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Sleppibúnaður ófrágeng-
inn og siglingaljós óvirk
Skipstjórinn á skelfisk-

skipinu Skel ÍS frá Flateyri
hefur verið áminntur af
Landhelgisgæslunni vegna
fjölmargra atriða sem ekki
reyndust í lagi við skyndi-
skoðun sem Landhelgis-
gæslan framkvæmdi um
borð í skipinu á mánudag í
síðustu viku. Frá þessu er
greint í DV en þar segir að
Skel ÍS hafi verið að veiðum

á Dýrafirði er Landhelgis-
gæslan stöðvaði skipið.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins, gerði Landhelgis-
gæslan athugasemdir við að
eftirlitsbók hefði aldrei verið
færð, vantað hefði einn bjarg-
hring og annar hefði verið illa
merktur, öll siglinga- og fiski-
ljós hefðu verið óvirk ef frá
eru talin hliðarljós, slökkt
hefði verið á neyðarbylgju og

að björgunaræfing hefði ekki
verið haldin. Þá gerði Land-
helgisgæslan athugasemdir
við að nýliðafærsla hefði ekki
verið skráð en framkvæmd að
sögn skipstjóra, skoðun á
öðrum gúmmíbáti hefði runn-
ið út 11. febrúar sl., öryggis-
plan hefði vantað, refkerfi
væri óúttekið, sjósetningar-
búnaður gúmmíbjörgunarbáta
væri ófrágenginn og að eld-

viðvörunarkerfi hefði verið
óuppsett auk fleiri minni-
háttar atriða.

Helgi Hallvarðsson, yfir-
maður gæsluframkvæmda
Landhelgisgæslunnar sagði
í samtali við DV að hér væri
um mjög alvarlegt mál að
ræða þar sem mörg veiga-
mikil atriði hefðu verið í
ólagi um borð í skipinu.

Skel ÍS 33 við komuna til Flateyrar frá Bandaríkjunum á síðasta ári.

Skyndiskoðun um borð í skelfiskskipinu Skel ÍS

Árleg Sólrisuhátíð Framhaldsskóla Vestfjarða

Fjölbreytt dagskrá listviðburða
Hin árlega Sólrisuhátíð

Framhaldsskóla Vestfjarða
hefst á föstudag með opnun
kaffihússins Sól og ljúfum

tónum frá djasssveitinni Kom-
rad og  sósíalískum trúbador.

Fjölmargir listviðburðir
verða á hátíðinni sem stendur

til sunnudagsins 15. mars og
má þar nefna tónleika með
Andhéra og Súrefni og  Megas
og Súkkat auk þess sem nem-

endur munu frumsýna leik-
ritið Dalur hinna blindu eftir
H.G.Wells. Nánari dagskrá
er í nýútkomnu blaði skólans.

Vestfirðir

Víða þungfært
sökum snjóa

Mikil ofankoma hefur verið
á Vestfjörðum undanfarna tvo
sólarhringa og voru flestar
aðalleiðir frá Ísafirði þung-
færar árla í gærmorgun. Sömu
sögu er að segja af færð
innanbæjar í flestum sveitar-
félögum, en síðdegis í gærdag
hafði snjómokstursmönnum
tekist að opna flestar leiðir,
jafnt innanbæjar sem utan.

Á níunda tímanum á mánu-

dagskvöld féll snjóflóð úr Sel-
ársbólsurð og lokaðist vegur-
inn um Hvilftarströnd af þeim
sökum. Flóðið, sem var mjög
þunnt var talið um 60 metra
breitt. Þá féll snjóflóð á veginn
um Hestfjörð í Ísafjarðardjúpi
og var það hreinsað um miðj-
an dag í gær. Þungfært var um
Ísafjarðardjúp í gærdag og
stóðu vonir til að leiðin  suður
yrði orðin fær síðdegis.

Bolungarvíkurhöfn

Innsiglingin
dýpkuð í sumar

Ráðgert er að verja 23 millj-
ónum króna í dýpkun innsigl-
ingarinnar í Bolungarvíkur-
höfn á þessu ári, samkvæmt
fjárhagsáætlun bæjarsjóðs
Bolungarvíkur. Til stóð að
ráðast í viðhald og styrkingu
á Grundargarði en frá því hef-
ur verið horfið í bili.

,,Á fjögurra ára áætlun
settum við sem forgangsverk-
efni að lagfæra Grundargarð.
Síðan varð hér óhapp í haust

er loðnuskip tók niðri í inn-
siglingunni og vildu menn
rekja það til að innsiglingin
væri ekki nógu örugg. Í fram-
haldi af því var gengið til
samninga við samgönguráð-
herra og Siglingamálastofnun
um að breyta framkvæmdaröð
og hefur verið ákveðið að ráð-
ast í dýpkunarframkvæmdir í
sumar," sagði Ólafur Krist-
jánsson, bæjarstjóri.

Ísafjarðarbær

Freðnar lagnir
Pípulagningamenn á Ísa-

firði hafa frá því um síðustu
helgi, fengið á þriðja tug út-
kalla vegna frosinna vatns-
lagna í heimahúsum og fyrir-
tækjum.

Að sögn Alfreðs Erlings-
sonar pípulagningameistara,

hafa skemmdir verið litlar til
þessa, en óvíst væri um endan-
legt tjón fyrr en slaknaði á
frostinu.

Hann sagði bestu lausnina
til að losna við skemmdir væri
að láta vatn renna þegar miklu
frosti væri spáð.
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Leiðari

Ísafjarðarbær

Samvinnuferðir selja
Reykhólahreppur

Milljóna króna tjón
Ísafjarðarbær

Ríó tríó á hótelinu
Í síðasta blaði var greint frá ferðahugleiðingum Vestfirð-

inga á komandi sumri. Í fréttinni var sagt frá því að sölu-
skrifstofa Flugleiða á Ísafirði yrði lögð niður frá og með 15.
mars og yrðu því ferðir með félaginu seldar í Reykjavík.
Það mun rangt verða því söluskrifstofa Samvinnuferða -
Landsýnar á Ísafirði hefur söluumboð fyrir Flugleiði.

Það kom landsmönnum
nokkuð á óvart þegar Vest-
firðingar  tóku það frumkvæði
að bjóða hingað landflótta
fólki frá fyrrum Júgóslavíu,
að ekki sé talað um þegar ljóst
varð að hrakspár úrtöluradda
rættust ekki.

Þeir sem til þekkja vita hins
vegar að Vestfirðingum er það
engin nýlunda að fólk komi
hingað lengra að en t.d.
sunnan úr Faxaflóa, búi hér
og starfi um lengri eða
skemmri tíma og verði hér
jafnvel rótgróið. Þegar haldið
var upp á alþjóða trúarbragða-
daginn fyrir sex árum bjó á
norðanverðum Vestfjörðum
fólk af yfir tuttugu þjóðernum

og nú má finna hér fulltrúa
líklega 30-40 þjóða í öllum
heimsálfum.

Einn af alþjóðadögum Sam-
einuðu þjóðanna er 21. mars,
sem er helgaður baráttu gegn
kynþáttafordómum. Sé þetta
umorðað er jú verið að tala
um að vinna að einingu fólks
af ólíkum uppruna. Það er
gaman til þess að vita að
meðan sumstaðar er verið að
fást við þetta undir formerkj-
um vandamála, geta Vestfirð-
ingar skoðað fjölþjóðlega
flóru mannlífs hér og litið á
hana sem auðlegð sem við
höfum þó ekki nema að litlu
leyti lært að njóta. Það er á
þeim nótum sem nú er verið

að halda upp á 21. mars á
Ísafirði með þátttöku frá öllum
norðanverðum Vestfjörðum.

Þar sem daginn ber upp á
laugardag er gott svigrúm til
að gera sér glaðan dag. Hug-
myndin er að hafa opið hús
með fjölþjóðlegri dagskrá, ís-
lenskt og erlent í bland, söng,
dansi og jafnvel leikjum, auk
þess sem boðið verður upp á
margskyns góðgæti.

Í tengslum við uppákomuna
stendur til að gera lítið upp-
lýsingarit sem nýst geti þeim
sem hingað koma eða eru
nýkomnir um ýmsa menning-
ar- og félagsstarfsemi í því
skyni að fólk geti sem fyrst
orðið virkt í samfélagslífinu

öllu, ekki aðeins atvinnustarf-
semi.

Það er engan veginn auðvelt
að hafa yfirsýn yfir alla sem
málið snertir og því er fólk
eindregið beðið að hafa sam-
band, hafi ekki þegar verið til
þess leitað.

Varðandi opna húsið, má
hafa samband við Dorothee
Lubecki, ferðamálafulltrúa í
vinnusíma 456 4780 eða
heimasíma 456 3319, Ingu
Dan í síma 456 4071 eða
Bryndísi Friðgeirsdóttur á
skrifstofu Rauða krossins í
síma 456 3180. Best er að
tala við Bryndísi um upplýs-
ingar um bæklinginn.

Alþjóðlegt menningar-
hlaðborð á Ísafirði

Áhugahópur um menningarfjölbreytni á Vestfjörðum

Meta þarf
 stöðuna

Grunnskólamálið klauf
bæjarfulltrúahóp Íhaldsins í
tvær fylkingar og splundraði
skipshöfn þeirra og krata á bæjarskútu Ísafjarðarbæjar.
Bæjarstjórinn tók pokann sinn, stökk í land á strandstað
og hélt rakleiðis norður yfir heiðar til að freista gæfunnar
í nýju skipsrúmi.

Upplausnarinnar í kjölfar átakanna í skólamálinu gætir
í komandi bæjarstjórnarkosningum. Meirihluti þeirra
bæjarfulltrúa sem enn verma stólana hefur ákveðið að
hætta afskiptum af sveitarstjórnarmálum saddir lífdaga.
Fáir vilja hlaupa í skarðið.

Bæjarpólitíkin á Ísafirði er haldin doða. Framsóknar-
menn eru samir við sig enda rekast þeir illa í annarra réttir.
Andardráttur Funklistans er ekki merkjanlegur og framboð
ekki á döfinni. Líkur eru taldar á að Allaballar, Kratar og
Kvennalistinn hafni í einni flatsæng. Þann ráðahag á eftir
að blessa. Sjálfstæðisflokkurinn mátti sætta sig við algjört
áhugaleysi fyrir prófkjöri, sem lognaðist útaf. Mun einhver
á þeim bæ þá sagt hafa, að nú væri Snorrabúð stekkur.

Mörg ár og nokkrar kosningar eru síðan Bolvíkingar
spöruðu sér kosningavafstur og endurnýjuðu umboð sitj-
andi bæjarfulltrúa án kosninga. Ekki er annað vitað en að
Bolvíkingar hafi verið nokkuð sáttir við uppátækið þótt
misjafnlega mæltist það fyrir utan sveitar.

Sjálfstæðismenn á Ólafsfirði hafa nú viðrað hugmynd
um sameiginlegt framboð allra flokka (og væntanlega
flokksleysingja), sem þýðir, ef eftir gengur, að sjálfkjörið
verður í bæjarstjórn. Ástæðan, segja þeir, er kröpp staða
bæjarfélagsins og undir slíkum kringumstæðum þarf lítið
og vanmáttugt sveitarfélag á sterkri og samstilltri stjórn að
halda, fólki sem er fúst til verka og valið eftir þekkingu
þess og reynslu, en ekki einlitum flokkslínum.

Atkvæðisrétturinn er meðal þess helgasta sem
frjálsborinn maður hefur yfir að ráða. Pólitísk átök um
yfirráð yfir litlu samfélagi, sem auk þess á við mikinn
vanda að etja, geta verið vafasöm, jafnvel skaðleg. Sam-
komulag á breiðum grunni um stjórn sveitarfélagsins,
hugsanlega án kosninga, kann því að vera réttlætanlegt
þótt undartekningin leiði til skerðingar á lögvernduðum
rétti kjósenda.

Doðinn í komandi sveitarstjórnarkosningum í Ísafjarðar-
bæ er áhyggjuefni. Bæjarfélagið er fólkið sem hér býr,
ekkert annað. Þess vegna varðar stjórn bæjarfélagsins
hagsmuni okkar allra. Áhugamenn um velferð Ísafjarðar-
bæjar ættu að meta stöðuna og láta til sín taka.

s.h.

Verðsamanburður samstarfsverkefnis ASÍ, BSRB og

Allt að 89% ve
ur á leikskólag

Samstarfsverkefni ASÍ,
BSRB og Neytendasam-
takanna hefur gert verð-
samanburð á leikskóla-
gjöldum í stærstu sveitar-
félögum landsins, sem
framkvæmt var í febrúar. Í
ljós kom að mikill verð-
munur er milli sveitarfélaga
og er hann meiri fyrir for-
gangshópa en hjón og sam-
búðarfólk. Verðmunur fyrir
fullan leikskóladag eða átta
stundir er 43% fyrir hjón

og sambúðarfólk, en 76% fyrir
forgangshópa. Hjá síðar-
nefnda hópnum eykst munur-
inn enn sé litið á níu stunda
leikskóla og verður 89%.

