Bæjarins besta
ÓHÁÐ

FRÉTTABLAÐ

Á VESTFJÖRÐUM

Miðvikudagur 5. mars 1997  9. tbl.  14. árg.

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

Hvetur félög
til aðgerða
Aðalsamninganefnd Alþýðusambands Vestfjarða kom
saman til fundar á Ísafirði á
sunnudag. Á fundinum var
samþykkt ályktun þess efnis,
að skora á verkafólk á Vestfjörðum að standa einhuga að
baki kröfunnar um 100 þúsund
króna lágmarkslaun. Þá hvatti
fundurinn, aðildarfélög ASV
til að sameinast um aðgerðir
til að ná þeirri kröfu fram, með
vinnustöðvun frá og með
2. apríl n.k., ef samningar hafa
ekki náðst fyrir þann tíma.
,,Fundurinn átelur samninganefndir Vinnuveitenda-

félags Vestfjarða og Vinnumálasambandsins fyrir skilningsleysi á kjörum starfsmanna
sinna, sem fram hefur komið í
svörum þeirra. Tillögur um
réttindaskerðingu og nánast
óbreytt laun verkafólk hafa
einkennt alla afstöðu atvinnurekenda í samningaviðræðunum og það er því augljóst að
árangur mun ekki nást í kjarabaráttunni nema með aðgerðum og órofa samstöðu verkafólks á Vestfjörðum,” segir í
ályktun fundar aðalsamninganefndar Alþýðusambands
Vestfjarða.

Haförn í Skutulsfirði

Haförn einn hefur verið á sveimi í botni Skutulsfjarðar undanfarna daga og hafa margir vegfarendur
um Skutulsfjarðarbraut stöðvað bifreiðar sínar til að
horfa á tignarlegt flug þessa næst stærsta ránfugls á
Íslandi. Að sögn Sigurðar Ægissonar, sóknarprests á
Grenjaðarstað og fyrrum sóknarprests í Bolungarvík,
en hann er einn kunnasti fuglaáhugamaður Íslendinga nú á dögum, er ekki algengt að Haförn sjáist í
Skutulsfirði, en hann minnist þess að hafa séð ungan

Haförn við Ósá í Bolungarvík, er hann gegndi preststörfum þar fyrir nokkrum árum. ,,Það virðist vera
aukning í stofninum og hann virðist vera farinn að
færa sig út fyrir hefðbundin svæði, sem markast af
því að hann hefur sést í Bolungarvík og nú í Skutulsfirði, sagði Sigurður í samtali við blaðið. Meðfylgjandi
mynd var tekin af Haferninum er hann hóf sig á loft í
Seljalandshverfinu á Ísafirði á mánudagsmorgun. Sjá
einnig myndir á bls. 6 og 7.

Hlutur Norðurtangans í Sölumiðstöðinni
Guðný Jakobsdóttir var módel Dýrfinnu í keppninni í ár líkt
og á síðasta ári. Dýrfinna er á innfeldu myndinni.

Tískuskartgripur ársins

Dýrfinna sigraði

Dýrfinna Torfadóttir, gullsmíðameistari á Ísafirði vann
fyrstu verðlaun á mikilli sýningu sem tímaritið Hár & fegurð stóð fyrir á Hótel Íslandi
um síðustu helgi. Tímaritið
hefur haldið sýninguna árlega
undanfarin ár og er þar m.a.
keppt í hárskurði, hárgreiðslu,
förðun og fleira auk þess sem
keppt er um tískuskartgrip
ársins.
Dýrfinna vann fyrstu verðlaun fyrir tískuskartgrip sinn,
sem samanstóð af hálsfesti og

eyrnalokkum. Skartgripirnir
eru úr silfri og gleri og eru að
öllu leyti hannaðir af Dýrfinnu.
Módel Dýrfinnu var fyrrum
starfsmaður hennar Guðný
Jakobsdóttir og klæddist hún
kjól frá versluninni Basil á
Ísafirði. Dýrfinna tók þátt í
sömu keppni á síðasta ári og
hafnaði þá í öðru sæti. Árangur
Dýrfinnu er glæsilegur og
sannar svo ekki verður um villst
að þar er listamaður á ferð.
Fjölmargir gullsmiðir víðsvegar að af landinu tóku þátt.

Seldur á 455 milljónir króna
Lífeyrissjóður verslunarmanna hefur keypt hlut Hraðfrystihússins Norðurtanga hf.,
í Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. Um er að ræða 6,7%
eignarhlut í Sölumiðstöðinni
og er kaupverðið 455 milljónir
króna.
Á síðasta ári var tekin
ákvörðun um að breyta Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna úr
samvinnufélagi í lokað hlutafélag og hefur félagið sjálft og
einstaka hluthafar forkaupsrétt
að hlutum séu þeir seldir. Kaup
Lífeyrissjóðs verslunarmanna
voru því gerð með fyrirvara
um forkaupsrétt stjórnar og
hluthafa.
Lífeyrissjóðurinn á hlut í nær

Eigendur Hraðfrystihússins Norðurtanga hafa selt hlut sinn í Sölumiðstöðinni.
tuttugu almenningshlutafélögum og nam eignarhlutur hans í
þessum félögum um 2,9 millj-

örðum króna að markaðsvirði
um síðustu áramót. Eftir kaupin
á bréfum Norðurtangans í

Sölumiðstöðinni, lætur nærri
að hlutafjáreign sjóðsins nemi
rúmum 3,5 milljörðum króna.
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Vestfirðingar eiga
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Óvíst er hversu mörg vestfirsk skip standast
stöðugleikamælingu. Bátarnir á myndinni
tengjast ekki frétt blaðsins svo vitað sé.

Er búið
að leyfa
næturflug
Guðbjörn?

Guðbjörn Charlesson,
umdæmisstjóri Flugmálastjórnar Ísafjarðarflugvelli:
Já, það er búið að
leyfa brottfarir að næturlagi en lendingar að nóttu
til eru ekki leyfðar. Það
er ein leiguvél sem hefur
nýtt sér næturbrottflug
fram að þessu en leyfið
tók gildi 17. febrúar s.l.

Leyfi til næturbrottflugs frá Ísafjarðarflugvelli hefur í för með sér
að flugvélaáhafnir þurfa
ekki lengur að vera í
spreng við að komast
frá Ísafjarðarflugvelli fyrir
myrkur. Leiguflugvélar
munu geta athafnað sig
fram eftir kvöldi og alla
nóttina þess vegna og
mun það vafalaust nýtast vel t.d. íþróttaliðum
sem koma í keppnisferðir og þurfa að komast heim strax eftir leiki
og fleira.
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Siglingastofnun ríkisins

Byrjað var á átaki stöðugleikamælinga á Vestfjörðum
Mikla athygli hefur vakið
skýrsla Siglingastofnunar þar
sem greint er frá að um 150
skip sem nú eru á sjó séu ekki
stöðugleikamæld. Samkvæmt
reglum frá árinu 1975 sem nú
eru í gildi um stöðugleika skipa
þurfa skip, stærri en 15m á
lengd og sem fengu haffærisskírteini fyrir þann tíma, ekki
að hafa gengist undir stöðugleikapróf.

Komið hefur í ljós að stöðugleikagögn skipa eru ekki til í
mörgum tilfellum eða eru
ófullkomin. Gögn sumra skipa
eru gömul og einnig er hugsanlegt að stöðugleikagögn sýni
of há stöðugleikagildi en það
getur stafað af breytingum
skipa sem Siglingastofnun
hefur ekki verið tilkynnt um
og eins hefur þróunin verið í
þá átt að veiðarfæri stækka og

verða þyngri og búnaður og
tæki hafa aukist í skipum með
tilheyrandi þyngdaraukningu.
Samkvæmt upplýsingum frá
Siglingastofnun var hafið átak
í stöðugleikamælingum íslenskra skipa á Vestfjörðum
1988 og 1989 og var byrjað á
rækjubátum. Gerð var úttekt á
um fjörtíu bátum en átakinu er
ekki lokið á landsvísu. Ekki
liggur fyrir hversu mörg vest-

firsk skip eru í hópi þeirra 150
skipa sem áður er greint frá.
Í skýrslu Siglingastofnunar
eru gerðar tillögur að breyttu
fyrirkomulagi hvað varðar
þessi öryggismál og hefur
Siglingaráð, sem skipað er
hagsmunaaðilum, skýrsluna nú
til umsagnar og er reiknað með
að ályktun ráðsins liggi fyrir í
apríl.

Ísafjarðarbær

Skipulagsstjóri ríkisins heimilar ekki byggð á Dagverðardal

Í lok síðasta árs fór bæjarverkfræðingur, fyrir hönd
Ísafjarðarbæjar, þess á leit við
Skipulagsstjóra ríkisins að
hann gæfi umsögn um hvort
heimilað yrði að deiliskipuleggja á Ísafirði svæðið fyrir
ofan Holtahverfi, fram á Dagverðardal og út á Hnífana, sem
íbúðabyggð.
Í lok janúar kom svar frá
Skipulagsstjóra þar sem greint
var frá að íbúðabyggð á þessu
svæði yrði ekki heimilað, þar

sem hluti hennar næði inn á
svæði með „óásættanlegri
áhættu.“
Samkvæmt þessu er ljóst að
vandi Ísafjarðarbæjar er mikill
þegar kemur að framtíðar
byggingarlóðum á Ísafirði, ekki
síst vegna þess að ekki hefur
verið heimilað að auglýsa
byggingarlóðir á svæðinu á
Skeiði sem litið hefur verið á
sem helsta byggingarland
Ísfirðinga í framtíðinni.
Að sögn Ármanns Jóhann-

essonar, bæjarverkfræðings
Ísafjarðarbæjar, þá er nú farið
að gaumgæfa skipulagsmál
mun meira en áður var gert og
er það m.a. tilkomið út af
umræðunni undanfarin ár um
snjóflóð og hættuna af þeim.
Hann telur þó að byggt verði á
Skeiði í framtíðinni en skoða
þurfi þau mál nákvæmlega áður
en hafist verður handa við
byggingar á svæðinu.
Ármann segir að nú sé verið
að skoða byggingarmöguleika

á Eyrinni en þar sé nú þegar
tilbúið deiliskipulagt svæði í
Neðstakaupstað undir rað- og
fjölbýlishús. Hann sagði aðspurður, að núna lægi ekki fyrir
nema ein umsókn um byggingarlóð á Ísafirði en sá umsækjandi hafði hug á að byggja
á svæðinu ofan Holtahverfis
en Skipulagsstjóri ríkisins
heimilar ekki byggingar á því
eins og áður sagði.

Að eiga inni hjá kónginum
Þegar risarnir í útflutningi sjávarafurða tókust á um hlutabréfin í
Útgerðarfélagi Akureyringa á sínum tíma og buðu gull og græna
skóga, sagði einn af sextíumenningunum við Austurvöll, efnislega:
Spyrja má hvernig þessi gífurlega sterka staða söluaðila sjávarafurða
sé til komin á sama tíma og fiskverkendur og útgerðarmenn hafa
skipst á um að vera á hausnum og stjórnvöld hafa með reglulegu
millibili gripið til aðgerða til að bjarga undirstöðuatvinnuvegi
þjóðarinnar. (Eins og árvissar gengisfellingar hétu á máli
stjórnmálamanna þeirra tíma). Má kannski draga þá ályktun að
söluaðilarnir hafi tekið of mikið til sín og þar með gert hlutdeild
framleiðenda og útgerðar of litla og þá um leið rýrt hlut sjómanna
og kjör fiskverkafólks?, spurði maðurinn.
Lengst af hefur lítið orðið um svör við spurningum af þessu tagi.
Hafi einhver verið gefin, hafa þau snúist um inneign frystihúsanna
hjá sölusamtökum og ágæti þeirra. (Það er gott að eiga inni hjá
kónginum, eins og kotungurinn sagði). Þingmaðurinn gekk ekki eftir
svörum við spurningum sínum svo vitað sé. Menn þekkja sitt
heimafólk.
Kaup Lífeyrissjóðs verzlunarmanna á fyrrum hlut Hraðfrystihússins
Norðurtanga í Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna fyrir 455 milljónir króna

Söfnun
vegna
andláts
Helga
Arnars
Þann 10. janúar síðastliðinn lést Helgi Arnar
Guðmundsson af slysförum
í Færeyjum. Helgi var
sonur hjónanna Oddnýjar
B. Helgadóttur og Jóns
Helga Karlssonar, sem búa
á Birnustöðum í Laugardal
í Ísafjarðardjúpi.
Helgi hafði verið búsettur í Færeyjum frá 1990
og var giftur færeyskri
konu, Anja Guðmundsson.
Saman áttu þau tvö börn,
fjögurra ára dreng og níu
mánaða telpu en fyrir átti
Helgi eina dóttur sem
búsett er hér á landi. Slysið
varð um borð í færeyskum
togara í höfninni í Þvereyri
á Suðurey.
Slysavarnardeild Súðavíkurhrepps hefur nú
hrundið af stað söfnun til
styrktar eftirlifandi ekkju
hans og börnum og hefur í
því sambandi stofnað
reikning nr. 400300 hjá
Sparisjóði Súðavíkur.
Slysavarnardeild Súðavíkurhrepps hvetur alla Vestfirðinga til að veita þessu
góða málefni stuðning og
sýna þannig eftirlifandi
ekkju og börnum samhug í
verki. ,,Okkur er ofarlega í
huga órofa samhugur vina
og frænda í Færeyjum á
árinu 1995 þegar þeir sýndu
okkur ómældan vinskap og
samúð,” segir m.a. í frétt
frá deildinni.

