið
gerð út til línuveiða ef frá er
skilin nokkur sumur er hún var
gerð út á úthafsrækju. Að sögn
Sigurðar Sveinsson hefur Guðný alla tíð verið mikið afla- og
happaskip, þrátt fyrir að hún
hafi verið á sjó í miklum
mannskaðaveðrum. Samkvæmt upplýsingum blaðsins,
mun Guðný vera eina landróðra
línuskipið af stærri gerðinni,
sem enn er gerð út á svæðinu
frá Ísafjarðardjúpi að Bjargtöngum. Guðný ÍS-266 er 75
brúttólestir að stærð og hefur
verið nær óbreytt útlits frá
komu hennar til bæjarins ef frá
eru taldar breytingar sem framkvæmdar voru um 1980, en þá
var byggt yfir skipið og skipt
um brú á því.

Guðný ÍS-266.
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Útlitsteikning af hinum nýja veitingastað Ísfirðinganna í Kristianssand í Noregi.

Veitingahúsaeigendur á Ísafirði færa út kvíarnar

Opna veitingastað í Noregi

Steinþór Friðriksson og
Gróa Böðvarsdóttir, eigendur
veitingastaðanna Sjallans og
Krúsarinnar sem og Pizza´67
á Ísafirði og Ísafjarðarbíós
eru um þessar mundir að hefja
undirbúning að opnun fyrsta
Pizza´67 veitingastaðarins í
Noregi. Eigendur staðarins,
sem verður staðsettur í miðbæ
Kristianssand í suður Noregi,
eru auk þeirra Steinþórs og
Gróu, tveir frændur Steinþórs
sem eru bornir og barnfæddir
Ísfirðingar, þeir Unnar Eyjólfsson og Orri Vilbergsson.

Ráðgert er að hinn nýi veitingastaður verði opnaður 1. mars
nk.
Að sögn Steinþórs mun hinn
nýi veitingastaður taka um 100
manns í sæti en hann verður í
um 300 fermetra húsnæði.
Húsnæðið er leigt til fimm ára
og hefur einn þeirra félaga,
Orri, keypt réttinn til að opna
alla Pizza´67 staðina í Noregi
en fyrirhugað er að opna sex
þeirra á næstu tólf mánuðum.
,,Ég og Gróa erum meðeigendur í fyrsta veitingastaðnum
sem opnar í Noregi og höfum

KFÍ - ÍA

Sunnudaginn 9. febrúar kl. 20:00

forkaupsrétt á hlutafé í þeim
sex stöðum sem opnaðir verða
síðar á árinu. Ástæðan fyrir
því að við förum út í þetta er sú
að á þessu ári er ég að halda
upp á tíu ára afmæli mitt sem
veitingamaður. Okkur fannst
vera kominn tími til að gera
eitthvað nýtt og þetta varð fyrir
valinu,” sagði Steinþór í samtali við blaðið.
Auk þessa munu stórar breytingar vera á döfinni á haustmánuðum á rekstri veitingastaða þeirra Steinþórs og Gróu
á Ísafirði. Má þar meðal annars

nefna að veitingastaðnum
Pizza´67 verður breytt í
alhliða veitingahús. Steinþór
fer til Noregs í næstu viku og
mun dvelja þar fram að opnun
staðarins. Í júní munu Steinþór og Gróa halda á ný til
Noregs og sjá um rekstur
staðarins í sumar. ,,Það búa
þarna um 50 þúsund manns
að staðaldri en íbúafjöldinn
margfaldast yfir sumartímann, enda er staðurinn mesta
ferðamannaparadís Noregs,”
sagði Steinþór, sem var
bjartsýnn á komandi mánuði.

Fyllu
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HAMRABORG EHF.