Fyrir hjón og sambúðarfólk
er heilsdagsskóli fyrir eitt barn
dýrastur á Húsavík hvort sem
er miðað við átta eða níu
stundir. Átta stunda heilsdags-
skóli er ódýrastur á Neskaup-
stað. Fyrir forgangshóp er
heilsdagsskólinn fyrir eitt
barn dýrastur á Húsavík og í

Grindavík sé miðað við átta
stundur, en fyrir níu stundir er
dýrast á Húsavík. Það er hins
vegar Neskaupstaður sem
býður forgangshópum lægsta
verðið fyrir átta stundir en
Reykjavík fyrir níu stundir.
Munurinn er um 76%.

Verðmunur fyrir hálfsdags-
leikskóla er um 80% fyrir for-
gangshópa. Lægst eru gjöldin
í Kópavogi en hæst í Hafnar-
firði og á það bæði við um
fjórar stundir og fjóra og hálfa.

En það skal tekið fram að
Hafnarfjörður býður ekki upp
á forgangsverð fyrir hálfan
dag. Fyrir hjón og sambúðar-
fólk er munurinn hins vegar
26% fyrir fjórar stundir en
22% fyrir fjóra og hálfa.
Gjaldskrá fyrir forgangshópa
með tvö börn í heilsdagsskóla
í átta stundir er lægst í Reykja-
vík en hæst á Húsavík og er
munurinn 70%.  Fyrir hjón og
sambúðarfólk er leikskóli
tveggja barna í átta klukku-

Milljóna króna tjón varð á skólahúsinu á Reykhólum á
mánudag þegar heitavatnslögn gaf sig og um 100 gráðu
heitt vatn lak um húsið. Auk gólfefna og innanstokksmuna
er talið að tölvur, ljósritunar- og rafmagnstæki hafi skemmst
auk þess sem vatn komst undir gólfið í íþróttahúsinu.Verið
er að meta tjónið á vegum tryggingarfélags hreppsins.

Næstkomandi föstudagskvöld efnir ferðaskrifstofan
Samvinnuferðir - Landsýn til ferðakynningar á Hótel Ísa-
firði. Þar verða ferðir sumarsins kynntar auk þess sem Ríó
tríó skemmtir með söng og glensi. Boðið verður upp á
tískusýningar þar sem fegurðardísir sýna auk þess sem
ferðahappdrætti verður í boði með veglegum vinningum.
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g Neytendasamtakanna

erðmun-
gjöldum

stundir ódýrastur í Vest-
mannaeyjum en dýrastur á
Húsavík og er munurinn 46%.

Þegar litið er til verðsam-
anburðarins verður að hafa í
huga að sum sveitarfélög hafa
þegar hækkað gjaldskrá sína
fyrir leikskóla á þessu ári,
önnur hafa tilkynnt um hækk-
anir sem ekki eru komnar til
framkvæmda. Fyrirhugaðar
hækkanir geta því að sjálf-
sögðu breytt stöðu einstakra
sveitarfélaga í samanburðin-

um. Hveragerði, Höfn, Egils-
staðir og Akureyri hækkuðu
gjaldskrár sínar í febrúar og
Vestmannaeyjar og Húsavík í
janúar. Nokkur sveitarfélög
hafa tilkynnt um hækkanir í
mars, Borgarbyggð um 4%,
Siglufjörður um 5% og Sel-
foss um 5,5% að meðaltali.
Þá hefur Ísafjarðarbær ákveð-
ið að hækka leikskólagjöld
um 10% frá 1. apríl og fæðis-
kostnað um 20%. Á Dalvík er
gjaldskránni breytt á þriggja

mánaða fresti í samræmi við
vísitölu neysluverðs.

Framkvæmdaaðilar verð-
könnunarinnar taka skýrt fram
að í könnuninni er um beinan
verðsamanburð að ræða en
ekki lagt mat á þjónustu. Í því
sambandi má nefna að ekki er
tekið tillit til biðlista, en lág
leikskólagjöld koma ekki
öllum að notum ef biðlistar

koma í veg fyrir að börn fái
leikskólapláss.

Í könnuninni var gjald fyrir
fjórar klukkustundir á leik-
skóla í Ísafjarðarbæ á kr.
7.800. Fyrir fjóra og hálfa
klukkustund þarf að greiða kr.
8.600, kr. 12.738 fyrir 6 klst.,
kr. 17.151 fyrir 8 klst., kr.
17.951 fyrir 8,5 klst., kr.
18.858 fyrir 9 klst., og kr.

30.889 fyrir tvö börn í 8
klukkustundir. Eftir hækkun
verður gjaldið fyrir 4 klukku-
stundir kr. 7.480., kr. 8.617
fyrir 5 klst., kr. 11.262 fyrir 6
klst., kr. 12.064 fyrir 7 klst.,
kr. 15.016 fyrir 8 klst., og kr.
16.894 fyrir 9 klukkustundir.
Verður því Ísafjarðarbær í
hærri kantinum hvað varðar
leikskólagjöld eftir hækkun-

ina 1. apríl. Þá má geta þess
að engin gjaldskrá er til fyrir
forgangshópa í Ísafjarðarbæ
og þarf því að sækja sér-
staklega um afslátt. Syst-
kinaafsláttur verður 25% af
öðru barni og 50% af þriðja
barni. Þessi afsláttur gildir
einnig fyrir barn/börn á
skóladagheimili eigi þau
systkini í leikskóla.

Leikskólagjöld í Ísafjarðarbæ hækka um 10% frá og með næstu mánaðarmótum og fæðisgjald um 20%. Eftir
hækkunina er Ísafjarðarbær á meðal þeirra sveitarfélaga á landinu sem taka hvað hæst gjald fyrir þessa þjónustu.

Sjávarréttahlaðborðið svignaði undan þeim kræsingum sem
í boði voru á kúttmagakvöldi Lions á föstudagskvöld.

Flosi Jakobsson, Guðmundur Páll Einarsson og Snorri
Bogason voru á meðal gesta á kúttmagakvöldinu.

Þar voru einnig þeir Rörtæknis-menn, Sigurður Ingimars-
son, Þráinn Eyjólfsson og Össur Pétur Össurarson.

Þeir félagar Jón Friðgeir Einarsson og Sævar Gestsson
höfðu um margt að ræða.

Kúttmagakvöld Lionsklúbbs Ísafjarðar

Fullveðja karlmenn skemmta sér
Hið árlega kúttmaga-

kvöld Lionsklúbbs
Ísafjarðar fór fram í

félagsheimilinu í Hnífsdal
á föstudagskvöld. Líkt

og fyrr var öllum full-
veðja körlum boðin

þátttaka í kvöldinu, en
sem kunnugt er hafa

kvöld sem þessi einung-

is verið ætluð karlmönn-
um.

Á kvöldinu var boðið
upp á fjölbreytt sjávar-

réttahlaðborð og er það

mál manna að sjaldan
eða aldrei hafi það verið

glæsilegra en í ár. Þá
voru fjölmörg skemmti-
atriði við karla hæfi auk

þess sem haldið var
bögglauppboð við góðar

undirtektir viðstaddra.
Ljósmyndari blaðsins leit

inn á skemmtunina og
tók þar meðfylgjandi

myndir.

KK og Guðmundur Pétursson
skemmta af sinni alkunnu snilld föstu-
daginn 13. mars og laugardaginn 14. mars.

Alvöru steikur að
 amerískum hætti
Pantið borð tímanlega

Hótel Ísafjörður
sími 456 4111

Verðbréfafyrirtækið Handsal hf

Tekur að sér skuldabréfa-
útboð fyrir Ísafjarðarbæ

skipti sem skuldabréf sveitar-
félags utan höfuðborgarsvæð-
isins eru skráð á Verðbréfa-
þingi Íslands.

Ávöxtunarkrafa bréfanna
var 5,68% á fyrsta söludegi
en hún breytist á sölutímabil-
inu í hlutfalli við breytingar

Verðbréfafyrirtækið Hand-
sal hf., hefur tekið að sér
skuldabréfaútboð fyrir Ísa-
fjarðarbæ. Um er að ræða út-
boð að fjárhæð 100 milljónir
með tuttugu ára lánstíma og
bera bréfin 5,35% vexti.

Mun þetta vera í fyrsta

sem verða á ávöxtunarkröfu
húsbréfa. Skuldabréfin verða
skráð á Verðbréfaþingi Ís-
lands.

Samkvæmt nýjum lögum
þarf 90% af öllum sveitarfé-
lagsbréfum að vera skráð eftir
1. júlí næstkomandi.
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eru fóðraðir
á PURINA
þurrfóðri

Gefðu PURINA heilfóður daglega

Hundarnir í Björgunarhundasveit Íslands

FÆST Í VÖRUVALI Í STÓRUM SEKKJUM

Hunda

FRÁBÆR NÆRING FYRIR HVERT ÆVISKEIÐ
Eldri hundaHvolpa

FERÐAKYNNINGFERÐAKYNNING
á Hótel Ísafirði föstudagskvöldið 6. mars

Borðapantanir í síma 456 4111

• RÍÓ TRÍÓ skemmtir  með söng -  glensi og
fjöldasöng

• LILJA HILMARSDÓTTIR fararstjóri
kynnir ferðir sumarsins

• TÍSKUSÝNING frá verslununum
JÓNI OG GUNNU og LEGG OG SKEL

• Bjóðum alhliða
ferðaþjónustu fyrir
einstaklinga og hópa
• Farseðlar innanlands sem
utan með helstu
 flugfélögum heims
ásamt viðbótarþjónustu
svo sem gistingu,
bílaleigubílum o.fl.
• Sólarlanda- og borgar-
ferðir á frábæru verði
• Hvert sem leiðin liggur
greiðum við götu þína á
hagkvæmasta hátt
• Söluumboð fyrir
 Flugleiðir, Flugfélag
Íslands og Íslandsflug

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

bílskúr. Verð: 9,300,000,-
Hafraholt 22: 144,4m² enda raðhús
á tveimur hæðum ásamt 22,4m²
bílskúr. Verð: 9,500,000,-
Hafraholt 44: 154,4m² einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Verð: 13,500,000,-
Hlíðarvegur 43: 186m² raðhús á
þremur hæðum ásamt bílskúr. Skipti
á minni eign möguleg. Verð:
9.000.000,-
Hlíðarvegur 48: 146,4m² einbýlishús

 Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 39: 201m² einb.hús á
tveimur hæðum ásamt innb. bílskúr.
Verð: 13,500,000,-
Brautarholt 9: 140m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
11.000.000,-
Fjarðarstræti 33: 176,5m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum. Góður garður.
Verð: 8,500,000,-
Góuholt 1: 142m² einbýlishús í góðu
standi á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð: 11,600.000,-
Góuholt 3: 140,7m² einbýlishús á
einni hæð ´samt bílskúr. Verð:
12,000,000,-
Hafraholt 10: 144,4m² enda raðhús
á tveimur hæðum ásamt 22,4m²

á þremur pöllum, mjög fallegt útsýni.
Verð: 6,500.000,-
Hrannargata 4: 257,6m² einbýlis-
hús á þremur hæðum ásamt
geymslulofti, kjallara og bílskúr.
Skipti möguleg. Tilboð.
Kjarrholt 2: 173,6m² einbýlishús á

Túngata 18:  89,2m² 4ra herbergja
íbúð í góðu standi á 3ju hæð í fjölbýlis-
húsi. Húsið allt uppgert.Möguleg
skipti á minni eign. Verð: 6,900,000,-
Urðarvegur 25: 154,6m² 5-6 her-
bergja íbúð í tvib.húsi ásamt bílskúr.
Skipti á minni eign möguleg. Tilboð.