Leiðari

hafa vakið eftirtekt. Í fyrsta lagi undirstrika kaupin hversu gífurlega
fjársterkir margir lífeyrissjóðir eru; í annan stað vekur kaupverðið
athygli, en það er ekki langt frá því að vera hið sama og söluverð
Norðurtangans var á sínum tíma.
Innkoma Lífeyrissjóðs verzlunarmanna í atvinnulífið með þessum
hætti (þ.e.a.s. ef Sölumiðstöðin sjálf eða einstakir hluthafar nýta sér
ekki forkaupsrétt) er ánægjuefni. Ekki veitir af peningum í atvinnulífið,
almennt séð. Af kaupunum má hins vegar ráða, að lífeyrissjóðurinn
telji hag sínum betur borgið með eign í sölusamtökunum fremur
en einstökum fyrirtækjum í fiskvinnslu eða útgerð. Vafalaust spilar
áhættuþátturinn þar inn í.
Í framhaldi er ekki úr vegi að spyrja: Hversu hagkvæmt er það
fiskvinnslufyrirtækjum að eiga mörg hundruð milljónir króna á
sparireikningi hjá sölusamtökum á sama tíma og fyrirtækin sjálf
lepja dauðan úr skel, eru að sligast undan skuldabyrði og háum
vöxtum og eiga í stöðugum erfiðleikum með að standa við
skuldbindingar sínar sökum rekstrarfjárskorts? Getur það verið að
þetta borgi sig?
Er upphefðin við að eiga inni hjá kónginum virkilega svo mikils
virði?
s.h.
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Enginn meistaraflokkur starfræktur á vegum Boltafélagsins í sumar

Mannekla og erfið fjárhagsstaða aðal orsökin
Allt virðist benda til þess að
enginn meistaraflokkur taki
þátt í Íslandsmótinu í knattspyrnu í sumar á vegum Boltafélags Ísafjarðar. Ástæðan er
fjárhagsörðugleikar félagsins
sem og að ekki er til nægur
mannskapur til að halda úti
heilu liði. Á síðasta ári tóku
þrjú félög úr Ísafjarðarbæ þátt
í mótinu auk liðs frá Bolungarvík og hefur verið mikil
samkeppni á milli liðanna um
þann mannskap sem í boði er.

Að sögn Guðna Jóhannessonar,
formanns Boltafélags Ísafjarðar, eru uppi hugmyndir um að
senda sameiginlegt lið Boltafélagsins og knattspyrnufélagsins Ernis til keppninnar í
sumar, en ákvörðun þess efnis
verður tekin á næstu dögum.
,,Það hefur ekki verið tekin
endanleg ákvörðun um þetta
en miðað við allt og allt, held
ég að það verði niðurstaðan að
meistaraflokkur félagsins sameinist Örnum í sumar. Það eru

þrjú félög á Ísafirði auk liðs frá
Bolungarvík. Öll þessi félög
kepptu í 4. deild á síðasta ári
og ekkert þeirra komst upp í 3.
deild, þannig að eitthvað verður
til bragðs að taka. Við höfum
rekið öflugt unglingastarf á
vegum BÍ og ætlum að einbeita
okkur að því í sumar auk þess
sem ætlun okkar stendur til að
ná niður skuldum félagsins,
sem hafa aðallega skapast
vegna meistaraflokks,” sagði
Guðni í samtali við blaðið.

Guðni sagði að skuldir félagsins væru tilkomnar vegna
þátttöku meistaraflokks í Íslandsmótinu og væru þær elstu
allt frá árinu 1993. Heildarskuldir félagsins nema í dag á
fjórðu milljón. ,,Okkur hefur
ekki tekist að borga niður
þessar skuldir samhliða því að
halda úti meistaraflokki og því
verðum við að gera eitthvað í
málunum. Við munum leggja
áherslu á að greiða niður
skuldir okkar auk þess sem við

munum halda áfram unglingastarfinu. Hvað varðar aðra
flokka félagsins, þá munu þeir
allir taka þátt í Íslandsmótinu í
sumar, ef frá er talinn meistaraflokkur kvenna, sem ekki hefur
verið starfræktur undanfarin
tvö ár.
Það fóru fram viðræður við
Bolvíkinga um sameiginlegan
meistaraflokk BÍ og UMFB,
en það varð ekkert af því. Við
sjáum ekki aðra leið út úr
fjárhagserfiðleikunum en að

gera eitthvað þessu líkt. Það
kostar 2-3 milljónir að reka
meistaraflokk yfir sumarið og
það hefur reynst okkur um
megn þar sem tekjur félagsins
eru litlar,” sagði Guðni, sem
ítrekaði að ekki stæði til að
leggja niður Boltafélagið. Allt
virðist því benda til þess að
sex lið frá Vestfjörðum taki
þátt í Íslandsmótinu í 4. deild í
sumar í stað sjö á síðasta ári.

Fyrrum verkstjóra Pósts og síma á Ísafirði

Dæmdar tvær milljónir í bætur
vegna óréttmætrar uppsagnar

Héraðsdómur Reykjavíkur
hefur dæmt Póst og síma og
íslenska ríkið til að greiða
fyrrverandi starfsmanni stofnunarinnar á Ísafirði, tvær milljónir króna, vegna óréttmætrar
uppsagnar hans. Undirmaður
mannsins sakaði hann um
kynferðislega áreitni og var
honum vikið úr starfi í kjölfar
þess. Í dómi héraðsdóms kemur
fram að málið hafi ekki verið
rannsakað af óháðum kunnáttumönnum og eftir að Rannsóknarlögregla ríkisins hafi fjallað
um málið hafi ríkissaksóknari
ekki talið ástæðu til frekari
aðgerða.
Upphaf málsins á rætur að
rekja til þess er verkstjóri Pósts
og síma á Ísafirði hugðist segja
upp starfsmanni sökum slælegrar mætingar. Starfsmaðurinn sagði þá að ástæða lélegrar
mætingar væri kynferðisleg

áreitni verkstjórans og var
verkstjóranum þá veitt lausn
frá starfi um stundarsakir og
starfsmanni Pósts og síma falið
að rannsaka málið. Í kjölfar
rannsóknarinnar var verkstjóranum vikið úr starfi að fullu og
vísað til þess að sérfróður
starfsmaður Pósts og síma
hefði komist að þeirri niðurstöðu að ávirðingarnar ættu við
rök að styðjast. Verkstjórinn
mótmælti málsmeðferðinni en
Póstur og sími sendi málið til
Rannsóknarlögreglu ríkisins.
Lok þess urðu að ríkissaksóknari taldi ekki ástæðu til frekari
aðgerða.
Í dóminum kemur fram að
ekki yrði ótvírætt ráðið að
framburði vitna, utan starfsmannsins sem fyrst bar fram
ásakanir, að verkstjórinn hefði
sýnt piltum undir hans stjórn
kynferðislega áreitni. Verk-

stjórinn neitaði og stæði því
orð gegn orði. Þá benti dómurinn á að ásakanirnar hafi verið
bornar fram þegar segja átti
starfsmanninum upp. Uppsögnin hafi verið dregin til baka
og ekkert gerst í málinu fyrr en
fimm mánuðum síðar, þegar
aftur átti að segja manninum
upp. Þá hafi hann á ný borið
fram ásakanir.
Héraðsdómur vísar til laga
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins þar sem segir
að hafi starfsmanni verið veitt
lausn frá störfum um stundarsakir fyrir meintar misfellur,
skuli mál hans þegar rannsakað
af kunnáttumönnum eða að
hætti opinberra mála. Þessa
hafi ekki verið gætt. Starfsmaður Pósts og síma fór einn
með rannsókn málsins og fólst
hún eingöngu í að tala við
náfrændur þess sem bar fram

ásakanirnar, auk símaviðtals
við pilt sem staðfesti alls ekki
að verkstjórinn hefði sýnt
piltum kynferðislega áreitni.
Í niðurlagi dómsins segir:
,,Yfirstjórn stefnda, Pósts og

símamálastofnunar, hefur með
framferði sínu brotið gegn
stefnanda á ólögmætan hátt.”
Þar sem verkstjórinn hafði
fengið starf að nýju þar sem
menntun hans og reynsla nýtist

og laun hans eru ekki lægri en
hjá Pósti og síma var talið
hæfilegt að bætur hans næmu
tveimur milljónum króna. Það
var Páll Þorsteinsson, héraðsdómari sem kvað upp dóminn.

Snjókarlinn og skuttogarinn
Þessi mynd var tekin s.l. fimmtudag er norski rækjutogarinn Volstad Viking kom til
Ísafjarðar. Togarinn setti mann í land, tók kost, toll og slíkt en hann lagðist ekki að bryggju.
Eitthvað er um að norskir togarar sækji þjónustu af þessu tagi til Ísafjarðar og eru þeir þá
annað hvort að fara til veiða á Grænlandsmið eða á heimleið.
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Íþróttahúsið á Torfnesi

Á að vera ímynd
heilbrigðs
lífernis

Íþróttahúsið að Torfnesi
á Ísafirði er nú orðið fastur
punktur í tilverunni í
hugum flestra Ísfirðinga
en nú eru liðin rúm þrjú ár
frá því að húsið var tekið í
notkun. Fyrir tilkomu
íþróttahússins var aðstaða
til iðkunar íþrótta innanhúss nánast engin á
Ísafirði, að minnsta kosti
ekki þegar kom að
keppnisíþróttum eins og
körfubolta, handbolta og
öðrum greinum sem
kölluðu á löglega stærð
keppnisvalla.
Hjá íþróttafélögunum á
Ísafirði hefur verið lögð
áhersla á nýjar íþróttagreinar eftir tilkomu
íþróttahússins og er nú
þegar kominn í ljós
árangur af því starfi. Það
tók t.d. KFÍ, Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar, ekki
nema þrjú ár að komast
úr annarri deild og upp í
úrvalsdeild, DHL deildina,
þar sem liðið hefur spilað í
vetur. Í kjölfar þessa góða
árangurs KFÍ hefur áhugi
á körfubolta á Ísafirði
orðið almennur og
fyrirtæki og stofnanir stutt

félagið dyggilega með
styrkjum af ýmsu tagi.
Íbúar Ísafjarðarbæjar og
nágrennis hafa verið mjög
duglegir að mæta á
heimaleiki til að styðja við
bakið á liðinu og eru
sjaldnast færri en 400600 áhorfendur að
meðaltali á hverjum leik.
Kvennaliði KFÍ hefur einnig
gengið vel að undanförnu
og bendir allt til þess að
stúlkurnar muni leika í
fyrstu deild á næsta
keppnistímabili.
Blaðamaður BB heimsótti íþróttahúsið til að
forvitnast um starfið sem
fram fer þar og þær
breytingar sem tilkoma
þess hefur haft í för með
sér. Fyrir svörum varð
Leifur Halldórsson,
starfsmaður íþróttahússins, sem ásamt
Jóhanni Torfasyni og
Emelíu Þórðardóttur sér
um daglegan rekstur
hússins.

Skil ekki hvað krakkarnir
höfðu fyrir stafni áður

Leifur Halldórsson, starfsmaður íþróttahússins á Torfnesi.
Leifur hefur starfað við
íþróttahúsið frá því það
var tekið í notkun í október 1993 og hefur þess
vegna getað fylgst vel
með þróuninni fram á
daginn í dag. Hann segir
áhrifin af tilkomu hússins
gífurlega mikil og raunverulega miklu meiri en
flestir geri sér grein fyrir
og hann skilji í rauninni
ekki hvað t.d. börn og
unglingar hafi haft fyrir
stafni fyrir tilkomu
hússins.
Krakkarnir eru margir
hérna nánast alla daga en
húsið er opið frá átta á
morgnana til hálf tólf á
kvöldin virka daga en frá
9 til 21 um helgar. Sum
þeirra taka þátt í mörgum
íþróttagreinum og fara af
einni æfingunni á aðra.
Þetta þekktist ekki hérna
áður fyrr og iðkun íþrótta
einskorðaðist nær eingöngu við sumarið
þ.e.a.s. við boltaíþróttir.

Leifur segir að venjulegur virkur dagur í
íþróttahúsinu byrji með
leikfimikennslu fyrir
grunnskóla- eða framhaldsskólanemendur og
stendur sú kennsla
venjulega yfir fram undir
hádegi. Eftir hádegi taka
íþróttafélögin við og eru
með æfingar í ýmsum
íþróttagreinum fyrir börn
og unglinga. Á kvöldin
eru æfingar fyrir meistaraflokka félagana og tímar
sem seldir eru til hópa og
einstaklinga sem stunda
hinar ýmsu íþróttagreinar
svo sem innanhússknattspyrnu, blak, badminton
og fleira. Skíðafélag
Ísafjarðar nýtir einnig
húsið á haustin fyrir þrek-

o

456 4547

3ja herbergja íbúðir

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.

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.
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,Hliðarvegur 26a: 120m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt kjallara. Verð: 6.700.000,Hrannargata 4: 257,6m² einbýlishús á 3 hæðum ásamt kjallara og
bílskúr. Skipti á minni eign möguleg. Tilboð óskast.
Krókur 1: 51,1m² einbýlishús á
einni hæð ásamt kjallara. Verð
4.400.000,Stakkanes 4: 144 m² raðhús á 2
hæðum ásamt bílskúr og sólstofu.