 3ja herbergja íbúðir
Aðalstræti 15: 98,6m² íbúð á tveimur
hæðum í fjórb.húsi. Húsið er nýmálað
og nýtt þak. Verð: 4,500.000,-
Brunngata 12a: 68m² íbúð á efri hæð,
að hluta undir risi, í tvíb.húsi ásamt
sér geymslu. Verð: 3,000.000,-
Seljalandsvegur 67: 107m² íbúð á
neðri hæð í tvíb.húsi. Verð:
6,000,000,-
Sólgata 8: 80m² íbúð á neðri hæð í

Aðalstræti 24: 70m² tvær nýjar 2ja
herbergja íbúðir í smíðum. Tilbúnar
eftir páska. Verð: 6,500,000,-
Grundargata 2: 50,5m² íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð: 3.800.000,-
Túngata 20: 53,4m² íbúð á 3. hæð
í fjölbýlishúsi í góðu standi. Húsið
nýlega gert upp að utan. Verð:
5.400.000,-
Túngata 20: 53,4m² íbúð á jarðhæð
í fjölbýlishúsi í góðu standi. Húsið
nýlega gert upp að utan4,500,000,-
Urðarvegur 78: 73,2m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu . Verð: 5,400.000,-
Hlíf II: 62,5m² íbúð á 2. hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Verð:
6,600,000,-

kjallara. Verð: 6,000.000,-
Seljalandsvegur 20: 161,2m² 5-6
herbergja íbúð á efri hæð í tvíb. húsi
ásamt bílskúr. Íbúðin mikið uppgerð.
Verð: 10,700,000.-
Stórholt 11: 103m² 4ra herb. íbúð á
3ju hæð í fjölbýlishúsi ásamt  bíl-
geymslu. Íbúðin er laus. Verð:
7.800.000,-
Túngata 12: 99m² 4ra herbergja íbúð
á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Skipti möguleg. Verð:7.900.000,-

Pólgata 5a: 121m² 4ra herb. íbúð á
n.h. í þríb. húsi ásamt helmingi
kjallara. Nýlega uppgerð, bílskúr.
Verð: 5,900.000-
Pólgata 5a: 127,7m² 5 herb. íbúð á
e.h. í þríb.húsi ásamt helmingi

ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,-
Engjavegur 31:  92,1m² 4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.500.000,-
Eyrargata 3: 100m² 4ra herb. íbúð á
2. hæð í þríb.húsi ásamt helm.
bílskúrs. Skipti á eign í Reykjavík.
Verð: 8,300.000,-
Fjarðarstræti 4: 120m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi. Skipti á minni eign
á Eyrinni möguleg. Verð: 6.500.000,
Fjarðarstræti 6:122m² 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
6.500.000,-
Hafnarstræti 6: 158m² 6 herbergja
íbúð á 3ju hæð í fjölbýli auk 2ja her-
bergja í risi. Skipti á minni eign mögu-
leg. Verð: 7.500.000,-
Hjallavegur 8: 128,5m² 4ra herbergja
íbúð á neðri hæð í  tvíbýlishúsi. Íbúðin
er laus 1. janúar 1998. Verð:
6.900.000,-
Hjallavegur 12: 113,9m² 3-4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð 5.500.000,-

Urðarvegur 58: 209m² raðhús á 3
pöllum ásamt innbyggðum bílskúr.
Góð kjör. Öll tilboð skoðuð. Verð:
11.900.000,-

 4-6 herbergja íbúðir
Engjavegur 15: 140m² 5 herbergja
íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi. Verð:
8,500.000-
Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 her-
bergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi

þríbýlishúsi. Verð: 6,000.000,-
Stórholt 7: 76m² íbúð á þriðju hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5,300,000,-
Stórholt 7: 74,6m² íbúð á fyrstu
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
4,800,000,-
Stórholt 13: 79,2m² íbúð á 3. hæð
t.h.  í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu
á jarðhæð. Verð: 6,000.000,-
Túngata 20: 74,9m² íbúð á 1. hæð í
uppgerðu fjölb.húsi. Íbúðin er öll
uppgerð. Verð: 6,700,000,-
Urðarvegur 80: 82m² íbúð á jarðh.
í fjölb.húsi ásamt sér geymslu. Verð:
6,000,000,-

2ja herbergja íbúðir

Tangagata 15b: 103m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt geymsluskúr
(nýtist sem herbergi). Laust fljótl. Verð: 6,200,000,-

einni hæð ásamt góðum tvöföldum
bílskúr. Verð: 13,200,000,-
Lyngholt 8: 138m² einbýlishús á einni
hæð ásamt 31m² bílskúr. Nýtt parkett
ný málað. Skipti möguleg. Verð:
10.800.000,-
Móholt 9: 152,4 m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Laust 1.
mars ´98. Skipti möguleg. Verð:
11.900.000,-
Seljalandsvegur 4: 276m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt inn-
byggðum bílskúr. Verð: 13,500,000,-
Seljalandsvegur 84a: 85m² einbýlis-
hús á einni hæð. Endurbyggt 1993.
Verð: 6,900,000,-
Silfurgata 9: 150m² einbýlishús á 2
hæðum ásamt geymslu, kjallara og
skúr. Laus fljótlega. Verð: 7,200,000,-
Sólgata 7: 100m²  einbýlishús
endurnýjað að hluta. Barnavænn
garður. Kjallari ca. 50m². Verð:
7.000.000,-
Sunnuholt 6: 231,7m² rúmgott
einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Skipti á minni eign möguleg.
Verð: 13,500,000,-
Tangagata 6a: 99,7m² einbýlishús á
tveimur hæðum. Húsið er laust. Öll
tilboð skoðuð. Verð: 6,800,000.-
Urðarvegur 13: 85m² einbýlishús á
einni hæð ásamt kjallara. Verð:
5.500.000,-
Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr.Tilboð óskast.
Urðarvegur 27: 190,5m² einbýlish.á
tveimur hæðum ásamt bílskúr. Stór
sólpallur og ræktuð lóð. Tilboð.

Túngata 21: 77,8m² 4ra herbergja risíbúð á 3. hæð í þríb.húsi. Verð:
5,600,000,-   Einnig 84,9m² 3ja herb. íbúð á 1. hæð ásamt bílskúr.

Verð: 6,500,000,-

Urðarvegur 78: 97,8m² íbúð í mjög góðu standi á 3. hæð t.v. í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Verð: 6,900.000.-. Einnig 99,1m² íbúð í mjög góðu standi
á 2. hæð t.v. í fjölb.húsi ásamt sér geymslu. Verð: 6,800.000.-  Einnig 73,2m²
íbúð á 3. hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu . Verð: 5,400.000,-
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Ásta Ýr Esradóttir. Erna Höskuldsdóttir. Fanney G.  Sigurþórsdóttir. Halldóra Hallgrímsdóttir. Helga Rún Guðjónsdóttir. Hrefna Björnsdóttir.

Sjö stúlkur taka þátt í keppninni um fegurstu stúlku Vestfjarða

Fegurstu fljóð Vestfjarða
Sjö fegurðardísir frá Bol-

ungarvík, Súðavík, Flateyri,
Þingeyri og Patreksfirði taka
þátt í keppninni um fegurstu
stúlku Vestfjarða sem haldin
verður í veitingahúsinu Krús-
inni á Ísafirði, laugardags-
kvöldið 4. apríl nk. Endanleg
dagskrá fyrir úrslitakvöldið
liggur ekki fyrir en ráðgert er
að hátíðin hefjist með því að
boðið verður upp á fordrykk,
kynningu á keppendum og
veislumat. Þá verður boðið
upp á skemmtiatriði og tísku-
sýningar.

Stúlkurnar sjö sem taka þátt
í keppninni eru Ásta Ýr Esra-
dóttir, 18 ára nemi frá Súða-
vík. Hún er 170 sm á hæð og

býr að Holtagötu 13 í Súðavík.
Foreldrar Ástu Ýr eru Kristín
Lilja Kjartansdóttir og Esra
Esrason. Erna Höskuldsdóttir,
17 ára nemi frá Þingeyri. Hún
er 178 sm á hæð og býr að
Brekkugötu 58 á Þingeyri.
Foreldrar Ernu eru Þorgerður
Gunnlaugsdóttir og Brynjar
Gunnarsson. Fanney Guðrún
Sigurþórsdóttir, 18 ára nemi
frá Flateyri. Hún er 168 sm á
hæð og býr að Drafnargötu
13 á Flateyri. Foreldrar Fann-
eyjar Guðrúnar eru Ásdís
Helga Ólafsdóttir og Sigurþór
Óskarsson.

Halldóra Hallgrímsdóttir,
18 ára nemi í Bolungarvík.
Hún er 170 sm á hæð og býr

að Holtastíg 12 í Bolungarvík.
Foreldrar Halldóru eru Kristín
Halldórsdóttir og Hallgrímur
Kristjánsson. Helga Rún Guð-
jónsdóttir, 17 ára nemi á
Flateyri. Hún er 170 sm á hæð
og býr að Grundarstíg 6 á Flat-
eyri. Foreldrar Helgu Rúnar
eru Bjarnheiður Jónsdóttir og
Guðjón Guðmundsson.

Hrefna Björnsdóttir, 17 ára
nemi á Patreksfirði. Hún er
172 sm á hæð og býr að Bölum
á Patreksfirði. Foreldrar
Hrefnu eru Ingibjörg Guðrún
Magnúsdóttir og Björn Bragi
Sigmundsson og Þórhalla
Sigurðardóttir, 22 ára nemi á
Patreksfirði. Hún er 181 sm á
hæð og býr að Aðalstræti 39 á

Patreksfirði. Foreldrar Þór-
höllu eru Sigríður Jónsdóttir
og Sigurður Helgi Sigurðsson.

Fjölmörg fyrirtæki styrkja
keppnina að þessu sinni.
Gullauga gefur fegurstu stúlk-
unni sérsmíðað skart. Úra- og
skartgripaverslun Axels Ei-
ríkssonar gefur armbandsúr,
Rammagerð Vestfjarða gefur
gjafabréf að verðmæti 7.000
krónur, Basil gefur fegurstu
stúlkunni gjafabréf, Jón og
Gunna gefur fegurstu stúlk-
unni gjafabréf að verðmæti
10.000 krónur og Eldhaki
gefur Misaki perluhálsfesti.
Þá gefur Straumur fegurstu
stúlkunni, vinsælustu stúlk-
unni og ljósmyndafyrirsætu

Vestfjarða hárblásara, Hljóm-
ar gefa þremur efstu stúlk-
unum geisladisk að eigin vali,
Snyrtihús Sóleyjar gefur
stúlkunum góðan aflsátt af
vörum og þjónustu og Íslands-
flug gefur stúlkunum góðan
afslátt af flugfarseðlum.

Þá munu Margrét Skúla-
dóttir í Ametyst og Hár-
greiðslustofa Siggu Þrastar
ásamt Helgu Pálsdóttur í Hár-
stofunni sjá um hár og förðun
keppenda fram að keppni og
á úrslitakvöldinu sjálfu. Bað-
stofan gefur öllum stúlkunum
handklæði merkt þeim sjálf-
um, Sjallinn gefur stúlkunum
frímiða í eitt ár í Sjallann og
Krúsina, Í-Sport hefur stúlk-

unum Russel stuttermabol,
Blómabúð Ísafjarðar sér um
skreytingar á úrslitakvöldinu
og gefur öllum stúlkunum
blómvendi, þá gefur Krisma
öllum stúlkunum gjafir og
Studio Dan sér um líkamsrækt
keppenda og veitir góðan
afslátt af ljósatímum og Trim-
form.

Flugfélag Íslands hefur
stúlkunum flugfarseðla, Skó-
verslun Leós og Skóverslunin
Skæði gefa stúlkunum afslátt
af skóm og Hótel Ísafjörður
býður stúlkunum í kvöldverð.

Þórhalla Sigurðardóttir.

Kristinn H. Gunnarsson alþingismaður skrifar

Um hvað er deilt?
Undanfarnar vikur hafa

staðið hér í blaðinu deilur milli
mín annars vegar og forystu-
manna Sjálfstæðisflokksins í
Bolungavík hins vegar, þeirra
Ólafs Kristjánssonar, bæjar-
stjóra og Ágústar Oddssonar
fyrrv. forseta bæjarstjórnar.

Rétt er að hafa í huga að
blaðaskrifin hófust eftir að
bæjarstjórninn hafði í tvígang
fullyrt í Bæjarins besta að
einhugur hefði verið í bæjar-
stjórn Bolungavíkur um þá
ákvörðun að selja hlutabréf
bæjarins í Ósvör hf og enn-
fremur var fullyrt að fyrir-

tækið stefndi í þrot og hefði
ekki haft bolmagn til þess að
ráðast í nauðsynlegar viðgerð-
ir og endurbætur á togaranum
Dagrúnu. Þá dró bæjarstjórinn
upp mjög fegraða mynd af
atvinnuástandinu og framtíð-
arhorfum í byggðarlaginu.
Þessar fullyrðingar komu
fram í viðtali við bæjarstjór-
ann í blaðinu 15. okt. síðast-
liðinn og voru síðan endur-
teknar efnislega þann 14. jan-
úar.

Staðreyndir málisins

Sem bæjarfulltrúi var ég
þátttakandi í þessum atburð-
um, vann að stofnun Ósvarar
á sínum tíma, sat bæjarstjórn-
arfund þar sem ákveðið var
að selja hlutabréfin og var um
tíma stjórnarformaður Ósvar-
ar. Fullyrðingar bæjarstjórans,
studdar af forsetanum fyrrv.
eru rangar. Það var ekki ein-
hugur um söluna og ég lagðist
gegn henni og staða Ósvarar
var fjarri því með þeim hætti
sem þeir fóstbræður vilja vera
láta. Ósannindum þeirra var
ekki hægt að láta ómótmælt
og því bar ég þau til baka í

grein sem birtist hér í blaðinu.
Staðreyndin var að mikill
ágreiningur var um söluna,
staða Ósvarar var samkvæmt
áætlun og heldur betri ef eitt-
hvað var og fyrirtækið hafði
alla burði til þess að sigrast á
erfiðleikum sínum og þar
hjálpaði auðvitað til að verð
aflaheimilda hafði hækkað
mikið á starfstíma félagsins
og fyrirsjáanlegt var að svo
héldi áfram, sem svo reyndin
varð.

Það er líka staðreynd að
sala Ósvarar var misheppnuð
aðgerð og staða stvinnumála

Kristinn H. Gunnarsson.

,,Fullyrðingar bæjar-
stjórans, studdar af

forsetanum fyrrv. eru
rangar. Það var ekki

einhugur um söluna og
ég lagðist gegn henni og
staða Ósvarar var fjarri
því með þeim hætti sem
þeir fóstbræður vilja

vera láta."

nú er verulega ótryggari en
væri ef ekki hefði verið gripið
til þessa óyndisúrræðis. Skip-
um hefur fækkað og kvótinn
að hluta horfið úr byggðar-
laginu og það sem eftir er , er
að mestu í eigu manna sem
hafa aðra hagsmuni en heima-
menn. Enn er það staðreynd
að sala hlutabréfa bæjarsjóðs
var gjöf fremur en sala og að
kaupandinn græddi hundruð
milljóna króna á viðskiptum
sínum við bæjarsjóð og eftir
tvö ár hvarf hann á braut með
gróðann sem Ólafur og Ágúst
færðu honum með ákvörðun
sinni. Rétt er að undirstrika
að þeir einkavæðingarmenn
almannafjár verðlögðu hluta-
bréf annarra hluthafa niður úr
öllu valdi þegar þeir seldu hlut
bæjarsjóðs á 35 milljónir
króna sem virtur var á um 120
milljónir króna. Þeir voru ekki
bara að gefa verðmæti í eigu
bæjarbúa heldur einnig að

verðfella eignir annarra hlut-
hafa um tugi milljóna.

Nákvæmlega þessar stað-
reyndir hafa þeir Ólafur og
Ágúst forðast að fjalla um í
skrifum sínum en þess í stað
kappkostað að draga upp
vonda mynd af fjárhagslegri
stöðu Ósvarar og möguleikum
fyrirtækisins. Þannig vilja þeir
réttlæta söluna á fyrirtækinu.
Þessi ofuráhersla á það að
finna  réttlætingu fyrir sölunni
er auðvitað til marks um að
ekki hefur allt gengið sem
skyldi. Staðan í atvinnumál-
um er viðsjárverð og viðfangs-
efni næstu bæjarstjórnar verða
fyrst og fremst atvinnumálin.
Til þess að ná árangri á því
sviði verða menn að meta
stöðuna eins og hún er og
forðast ímyndaðan veruleika.
Það er grundvallaratriði. Í
Undralandi eru engin bjargráð
að finna.

-Kristinn H. Gunnarsson.

Brunavarnaátak slökkviliðsmanna

Ísfirskur verðlaunahafi
Landssamband slökkvi-

liðsmanna efndi til sérstaks
brunavarnaátaks á síðasta
ári og var hluti átaksins svo-
nefnd eldvarnagetraun sem
þátt tóku í börn á grunn-

skólaaldri víðsvegar um land.
Meðal vinningshafa í get-

rauninni var ung ísfirsk stúlka,
Sonja Rut Jóhannsdóttir og
fékk hún verðlaun sín afhent í
síðustu viku.

Meðfylgjandi mynd var
tekin af Sonju Rut er hún tók
við verðlaununum úr hendi
Þorbjörns Sveinssonar,
slökkviliðsstjóra á Ísafirði.
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Hugleiðingar Péturs Guðmundssonar frá Ófeigsfirði vegna tillögu Smára Haral

Tilefni þessara skrifa, er
einróma samþykkt bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar á
tillögu framborinni af líffræð-
ingnum Smára Haraldsssyni,
þann 29. janúar 1998, vegna
afgreiðslu landbúnaðarnefnd-
ar Ísafjarðarbæjar þann 7.
janúar 1998, á þingsályktunar-
tillögu Vestfjarðaþingmanna,
um tilraunaveiðar á ref og
mink í friðlandi Hornstranda.

Landbúnaðarnefnd Ísa-
fjarðarbæjar fagnar framkom-
inni tillögu Vestfjarðaþing-
manna og leggur eindregið til
að bæjarstjórn mæli með
samþykkt tillögunnar. Land-
búnaðarnefnd tekur eindregna
afstöðu til tillögunnar með
hagsmuni alls lífríkisins í
huga. Þessu ber að fagna.

Enda er nefndin greinilega
skipuð mönnum sem þekkja
umhverfi sitt og lífríki betur
en öll bæjarstjórnin. Þeir sem
sagt vita, að jörðin er hnöttótt,
og að vatnið rennur niður í
móti, og að himininn er blár,
en fara ekki fram á nýjar
sannanir fyrir því.

En hjá bæjarstjórn kveður
við annan tón, hún er tilbúin
að friða rándýr á kostnað ann-
ars lífs á svæðinu og kærir sig
kollótta um það hvort verið sé
að stórspilla lífi fugla og fiska
til frambúðar.

Stórspilla lífi á
Hornströndum

Umdeilt er, hvað tjón af

völdum refa og minka er
mikið. Hitt vitum við, sem
það brennur á, að það er mikið,
jafnvel má segja að það sé
mjög mikið, þó líffræðingur-
inn Smári Haraldsson og öll
bæjarstjórnin, hvorki sjái það
né skilji.

Ég hitti marga af þeim sem
leggja leið sína um Horn-
strandir og Strandir. Aðeins
fáir líf- og umhverfisfræðingar
og fáeinir svokallaðir friðun-
arsinnar skilja ekki hvað í húfi
er fyrir umhverfið og náttúru-
far á svæðin. Ég man ekki
eftir einum einasta venjuleg-
um ferðamanni sem ekki
skilur það, að refur og minkur
ásamt hrafni og öðrum flug-
vargi, stórspillir lífi þar norður
frá.

Auðvitað eru ekki til ná-
kvæmar tölur um stofnstærð
refa og minka á svæðinu og
verða aldrei,  einfaldlega
vegna þess að engar tilraunir
hafa verið gerðar til að telja
kvikindin og eins hins, að
þegar þeim fjölgar leita þau
út af svæðinu til að afla sér
lífsbjargar. Þar á meðal austur
í Árneshrepp, væntanlega hér
eftir með fulltingi líffræðings
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar,
og leggjast þar á æðarfugl,
silung og smáfugla.

Ekki silungsbranda
í lækjum

Ég er orðinn of lífsreyndur
til að trúa þeirri endemis
vitleysu sem Smári Haralds-

son og bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar halda fram í rökleysu
sinni, að áhrif refa og minka á
aðrar tegundir sé ekki þekkt.
Ég hef ásamt öðrum dregið
619 æðarfugla út úr einu
minkagreni og var þó mikið
eftir. Ætlar líffræðingur bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar að
halda því fram að slík tilvik
hafi ekki áhrif, ég tala nú ekki
um ef þau eru mörg?

Hvernig skyldi standa á því
að ekki sést lengur silungs-
branda í lækjum á Ströndum?
Þær voru þar áður en minkur-
inn kom á svæðið og sáust í
fáein ár eftir að fyrstu mink-
arnir komu. Það get ég full-
vissað hann um, og reyndar
alla bæjarstjórnina með, að
það eru ekki margir venjulegir

menn sem taka mark á vit-
leysu númer fjögur. Einnig má
benda á að Páll Hersteinsson
telur að refurinn sé mjög hæf-
ur eggja- og ungaræningi.
Hvaða skilning sem Smári
Haraldsson og leggja í orðin
mjög hæfur.

Ég hef heyrt því haldið
fram, af umhverfisfræðingi,
að það sé ekki sannað að
refurinn fari lengra en 25
kílómetra í beina loftlínu, hitt
hefur verið sannað að hann
fer 25 kílómetra. Ég bið um
að það sé sannað að hann fari
ekki lengra.

En svo mikið veit ég um
mink og ref, að ég veit að þeir
hafa fjóra fætur og eru býsna
spordrjúgir og þeim hefur
tekist að dreifa sér út um allt

Gunnlaugur M. Sigmundsson, alþingismaður skrifar

Skattstofan
Eitt af vandamálum dreif-

býlis er skortur á fjölbreytni í
þeim störfum sem í boði eru.
Á síðasta þingi máttu þing-
menn Vestfjarða berjast harðri
baráttu til að koma í veg fyrir
að Sýslumannsembættið í
Bolungarvík yrði lagt undir
Sýslumannsembættið á Ísa-
firði. Þegar upp var staðið
vógu þau rök þungt að ekki
bæri að hefja sparnaðarað-
gerðir á svæði þar sem ekki
byðust önnur störf fyrir fólk
sem sinnt hefði sérhæfðum
störfum. Ég hygg að Vestfirð-
ingar hafi almennt stutt við-
leitni okkar þingmannanna í
þessu máli.

Skattamál og staða skatt-
greiðenda gagnvart skatt-
heimtumönnum og kerfinu í
heild hafa verið mikið til um-
ræðu að undanförnu. Umræð-
an hefur blossað upp í kjölfar
þess að rakin hafa verið opin-
berlega mörg ljót dæmi um
slæleg vinnubrögð skattkerf-
isins, vinnubrögð sem oftar
en ekki einkennast af hroka
og yfirgangsskap gagnvart
skattgreiðendum. Forsætis-
ráðherra hefur boðað frum-

varp til laga um umboðsmann
skattgreiðanda sem ætlað er
að hjálpa borgurum að standa
á rétti sínum gagnvart skatt-
kerfinu. Ég tel mikla þörf á
aðgerðum í þessa veru og hef
sagt forsætisráðherra, að ég
styðji eindregið þessa ný-
lundu. Í framhaldi af þessari
umræðu hefur fjármálaráð-
herra boðað endurskoðun á
skattstofukerfinu í þá veru að
skattstofur í núverandi mynd
verði lagðar niður og álagning
fyrir landið í heild fari fram á
einum stað.

Öfugt við það sem gerðist
þegar leggja átti niður embætti
sýslumanns í Bolungarvík
bregður nú svo við að fjöldi
Vestfirðinga telur að hér sé á
ferðinni mjög gott mál. Fjöldi
fólks hefur haft samband við
mig bæði munnlega og skrif-
lega til að kvarta undan vinnu-
brögðum Skattstofunnar á Ísa-
firði. Margt af þessu fólki
gengur svo langt að telja að
það yrði Vestfjörðum í heild
til framdráttar ef Skattstofan
á Ísafirði yrði lögð niður og
álagning og yfirferð á fram-
tölum Vestfirðinga gerð ann-

ars staðar. Ástæðan er sú að
Vestfirðingar telja sig ekki
sitja við sama borð og aðrir
landsmenn hvað varðar yfir-
ferð og endurskoðun skatt-
framtala. Smásmygli og órök-
studdar breytingar framtala af
hálfu Skattstofunnar á Ísafirði
eru taldar einstakar hér á landi.
Sjálfur hef ég ekki aðstæður
til að meta réttmæti þessa
samanburðar en mörg þeirra
bréfa og athugasemda sem
Skattstofan á Ísafirði hefur í
gegnum tíðina sent framtelj-
endum og mér hafa verið sýnd
hafa vakið undrun og furðu
mína svo ekki sé meira sagt.

Gagnrýnin beinist ekki að
því að Skattstofan á Ísafirði
fari ekki að lögum heldur að
smásmygli, þvergirðingshætti
og skorti á þjónustulund við
skattgreiðendur sem virðist
viðloðandi. Miðað við sparða-
tíninginn og þær fyrirspurnir
sem ég hef séð frá Skattstof-
unni á Ísafirði get ég ekki
komist að annarri niðurstöðu
en að hjá því embætti sé of
mikið af fólki sem einfaldlega
hafi ekki nóg að gera.

Því miður er ekkert nýtt að

kvartað sé undan vinnubrögð-
um Skattstofunnar á Ísafirði.
Þegar ég starfaði í fjármála-
ráðuneytinu fyrir meira en 16
árum var áberandi meira
kvartað undan tveimur skatt-
stofum en öðrum. Önnur var
Skattstofan á Ísafirði en hin
Skattstofan í Hafnarfirði. Ekki
gengu kvartanir út á lögbrot
heldur hitt að löggjöfin væri
túlkuð þrengra en eðlilegt gæti
talist og sönnunarbyrði í
ríkum mæli velt yfir á þoland-
ann. Síðan hefur mikið vatn
runnið til sjávar og margir
skattstjórar borið ábyrgð á
rekstri Skattstofunnar á Ísa-
firði.
 Það fólk sem gegnt hefur
embætti skattstjóra á Ísafirði
á undanförnum tveimur ára-
tugum hefur sennilega ekki
verið minna hæfir embættis-
menn en gengur og gerist.
Samt er eins og enginn þeirra
hafi megnað að breyta  hinni
óbilgjörnu ímynd skattstof-
unnar í ímynd þjónustustofn-
unar sem vinnur fyrir almenn-
ing en ekki gegn. Menntað
ungt fólk sem starfað hefur
sem skattstjórar á Ísafirði

virðist þannig ekki hafa áork-
að að snúa vinnubrögðum
skattstofunnar til nútíma
hugsunarháttar heldur sogast
með inn í fortíðina.