Seljalandsvegur 20: 161,2m² 5-6 herbergja íbúð á efri
hæð í tvíbýlishúsi ásamt stórum bílskúr. Mjög fallegt
útsýni. Verð: 10.700.000,- 119m² 4ra herbergja íbúð á
neðri hæð í tvíbýli. Verð: 7.900.000,Skipti möguleg á Eyrinni. Verð:
9.900.000,Stakkanes 6: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr og
sólstofu. Skipti á góðri 3ja til 4ra
herbergja blokkaríbúð möguleg.
Verð: 11.600.000,Strandgata 3: 106m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt geymsluskúr. Verð 3.500.000,Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr. Verð: 11.800.000,-

4-6 herbergja íbúðir

Skipagata 11: 78 m² einbýlishús á tveimur hæðum.
Húsið er laust strax. Tilboð óskast.
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Starfsmenn ýmissa
fyrirtækja og stofnana
hafa æft reglulega í
íþróttahúsinu og nefnir
Leifur sem dæmi; lögregluna og Vegagerð ríkisins.
Innanhússknattspyrnan er
vinsælust en aðrar ólíkar
íþróttagreinar eiga einnig
upp á pallborðið hjá
Ísfirðingum. Íþróttafélag
fatlaðra, Ívar, spilar til að
mynda bocchia tvisvar í
viku og það gera einnig

Túngata 21:77,5m² 4ra herbergja
risíbúð í þríbýlishúsi. Verð:
5.600.000,Urðarvegur 25 - Hraunprýði:
155m² 5-6 herbergja íbúð á 2
hæðum að hluta í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari
eign möguleg. Tilboð óskast.

Fasteignaviðskipti

Einbýlishús / raðhús:

Löggan og vegagerðin
spila fótbolta

Pantanasíminn
er 456 3367

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

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 tví-

eldri borgarar einu sinni í
viku. Leifur segir að þegar
húsið var tekið í notkun
hafi fólk hálfpartinn
flippað út og viljað prófa
allt. Badminton var t.d.
óhemju vinsælt og fólk á
öllum aldri stundaði það.
Nú er hins vegar að
komast á jafnvægi hvað
þetta varðar og flestir
búnir að finna þá grein
sem hentar viðkomandi.
KFÍ leikur nú í úrvalsdeildinni í körfubolta og
segir Leifur að það hafi
breytt miklu í rekstri
íþróttahússins því leikir
hafi verið 1-2 tvisvar í viku
í vetur og við það hafi
húsið lifnað við enda á
milli 400-600 áhorfendur
á hverjum leik. KFÍ fær

æfingar og eins þegar
ekki er hægt að stunda
æfingar úti vegna snjóleysis.

býlishúsi. Mikið uppgerð. Verð:
5.900.000,Fjarðarstræti 38: 130m² 5 herbergja íbúð á 2 hæðum í þríbýlishúsi. Hagstæð lán fylgja.
Verð: 7.000.000,Pólgata 4: 136 m² 5 herbergja
íbúð á 2 hæð í þríbýlishúsi ásamt
litlum bílskúr. Verð: 5.500.000,Sólgata 5: 102m² 6 herbergja íbúð
á tveimur hæðumí norðurenda í
tvíbýlishúsi. Verð: 5.000.000,Stórholt 7: 116m² 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð til vinstri í fjölbýlishúsi. Verð: 7.400.000,Stórholt 7: 116m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð. t.h. í fjölbýlishúsi.
Verð 7.400.000,Stórholt 11: 103m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi ásamt
bílageymslu. Íbúðin er laus fljótlega. Verð: 7.800,000,Túngata 12: 98,9m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Mikið
uppgerð. Verð: 6.700.000,-

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:
4.900.000,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
Urðarvegur 78: 73m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi.
Verð: 5.400.000,Hlíf II: 65,7m² íbúð á 1. hæði í
Dvalarheimili aldraðra. Íbúðin er
laus. Verð: 6.800.000,Hlíf II: 50,4m² íbúð á 2. hæð í
Dvalarheimili aldraðra Verð:
6.100.000,Hlíf II: 50,4 m² íbúð á 4 hæð
í Dvalarheimili aldraðra. Verð:
5.900.000,-

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

Aðalstræti 20: 98m² íbúð á 2. hæð t.v. í fjölbýlishúsi
ásamt sérgeymslu. Verð: 7.200.000,-

mestan hluta aðgangeyris
en húsið fær 10% til að
standa straum af kostnaði
vegna vinnu sem inna
þarf af hendi vegna
leikjanna.
Íþróttahúsið að Torfnesi
er hannað sem fjölnota
hús og hafa ýmsar
uppákomur átt sér þar
stað. Hljómsveitin Todmobile hefur tvisvar haldið
þar stóra tónleika, BÍ hélt
tónleika til styrktar Vímulausri æsku og einnig
voru minningarathafnir
vegna þeirra sem létust í
snjóflóðunum í Súðavík og
á Flateyri haldnar þar.
Húsið hefur hýst stóra
bílasýningu, tónleika
Sinfóníuhljómsveitar
Íslands, setningu Skíðaviku, Vorfagnað Tónlistarskóla Ísafjarðar, hátíðarhöld vegna Sjómannadagsins, móttökur vegna
Vestfjarðaheimsóknar
forseta Íslands s.l. sumar
og vegna opnunar
Vestfjarðaganga s.l. haust
og m. fl.

Ísfirðingar stóðu
Bolvíkingum að baki
Leifur segir að í dag sé
húsið fullbúið sem íþróttahús en enn vanti ýmsan
búnað til að húsið nýtist
fullkomnlega sem fjölnota
hús. Nefnir hann í því
sambandi borð og stóla
sem helst þyrftu að vera á
staðnum en fá hefur þurft
að láni víðs vegar að
þegar þannig hefur staðið
á. Hann býst þó við að
með árunum verði reynt
að gera húsið sem best úr
garði til að það geti tekið
við hinum ólíkustu verkefnum en það fari sjálfsagt eftir þeim fjármunum
sem því verður ætlað.
Leifur segist hafa tekið
eftir því, fljólega eftir að
íþróttahúsið var tekið í
notkun, hvað bolvísk börn
og unglingar hafi borið af
jafnöldrum sínum á
Ísafirði í þeim íþróttagreinum sem stundaðar
eru innanhúss. Ég tók
greinilega eftir þessu
hérna fyrsta haustið sem
íþróttahúsið var starfrækt
en þá fór fram undankeppni Íslandsmóts í
innanhússknattspyrnu.
Hjá Bolvíkingunum voru
þetta krakkar sem verið
höfðu í húsi frá því þau
mundu eftir sér en ísfirsku
krakkarnir kunnu ekkert á
þetta. Þetta hefur verið að
lagast smá saman eftir
þetta og ég held að þessi
mismunur sé að jafnast út
núna hvað varðar knattspyrnuna að minnsta
kosti. Þetta sýnir raunverulega þýðingu þess að
hafa aðgang að góðu
íþróttahúsi enda geta
svona hús oft þjónað sem
hálfgerðar uppeldisstöðvar fyrir ungviðið. Það
liggur auðvitað í hlutarins
eðli að þetta lífsmynstur
hlýtur að vera heilbrigðara
fyrir krakkana en að liggja
fyrir framan sjónvarp eða
tölvuleiki alla daga.

Trúlega aðeins eitt
topplið í einu
Þótt íþróttahúsið að
Torfnesi sé vel nýtt hvetur
Leifur fólk, sem áhuga
hefur á að leigja tíma, til
að hafa samband því oft
sé hægt að hliðra til og
einnig er eitthvað um að
tímar sem pantaðir hafa
verið detti út. Íþróttafélögin og kennsla á vegum

skólanna njóta forgangs
hvað varðar aðgang og
segir Leifur að sumum
einstaklingum finnist hart
að þurfa að mæta
afgangi þegar kemur að
úthlutun tíma en yfirleitt
sé almennur skilningur
ríkjandi hvað þetta varðar.
Íþróttafélögin fá úthlutað
tímum frá Ísafjarðarbæ í
hlutfalli við fjölda iðkenda
en hver tími til einstaklinga fyrir allan salinn er
seldur á fjögur þúsund
krónur en salnum er hægt
að skipta í þrennt með
rafdrifnum tjöldum og
kostar hver þriðjungur
1500 krónur á tímann.
Möguleikinn með skiptingu salarins hefur reynst
mjög hentugur en það
gerir að verkum að hægt
er að stunda fleiri en eina
íþróttagrein samstundis
t.d. blak, badminton og
knattspyrnu.
Árangur Ísfirðinga í
körfuboltanum og sá mikli
og almenni stuðningur
sem lið KFÍ er aðnjótandi
hlýtur að vekja spurningar
um hvort möguleiki sé á
að Ísfirðingar muni á
næstu árum e.t.v. eiga
topplið í fleiri íþróttagreinum. Leifur á erfitt
með að ímynda sér það
og nefnir að Ísafjörður sé
sennilega of lítið samfélag
til þess að það sé mögulegt.
Mér sýnist að almennt
á öðrum stöðum sé ekki
til staðar topplið nema í
einni vetraríþróttagrein í
einu. Á Sauðárkróki er
það körfuboltinn, á
Selfossi er það handboltinn, í Stykkishólmi er
það körfubolti og svo eru
það auðvitað Suðurnesin,
þar þekkist varla handbolti en karfan er allsráðandi. Þetta er auðvitað
líka spurning um peninga
og fólkið á viðkomandi
stöðum þ.e.a.s. hvað það
eru margir sem stunda
íþróttina o.s.frv.
Ég hugsa að það myndi
spilla árangri, ef til að
mynda tvö lið í efstu deild
sitthvorrar íþróttagreinar
færu að keppa um
fjármagn hérna á svæðinu. Lið héðan eru sennilega verst stödd hvað
varðar kostnað við að
komast í leiki. KFÍ þarf t.d.
að fljúga í alla sína leiki
með tilheyrandi kostnaði
á meðan önnur lið geta í
flestum tilvikum farið
akandi. Það má þess
vegna ekki mikið út af
bera við fjámögnun liðs
eins og KFÍ og þess
vegna auðvelt að ímynda
sér hagsmunaárekstra ef
annað toppdeildarlið færi
að keppa við körfuboltann
um fjámagn og styrki.

Gengur ekki að húsið sé
stundum sukkstaður
Leifur segir að talsverð
samkeppni sé á milli
íþróttafélaganna um
börnin og að knattspyrnan sé með vinninginn um
þessar mundir en um 170
börn og unglingar í
mörgum aldursflokkum
æfa nú knattspyrnu. Hann
segir að kostnaður hamli
því að hægt sé að fara í
æfinga- og keppnisferðir
að vetri til með yngri
flokkana út fyrir fjórðunginn í þeim mæli sem
æskilegt geti talist en
aftur á móti hefur frá
opnun íþróttahússins verið
haft gott samstarf Bolvíkinga og þeir komið með

börn sín á mót og keppnir
á Ísafirði og svo öfugt. Eftir
að jarðgöngin voru tekin í
notkun s.l. haust hefur
samstarf við aðra þéttbýlisstaði Ísafjarðarbæjar
aukist hvað þetta varðar
og á Leifur von á að sú
þróun eigi eftir að halda
áfram en það sé nauðsynlegt til að afla börnunum
keppnisreynslu.
Eins og áður sagði, er
íþróttahúsið að Torfnesi
hannað sem fjölnota hús
og er ætlað að hýsa
ýmsar uppákomur sem
ekki rúmast annars staðar.
Leifur segir að í maí verði
landsmót Lionshreyfingarinnar haldið í húsinu og er
búist við að 400-500
manns munu sækja það.
Einnig mun vera ákveðið
að Oddfellowklúbbar víðs
vegar af landinu komi
saman á Ísafirði í júní og
að þá verði efnt til dansleikjar í íþróttahúsinu.
Leifur segir að hann
persónulega sé á móti
uppákomum af þessu tagi
í húsinu vegna þess að
þær komi til með að hafa í
för með sér meðferð
áfengis og tóbaks sem sé
að öðru jöfnu stranglega
bönnuð.
Það er í góðu lagi að hýsa
ráðstefnur og slíkt en það
eru staðir hérna í bænum
þar sem hægt er að halda
dansleiki og þess vegna
finnst mér ekki rétt að vera
að halda þá hér. Ég held
að það sé erfitt fyrir börn
og unglinga að bera
virðingu fyrir húsinu ef
leyfa á meðferð áfengis og
tóbaks í þessum tilfellum.
Öll meðferð vímuefna er
stranglega bönnuð hérna
og hart gengið eftir að
þeim reglum sé framfylgt.
Ég er þeirrar skoðunar að
íþróttahúsið eigi ávallt að
vera tákn heilsusamlegs
lífernis og að enga undantekningu eigi að gera á
því. Það gengur ekki að
mínu áliti að stundum sé
þetta svona en svo sé
húsið sukkstaður þess á
milli. Ég ítreka að þetta er
persónuleg skoðun mín og
ég tala ekki fyrir hönd
húsráðenda að nokkru
leyti hvað þetta varðar.
Leifur segir greinilega þá
virðingu sem börn og
unglingar bera fyrir húsinu
og að það megi glöggt sjá
á umgengni þeirra að þau
ætli að búa að þessu
glæsilega húsi í framtíðinni
á sama hátt og þau gera í
dag.