Það væri verðugt rannsókn-
arefni fyrir nemendur í opin-
berri stjórnsýslu hvernig svo
sérstæður vinnuandi getur lif-
að af í áraraðir. Ég tel brýna
nauðsyn bera til að gera þá
lagabreytingu að skattstofum
beri að endurgreiða þolanda
kostnað við að svara breyt-
ingum sem skattstofur gera á
framtölum ef skattstofa tapar
síðar málinu fyrir hærra sett-
um úrskurðaraðila. Vinnu-
brögð skattkerfisins verða
ekki eðlileg meðan skattstofur
komast upp með að vinna eftir
þeim hugsunarhætti að ,,láta
helv….  skattgreiðandann
hafa fyrir því að sanna sitt
mál” án þess að skattstofan
þurfi síðan að axla þann kostn-
að sem af hlýst ef mál tapast.

Ef Skattstofan á Ísafirði fer
ekki að sýna Vestfirðingum
meiri þjónustulund verður
erfitt að sannfæra Vestfirðinga
um að þingmenn eigi að vinna
gegn þeim hugmyndum fjár-

Gunnlaugur M. Sigmundsson.
málaráðherra að færa álagn-
ingarvinnu fyrir landið allt á
einn stað. Það er sorgleg
staðreynd að fjöldi Vestfirð-
inga trúir því að þeir sitji ekki
við sama borð og aðrir þegar
kemur að túlkun skattalaga af
hálfu skattyfirvalda í héraði.
Við megum ógjarnan missa
störf úr allt of fábreyttu at-
vinnulífi Vestfjarða. Meiru
máli skiptir þó að allir þegnar
landsins búi við sömu túlkun
af hálfu ríksvaldsins á þeim
lögum og rétti sem gildir í
landinu.

-Gunnlaugur M.
 Sigmundsson.

,,Ef Skattstofan á Ísafirði fer ekki að sýna
Vestfirðingum meiri þjónustulund verður
erfitt að sannfæra Vestfirðinga um að

þingmenn eigi að vinna gegn þeim hugmyndum
fjármálaráðherra að færa álagningarvinnu

fyrir landið allt á einn stað."

Um líf og dauða villtra
 dýra á Hornströndum
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ldssonar líffræðings, og samþykktar bæjarstjórnar

land, hvernig sem það hefur
farið fram hjá Smára Haralds-
syni og félögum. Og svo fljót
eru þessi dýr að hlaupa að fáir
munu hafa þau uppi á spretti
og þolnari eru þau en almennt
gerist um menn, og komast
þeir þó út úr friðlandinu gang-
andi á tveimur, jafnvel þó að
þeir séu settir á land á nyrstu
töngum.

Bæjarstjórn taki
 aftur smánina

Allt eru það sem kallað eru
rök með tillögu Smára Har-
aldssonar og bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar samþykkti með
ellefu atkvæðum gegn engu á
fundi þann 29. janúar sl.,
órökstuddar fullyrðingar og
fyrirsláttur, en ekki rök sem
marktæk eru, og allsendis
óskiljanlegt hvernig heilli
bæjarstjórn sést yfir það. Ég
hvet Ísfirðinga til að hugleiða
það, að allir fulltrúar þeirra í
bæjarstjórn leggjast á sveif
með mink og ref gegn öðru
lífríki.

Á meðan ekki eru til full-
nægjandi sannanir fyrir því
að refir og minkar séu óskað-
legir íslenskri náttúru, krefst
ég þess sem þolandi þessara
kvikinda að fjölda þeirra sé
haldið í skefjum og að bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar taki
aftur þá smán, sem fyrri hluti
tillögu Smára Haraldssonar er.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
ber hér eftir ábyrgð á stór-
auknum ágangi refa og minka,
á miklu stærra svæði en frið-
landið er, og um leið öllu því
tjóni sem af þessum aukna
ágangi hlýst.

En ábyrgð þeirra er lítils
virði.

Ég krefst þess, að á meðan
ekki hafa farið fram mark-
vissar og óhlutdrægar rann-
sóknir á lífríki friðlandsins,
verði fullt tillit tekið til þess,
sem þeir hafa fram að færa,
sem hafa alist upp og lifað í
þessu umhverfi, og hafa af
mikilli reynslu að miðla.

Einnig skuluð þið bæjar-
stjórnarmenn ekki vanmeta þá
reynslu og þekkingu sem refa-
skyttur hafa. Hana hafa þeir
hlotið á löngum köldum nótt-
um við að fylgjast með refum
bera smáfuglaunga og egg á
grenin.

Þér skólamenn skuluð og
hafa það hugfast að löng
skólaseta er ekki alltaf það
sama og menntun. Ég hef fyrir
hitt langskólagengna illa
menntaða, hrokafulla menn,
þ.e. menn sem læra eins og
páfagaukar en skilja ekkert.

Með þessum skrifum er ég
ekki að leggja til að útrýmt
skuli ref og mink hvað sem
það kostar, (þó ég sæi ekki
eftir minknum), heldur að
þeim verði haldið í skefjum,
og reynt að lágmarka það tjón

Tillaga við 1. lið fundargerðar
landbúnaðarnefndar frá 7. janúar 1998,

 samþykkt 29. janúar 1998.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar telur ekki tímabært að
hefja tilraunaveiðar á ref og mink í friðlandinu á
Hornströndum (í Sléttuhreppi og í hluta Grunnavíkur-
hrepps hinum fornu).

Bæjarstjórn hvetur hins vegar til aukinna rannsókna
á náttúru svæðisins m.a. með tilliti til refs og minks.
Eðlilegt er að þeim rannsóknum sé stjórnað af
Náttúrustofu Vestfjarða.

Rök:
1. Tjón af völdum refa og minka eru umdeild.
2. Refur og minkur auka aðdráttarafl svæðisins fyrir
ferðafólk og aðra sem um það fara.
3. Stofnstærðir refs og minks á svæðinu, eða breytingar
á þeim, eru ekki þekktar.
4. Áhrif refa og minka á aðrar tegundir eru ekki þekkt.
5. Dreifing refs og minks út fyrir svæðið er ekki þekkt.

12. fundur landbúnaðarnefndar Ísafjarðarbæjar

Árið 1998, miðvikudaginn 7. janúar kl. 17:00 kom
landbúnaðarnefnd saman til fundar í Stjórnsýsluhúsinu
á Ísafirði.

Dagskrá:
Þingsályktunartillaga um tilraunaveiðar á refi

og minki.
Lögð fram umsögn um tillögu til þingsályktunar

um tilraunaveiðar á refi og minki, 95. mál, er lögð var
fram á síðasta fundi nefndarinnar til kynningar.

Eftirfarandi var samþykkt:
Landbúnaðarnefnd Ísafjarðarbæjar fagnar framkom-

inni þingsályktunartillögu 95-95. mál 122. löggjafar-
þings 1997-98 um tilraunaveiðar á refi og minki í frið-
landinu á Hornströndum.

Nefndin leggur eindregið til að bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar mæli með samþykkt tillögunnar.

Greinargerð:
Rök landbúnaðarnefndar fyrir samþykkt sinni á

þessu máli er eftirfarandi:
1. Sú röskun sem orðið hefur á lífríki svæðisins

samanber lýsingu í greinargerð.
2. Aukinn kostnaður Ísafjarðarbæjar við refa- og

minkaveiðar í fyrrum Grunnavíkur- og Snæfjallahreppi
vegna nálægðar við hið friðlýsta svæði, til að sporna
við auknum skaða refa og minka.

Þá telur landbúnaðarnefnd, að verði tillagan
samþykkt, þá beri ríkið alfarið kostnað af tilrauna-
veiðunum, enda er hér um uppsafnaðan vanda að
ræða sem á rætur að rekja til ákvörðunar Alþingis.

sem þau valda. Einnig þarf að
leita allra leiða til að ná þeim
árangri á sem kostnaðar-
minnstan hátt. Það á meðal
annars að vera verkefni veiði-

stjóra, en ekki að lýsa yfir
uppgjöf fyrir minknum.

-Pétur Guðmundsson.

Rök við tillögu landbúnaðarnefndar Ísafjarðarbæjar um að
ekki sé tímabært að hefja tilraunaveiðar á ref of mink í frið-
landinu á Hornströndum eru m.a. þau að refur og minkur
auki aðdráttarafl svæðisins fyrir ferðafólk og aðra sem um
það fara.

Aðrir áskriftartónleikar Tónlistarfélags Ísafjarðar

Sigríður Ella og Ólafur Vignir
Aðrir áskriftartónleikar

Tónlistarfélags Ísafjarðar
verða haldnir sunnudaginn
8. mars nk., kl. 17:00 í sal
Frímúrara á Ísafirði. Þar mun
söngkonan Sigríður Ella
Magnúsdóttir syngja við
undirleik Ólafs Vignis Al-
bertssonar, en þess má geta
að tónleikarnir eru haldnir í
samvinnu við Sólriskuhátíð
Framhaldsskóla Vestfjarða.

Sigríður Ella Magnúsdótt-
ir er ein þekktasta söngkona
Íslendinga. Nú um skeið

hefur hún verið búsett í Bret-
landi og starfað þar, en hún
hefur ávallt haldið tryggð við
heimalandið og haldið tón-
leika hér öðru hvoru. Sigríður
Ella hefur nokkrum sinnum
haldið tónleika á Ísafirði, en
nú eru liðnir tveir áratugir síð-
an hún söng hér síðast.

Ólafur Vignir Albertsson er
í hópi reyndustu píanóleikara
landsins og hefur oft áður
haldið tónleika á Ísafirði.
Efnisskrá tónleikanna verður
óvenju fjölbreytt en flutt verða

íslensk og erlend sönglög
ásamt aríum úr óperum.

Þá má geta þess að Tónlist-
arfélag Ísafjarðar hefur gefið
út hljómdisk með orgelverk-
inu ,,Dýrð Krists - sjö hugleið-
ingar um texta í guðspjöllun-
um" eftir Jónas Tómassonar
tónskáld á Ísafirði. Hörður
Áskelsson, orgelleikari í Hall-
grímskirkju leikur á Klais-
orgelið í Hallgrímskirkju en
þar var verkið tekið upp.

Það var Sóknarnefnd Ísa-
fjarðar sem pantaði verkið frá

tónskáldinu í tilefni af
vígslu og helgun nýs pípu-
orgels í Ísafjarðarkirkju og
frumflutti Hörður verkið þar
í janúar 1996.

Verkið verður flutt  í heild
á sérstökum tónleikum í
Hallgrímskirkju 29. mars
nk., og mun Sverrir Guð-
jónsson þá syngja tónles,
sem Jónas samdi sérstak-
lega fyrir tónleikana og
væntanlega verður dansað-
ur ballett við verkið. Japis
sér um dreifingu disksins.

Skattstofan
gagnrýnd...

Í BB í dag er skattstofa Vestfjarða gagnrýnd harðlega. Það
sem er athyglisvert er ekki að skattstofan skuli vera gagnrýnd.
Skattkerfið er oft gagnrýnt, stundum með réttu og stundum
ranglega. Hið athyglisverða nú er, að gagnrýnin kemur frá
einum alþingismanna Vestfjarða. Alþingi og alþingismenn
hafa að undanförnu beint spjótum sínum að framkvæmda-
valdinu, stjórnsýslunni, sem ætlað er að framfylgja lögum
settum á hinu háa Alþingi. Væri ekki betur vitað mætti halda að
alþingismenn ætli að fylgja fordæmi forsætisráðherra, Davíðs
Oddssonar, sem varpaði fyrr í vetur fram hugmyndinni um
umboðsmann skattþegna. Álykta mætti sem svo, að stjórnmála-
menn hyggi álitlegt að fiska í ,,vatni” óánægju skattborgaranna.
Hvort það vatn er stórt, gruggugt eða lítll pollur og kannski tær
skal ósagt látið hér.

Álagning skatta hlýtur alltaf að vekja óánægju.
Þegar ríkisvaldið tekur til sín hluta af tekjum
þegnanna, einstaklinga og fyrirtækja hlýtur sú
spurning að vakna hvort því sé betur
treystandi til að fara með fjármuni fólks
en fólkinu sjálfu. Um þessi megin-
atriði snýst pólitík. Hér hafa margir
fróðir stjórnmálaspekingar talið
sig hafa greint muninn milli hægri
og vinstri í stjórnmálum nútímans.
Kjarni málsins hlýtur hins vegar
að vera sá að fólki á að treysta
fyrir sjálfu sér og fjármálum sínum.
Sé það ekki gert skapast vanda-
málin, ekki síst ef menn telja sig
geta gengið til ríkisins, nú eða
sveitarfélaganna, og krafist
þess að fá þar framfærslu eða
stuðning.

......harðlega
Hinu má ekki gleyma, að þó skattstofa Vestfjarða tengist

stjórnmálum með þeim hætti einum, að framfylgja lögum
settum af alþingismönnum, þá er hún fyrst og fremst sá angi
framkvæmdavaldsins sem snýr að almenningi, skattþegnum
Vestfjarða þegar til kastanna kemur að deila tekjum þegnanna
milli ríkisins og þeirra. Mörgum mun vera þannig farið, að
þeim finnst samskipti skattstofunnar einhliða. Það er að segja á
þann veg einan, að skattstofan hafi alltaf rétt fyrir sér og
skattþegninn rangt.

Í bréfi alþingismannsins Gunnlaugs Sigmundssonar koma
fram alvarlegar ásakanir, sem erfitt hlýtur að vera að sitja
undir. Ein þeirra verður ekki skilinn á annan hátt en þann, að
skattstjórarnir ungu, háskólamenntuðu, bæði karlar og konur,
sem setið hafa á Ísafirði um nokkurt skeið séu gagnslausir
stjórnendur. Að minnsta kosti er að því látið liggja, að einhver
annar, einhverjir aðrir eða eitthvað annað ráði störfum og
starfsháttum skattstofu Vestfjarða en skattstjórarnir.

Reyndar er fyrrum skattstjóri Vestfjarða sýslumaður á Ísafirði.
Verður næsta atlagan þar.

Spurning lesenda BB og væntanlega skattþegna Vestfjarða
er á þá lund hvort umrædd skattstofa sé einstök og verri en
aðrar slíkar stofnanir. En að því er látið liggja. Erfitt er að skilja
bréfið öðruvísi en starfsfólk skattstofunnar undir forystu eða
forystuleysi skattstjóranna beiti óvægnari aðferðum og
aðgerðum gagnvart skattþegnum en aðrar gera.

Opinber stjórnsýsla
Í síðustu viku var undir lok umfjöllunar rætt um aðra opinbera

stofnun, sem hefur mikil áhrif á daglegt líf og afkomu margra,
raunar alla velferð helstu skjólstæðinga hennar. Þá var
Trygingastofnun ríkisins undir, nú skattstofa Vestfjarða. Hið
skondna er, að þessar tvær ríkisstofnanir eru hvor sín hliðin á
sömu myntinni. Þó má líkja hinni síðari við einseyringinn, sem
nú er úreltur, og þeirri fyrri við hundraðkallinn. Því skatturinn
tekur en Tryggingastofnun gefur kannski ekki en lætur út. En
Skattstofa Vestfjarða er smá til samanburðar, stór á Vestfjörðum,
er þar inn á hvers manns gafli, ef svo má að orði komast.

Ef gremja kjósenda þingmannsins er réttmæt er eðlilegt að
henni sé komið á framfæri, hún snertir þá alla, ef hann er rétt
skilinn. En er rétt af þingmanni að setja fram gagnrýni á
skattkerfið á þennan hátt, gera lítið úr einseyringnum en láta
hundraðkallinn vera, það er að segja skattkerfið sem heild?
Vissulega er rétt að mörgum hefur þótt skattstofan á Vestfjörðum
gefin fyrir smámuni, hafa einbeitt sér að einseyringnum og
látið hundraðkallinn í friði. Í smáu samfélagi er auðveldara að
gefa náunganum gaum á öllum sviðum. Svo langt er gengið, að
sumu ungu menntafólki þykir nóg um og flytur sig í fjölmennið
syðra eða jafnvel til útlanda.

Á síðustu árum hafa verið sett lög um samskipti stjórnvalda
og almennings, varðandi upplýsingaskyldu og -gjöf, auk
stjórnsýslulaga. Þingmanninum væri nærtækast að gangast
fyrir því, að sú ríkisstjórn sem hann styður setji lög um samskipti
skattyfirvalda og skattþegna, skapi eðlilegan og gegnsæan
stjórnsýsluramma og samræmingu um allt land. Ekki er nóg að
hafa ein lög í landi, líka þarf eina framkvæmd. Það er rétt hjá
þingmanninum. Hann á næsta leik.

-Stakkur
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Möguleikar í fjölmiðl-
un á Vestfjörðum

Páll Magnússon fréttastjóri Stöðvar 2 og Hreggviður Jónsson forstjóri Íslenska útvarpsfé-
lagsins funduðu með Ísfirðingum í síðustu viku um samskipti fyrirtækisins og Landssímans
hf., sem og útsendingar Sýnar á Ísafirði.

Athyglisverður fundur var
haldinn á Hótel Ísafirði síðast-
liðið miðvikudagskvöld af
hálfu Íslenska Útvarpsfélags-
ins.  Á fundinum vildu for-
svarsmenn fyrirtækisins ræða
við heimamenn um dreifingu
á sjónvarps- og útvarpsefni
og kostnað því samfara.  Einn-
ig um hugsanlega fastráðn-
ingu á fréttamanni og kvik-
myndatökumanni á svæðinu.
Gott hefði verið ef fulltrúar
Landsímans hefðu setið fund-
inn og svarað spurningum
sem vöknuðu og sneru að
þeim, svo fundarmönnum
gæfist kostur á að heyra báðar
hliðar málsins.

Á fundinum kom fram af

hálfu Íslenska Útvarpsfélags-
ins að verðlagning Landsíma
Íslands á afnotum af ljósleið-
arakerfinu er stærsti þröskuld-
urinn fyrir því að aðilar í sjón-
varps og útvarpsrekstri dreifi
ekki efni sínu í meira mæli til
Vestfjarða.  Annarsvegar sé
um að ræða kílómetragjald
reiknað frá Reykjavík til
þeirra staða sem liggja við
hringveginn.  Auk þess sé
reiknað 20% viðbótargjald á
hvern kílómetra í gegnum
ljósleiðarann á þá staði sem
liggja utan hringavegarins
eins og Ísafjörður.

Ekki verður hér lagt mat á
þær samningaviðræður sem
Íslenska Útvarpsfélagið á við

Landsímann.  Þó gefur auga-
leið að þetta fyrirkomulag á
gjaldtökunni stendur notkun
landsbyggðarfólks á mögu-
leikum ljósleiðarans fyrir
þrifum, en flutningsgetan í
dag er ekki notuð nema að
litlu leyti. Einnig má setja við
það spurningamerki hvort
eðlilegt sé að þetta dreifikerfi
sé á hendi aðila sem jafnframt
er að fara í samkeppni við
einkaðila á því sviði sem
tengist notkun á möguleikum
ljósleiðarakerfisins.

Þrátt fyrir skýran aðskilnað
innan fyrirtækisins er hættan
á hagsmunaárekstrum fyrir
hendi og til að koma í veg
fyrir slíkt væri eðlilegra að

kerfið væri í eigu sérstaks
hlutafélags í eigu ríkisins sem
sæi eingöngu um rekstur á
ljósleiðarakerfinu og viðhald,
en seldi öðrum aðgang að því
á jafnræðisgrundvelli.  Ekki
verður farið nánar út í þá
sálma að þessu sinni en
athyglinni beint frekar að því
sjónvarps- og útvarpsefni sem
Vestfirðingar eru að óska eftir.

Kröfur um aukna
afþreyingu

Almennt hefur verið talið
að fólk sæki til þeirra staða
þar sem atvinnu er að fá.  Það
skýtur því skökku við að fólk
skuli flytjast frá Vestfjörðum
þar sem atvinnuleysi hefur
verið minnst árum saman, til
höfuðborgarsvæðisins þar
sem atvinnuleysi hefur til
þessa verið hvað mest.  Þessi
þróun hefur gjarnan verið út-
skýrð með fjölbreyttari at-
vinnutækifærum og lægri
framfærslukostnaði.  Ekki
skal dregið í efa að þessir
þættir hafa áhrif á búsetuval
fólks og ber okkur því að
reyna að laga þær aðstæður
okkur í hag.  En fleira kemur
til.

Fram hefur komið í könn-
unum Félagsvísindastofnunar
og Byggðastofnunar að fólk

sækist í auknum mæli eftir
afþreyingu ýmiskonar og vill
gjarnan njóta þeirra gæða sem
höfuðborgarsvæðið hefur upp
á að bjóða.  Með öðrum orðum
hefur fjölbreytt þjónusta og
afþreying mun meiri áhrif á
búsetuval fólks heldur en það
gerði á árum áður.  Þessu þurfa
hinar dreifðu byggðir að
bregðast við.

Einn af stærri þáttum í
afþreyingu nútímafólks teng-
ist útvarpi og sjónvarpi.  Á
Vestfjörðum er úrvalið enn
frekar takmarkað miðað við
það sem gerist á höfuðborgar-
svæðinu.  Að vísu næst út-
varpsstöðin Bylgjan á Ísafirði
en ekki annars staðar.  Með
yfirtöku Stöðvar tvö á sjón-
varpsstöðinni Sýn var stór
hluti þess íþróttaefnis sem
hafði verið á Stöð tvö flutt
yfir á Sýn og ýmsu öðru
íþróttaefni bætt við.  Jafnframt
eru þar sýndar kvikmyndir og
þættir af ýmsu tagi.  Vegna
þessa hefur verið mikill áhugi
meðal íþróttamanna um að
hafa aðgang að Sýn.

 Kostir þess að fá Sýn hafa
verið rökstuddir með fjöl-
breyttara vali í afþreyingu eins
og nútímafólk krefst og að
aukinn aðgangur að íþrótta-
efni eykur ekki bara áhorf þess
sjónvarpsefnis heldur líka
iðkun viðkomandi íþrótta-
greina. Mikill ávinningur er
fyrir öll sveitarfélög af öflugra
og fjölbreyttara íþróttalífi.
Þessa hugsun má setja fram
einu skrefi lengra og benda á
að ungmenni sem stunda
íþróttir leiðast síður og þá
seinna út í notkun tóbaks,
áfengis og annarra vímuefna.
Gæti slíkt hæglega verið hluti
af forvarnarstarfi hér á Vest-
fjörðum eins og því sem
VÁVEST er að hrinda í fram-
kvæmd.

Bylgjan og Bolungarvík
Hvað varðar Bylgjuna þá

er ungt fólk og miðaldra
hennar stærsti hlustendahóp-
ur, eða sá hópur sem við höf-
um mestar áhyggjur af að
missa frá okkur.  Þegar leitað
hefur verið eftir því við Ís-
lenska Útvarpsfélagið hvort
og þá hvenær Bylgjan kæmi
til Bolungarvíkur hefur því
verið svarað til að í það stytt-
ist.  Fram hefur komið að
heimamenn hafa verið reiðu-
búnir að aðstoða við uppsetn-
ingu eða taka þátt í uppsetn-
ingarkostnaði ef að það væri
það sem stæði í veginum.

Vitað hefur verið í langan
tíma að útsendingar Bylgj-
unnar nást ágætlega á nokkr-
um afmörkuðum stöðum í
Bolungarvík.  Þannig má vel
vera að á einhverjum þessara
staða dugi að setja upp endur-

varpssendi, í stað þess að taka
útsendingarnar fyrst í gegnum
ljósleiðara frá Ísafirði til Bol-
ungarvíkur.  Miðað við undir-
tektir forsvarsmanna Íslenska
Útvarpsfélagsins á fundinum
vonast Bolvíkingar til að núna
verði þetta að veruleika.
Forsvarsmenn Íslenska Út-
varpsfélagsins telja að með
ásættanlegum samningum við
Landssímann verðir útsend-
ingar Sýnar hér fyrir vestan
fljótt að veruleika.

Hér hefur  verið rætt um
Sýn og Bylgjuna einfaldlega
vegna þess að umræðan hefur
snúist  að mestu um þessa
aðila.  Hinsvegar er ekki loku
fyrir það skotið að aðrar út-
varps- og sjónvarpsstöðvar
fylgi í kjölfarið.  Til að mynda
munu nokkrar líkur vera til
þess að útvarpsstöðin Stjarnan
komi samhliða Sýn.

Ímynd Vestfjarða

Mikill áhugi er á því hjá
Íslenska Útvarpsfélaginu að
koma upp fréttamanni og
kvikmundatökumanni í föstu
starfi sem myndu sinna frétta-
öflun og þáttagerð fyrir Stöð
tvö og Bylgjuna með líkum
hætti og Ágúst Ólafsson sinnir
fyrir Austfirði. Eru þetta
ánægjuleg tíðindi.

Ímynd Vestfjarða ræðst að
mestu af því hvaða sýn fjöl-
miðlar gefa af því sem hér er
að gerast, og má öllum vera
ljóst að þetta hefur tekist gríð-
arlega vel á Austur- og Norð-
urlandi.  Þetta væri mál sem
til dæmis Atvinnuþróunarfé-
lagið og Fjórðungssambandið
gætu komið inn í.  Mjög mikil-
vægt er að þetta mikla hags-
munamál fjórðungsins verði
að veruleika.  Það er blátt
áfram lífsnauðsynlegt að héð-
an komi fleiri fréttir, fleiri
jákvæðar fréttir.

Búum til efsóknar-
vert samfélag

Landsbyggðin mun aldrei
geta stillt sér upp sem sams-
konar valkosti og höfuðborg-
arsvæðið.  Hún ætti þó að
geta gert sig að eftirsóknar-
verðum valkosti sem hefur
margt að bjóða sem höfuð-
borgarsvæðið hefur ekki.