Sólrisuhátíð Framhaldsskólans

Listviðburðir á degi hverjum
Hin árlega Sólrisuhátíð
Framhaldsskóla Vestfjarða
hófst á föstudag með því að
útvarp skólans hóf upp raust
sína. Líkt og undanfarin ár
er dagskrá hátíðarinnar hin
fjölbreyttasta og er ástæða
til að hvetja nemendur skólans, sem og íbúa á norðanverðum Vestfjörðum, til að
láta ekki hina ýmsu listviðburði fram hjá sér fara.
Á laugardag voru haldnir
Sólrisutónleikar með Quarashi, Ó. Jónsson og Grjóna
og á sunnudag fór fram
bókmenntavaka í Tjöruhúsinu í Neðstakaupstað, þar
sem fram komu rithöfundarnir Hallgrímur Helgason,
Haraldur Jónsson, Huldar
Breiðfjörð og Kristín Ómarsdóttir. Á mánudag var hátíðin sett formlega og um kvöldið var stuttmyndasýning á
Hótel Ísafirði þar sem Haraldur Jónsson og Kristín
Ómarsdóttir, sýndu mynd
sína og ræddu við áhorfendur
um gerð hennar og tildrög.

Framhaldsskóli Vestfjarða.
Samkvæmt dagskrá hátíðarinnar áttu þeir Sigurjón Kjartansson og Jón Gnarr, öðru
nafni Tvíhöfði, að skemmta á
sal skólans í gærkvöldi og í
kvöld er ráðgerð kvikmyndasýning í Ísafjarðarbíói. Annað
kvöld frumsýna nemendur
skólans nýtt íslenskt leikrit,
Leyndarmál, á sal skólans og
kvikmyndasýning verður í
Ísafjarðarbíói. Á föstudagskvöld er ráðgerður Sólrisudansleikur í Sjallanum þar sem
skemmta Brim, PS Daði og
Kiddi Kanína. Önnur sýning á

Vestfjörðum. Hann segir
nokkuð víst að BÍ verði
ekki með meistaraflokk í
Íslandsmótinu á komandi
sumri og að áherslan þar
á bæ verði á uppbyggingu yngri flokkana.
Að mati Leifs þá byggist
árangur í einstökum
íþróttagreinum mikið upp
á því hvernig til tekst
með að fá hæft fólk til

starfa. Hann þakkar t.d.
þann árangur sem KFÍ
hefur náð m.a. starfinu
sem fram fer í kringum
liðið og þeim sem lagt
hafa á sig ómælda vinnu
við fjáröflun og skipulagningu vegna ferða og
þess háttar. Ekki megi
gleyma áhorfendum sem
skipt hafa sköpum í
mörgum leikjum með

Leyndarmáli verður á laugardagskvöld og sama kvöld
verða Sólrisutónleikar í Alþýðuhúsinu. Þar skemmtir
hljómsveitin Kolrassa krókríðandi ásamt þeim PS Daða
og Kidda kanínu.
Á sunnudag kl. 17 mun
skólakór Menntaskólans við
Hamrahlíð halda tónleika í
Ísafjarðarkirkju og um kvöldið verður þriðja sýning á
Leyndarmáli á sal skólans,
en sýningin er síðasta atriði
Sólrisuhátíðar 1997.

Árangur næst
með góðu starfi
Ekki er hægt að stunda
nám á íþróttabraut í
Framhaldsskóla Vestfjarða
eins og stendur en Leifur
telur að skoða eigi þann
möguleika í nánustu
framtíð því öll aðstaða sé
nú fyrir hendi og íþróttahúsið staðsett á besta
stað við hliðina á Framhaldsskólanum. Hann
segir töluvert vinsælt hjá
ungu fólki að fara í íþróttakennaranám og þess
vegna verður skoðunar sá
möguleiki að bjóða upp á
slíkt nám, eða þá einhverskonar grunnnám í
íþróttafræðum.
Leifur leggur áherslu á að
gott samstarf sé haft milli
íþróttafélaga hér á svæðinu og telur að t.d. í
knattspyrnunni megi ná
betri árangri með því að
tefla fram einu sameiginlegu liði í meistaraflokki af norðanverðum

dyggum stuðningi. Hann
horfir björtum augum til
framtíðar hvað varðar
starfið í íþróttahúsinu og
segir að tilfinning sín segi
að þessi þrjú fyrstu ár séu
aðeins byrjunin á þeirri
þróun að Ísafjörður verði
einn helsti íþróttabær
landsins.
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Lögreglan á Ísafirði

Snjóflóðin í Bolungarvík

Þjófnaðar- og skemmd- Meint hætta er nú staðarverkamál upplýst
fest snjóflóðahætta

Undanfarnar vikur hafa
verið til rannsóknar hjá
lögreglunni á Ísafirði, nokkur
mál er varða þjófnaði á
ýmsum hlutum s.s. hljómtækjum, hlutum úr bifreiðum
og töluverðu magni af harðfiski. Þá hafa einnig verið til
rannsóknar mál er varða
skemmdarverk á ljósastaurum á Óshlíðarvegi og mannvirkjum í eigu Orkubús
Vestfjarða í Vestfjarðagöngunum, en skotið hafði verið
með haglabyssu á þessa hluti
og töluvert tjón hlotist af.
Þriðjudaginn 25. febrúar
sl., stöðvaði lögreglan á
Hólmavík bifreið sem ekið
var frá Ísafirði áleiðis til
Hólmavíkur, eftir að beiðni
hafði komið um það frá

lögreglunni á Ísafirði, þar sem
grunur lék á að í bifreiðinni
væri þýfi. Í bifreiðinni voru
þrír menn frá Ísafirði á aldrinum 16-20 ára. Við leit í
bifreiðinni fundust hlutir sem
hafði verið stolið og vörðuðu
þjófnaðarmálin sem til rannsóknar voru. Einnig fundust í
bifreiðinni um 40 kg af harðfiski sem útbúinn hafði verið
til sölu. Lögreglan á Ísafirði
sótti tvo yngri mennina til
Hólmavíkur, en þeim elsta var
sleppt. Lagt var hald á þýfið og
harðfiskinn.
Við yfirheyrslur viðurkenndu mennirnir tveir að hafa
m.a. skotið með haglabyssu á
ljósastaura á Óshlíðarvegi auk
þess sem þeir viðurkenndu að
hafa stolið ýmsum hlutum úr

bifreiðum á Ísafirði, Flateyri
og í Bolungarvík og hefur
hluti þýfisins komið fram.
Mönnunum hefur verið
sleppt en nokkur málanna eru
enn til rannsóknar. Fleiri
aðilar eru taldir tengjast
málunum.
Hjá lögreglunni á Ísafirði
er enn til rannsóknar, þjófnaður á harðfiski sem stolið
var úr harðfiskhjalli á Þingeyri um miðjan febrúar.
Tveir aðilar á fimmtugsaldri,
hafa verið yfirheyrðir vegna
málsins og hefur verið gerð
húsleit á heimili þeirra. Við
húsleitina var lagt hald á
skotvopn og liggur fyrir viðurkenning um að eitt skotvopnanna, hafi verið notað á
Óshlíð.

Þingeyri

Grímuball

Á Þingeyri er það árlegur
viðburður að kvenfélagið á
staðnum stendur fyrir grímuballi og var eitt slíkt haldið
sunnudaginn 16. febrúar.
Bæði börn og fullorðnir taka
þátt í ballinu og tekur undirbúningur oft langan tíma því
auðvitað vilja allir eiga
möguleika á að verða valdir

Nefnd kvenfélagsins sem sá um undirbúning og framkvæmd
grímuballsins.
kóngur eða drottning en þá titla
Meðfylgjandi mynd tók
hljóta þeir sem taldir eru bera Ásta Kristinsdóttir fyrir
af öðrum hvað búninga varðar. blaðið.

Snjóflóðin í Bolungarvík
hafa leitt til þess að áður
skilgreind meint snjóflóðahætta er nú orðin staðfest
snjóflóðahætta segir Ólafur
Kristjánsson, bæjarstjóri í
Bolungarvík, en hann hefur
staðið í ströngu frá því að
snjóflóðin féllu úr Traðarhyrnu
föstudaginn 21. febrúar s.l.
Íbúum húsanna við Dísarland 8 og 10, sem urðu fyrir
talsverðum skemmdum af
völdum flóðsins, hefur verið
útvegað húsnæði á meðan
hugað er að lausn þeirra mála
en búist er við að það geti tekið
einhvern tíma. Viðlagatryggingarsjóður hefur unnið að mati
á tjóni á húsunum en ljóst er að
það nemur milljónum króna.
Ólafur segist bera fullt traust
til Veðurstofu Íslands í sambandi við það sem hún hefur
verið að gera í snjóflóðamálum
á undanförnum mánuðum.
Rýmingaráætlanir séu nokkuð
traustvekjandi en það þurfi að
vera á hreinu að almannavarnanefndir hafi fullt umboð
til að láta rýma hús samstundis
ef aðstæður kalla á það. Þetta
hafi verið óljóst í lögunum um
snjóflóð og skriðuföll en nú sé
í meðförum Alþingis frumvarp
sem taki á þessum málum.
„Ég veit að bæði Veðurstofa
Íslands og við heimamenn
höfum lært mikið af þessu en
það ber fyrst og fremst að þakka

Bolungarvík

Óvissa í læknamálum

Ekki hefur enn tekist að fá
lækni til starfa í Bolungarvík
þrátt fyrir auglýsingar þar um
frá bæjaryfirvöldum. Guðbjörg Sigurgeirsdóttir hafði
sótt um læknisstöðuna en hún
dró umsókn sína til baka um
síðustu áramót af ýmsum
ástæðum.
Að sögn Ólafs Kristjánssonar, bæjarstjóra í Bolungarvík, hafa ekki borist aðrar
umsóknir og hafa læknar

Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði þjónað Bolvíkingum síðustu vikur ásamt Ágústi Oddssyni. Ólafur segir að læknismál
séu tryggð til 1. maí og er nú
kominn læknir til starfa sem
verður út mars en Helgi Birgisson, læknir, mun síðan verða
starfandi í Bolungarvík í aprílmánuði.
Á föstudag var fundur í
Heilbrigðisráðuneytinu þar
sem farið var m.a. yfir stöðu

heilbrigðismála á landsbyggðinni og var Ólafur fulltrúi Bolungarvíkurkaupstaðar þar. Ekki fékkst niðurstaða
á fundinum en umræður fóru
fram um ýmis mál.
Ákveðið hafði verið að
Ingibjörg Pálmadóttir, heilbrigðisráðherra, kæmi vestur
að ósk Bolvíkinga, til að
kynna sér heilbrigðismál á
Vestfjörðum en hún boðaði
forföll og kemur síðar.

Haförn í íbúðabyggð á Ísafirði
Eins og greint er frá á forsíðu, hefur Haförn einn gert sig
heimakominn í íbúðabyggð á Ísafirði að undanförnu. Fuglinn,
sem talinn er vera 3-4 ára gamall, hefur verið á sveimi um botn
Skutulsfjarðar undanfarna daga og hafa vegfarendur um
Skutulsfjarðarbraut notið þess að horfa á tignarlegt flug hans.
Haförninn er nokkuð spakur og var ljósmyndari blaðsins
aðeins í tíu metra fjarlægð frá honum er meðfylgjandi myndir
voru teknar í blíðunni á mánudagsmorgun.
Í fuglabók sr. Sigurðar Ægissonar prests á Grenjaðarstað,
segir að Haförninn, eða Haliaeetus albicilla, eins og hann
heitir á latnesku, sé af haukaætt, en sú ætt hefur á að skipa um
210 tegundum í u.þ.b. 60 ættkvíslum. Af sjóarnaættkvísl eru
auk hafarnarins, sjö aðrar tegundir, sem lifa ýmist við
sjávarstrendur eða ár og stöðuvötn. Þeir hafa gildara og sterkara
6
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nef en eiginlegir ernir, eða svokallaðir landernir, vængir eru
tiltölulega lengri og breiðari, fjaðraskálmarnar ná aðeins til
hálfs niður leggina, iljar eru hrjúfar og skrápkenndar og klærnar
grópaðar að neðan, til að ná betra taki á fiskum. Haförninn er
eini fulltrúi sjóarna í Evrópu og er næststærstur íslenskra fugla.
Hann er 70-90 sm að lengd og tæp 5 kíló að meðaltali að þyngd.
Í bókinni segir einnig að haförninn sé algjör staðfugl, en
ungfuglar eigi það til að flakka víða. Meðfylgjandi myndir voru
teknar í Seljalandshverfinu. Sú fyrsta sýnir fuglinn sitjandi á lóð
eins íbúðarhússins. Önnur sýnir er hann tekur á loft, eftir að hafa
orðið ljósmyndarans var, þriðja sýnir hann taka stefnuna inn
Tungudal og fjórða og síðasta myndin sýnir fuglinn fljúga í átt
að bænum Tungu í Tungudal.

það árverkni íbúanna sjálfra
að ekki skyldi fara verr. Það
sýndi sig að það má búast við
snjóflóðum þótt Veðurstofan
eða heimamenn hafi ekki gefið
út viðvörun þess efnis. Þess
vegna er ástæða fyrir fólk að

sér á óvart hvað skemmdir
hafi verið miklar af völdum
þessa litla flóðs.
En hvað vill Ólafur segja
við þá sem í gegnum árin hafa
fullyrt að snjóflóð gætu aldrei
fallið úr Traðarhyrnu?