Með því að bjóða upp á það
sem eftirsóknarvert er við höf-
uðborgina eins og aukið val í
afþreyingu, en höldum okkar
fjölmörgu góðu kostum, get-
um við boðið upp á samfélag
sem höfðar til fólks á öllum
aldri.  Að mörgu leyti getum
við nefnilega mótað það sam-
félag sem við viljum sjá og
búa í.

-Ásgeir Þór Jónsson,
-Björgvin A. Björgvinsson.

Ásgeir Þór Jónsson. Björgvin Björgvinsson.

FLATEYRI:

Bárugata 3: 2x60m² einbýlishús
ásamt garðhúsi og stórum bílskúr.
Afarfalleg eign.
Eyrargata 5:Einbýlishús, kjallari,
hæð og ris. Grunnflötur ca. 45m².
Húsið er laust. Verð: 3,000,000,-
Hafnarstræti 23: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Húsið er laust. Verð:
2,600,000,-

PATREKSFJÖRÐUR:

Brunnar 2: Rúmlega 170m² ein-
býlishús. Húsið er laust. Verð:
5.500.000.-
Strandgata 11A: Einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt kjallara. Húsið
er illa farið að innan en er nýklætt að
utan. Verð: 2.600.000,-

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

Fasteignaviðskipti

ÍSAFJÖRÐUR:

Aðalstræti 13: Efri hæð í tvírýlishúsi
ásamt hálfum kjallara og tvöföldum
bílskúr. Laus.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega. Verð:
6.300.000,-
Pólgata 4: 5 herbergja íbúð á 3.
hæð. Verð: 3.600.000,-
Stakkanes 6: Rúmlega 140m²
raðhús ásamt bílskúr og sólstofu.
Verð 11.500.000,-
Pólgata 6: 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega.

Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr sölu-
skrá okkar, leytið nánari upplýsinga á skrifstofu.

Skipti á minni eign á eyrinni koma til
greina. Tilboð óskast.

BOLUNGARVÍK:

Holtabrún 5: Ca. 140m² ein-
býlishús ásamt bílskúr.
Hafnargata 7: 86m² neðri hæð í
tvíbýlishúsi.
Höfðastígur 6: U.þ.b. 80m² kjall-
araíbúð. Íbúðin er laus. Verð:
1.200.000,-
Stigahlíð 2 og 4:  2ja og 3ja
herbergja íbúðir. Verð: 1.500.000,-
til 3.000.000,-
Skólastígur 21:  3ja herbergja íbúð
á 1. hæð. Íbúðin er mjög falleg og er
auð. Verð kr. 3.700.000,-
Traðarland 24: 200m² einbýlishús í
lélegu ástandi. Selst ódýrt á góðum
kjörum.
Traðarland 10: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Verð: 7.200.000,-
Völusteinsstræti 3: Einbýlishús
ásamt bílskúr.
Völusteinsstræti 28: 150m²
einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Nýuppgert að utan. Verð:
7.000.000,-.Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign

eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin er laus. Verð kr. 7.800.000

Stigahlíð 2 og 4:  2ja og 3ja herbergja íbúðir. Verð: 1.500.000,- til
3.000.000,-

Silfurgata 11: 3ja herbergja íbúð á
1. hæð. Verð: 4.000.000,-
Stórholt 11: 3ja herbergja íbúð á
3. hæð fyrir miðju. Laus. Verð:
4.300.000,-
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 2.000.000
Strandgata 7: Þetta hús er nú til
sölu á aðeins kr. 6.500.000,-
Urðarvegur 60: Glæsilegt raðhús,
alls rúmlega 200m², ásamt bílskúr.

SUÐUREYRI:

Eyrargata 6: Glæsilegt einbýlishús,
laust. Verð: 5.000.000,-
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HELGAR  sjónvarpið HELGAR   veðrið HELGAR   sportið

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

FIMMTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaður
13.00 Fundið fé (e)

(Money for nothing)
14.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.10 Oprah Winfrey (e)
16.00 Eruð þið myrkfælin?
16.25 Steinþursar
16.50 Með afa
17.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Ljósbrot
20.40 Baugabrot 3 (3:3)

Síðasti hluti spennandi og vandaðrar
framhaldsmyndar um Rose og
Carol, tvær fyrrverandi vændis-
konur sem reyna að búa sér og sínum
mannsæmandi líf. En veraldar-
gengið er valt og brugðið getur til
beggja vona.

22.30 Kvöldfréttir
22.50 Wycliffe (2:7)
23.40 Fundið fé (e)

(Money for nothing)
01.20 Útvarpsmorðin (e)

(Radioland Murders )
03.05 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag

09.15 Sjónvarpsmarkaður
13.00 Wycliffe (2:7) (e)
13.55 Sjónvarpsmarkaðurinn
14.25 Gerð myndarinnar Postman
15.30 NBA tilþrif
16.00 Skot og mark
16.25 Steinþursar
16.50 Jói ánamaðkur
17.15 Glæstar vonir
17.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Ljósbrot (e)
18.35 Punktur.is (2:10)
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Hættulegt hugarfar (1:17)

(Dangerous Minds)
20.55 Töfrar vatnsins

(Magic In the Water)
22.40 Gerð myndarinnar As Good As

It Gets
23.10 Innrásin

(The Arrival)
01.10 Wyatt Earp (e)
04.15 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Með afa
09.50 Bíbí og félagar
10.45 Andinn í flöskunni
11.10 Ævintýri á eyðieyju
11.35 Dýraríkið
12.00 Beint í mark með VISA
12.30 NBA molar
13.00 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.20 Denni dæmalausi (e)
14.50 Enski boltinn (e)
16.50 Oprah Winfrey
17.40 Glæstar vonir
18.05 60 mínútur (e)
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Simpson-fjölskyldan (4:24)
20.30  Cosby (20:25)

(Cosby Show)

21.00 Kraftaverkaliðið
(Sunset Park)

22.45 Fatafellan
(Striptease)

00.45 Berserkurinn (e)
(Demolition Man)

02.45 Harður flótti (e)
(Fast Getaway)

04.10 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Sesam opnist þú
09.25 Ævintýri Mumma
09.40 Tímon, Púmba og félagar
10.30 Spékoppur
10.55 Svalur og Valur
11.20 Ævintýrabækur Enid Blyton
11.50 Madison (23:39) (e)
12.15 Húsið á sléttunni (12:22)
13.00 Íþróttir á sunnudegi
16.00 DHL-deildin
17.25 Lífsvörn

(A Case For Life)
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Geimfjölskyldan (2:8)
20.30 Heima

Sigmundur Ernir heimsækir í kvöld
Lisbet Sveinsdóttir, myndlistarkonu.

21.05 Í nærmynd
(Up Close And Personal)
Rómantísk þriggja stjörnu bíómynd
frá 1996. Ung og metnaðarfull kona
fær vinnu hjá sjónvarpsstöð í Miami
þar sem hún starfar á móti þrautreynd-
um fréttamanni. Smám saman gerir
hann úr henni prýðisgóðan starfs-
mann og á sama tíma verða þau nánir
vinir og elskendur. Bæði gera sér þó
grein fyrir að ástarsamband þeirra á
litla framtíð fyrir sér.

23.15 60 mínútur
00.05 Villimenn við dyrnar (e)

(Barbarians At The Gate)
01.50 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR

08.30 Skjáleikur
10.30 Alþingi
16.15 Formúla 1
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Undrabarnið Alex (17:26)
19.00 Úr ríki náttúrunnar
19.30 Íþróttir 1/2 8
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Dagsljós
21.05 Frasier (23:24)
21.30 ...þetta helst
22.10 Saksóknarinn (4:22)
23.00 Ellefufréttir
23.15 Króm
23.40 Skjáleikur

FÖSTUDAGUR

13.00 Skjáleikur
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (30:65)
18.30 Fjör á fjölbraut (15:26)
19.30 Íþróttir 1/2 8
19.50 Veður
20.00 Fréttir

Aðalfundur
 Boltafélags Ísafjarðar
Aðalfundur Boltafélags Ísafjarðar verður

haldinn í kaffisal Norðurtangans laugardaginn
14. mars kl. 16:00.

Venjuleg aðalfundarstörf - lagabreytingar.
Félagar BÍ'88 eru hvattir til að fjölmenna.

Í.B.Í.

Á fimmtudag, föstudag
og laugardag

verður norðan átt austan
til en hæg austlæg átt

um landið vestanvert og
talsvert frost. Él
norðaustan til en

úrkomulítið og víða

Til leigu er 2ja herbergja
íbúð á Eyrinni. Upplýsingar
í síma 456 4403.

Til sölu er Toyota 4Runner
árgerð 1991, ekinn 122 þús
km. Rafmagn í rúðum, sól-
lúga og ný dekk. Vel með
farinn og góður bíll. Verð
kr. 1.350.000. Upplýsingar
í síma 456 7564.

Tók einhver í misgripum
jakka og vesti í Krúsinni sl.,
föstudagskvöld. Ef svo er,
þá vinsamlegast skilið því
aftur í Krúsina.

Til sölu er 9 vetra hestur,
rólegur og traustur. Góður í
umgengni. Hentar vel fyrir
alla fjölskylduna. Upplýs-
ingar í síma 456 8254.

Til leigu er 3ja herbergja
íbúð í Stórholti. Leiga kr. 34
þús. með hita. Laus strax.
Uppl. í síma 554 3182.

Til sölu er Rafha eldavél,
ekki með fótum. Uppl. í síma
456 4184.

Glænýtt! Til sölu er 3ja
vikna gamalt sjónvarp og
myndbandstæki. Ársábyrgð
er á tækjunum. Verð kr.
35.000. Kostar nýtt kr.
44.000. Góð fermingargjöf.
Uppl. í síma 456 6232.

Óska eftir að taka á leigu
tvöfaldan bílskúr, helst
fram á sumar. Upplýsingar í
síma 456 4280.

Til sölu er Suzuki Samurai
árg. 1988, ekinn 90 þús.
km. Bíllinn er á 33� dekkj-
um. Uppl. í síma 456 3574.

Til sölu er einbýlishúsið að
Seljalandsvegi 68 á Ísafirði.
Verð aðeins kr. 10.500.000.
Upplýsingar gefur Guðlaug
í síma 555 4783.

Skíðavörur! Til sölu eru
Rossignol klossar nr. 39-40,
Rossignol skíði 178 sm. með
bindingum, skíðapúðabux-
ur stærð ca 15-17 og svartur
skíðahjálmur nr. 56-58. Á
sama stað óskast keyptar
skíða þvingur. Uppl. gefur
María Ögn í síma 456 4669.

Aðalfundur Skotfélags Ísa-
fjarðarbæjar verður haldinn
nk., föstudagskvöld, 6. mars,
kl. 20 að Hótel Ísafirði.
Stjórnin.

Óska eftir að taka á leigu
2ja-3ja herb. íbúð á Ísafirði.
Uppl. í síma 898 6077.

Til sölu er Hyundai Elanta
GLX árg. 1993, ekinn 110
þús.km. Upplýsingar í síma
896 2831 eftir kl. 17.

Hefur einhver áhuga á skipt-
um á íbúð í Danmörku fyrir
bíl og tjaldvagn á Íslandi í
júlí. Nánari upplýsingar í
síma 456 5258 eftir kl. 18.

Fjögurra manna fjölskylda
óskar eftir lítilli íbúð til
leigu á Ísafirði. Leigutími
júní til ágúst. Upplýsingar í
síma  435 0148.

Óska eftir stelpu til að passa
börn eitt til tvö kvöld í viku.
Búum inni í firði. Uppl. í
síma 456 4333.

Til sölu er Pioneer bassa-
botn, magnari og tveir 80
vatta og tveir 150 vatta
hátalarar í bíl. Uppl. í símum
456 3224 og 856 2874.

Til sölu eru ýmsar notaðar
bækur s.s. aldirnar, árin,
ljóðasögur og Blanda o.fl.
Uppl. í síma 456 5127.

Óska eftir slöngubát til
kaups. Má þarfnast viðgerð-
ar. Uppl. í síma 456 5127.

Óska eftir ísskáp fyrir lítinn
pening eða gefins. Uppl. í
síma 456 4378 eftir kl. 16.

Óska eftir að kaupa skíða-
klossa nr. 42. Á sama stað
er til sölu klossar nr. 35-37.
Upplýsingar gefur Inga í
síma 456 4071 eftir kl. 19.

Til sölu er MMC Pajero árg.
1985, upphækkaður á 33�
ný dekk. Upplýsingar í síma
456 5252 og boðtæki 842
0578.

Til sölu er nýr kuldagalli,
stærð 54. Upplýsingar gefur
Búbbi í símum 456 4750 og
456 3674.

Til sölu er einbýlishúsið að
Seljalandsvegi 12 á Ísafirði
(Þórshamar), sem er 105
m² að stærð. Húsið er í góðu
standi. Upplýsingar gefur
Kristín í síma 456 5040.