Bolungarvík

8.600 tonn af loðnu
Í síðustu viku lönduðu
fjórir línubátar í Bolungarvík
samtals 55 tonnum í níu
róðrum. Guðný ÍS var hæst
með 41 tonn í þremur róðrum. Níu innfjarðarrækjubátar
lönduðu samtals 35,4 tonnum
í 36 róðrum og var Páll Helgi
ÍS aflahæstur með 7,3 tonn í

fjórum róðrum.
Dagrún ÍS-9 landaði 60
tonnum þann 24. febrúar og
var meirhluti aflans þorskur.
Dagrún landaði aftur á mánudag, 70 tonnum, mestmegnis
þorski.
Loðnuskipið Höfrungur
landaði tvisvar í síðustu viku

vera sjálft á varðbergi gegn
náttúruöflunum ef þannig aðstæður eru fyrir hendi.“
Ólafur segir aðspurður um
hvort endurskipulagningar sé
þörf í snjóflóðamálum Bolvíkinga; að skipulagið sé fyrir
hendi og einungis þurfi að gera
það skilvirkara og unnið verði
að því markmiði á næstunni.
Hann segist hafa þá trú að
snjóflóð úr Traðarhyrnu geti
aldrei orðið mjög stór en segir
jafnframt að það hafi komið

„Ég vil ekki vera að ásaka
þá en hins vegar verð ég
greinilega var við að fólk sem
áður hefur verið með fullyrðingar í þessa veru hefur skipt
um skoðun, sagði Ólafur Kristjánsson að lokum en hann vildi
nota tækifærið til að koma á
framfæri þökkum til björgunarsveitarinnar í Bolungarvík og
annarra er veittu aðstoð eða
hjálpuðu til með einhverjum
hætti.

Þjónustuaðilar í Súðavík vilja koma upp sameiginlegri aðstöðu

Ofanflóðasjóður hafnar beiðni um styrkveitingu
Súðavíkurhreppur hefur
ítrekað farið þess á leit við
Ofanflóðasjóð að sjóðurinn
styrki uppkaup á þjónustu- og
atvinnuhúsnæði í gömlu
byggðinni í Súðavík en án
árangurs. Hér er um að ræða
húsnæði bókasafnsins, Sparisjóðs Súðavíkur, skrifstofu
hreppsins, áhaldahússins, hús-

næði Pósts og síma, heilsugæslustöðvarinnar, Kaupfélags
Súðavíkur ásamt atvinnuhúsnæði við Njarðarbraut. Þessar
upplýsingar koma fram í fréttabréfi Súðavíkurhrepps sem út
kom í síðustu viku.
Í fréttabréfinu segir, að
Ofanflóðasjóður hafi hafnað
beiðninni á þeirri forsendu, að

miðað við nauðsynlega forgangsröð verkefna í landinu og
fjármagns sjóðsins, sé ekki
hægt koma að þessu verkefni
að sinni. Í fréttabréfinu segir
að ljóst sé, að ef ljúka á flutningi byggðar í Súðavík, verði
slíkt þjónustuhúsnæði að vera
til staðar í nýju byggðinni. Í
deiliskipulagi nýrrar byggðar

er gert ráð fyrir að nýtt þjónustu- og verslunarhúsnæði rísi
í stakstæðum byggingum við
Grundarstræti. Fram hefur
komið áhugi á meðal framangreindra aðila um að reka
sameiginlega þjónustu og hafa
verið gerðar frumteikningar af
slíku húsi. Framangreind hugmynd hefur verið kynnt þingmönnum Vestfjarða og er verið
að kanna með hvaða hætti yrði
hægt að standa að slíkri byggingu.
Í fréttabréfi Súðavíkurhrepps
er einnig vikið að málefnum

Frosta hf., þ.e. þeim málum er
lúta að innheimtu á ógreiddu
hlutafé félagsins hjá þeim
aðilum sem ekki höfðu gert
upp kaup á hlutabréfum sem
seld voru 1986. ,,Í framhaldi
af því óskaði stjórn félagsins
eftir því við Súðavíkurhrepp,
með forgöngu Landsbanka
Íslands, að stærstu eigendur
félagsins ásamt Landsbanka
Íslands, gerðu með sér samning
um fyrirgreiðslu til félagsins
og stefnumótun þess til framtíðar. Samkvæmt samningnum
er gert ráð fyrir að Frosti hf.,

og Álftfirðingur hf., verði
sameinuð í eitt félag. Hlutafé
félagsins verði aukið að nafnvirði um 150 milljónir auk þess
sem leitast verður við að efla
félagið með samstarfi og/eða
sameiningu við önnur félög í
sjávarútvegi,” segir í fréttabréfinu.
Þá segir í fréttabréfinu að af
hálfu hreppsins hafi forsenda
samningsins meðal annars
verið sú að vangoldið hlutafé
Togs hf., vegna hlutabréfakaupa 1986 yrði greitt fyrir síðustu áramót og var það gert.

Loðnuskipið Jón Sigurðsson GK landaði 786 tonnum í Bolungarvík.
samtals 1679 tonnum af loðnu
og Jón Sigurðsson GK landaði
27. febrúar 786 tonnum.

Loðna veiðist nú með allri
suðurströnd landsins og var
mokafli á sunnudag og mánu-

dag. Nú hefur samtals 8.600
tonnum af loðnu verið landað
í Bolungarvík frá áramótum.

Úr JF-búðinni. Verslunin hættir rekstri 15. mars.

Ísafjörður

JF-búðin hættir

Ákveðið hefur verið að hætta
rekstri JF búðarinnar á Ísafirði
en hún hefur verið starfrækt í
um eitt og hálft ár, frá september 1995.
Að sögn Jóns Fanndal Þórðarsonar, eiganda verslunarinnar, verður rekstrinum hætt
15. mars n.k. Hann segir
reksturinn hafa gengið vel

framan af en eftir að Samkaup
hófu rekstur verslunar á Ísafirði
hafi orðið samdráttur sem nemi
allt að 50% og því sé ekki
rekstrargrundvöllur fyrir hendi
lengur.
JF búðin hefur lagt áherslu á
að bjóða upp á gott úrval af
fiskmeti en sífellt erfiðara hefur
verið að fá fisk og segir Jón

ástæðuna m.a. fækkun línubáta
á svæðinu. Hann segir greinilegt að rekstrargrundvöllur
fyrir sérstaka fiskbúð á Ísafirði
sé ekki fyrir hendi og honum
þyki það mjög miður að þurfa
að hætta rekstrinum en smáar
einingar í verslun eigi bara ekki
möguleika gegn stórum verslunarkeðjum.
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Halldór Hermannsson, skipstjóri skrifar

Gunnlaugi þingmanni svarað
Ég þakka bréf þitt og virði
að þú skulir bera hönd fyrir
höfuð þér. Það er meira en segja
má um marga kvótaeignarnámsmenn, sem hafa gjarnan
þagað þunnu hljóði, einkanlega
ef sjómenn hafa deilt á það
gerræði að færa einstökum
mönnum og niðjum þeirra
aðalauðlind þjóðarinnar að gjöf
á einum áratug til varanlegrar
eignar.
Í íslenskri orðabók Menningarsjóðs útleggst orðið
hlaupatík þannig: Sá sem rekur
auðvirðileg eða skuggaleg
erindi fyrir einhvern. Þetta
hlutverk mun vera velþekkt hjá
hinum svokölluðu flokkshestum sem vaða eld og eimyrju
fyrir flokkinn sinn hversu
annarlega stefnu sem hann
kann að reka. Ég hef ekki trú á
því að nokkur flokksforingi eða
nokkur maður úr forystusveit
flokkanna hefði valið mig til
þess að gerast hlaupatík fyrir
sig. Ég get því ekki varist hlátri
þegar þú berð mér þetta á brýn
Gunnlaugur.
Þú segist vera orðinn þreyttur
á neikvæðu fólki eins og mér
sem aðeins gagnrýnir en forðast að leggja eitthvað jákvætt
til umræðunnar. Þarna ertu
aftur óheppinn og opinberar að
þú hefur ekki fylgst vel með
kvótaumræðunni undanfarin
ár. Það er e.t.v. af því að þú
hefur verið svo önnum kafinn í
eigin bissness á þessum tíma.
Um vorið 1990 voru stigin
örlagarík skref á Alþingi með
lagabreytingum sem festu

aflahlutdeildarkerfið í sessi.
Nokkrir menn, þar á meðal
Einar Hreinsson sjávarútvegsfræðingur ásamt undirrituðum,
gerðu sér grein fyrir því sem
hér var að gerast. Í janúar þetta
ár, fjórum mánuðum áður en
þetta fiskveiðilagafrumvarp
var samþykkt, sömdum við
Einar og útfærðum ítarlegar
hugmyndir í 13 liðum um
breytingar á kvótalögunum í
þá veru að forðast frjálst
framsal og kvótabrask og koma
jafnframt í veg fyrir að sá réttur
sem hefur fylgt búsetu fólks í
hinum ýmsu byggðarlögum
öldum saman, þ.e. veiðirétturinn, yrði frá því tekinn.
Í stuttu máli gerðum við ráð
fyrir því að meginhluta heildaraflans ár hvert yrði úthlutað
endurgjaldslaust til veiðiskipa
sem skipt væru niður í 10
stærðarflokka. Gert var ráð
fyrir að veiðitímabilin yrðu
þrjú og deildist úthlutaður
meðaltalsafli jafnt á skip, innan
hvers flokks. Þau skip sem
lokið hefðu úthlutuðum aflaheimildum hvers tímabils áður
en það rynni út fengju kost á að
kaupa viðbótaraflaheimildir af
stjórnvöldum. Í þann pott rynnu
þær heimildir sem önnur skip
hefðu ekki náð að ljúka af eigin
úthlutun hvers tímabils. Verðlag viðbótarafla réðist af aflabrögðum og eftirspurn. Okkur
Einari taldist til að hér yrði um
að ræða í mesta lagi 10%
heildaraflans sem ríkið þyrfti
þannig að hafa til sölumeðferðar. Gert var ráð fyrir að

stjórnvöld mynduðu sterkan
aldurslagasjóð úr söluandvirði
aflans til þess að kaupa upp
gömul og úr sér gengin fiskiskip sem menn vildu losna við,
og ennfremur til þess að kaupa
menn út úr fiskveiðum sem
þess óskuðu. M.a. þannig
myndi fiskiskipum fækka.
Gert var ráð fyrir því að þær
tiltölulega fáu útgerðir sem þá
höfðu keypt til sín varanlegan
kvóta fengju tekið út á hann
endurgjaldslaust á meðan eign
þeirra endurgreiddist.
Seinna um veturinn var
öllum flokkum og ráðamönnum þeirra ásamt þáverandi
ráðherrum send þessi greinagerð um hugmyndir okkar
Einars án þess að nokkur svör
bærust frá öðrum en Kvennalistanum, sem fannst þetta
áhugaverðar hugmyndir sem
þyrfti að ræða nánar. Þær bentu
hinsvegar á byggðakvóta sem
þær höfðu lagt fram á þingi og
vildu halda áfram með. Þessar
hugmyndir okkar voru víða
kynntar bæði heima og heiman
t.d. í DV og einnig í ítarlegu
viðtali í Vestfirska fréttablaðinu þ. 15. febrúar 1990.
Þáverandi sjávarútvegsráðherra og kvótaeignarnámsfrumkvöðullinn, Halldór Ásgrímsson, valtraði yfir allar
hugmyndir sem ekki voru
honum að skapi og kom í veg
fyrir að þær yrðu teknar efnislega fyrir. Málamiðlun var ekki
til í hans munni. Hann stjórnaði
öllu þessu gerræði með embættismönnum og einkahags-

munaaðilum og þar til ráðnum
háskólamenntuðum málaliðum.
Karlpeningurinn á Alþingi,
sá er aðhylltist eignarnámskvótann, fór ekki leynt með
hlátur sinn þegar Kvennalistinn
gerði ítrekaðar tilraunir til þess
að fá umræður um byggðakvóta
og síðar strandveiðikvóta teknar fyrir.
Nú er tækifærið Gunnlaugur.
Þú telur þig styðja byggðakvóta
og nú ert þú orðinn þingmaður.
Hvernig væri að þú hefðir
framgöngu um að flytja eitt
byggðakvótafrumvarp með
kvennalistakonunum. Þú yrðir
boðinn velkominn. Sýndu nú
kjark þótt að byggðakvóti sé
eitur í beinum formannsins
þíns. Þú segist hafa góðan
steðja. Væntanlega er hann
betri en Péturs Bjarnasonar sem
settur var út í kuldann vegna
einarðrar andstöðu sinnar við
kvótaeignarnámslögin.
Ekki veit ég hvernig þú hefur
fengið þá flugu í höfuðið að ég
aðhylltist auðlindaskatt enda
þótt kratar geri það. Ykkur
framsóknarforkólfum virðist
ómögulegt að skilja þá menn
sem geta haft sjálfstæðar
skoðanir í ýmsum málum. Stutt
er síðan ég lýsti því yfir í
blaðagrein að ég aðhylltist ekki
auðlindagjald vegna þess að
það myndi í engu breyta sukkinu og svínaríinu í kringum
kvótabraskið. Ég skil hinsvegar
þann mikla hluta þjóðarinnar
sem kallar á auðlindagjald m.a.
vegna þeirrar niðurlægingar

sem það hefur orðið fyrir af
hálfu kvótaeignarnámsmanna.
Þið framsóknarforkólfar
liggið á því lúalaginu að hræða
fólk með því að auðlindaskatturinn bitni fyrst og fremst
á landsbyggðinni. Þetta verður
ekki skilið á annan veg en þann
að þið teljið sjálfsagt að
útvegsmenn dragi auðlindagjaldið af aflahlut sjómanna,
þrátt fyrir að það sé bannað
með lögum.
Svo er að sjá að frosið hafi á
Gunnlaugi þingmanni í kuldakastinu um daginn. Þar sem
hann lætur endurbirta sömu
blaðagreinina eftir sig í B.B.
þann 26/2 og var þar birt þann

Halldór Hermannsson.
29/1 undir fyrirsögninni „Enn
um fiskveiðistjórnun”. Þetta
má skrá í Heimsmetabókina.
Eða er andlega fátæktin svona
mikil.
Ég óska þér góðs gengis í
einkabissnessi þínum Gunnlaugur. Ég sé ekkert eftir því
við menn þótt þeir verði
flugríkir ef þeir hagnast heiðarlega. Þér er svo óhætt að halda
áfram að skrifa mér á meðan
þér sjálfum finnst ekkert holhljóð heyrast í steðja þínum.
Með kveðju,
Halldór Hermannsson.

Útileikir barnanna
Mikið fjör var hjá krökkunum á lóð Grunnskólans á
Ísafirði s.l. fimmtudag en þá fóru þau í ýmsa leiki úti og
nutu góða veðursins út í ystu æsar.

Ísafjörður

Gönguskíðaíþróttin vinsæl

Á sunnudaginn gekkst
Skíðafélag Ísafjarðar fyrir
gönguskíðamóti fyrir krakka
á aldrinum 9-15 ára en mikill
áhugi er á gönguskíðaíþróttinni um þessa mundir og æfa
á þriðja tug barna og unglinga
reglulega undir leiðsögn
Stellu Hjaltadóttur. Æfingarnar eru á þriðjudögum og
fimmtudögum kl. 16:00 og
einnig um helgar og eru
krakkar sem áhuga hafa
hvattir til að slást í hópinn.
Krakkarnir eru styrktir af
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf. tók formlega til starfa
1. mars s.l. Félagið er í eigu
einstaklinga og fyrirtækja á
Vestfjörðum svo og Fjórðungssambands Vestfirðinga, áhugahóps um atvinnumál kvenna á
Vestfjörðum og Byggðastofnunar, en þessir aðilar lögðu
fram hlutafé í félagið. Rekstrarfé félagsins samanstendur af
framlögum frá Byggðastofnun,
Fjórungssambandinu og vestfirskum fyrirtækjum.
Tilgangur félagsins er að efla
atvinnulíf á Vestfjörðum og að
efla jarðveg viðskipta til fram8

nokkrum ísfirskum fyrirtækjum sem á dögunum gáfu þeim
göngugalla en þessi fyrirtæki
eru; Hótel Ísafjörður, Íslandsbanki, Núpur og Bensínstöðin
á Ísafirði sem einnig gaf svokallaðan Framfarabikar en
hann er veittur þeim sem sýna
mestar framfarir og eru með
bestu mætinguna.
Á mótinu á sunnudaginn var
keppt með frjálsri aðferð og
gengnir um 2,5 kílómetrar. Í
aldursflokki drengja 11-12 ára
sigraði Geir Einarsson á tím-

anum 8:48 en í öðru og þriðja
sæti voru Þórður Grímsson á
9:11 og Einar B. Sveinbjörnsson á 9:37.
Í aldursflokki stúlkna 9-12
ára sigraði Dagný Hermannsdóttir á tímanum 9:47 og í
næstu sætum voru Aðalbjörg
Sigurjónsdóttir á 10:03 og
Gerður Geirsdóttir á 10:36.
Um næstu helgi verður
göngumót á Hólmavík og er
meiningin að krakkarnir mæti
þar til leiks ef veður leyfir.

Krakkarnir í nýju göllunum ásamt þjálfara sínum.

Vestfirðir

Atvinnuþróunarfélagið tekið til starfa
tíðar. Tilgangi sínum hyggst
félagið ná með því að taka þátt
í og verða leiðandi aðili í mótun
atvinnustefnu á Vestfjörðum.
Félagið mun vinna að markvissri leit að sóknarfærum í
samstarfi við fyrirtæki og sveitarfélög.
Félagið býður upp á ráð-
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gjafaþjónustu á sviði viðskipta
og ferðamála. Einstaklingar,
fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir hafa aðgang að þessari
þjónustu en starfsmenn félagsins hafa fasta viðveru og viðtalstíma einu sinni í mánuði á
Ströndum og í Vestur-Barðastrandasýslu og í Reykhóla-

hreppi á þriggja mánaða fresti.
Viðvera starfsmanna á hverju
svæði er auglýst sérstaklega í
hverjum mánuði og aðilar á
norðursvæði Vestfjarða geta
pantað viðtalstíma við ráðgjafa
í síma 456 4780.
Starfsmenn fyrirtækisins eru
tveir. Elsa Guðmundsdóttir er

framkvæmdastjóri en hún mun
einnig sinna starfi atvinnuráðgjafa. Dóra Lubecki var ráðinn
ferðamálafulltrúi félagsins en
hún er ættuð frá Þýskalandi og
er umhverfis og skipulagsfræðingur þaðan.
Í stjórn félagsins eru Aðalsteinn Óskarsson, forstöðu-

maður Byggðastofnunar á
Ísafirði, Halldór Halldórsson,
framkvæmdastjóri Fjórðungssambands
Vestfirðinga,
Magdalena Sigurðardóttir á
Ísafirði, Gunnar Jóhannsson á
Hólmavík, Brynjólfur Gíslason, sveitarstjóri á Tálknafirði,
Áslaug Alfreðsdóttir á Ísafirði
og Sigurður Jónsson, framkvæmdastjóri Skipasmíðastöðvarinnar á Ísafirði, en hann
er jafnframt formaður stjórnar
félagsins.
Aðsetur félagsins er í Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, á
Ísafirði.

Þessir þrír voru ánægðir með kvöldið og höfðu mikið og
skemmtilegt að segja hver öðrum. Frá vinstri: Jónas
Jóhannsson, héraðsdómari á Vestfjörðum, Kristján
Erlingsson og Eiríkur Finnur Greipsson, sparisjóðsstjóri
Sparisjóðs Önundarfjarðar.

Þar voru einnig þeir Sveinn Guðbjartsson, feðgarnir Jóhannes
Þorsteinsson og Þorsteinn Jóhannesson, yfirlæknir og forseti
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar og Kristján Friðbjörnsson.

Karlpeningurinn stóð upp á skemmtuninni og söng
,,Fósturlandsins freyja” til heiðurs Þórunni, fyrstu konunni
sem fær aðgang að skemmtun þessari.

Kútmagakvöld Lionsklúbbs Ísafjarðar

Kona í fyrsta skipti á meðal gesta

Árlegt kútmagakvöld
Lionsklúbbs Ísafjarðar var
haldið í félagsheimilinu í
Hnífsdal á laugardagskvöld. Í nær tuttugu ár,
hefur aðgangur að
samkomu þessari einungis verið heimilaður
karlmönnum, enda oft
sagðar þar grófar og
kjarnyrtar sögur um
kvenþjóðina, sögur sem
karlar segja aðeins í hópi
kynbræðra sinna. Þá
hefur á skemmtunum
þessum verið boðið upp á
hinar ýmsu sýningar sem
til þessa hafa verið betur
sóttar af karlmönnum.
Breyting varð á hefð
þessari á laugardag er
Þórunn Gestsdóttir,
aðstoðarmaður bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar,
mætti til skemmtunarinnar og var ekki vísað frá
eins og Bryndísi Schram
um árið.
Auk Þórunnar mættu
um áttatíu karlmenn á
skemmtunina og nutu
þeir hinna ýmsu sjávarrétta þ.á.m. hinna hefðbundu kútmaga. Sama
kvöld og kútmagakvöldið

Bræðurnir Eggert og Pétur
Jónssynir raða á diska sína
af glæsilegu sjávarréttahlaðborðinu.
fór fram í Hnífsdal, bauðst
gestum Sjallans á Ísafirði
að sjá nektardansmeyjar
frá Óðal Erotic Club í
Reykjavík, og komu þær
við í Hnífsdal til að sýna
karlmönnunum, hvað þeir
ættu í vændum, kæmu
þeir í Sjallann. Kristján
Kristjánsson, formaður

Lionsklúbbs Ísafjarðar
sagðist í samtali við blaðið
vera ánægður með
kvöldið þrátt fyrir að gestir
hafi verið í færra lagi.
,,Það er rétt að þetta
var í fyrsta skipti sem
kona fær aðgang að
skemmtun þessari og
ástæðan er sú að það
hefur ekki verið nein kona
á staðnum, sem verið
hefur félagi í Lionsklúbbi.
Þórunn er í Lionsklúbbnum Eir í Reykjavík og því
var ekki hægt að neita
henni um inngöngu. Það
er rétt að á skemmtunum
sem þessum eru oft
sagðir tvíræðir brandarar
en á það skal bent að
konur eru ekkert skárri en
karlar þegar slíkar sögur
eru sagðar. Við vorum
ekkert hófsamari þótt
Þórunn væri á meðal
okkar. Skemmtunin fór
fram á hefðbundinn hátt
og ég veit ekki annað en
að karlmennirnir hafi verið
ánægðir með nærveru
Þórunnar. Ég heyrði sagt
að Bryndís Schram hefði
sótt eftir að fá að koma á
kútmagakvöld fyrir

mörgum árum en hefði
verið vísað frá við dyrnar,
sagði Kristján, en hann
kannaðist ekki við þá
sögu að Bryndísi hefði
verið settir þeir kostir fyrir
inngöngu, að hún myndi
skemmta karlmönnunum
með því að koma fram
nakin.
,,Þetta var forvitnilegt
og skemmtilegt kvöld og
eiginlega alveg eins og ég
átti von á. Þar sem þetta
var í fyrsta skipti sem ég
sæki slíka skemmtun hef
ég ekki samanburð, en
mér fannst karlarnir ekki
fara fram úr hófi. Þeir voru
nú það elskulegir að
standa upp og syngja
,,Fósturlandsins freyja
fyrir mig. Ég efast um að
ég eigi eftir að upplifa
slíka stemmningu aftur að
vera eina konan í hópi
hátt í hundrað herramanna. Mér leið mjög
vel, sagði Þórunn Gestsdóttir. Ljósmyndari
blaðsins kom við á
kútmagakvöldinu og tók
þar meðfylgjandi myndir.

Þórunn Gestsdóttir og Heiðar Ástvaldsson danskennari, sem
var á meðal gesta á kútmagakvöldinu.

Hlífarsamsætið

Líf og fjör hjá
eldri borgurum

Þrjár hressar og fallegar. Frá vinstri: Anna Málfríður
Jónsdóttir og amma hennar Herdís Albertsdóttir. Á milli
þeirra stendur Sölvey Jósefsdóttir.

Félagar úr Harmonikkufélagi Ísafjarðar, þeir Baldur
Geirmundsson, Gunnar Hólm Sumarliðason og Sæmundur
Guðmundsson léku fyrir dansi.

Fjölmenni var á Hlífarsamsætinu á sunnudag, líkt og undanfarin ár.

Og eldri borgararnir létu sitt ekki eftir liggja í dansinum.

Hið árlega Hlífarsamsæti kvenfélagsins Hlífar á
Ísafirði var haldið í félagsheimilinu í Hnífsdal á
sunnudag. Að venju
mættu fjölmargir eldri
borgarar til samsætisins
enda mikil skemmtun og
veitingarnar ekki af lakara
taginu.
Það var Halla Sigurðardóttir, formaður skemmtinefndar Hlífar sem setti
skemmtunina og Herdís
Þorsteinsdóttir, formaður
Hlífar flutti ávarp. Hlífarkórinn söng undir stjórn
Margrétar Geirsdóttur og

sr. Valdimar Hreiðarsson,
sóknarprestur á Suðureyri
flutti ávarp. Þá var boðið
upp á kaffiveitingar,
kvartettsöng, leikþátt og
upplestur, flutt var lygasaga, kveðnar voru rímur
og fluttur var leikþátturinn
,,bónorðið eftir Ólaf
Ragnar Hjartar. Að lokum
var stiginn dans við
undirleik félaga úr Harmonikkufélagi Ísafjarðar.
Ljósmyndari blaðsins lét
sig ekki vanta á Hlífarsamsætið og tók þar
meðfylgjandi myndir.

Áhugasamir gestir fylgjast með skemmtuninni.
MIÐVIKUDAGUR 5. MARS 1997
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MYNDBÖND

3NETINU
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SPÓLANí
TÆKINU

○

1. Independence Day

Horfur á fimmtudag
og föstudag:Vestlægátt, víðast kaldi eða
stinningskaldi. Éljagangur um vestanvert
landið en annars þurrt.
Frost 2 til 8 stig. Aðfaranótt föstudags fer lægð
sennilega norðaustur
yfir landið með mikilli
úrkomu.

http://www.stjr.is/hagstofa/
Þú þarft ekki að vera talnaen á henni er hægt að finna
mannfjölda á Íslandi frá 1703,

3. Diabolique

vísitölur og þróun þeirra
http://newproducts.jpl.nasa.

4. Fargo
5. Powder
6. Eye for an eye
7. Last Dance

gov/comet/index.html
Þessi síða er ein af mörgum
síðum um halastjörnuna Hale
Bobb, en á henni er hægt að
finna upplýsingar um stjörnuna,
lengd halans, stefnu, fjarlægð
frá jörð, svo fátt eitt sé nefnt.

8. X-Files

○
○

Ætli „klónun“ sé ekki umtalaðasta afrek vísindanna í dag.

○

○

9. Copycat
10. Final Cut

Hérna getur þú fengið að vita
allt um hvernig þetta er gert.

The Arrival
The Arrival er mynd
um stjörnufræðingin Zane
Ziminski sem leikin er af
Charlie Sheen, sem hefur
það að atvinnu að hlusta
eftir hljóðmerkjum utan
úr geimnum sem gefur til
kynna að líf sé á öðrum
hnöttum. Dag einn uppgötvar hann hljóð sem eru
ekki úr þessum heimi.
Mynd sem gefur The
X-files ekkert eftir.

Horfur á laugardag:
Suðvestan hvassviðri
og él um sunnanvert
landið en austan og
suðaustan hvassviðri
og snjókoma um norðanvert landið. Víðast
vægt frost.
Á sunnudag og
mánudag lítur út fyrir
hæga breytilega eða
vestlæga átt með éljum vestanvert landið
og frost um allt land.

Veit einver um kertastjakann?
Hár fimm arma kertastjaki hvarf
frá Hótel Ísafirði 12. eða 13.
febrúar s.l. Stjakinn sem hótelið
var með í láni, hefur ekki mikið
fjárhagslegt gildi en þeim mun
meira tilfinningalegt gildi því að
um erfðagrip er að ræða. Ef
einhver veit hvar stjakinn er
niðurkominn þá er viðkomandi
vinsamlega beðinn um að gera
viðvart á Hótel Ísafirði í síma 456
4111
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http://biomednet.com/
hmsbeagle/
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glöggur til að kíkja á þessa síðu

2. Last Man Standing

HELGAR
veðrið

talnaefn/talnaefn.htm
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TOPP

Til sölu mjög fallegur og vel með
farinn Subaru Legacy GL 2000i
Sedan árg. 1992, ekinn 85 þús.
km. Skipti á ódýrari koma til
greina. Upplýsingar í síma 456
8334 eftir hádegi.
Til sölu dráttarkúla og beisli á
Lancer. Allar nánari upplýsingar
í síma 456 4958
Til sölu Arctic Cat Wildcat 700
árg. 1992, ekinn 2000 mílur.
Upplýsingar í síma 456 4958 eftir
kl. 19.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Til sölu tveggja og þriggja sæta
sófar og tveir stofuskápar. Upplýsingar í síma 456 3351

Óska eftir að kaupa sjávarútvegsspilið. Þarf að vera vel með
farið. Upplýsingar veitir Gylfi í
síma 456 3915

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Kjarni þessa máls er ef til vill sá, sem lítillega var
ræddur fyrir rúmu ári, sem sé hvort ákvarðanir, er skipt
geta íbúa í snjóflóðabyggðum lífi og dauða, skuli teknar í
Reykjavík eða heima. Sýslumaðurinn vakti athygli á því,
hvernig samskiptin geta orðið. Veðurstofustjóri bar af sér
og vísaði ábyrgðinni heim, andstætt eigin fyrirmælum í
bæklingnum ársgamla.
Hvers vegna þurfti sérstaka lagasetningu í árslok 1995
til að flytja valdið suður á Veðurstofu ef sjálfur stjórnandi
hennar telur hana marklausa?
Segir þessi vandræðagangur, þar sem hver ber af sér,
ekki alla söguna? Svarið getur aðeins orðið eitt, jú.
Auk þess má velta fyrir sér hvort svo mikilvægar
ákvarðanir, sem hér um ræðir kalli ekki enn frekar á
flutning annarra slíkra suður. Og á eftir fylgja íbúarnir og
sveitarstjórnarmennirnir. Er leikurinn til þess gerður?
-Stakkur.

○

Ávörðun heima í Bolungarvík
eða á skrifstofu fyrir sunnan?

○

○

Í útvarpi allra landsmanna fann Jónas Guðmundsson,
sýslumaður í Bolungarvík að því, að sér fyndist
Veðurstofan hafa verið sein til að vara við snjóflóðahættu
21. febrúar 1997 í Bolungarvík. Engin leið er fyrir
ókunnuga og fjarstadda að leggja mat á þá fullyrðingu.
Ástæðulaust er að draga orð sýslumanns í efa um það að
ákvörðun um rýmingu hafi borist seint til hans.
Staðreyndir tala sínu máli snjóflóðin féllu með nokkru
millibili og hin formlega rýmingarákvörðun Veðurstofunnar, samkvæmt alþekktum upplýsingum hennar og
Almannavarna ríkisins, barst seint.
Hvað sem ætlast mátti til af sýslumanni og almannavarnanefnd í sambandi við snjóflóðin er eitt þó ljóst, að
Veðurstofustjóri var ekki trúverðugur þegar hann fullyrti
í sjónvarpsfréttum á ríkissjónvarpinu þetta sama kvöld,
að yfirvöld heima í héraði gætu og ættu að rýma sjálf. Ekki
má gleyma því að Veðurstofustjóri Íslands, Magnús
Jónsson birtist reglulega á skjánum fyrir augum all
flestra landsmanna og segir þeim veðurfréttir. Staða hans
gagnvart almenningi er því öll önnur og betri en Jónasar
Guðmundssonar sýslumanns í Bolungarvík.
Almenningur hefur ástæðu til að draga ekki í efa
fullyrðingar Veðurstofustjóra, sem hátt settur embættismaður íslenska ríkisins og vel þekktur af skjánum. Þess
vegna er enn mikilvægara að fara rétt með þekktar
staðreyndir.

○

Hlutverk Veðurstofu Íslands

○

Fátt er Vestfirðingum meira alvörumál en sú ógn sem
stafar af snjóflóðum í byggð. Fyrsta alvarlega áminningin
um hættuna um all langt skeið var snjóflóðið sem eyðilagði
skíðamannvirkin á Seljalandsdal og sumarbústaðina í
Tungudal, hinn 5. apríl 1994. Þá fórst einn maður.
Snjóflóð á hús í Súðavík sama ár, hinn 18. desember,
minnti rækilega á hættuna, en þá fór betur en á horfðist,
því íbúi hússins slapp lítt meiddur. Ársins 1995 verður
minnst um ókomna tíð vegna afleiðinga snjóflóðanna í
Súðavík og á Flateyri, í janúar og október. Samtals fórust
34, auk eins í Reykhólasveit og Norðmanns í Bláfjöllum.
Á einu ári urðu fórnarlömb snjóflóða á Íslandi alls 36.
Snjóflóð höfðu fallið áður, 1910 fórust 20 manns í
Hnífsdal, 4 í Skálavík skömmu síðar, 1919 fórust alls 18
í nokkrum snjóflóðum í Siglufirði og Héðinsfirði, að
ógleymdum snjóflóðum á Neskaupstað 1974, þá fórust
12 og á Patreksfirði fórust 4 í janúar 1983, svo aðeins fá
séu talin.
Snjóflóð féll 1984 á hús í Holtahverfi á Ísafirði án þess
að valda manntjóni. Í Bolungarvík hafa íbúar sloppið vel
fram undir 21. febrúar síðast liðinn, en þá
skall hurð nærri hælum. Hvort sem okkur
líkar það betur eða verr eru snjóflóð og sú
ógn sem þeim fylgir þáttur lífsins á
Vestfjörðum. Versti kosturinn af öllum
í boði er sá að neita staðreyndum,
að vilja ekki horfast í augu við
þann veruleika sem við blasir.
Hvarvetna í mannlegri tilvist
hættir fólki til að velja
þennan kost. Kannski er
hann nærtækastur og auðveldastur í fyrstu lotu.
Föstudaginn 21. febrúar
síðast liðinn féllu tvö snjóflóð
á þrjú hús í Bolungarvík. Tvö
þeirra skemmdust umtalsvert, einkum annað, þar
sem milliveggir brotnuðu,
auk frekara tjóns.
Atburðarásin er einkar
forvitnileg fyrir utan að
komandi. Fyrir réttu ári
eða svo dreifðu Veðurstofa
Íslands og Almannavarnir fjórblöðungi í öll hús á Flateyri,
Ísafirði, Hnífsdal, Bolungarvík og Súðavík. Þar var gerð
grein fyrir nýjum hætti við ákvörðun þegar hús skal rýma
vegna hættu á snjóflóðum. Í stuttu máli var ákvörðun um
rýmingu flutt frá yfirvöldum í heimabyggð, almannavarnanefnd, til Veðurstofu Íslands, sem skipulagt hefur
starfsemi sína í þessu tilliti. Margir fögnuðu því að
ákvörðun um rýmingu var flutt á skrifstofu fyrir sunnan,
einkum sveitarstjórnarmenn.

○

Snjóflóð í
Bolungarvík og
Veðurstofa Íslands

Óska eftir 2-3ja herbergjaíbúð til
leigu á Ísafirði. Upplýsingar í síma
456 3654
Til sölu Arctic Cat EXT Special
árg. 1992, ekinn 3.200 mílur. Góð
greiðslukjör. Upplýsingar í síma
456 4244 og vs. 456 4566
Til sölu MMC L-300 árgerð
1989. Upplýsingar í síma 456
3740

Til sölu Rainbow ryksuga ásamt
öllum fylgihlutum. Upplýsingar í
síma 456 6227, Þórey.
Til sölu mjög góð og lítið notuð15"
jeppadekk á fimm gata felgum.
Stærð 235/75, passa vel undir Ford
Bronco. Verð kr. 48 þús. Upplýsingar
í síma 456 4305 eftir kl. 18.
Barnapía óskast eitt kvöld í viku.
Ég bý við Seljalandsveg. Upplýsingar
í síma 456 4445, Dagný.

Til sölu Pioneer 12 feta plastbátur
með árum, kefum og kerru. Skipti á
tölvu koma til greina. Upplýsingar í
síma 456 3421
Til leigu eða sölu er 4ja herbergja
einbýlishús á Suðureyri, laust strax.
Upplýsingar eru veittar í síma 456
6350 eftir kl. 21.
Til sölu Kästle skíði, 150 og 160cm
með bindingum. Upplýsingar í síma
456 3579.

kaup & sala
ókeypis smáauglýsingar

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 567 6217
eftir kl. 20.
Til sölu Laser 486 100mhz, 32mb
vinnsluminni, 855 HDD. Fullt af
forritum. Upplýsingar í síma 456
5135 eða 456 3072
Til sölu er vel með farinn Silvercross
barnavagn og Hókus Pókus stóll.
Upplýsingar í síma 456 4333
Til sölu 2ja herbergja íbúð. Er í
toppstandi. Engin útborgun - mjög
gott verð, er laus. Upplýsingar í síma
456 3128
Óska eftir 160cm skíðum. Upplýsingar í síma 456 3642
Óska eftir að kaupa skíðaklossa nr.
39-40. Upplýsingar í síma 456 4482

Hestamenn! Til sölu fjórir hesthúsbásar í Hnífsdal. Upplýsingar í síma
456 4023
Til söluArctic Cat Eltigre árg. 1990.
Mjög fallegur og vel með farinn
vélsleði. Góður staðgreiðsluafsláttur.
Upplýsingar í síma 456 552 2251
Til sölu er íbúðin að Brekkugötu 1,
Þingeyri sem er neðri hæð í tvíbýlishúsi. Selst ódýrt. Upplýsingar í síma
456 4204
Gullúr tapaðist í Studio Dan fyrir
jól. Upplýsingar í síma 456 3881
Til sölu lítið einbýlishús að Tangagötu 21, laust fljótlega. Upplýsingar
í síma 456 3881
Til söluEmmaljung burðarrúm með
eggjadýnu, lítið notað og selst á 11
þúsund. Einnig til sölu Silver Cross
barnavagn með bátalagi, burðargrind
undir. Systkinastóll á Silver Cross

barnavagn einnig til sölu ásamt
barnagrind. Upplýsingar í síma
456 5199
Árshátíð SVFÍ! Árshátíð SVFÍ
verður haldin á Hótel Loftleiðum
laugardaginn 5. apríl n.k. Þeir
félagar í SVFÍ sem áhuga hafa á
að sækja hátíðina, er vinsamlegast
bent á að panta fyrir 8. mars í síma
437 1265 (Áslaug), 893 2178
(Ásta) og 568 2267 (Ingileif).
Upplýsingar fást í sömu símum
Til sölu er 70m² íbúð að Mjallargötu 1. Nánari upplýsingar eru
veittar í símum 456 4081 og 892
1990.
Óska eftir að kaupabarnaskíðaskó fyrir 7 - 8 ára. Allar nánari
upplýsingar veitir Finnbogi í síma
456 4686.
Óska eftir píanói fyrir tónlistarnema. Nánari upplýsingar eru
gefnar í síma 456 3298.
Til sölu er vatnsrúm, kingsize
dýna og gott rúm. Verð aðeins kr.
20.000,- Upplýsingar eru veittar í
síma 456 4110 eftir kl. 19:00.
Get tekið að mér að passa hálfan
eða allan daginn. Upplýsingar
veitir Ingibjörg í síma 456 4681.
Mánudaginn 10. mars hefjast
útsendingar útvarps frá Grunnskólanum á Ísafirði. Nemandafélag skólans ásamt félagsmiðstöðinni Djúpinu stendur að
útvarpinu, FM 101,0 til sunnudagsins 16. mars. Fjölbreytt dagskrá, leikrit, útvarpssaga og tónlist.
Fimm herbergja íbúð / einbýlishús óskast til leigu frá og með 1.
maí nk. Til greina kemur að leigja
á móti í Hafnarfirði. Upplýsingar
í síma 565 4170.

Hjartveik börn
Með þessum skrifum mínum
vil ég vekja athygli á landssöfnun Neistans, Styrktarfélags
hjartveikra barna, er fram fer
föstudaginn 14. mars nk. Tilhögun söfnunarinnar er á þann
veg að Bylgjan og Stöð 2, verða
með 32 símalínur opnar (567
8500), þar sem tekið verður á
móti framlögum allan daginn
og fram á kvöld.
Þá verður Stöð 2 með 2-3
klukkustunda dagskrá um málefni hjartveikra barna ásamt
skemmtiatriðum. Dagskráin
stendur yfir á meðan tekið er á
móti framlögum. Þá ætlar Gula
línan að leggja þessu málefni
lið og er síminn þar 562 6262.
Sparisjóður Reykjavíkur og
nágrennis í Mjódd er fjárgæsluaðili söfnunarinnar og er reikningsnúmerið 97.
Nú þegar hjartaaðgerðir á
börnum eru hafnar hér á landi,

veldur það gjörbyltingu á þessu
sviði, þar sem einungis 5-7
börn á ári þurfa að fara erlendis
til aðgerða að talið er. Neistinn,
Styrktarfélag hjartveikra barna,
Landssamtök hjartasjúklinga
og Rauði kross Íslands, beittu
sér mjög fyrir því að fá hjartaaðgerðir á börnum fluttar til
Íslands og ber að þakka þeim
er að því stóðu. Ég vona að
sem flestir leggi þessu góða
málefni lið svo að Styrktarsjóður Neistans verði sem öflugastur.
Hlustum á Bylgjuna og
horfum á Stöð 2 föstudaginn
14. mars nk., því þar verður
margt áhugavert efni flutt og
sýnt.
Með kveðju og þökk fyrir
góðar undirtektir.
Jóhann Kárason, formaður
félags hjartasjúklinga á Vestfjörðum.

ÍSAFJARÐARBÆR
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Jóhann Kárason skrifar
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Arnar G. Hinriksson hdl.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar, f.h. bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar, óskar eftir tilboðum í nýbyggingu Sindragötu, milli
Njarðarsunds og Ásgeirsgötu á Ísafirði.
Helstu magntölur: Uppúrtekt 1.514m³,
aðkeyrð fylling 967m³, regnvatnslagnir
138m, vatnslagnir 135m.
Verki skal að fullu lokið fyrir 13. júní nk.
Útboðsgögn eru seld á kr. 10.000,- á
bæjarskrifstofunum, Hafnarstræti 1,
Ísafirði frá og með þriðjudeginum
4. mars. Tilboð verða opnuð á sama
stað þriðjudaginn 18. mars nk. kl. 11:00
að viðstöddum þeim bjóðendum sem
þess óska.
Tæknideild Ísafjarðarbæjar.
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ÚTBOÐ, GATNAGERÐ – SINDRAGATA

○

○

○

○

Fasteignaviðskipti

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Alþýðuflokksfélag Ísafjarðar boðar til
aðalfundar laugardaginn 8. mars kl. 16:00
í Kratahöllinni. Efni fundarins: 1. Tillaga um
að leggja félagið niður. 2. Önnur mál.
Stjórnin.
Sama dag og á sama stað kl. 17.:00
verður haldinn stofnfundur nýs Alþýðuflokksfélags í Ísafjarðarbæ. Jafnaðarmenn eru
kvattir til að fjölmenna á fundinn.

○
○
○
○
○
○
○

Atvinna
Trésmiðir og verkamenn óskast til starfa nú
þegar á Flateyri.
Mikil vinna framundan.
S.I.Pétursson ehf.
Drafnargata 7
Sími 456 7851 og 456 7664

○

FLATEYRI:
Grundarstígur 26: Lítið einbýlishús. Húsið er laust og selst með góðum
kjörum.

○

○

Hlíðarvegur 3: 147m² tvílyft einbýlishús auk 40m² bílskúrs. Eignin er í mikilli
niðurníðslu og selst ódýrt.
Aðalgata 9: U.þ.b. 90m² einbýlishús.

○

SUÐUREYRI:

Sunnuholt 1: Eitt glæsilegasta einbýlishúsið í bænum.
277m² ásamt 40m² bílskúr. Verð 15.500.000,-

Aðalfundur

○
○
○
○
○
○
○

Ljósaland 6: 2x126m² einbýlishús. Hagstæð lán. Verð: 7.500.000,Hafnargata 46: Allt húsið. Selst ódýrt.
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:

○

Kirkjuvegur 2: 214m² glæsilegt einbýlishús.
Laust samkvæmt samkomulagi.

○

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

○

ÍSAFJÖRÐUR:
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Eignarhlutur níu vestfirskra fyrirtækja í Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna

Nemur 1,4 milljarði króna

Eins og greint er frá hér í
blaðinu, hefur Lífeyrissjóður
verslunarmanna keypt eignarhlut Hraðfrystihússins Norðurtanga hf., á Ísafirði í Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna.
Kaupin eru gerð með fyrirvara
um forkaupsrétt stjórnar og
hluthafa Sölumiðstöðvarinnar
en síðla árs í fyrra var tekin
ákvörðun um að breyta Sölumiðstöðinni úr samvinnufélagi
í lokað hlutafélag og hefur
félagið sjálft og einstaka
hluthafar forkaupsrétt að hlutum séu þeir seldir.
Hlutur Norðurtangans í Sölumiðstöðinni var 6,7% og var
söluverðið 455 milljónir króna.
Miðað við sama gengi hlutabréfa, nemur hlutur níu vestfirskra fyrirtækja í Sölumiðstöðinni rúmum 1,4 milljarði
króna. Auk Norðurtangans eiga
í fyrirtækinu, Íshúsfélag Ísfirð-

inga hf., sem á 6,6% hlut að
verðmæti um 448 milljónir,
Hraðfrystihúsið hf., í Hnífsdal
sem á 3,67% að verðmæti um
249 milljónir og Frosti hf., í
Súðavík á 3,19% að verðmæti
um 216,6 milljónir króna. Oddi
hf., á Patreksfirði á 0,21% að
verðmæti um 14,2 milljónir,
Fiskiðjan Freyja hf., á Suðureyri á 0,14% að verðmæti um
9,5 milljónir, Sund hf., á Ísafirði á 0,13% að verðmæti 8,8
milljónir, Bakki hf., á 0,088%
að verðmæti um 5,9 milljónir
og Gunnvör hf., á Ísafirði á
0,045% að verðmæti um 3
milljónir króna.
Framangreind hlutafjáreign
er miðuð við 31. desember
1995 en einhverjar breytingar
munu hafa átt sér stað á
eignarhaldi síðan þá, meðal
annars milli Íshúsfélags Ísfirðinga og Gunnvarar hf.

Eignarhlutur Íshússfélags Ísfirðinga í Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna er að verðmæti um 448 milljónir króna ef miðað er
við sölugengi hlutabréfa Norðurtangans í fyrirtækinu sem seld voru Lífeyrissjóði verslunarmanna fyrir helgina.

FSÍ gert að spara 13,5 milljónir á þremur árum

Alþýðusambandið

Sparnaðurinn leiðir
til byggðaröskunar

Leiðrétta þarf
misræmi í húshitunarkostnaði

Fjórðungssjúkrahúsinu á
Ísafirði er gert að spara 13,5
milljónir króna á næstu þremur
árum samkvæmt tillögum um
niðurskurð á framlögum til
heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. Verði tillagan samþykkt hefur stofnunin 218,8
milljónir króna til umráða á
árinu. Á yfirstandandi ári er
stofnuninni gert að spara 5
milljónir króna, 5,1 milljón á
því næsta og 3,4 milljónir á
árinu 1999. Heildarniðurskurður á framlögum til tólf sjúkrahúsa á landsbyggðinni nemur
160 milljónum króna á tímabilinu og er mikil óánægja
meðal sveitarstjórnarmanna og
stjórnenda sjúkrahúsanna með
niðurskurðartillögurnar. Guðjón Brjánsson, framkvæmdastjóri Fjórðungssjúkrahússins
á Ísafirði sagði í samtali við
blaðið, að forstöðumenn
sjúkrahúsa á landsbyggðinni
væru mjög óánægðir með

tillögurnar og að þeir vonuðust
til hins ítrasta, að horfið yrði
frá niðurskurðinum.
,,Ef tillögurnar ná hins vegar
fram að ganga, verðum við að
leita leiða til að spara og
væntanlega munum við fyrst
skoða launakostnaðinn, en
hann er um 70% af rekstrarkostnaði stofnunarinnar. Við
getum ekki lækkað umsamin
laun en verðum væntanlega að
segja upp fólki, nái tillögurnar
fram að ganga. Þá verðum við
einnig að leita annarra leiða til
sparnaðar,” sagði Guðjón.
Hann sagðist sammála Einari
Njálssyni, bæjarstjóra á Húsavík, en í Morgunblaðinu um
síðustu helgi var haft eftir honum að tillögurnar væru aðför
að landsbyggðinni og að þær
myndu leiða af sér byggðaröskun.
Stjórnendur FSÍ hafa mætt
nokkurri gagnrýni á undanförnum árum vegna þeirra

fjölda íbúða og einbýlishúsa
sem stofnunin hefur haft á leigu
á Ísafirði og hafa sumar staðið
auðar svo mánuðum skiptir.
Kemur til greina á vegum FSÍ
að fækka leiguíbúðunum?
,,Þetta er alveg rétt. Því
miður hafa íbúðir sem við
höfum tekið á leigu, ekki alltaf
verið fullnýttar, en það hefur
verið tímabundið. Ástæðan
fyrir því að við erum að taka
þessar íbúðir á leigu er einfaldlega brýn nauðsyn. Við búum
við það að hafa ekki fullmannaðar stöður hjúkrunarfræðinga og til þess að geta
ráðið þá til stofnunarinnar,
þurfum við að hafa íbúðir. Oft
berast okkur fyrirspurnir frá
hjúkrunarfræðingum með mjög
stuttum fyrirvara og við viljum
ekki standa frammi fyrir því
að geta ekki boðið starf á þeirri
forsendu að það sé ekkert
húsnæði laust,” sagði Guðjón.
Hann sagði FSÍ vera með tíu

íbúðir á leigu og væru þær allar
í leigu í dag. Auk þess hefði
stofnunin yfir að ráða fjórum
húsum sem eru í eigu FSÍ og
HSÍ.
Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði hefur einnig orðið fyrir
gagnrýni vegna símaþjónustu
stofnunarinnar, en mjög erfitt
getur verið að ná sambandi við
spítalann og eru dæmi þess að
hringt hafi nokkrum sinnum út
á skiptiborði stofnunarinnar. Er
það bagalegt þegar líf liggur
við að ekki sé hægt að ná í
stofnun sem þessa. ,,Við vitum
af þessum vanda og á síðasta
stjórnarfundi FSÍ var samþykkt
að keypt yrði ný símstöð. Með
tilkomu hennar mun ástandið
gjörbreytast og þar með skapast
möguleikar fyrir fólk að ná
beint inn á hinar ýmsu deildir
með beinu innvali. Þjónustan á
að batna og það verður á næstu
vikum sem þetta verður frágengið,” sagði Guðjón.

Stjórn og samninganefnd
Alþýðusambands Vestfjarða,
samþykkti á fundi sínum á
sunnudag, að skora á ríkisstjórn og Alþingi, að beita
öllum sínum ráðum til að
leiðrétta það mikla misræmi
sem fram kemur í mismunandi orkukostnaði til húshitunar á hinum köldu svæðum
landsins í samanburði við

höfuðborgarsvæðið.
Í ályktun stjórnar og samninganefndar ASV segir: ,,Það
skýtur skökku við að þessu
misræmi sé viðhaldið á sama
tíma og verið er að bjóða
erlendum stóriðjufyrirtækjum orku á gjafverði miðað
við það sem almenningur býr
við.”

Héraðsdómur

Hafnar útburði

Héraðsdómur Vestfjarða
hafnaði á föstudag útburðarkröfu Eigendafélags Félagsheimilis Patreksfjarðar varðandi Sigurð Inga Pálsson
rekstraraðila, sem neitað hefur að yfirgefa húsið.
Dómurinn taldi svo djúpstæðan ágreining vera milli
aðila um gildi og efndir leigusamnings þess sem aðilar

höfðu gert með sér og réttur
gerðabeiðanda til að fá Sigurð borinn út þótti ekki það
skýr og ótvíræður að hann
uppfyllti skilyrði aðfararlaga.
Með úrskurðinum var Eigendafélaginu gert að greiða
Sigurði 100 þúsund krónur í
málskostnað. Sigurður mun
ætla að halda áfram rekstri
sínum í húsinu fram á sumar.