Tilsölu er toppíbúð á gjaf-
verði. Upplýsingar í síma
456 3128.

Óska eftir 4x4 station
fólksbíl til kaups, helst árg.
1987 eða 1989. Upplýsingar
í síma 456 5158.

Óska eftir snjóbretti. Uppl.
í síma 456 4318.

Þórunn Gestsdóttir, verkefnisstjóri hjá AtVest skrifar

Sækjum á brattann
Um miðjan júní, rétt fyrir

sumarsólstöður verður  At-
vinnuvegasýning Vestfjarða
haldin í íþróttahúsinu á Torf-
nesi, Ísafirði.  Á móti hækk-
andi sól er undirbúningur haf-
inn og  kominn nokkuð á veg.
Að sýningunni stendur At-
vinnuþróunarfélag Vestfjarða
hf. en atvinnuvegasýningin í
júní nk. er önnur sýningin sem
félagið stendur fyrir.

Atvinnuþróunarfélagið var
stofnað 16. nóvember 1996,
það er í eigu sveitarfélaganna
á Vestfjörðum, Byggðastofn-
unar, áhugahóps um atvinnu-
mál kvenna, fyrirtækja og
einstaklinga. Tilgangur fé-
lagsins er að efla atvinnulíf
og styrkja forsendur byggðar
með því að bæta jarðveg við-
skipta til framtíðar. Með
stofnun félagsins náðist sam-
staða um að skapa öfluga mið-
stöð atvinnuþróunarstarfs í
Vestfjarðafjórðungnum.

Frumkvæðið

Félagið hyggst m.a. ná
markmiðum sínum með því
að taka þátt í og vera leiðandi
aðili við mótun atvinnustefnu
á Vestfjörðum. Og hafa frum-
kvæði að samvinnu við aðila
í atvinnulífinu og efla samstarf
milli þeirra. Ein leið af mörg-
um sem félaginu er fær, t.d.
um að hafa frumkvæði að
samvinnu við aðila í atvinnu-
lífinu, er að standa að atvinnu-
vegasýningu.

Sú leið gafst mjög vel í
fyrra, þrátt fyrir erfiðleika í
atvinnulífinu sem skyggðu á.

Þórunn Gestsdóttir.

Undirbúningsvinna vegna
Atvinnuvegasýningar Vest-
fjarða árið 1997 var unnin í
skugga verkfalls, sem telja má
að hafi haft áhrif á fjölda þátt-
takenda.  Þegar upp var staðið
voru sjötíu þátttakendur með
48 bása og framstillingar á
gólfi eða á sýningarsvæði ut-
andyra. Vegna meðbyrs síð-
ustu sýningar  ákvað stjórn
AtVest að standa að sýningu
aftur í ár, en stefnan er annað
hvert ár  í framtíðinni.

Þátttakan

Atvinnuvegasýningin í
sumar verður haldin á Ísafirði
dagana 13. og 14. júní. Sent
hefur verið út bréf til nokkur
hundruð fyrirtækja á Vest-
fjörðum með almennum  upp-
lýsingum um kostnað og

framkvæmdir svo og þátttöku-
eyðublað. Viðbrögð fyrirtækja
eru mjög góð en þátttöku þarf
að tilkynna fyrir 20. mars nk.

Þeir sem ekki hafa fengið
sendar upplýsingar en hafa
áhuga á þeim eru beðnir um
að hafa samband við verkefn-
isstjóra sýningarinnar  hjá
Atvinnuþróunarfélagi  Vest-
fjarða hf. (AtVest), sem er
greinarhöfundur.

Tindurinn

Fullyrðingin um að at-
vinnulífið á Vestfjörðum sé
fjölbreytt, mætir oft andstöðu,
sérstaklega auðvitað þeirra
sem ekki þekkja til á svæðinu.

Markmið sýningarinnar í
sumar er að endurspegla,
fjölbreytt og kraftmikið at-
vinnulíf á Vestfjörðum. Fram-

þróun atvinnu- og mannlífs
er undir þeirri orku komin að
íbúar hvers samfélags sæki
fram, sæki á brattann. Með
það í huga hefur verið lögð
fram tillaga að sérstakri yfir-
skrift sýningarinnar sem er:
TINDUR -sækjum á brattann.
Þrjú orð - framsýni, atorka,
metnaður, voru  leiðarljós
fyrstu atvinnuvegasýningar
Vestfjarða.

Með þau orð að leiðarljósi
er sótt á brattann.

-Þórunn Gestsdóttir.

Gengur illa að losna
 við aukakílóin?

Gengur illa að losna
 við aukakílóin?
Fríða Rún Þórðardóttir

 næringaráðgjafi kynnir
Slimma shake megrunardrykkinn

mánudaginn 9. mars
 í Ísafjarðarapóteki

kl. 14:00-18:00.
Shimma shake, bragðgott og bætandi

léttskýjað um landið
sunnan og vestanvert.

Á sunnudag
 og mánudag

lítur út fyrir austlæga átt,
víðast léttskýjað og hægt

hlýnandi veður.
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TV 3 - NOREGUR

Miðvikudagur 4. mars kl. 19:00
Monaco - Manchester United
Miðvikudagur 4. mars kl. 21:45

Juventus - Dynamo Kiev
Sunnudagur 8. mars kl. 13:45

Ítalski boltinn

TV 3 - DANMÖRK

Miðvikudagur 4. mars kl. 19:30
Monaco - Manchester United
Miðvikudagur 4. mars kl. 21:50

Borussia Dortmund - Bayern Munchen
Sunnudagur 8. mars kl. 13:55

Ítalski boltinn

TV2 - NOREGUR

Laugardagur 7. mars kl. 14:45
Enski boltinn

GERVIHNATTA  sjónvarpið
TV2

NORGE
TV3

D+N+S
TV

DANMARK
KANAL 5
SVERIGE

MTV
EUROPE

DR2
DANMARK

CANAL+
NORGE

DANMARK

BBC PRIME
ENGLAND

NRK 1
NORGE

NRK 2
NORGE

CNN
USA

CARTOON
TNT - USA

Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)
Mikið úrval af myndum og góð þjónusta!

Frá kl. 16:00 til kl. 19:00 og frá
kl. 20:00 til kl. 23:30 alla daga

Opnunartími í Vídeóhöllinni

Vandaðu
til verks...

... verslaðu í
Vídeóhöllinni

E
rt

 þ
ú

 a
ð

 l
e

it
a

 a
ð

: 
s

p
e

n
n

u
m

ú
s

ik
s

a
n

n
s

ö
g

u
g

a
m

a
n

d
ra

m
a

h
ry

ll
in

g
s

fr
æ

ð
s

lu
æ

v
in

tý
ra

v
ís

a
n

d
a

b
a

rn
a

te
ik

n
im

y
n

d

TV - NORGE

Laugardagur 7. mars kl. 16:50
Herkules - Runar í handbolta
Sunnudagur 8. mars kl. 17:50

Kragerö - Drammen í handbolta

NRK 1

Sunnudagur 8. mars kl. 16:00
Enska bikarkeppnin

Síðari hálfleikur sýndur á NRK2

CANAL+ NOREGUR

Miðvikudagur 4. mars kl. 15:55
Heimbikarinn á skíðum í Kuopiu

Föstudagur 6. mars kl. 13:55 og 15:55
Heimsbikarinn á skíðum í Lahiti

Laugardagur 7. mars kl. 13:25
Heimsbikarinn á skíðum í Lahiti

Sunnudagur 8. mars kl 07:55
Heimsbikarinn á skíðum í Lahiti

Söluaðili gervihnattabúnaðar:  Frum-Mynd, Sólgötu 11 Ísafirði, sími 456 5091

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðvaBeinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva

20.30 Dagsljós
21.10 Gettu betur (3:7)
22.15 Valmynd mánaðarins

1. Gagnvegir
(Safe Passage)
2. Annarra fé
(Other People’s Money)
3. Lífið á landsbyggðinni
(Funny Farm)

00.00 Blóraböggull
(Face Down)

01.45 Útvarpsfréttir
02.55 Formúla 1

Bein útsending.
04.10 Skjáleikur

LAUGARDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.35 Viðskiptahornið
10.50 Þingsjá
11.15 Skjáleikur
12.30 Formúla 1
13.00 Formúla 1
14.20 Þýska knattspyrnan
16.20 Íþróttaþátturinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (24:39)
18.30 Hafgúan (12:26)
18.55 Grímur og Gæsamamma
19.20 Króm
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.45 Enn ein stöðin
21.15 Leðurblökumaðurinn snýr

aftur
23.25 Eyja óttans

(Insel der Furcht)
Þýsk spennumynd frá 1995 um konu
sem grennslast fyrir um dularfull
dauðsföll í fjölskyldu eiginmanns síns
sem er nýlátinn.

01.00 Útvarpsfréttir
01.10 Skjáleikur

02.40 Formúla 1
Bein útsending

04.45 Skjáleikur

SUNNUDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.50 Formúla 1
12.10 Markaregn
13.10 Söngvar förumannsins
14.05 Miklagljúfur
15.00 Þrjú-bíó
16.50 Landsleikur í handbolta

Bein útsending frá leik Íslendinga
og Egypta á alþjóðlegu handknatt-
leiksmóti í Laugardalshöll.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Milli vina (7:11)
19.00 Geimstöðin
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Bíódagar

Íslensk bíómynd frá 1993.
21.55 Helgarsportið
22.20 Sólmyrkvi
00.10 Markaregn
01.10 Útvarpsfréttir
01.20 Skjáleikur
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BÍLATANGI
Ísafirði
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BÍLATANGI
Ísafirði

Símar 456 3800 og 456 4580

Íslandsmeistaramótið í gullsmíði

Dýrfinna sigraði
annað árið í röð

Dýrfinna Torfadóttir, gull-
smíðameistari á Ísafirði bar
sigur úr býtum í keppni á með-
al gullsmiða á landinu á al-
þjóðlegri keppni sem bar nafn-
ið Tíska' 98 og var haldin á
Hótel Íslandi á sunnudag.
Með sigrinum hlaut Dýrfinna
nafnbótina Íslandsmeistari í
gullsmíði og er þetta annað
árið í röð sem hún hampar
titlinum.

Í alþjóðlegu keppninni á

Hótel Íslandi, sem bar yfir-
skriftina ,,Hrein náttúra - allra
hagur" var einnig keppt í free-
style, tískulínu, förðun, tísku-
hönnun og fatagerð. Í keppni
um tísku- og samkvæmis-
förðun hafnaði Guðný Sóley
Kristinsdóttir hjá Snyrtihúsi
Sóleyjar á Ísafirði í þriðja sæti,
en hún tók þátt í keppninni í
fyrsta skipti í ár. Starfsstúlka
hjá Sóleyju, Ágústa Óladóttir,
var fyrirsæta fyrir Guðnýju

Sóley og Dýrfinnu og þótti
hún standa sig með mikilli
prýði.

Að sögn Dýrfinnu Torfa-
dóttur tóku átta gullsmiðir þátt
í keppninni um besta skart-
gripinn og var mjótt á munum
á milli hennar og þess sem
lenti í öðru sæti. Verðlauna-
gripur Dýrfinnu var hálsmen
úr kopar og ryðguðu járni og
skreytt með Turkis steinum.

Dýrfinna Torfadóttir, Íslandsmeistari í gullsmíði.

Þorbjörn hf., hættir rækjuvinnslu í húsnæði fyrirtækisins í Hnífsdal

23 starfsmenn fengu uppsagnarbréf
Útgerðar- og fiskvinnslu-

fyrirtækið Þorbjörn hf., hefur
ákveðið að hætta rekstri
rækjuvinnslu fyrirtækisins í
Hnífsdal, og var öllum starfs-
mönnum þar, samtals 23
manns, sagt upp störfum á

föstudag. Uppsagnirnar taka
gildi frá 1. apríl nk., en frá og
með þeim tíma fer öll rækju-
vinnsla fyrirtækisins fram í
Bolungarvík. Forráðamenn
Þorbjarnar hf., hafa leitað til
annarra fiskvinnslufyrirtækja

á svæðinu um atvinnu til
handa þeim sem sagt var upp
störfum og telja þeir góðar
líkur á að fólkið fái vinnu ann-
ars staðar.

Ástæður uppsagnanna má
rekja til hagræðingar í rekstri

fyrirtækisins, en með hagræð-
ingunni gera forráðamenn
Þorbjarnar ráð fyrir að fram
náist verulegur sparnaður í
rekstrar- og stjórnunarkostn-
aði. Þeir starfsmenn sem
koma til með að missa atvinn-

una eru búsettir á Ísafirði og í
Hnífsdal. Auk þeirra sem sagt
hefur verið upp störfum, starfa
112 manns hjá fyrirtækinu í
Bolungarvík auk á þriðja tug
sjómanna.

Frumsýningar hjá Leikfélagi Flateyrar og Litla leikklúbbnum

Þrek og tár og
Allra meina bót

Leikfélag Flateyrar og Litli
leikklúbburinn á Ísafirði eru
um þessar mundir að leggja
lokahönd á æfingar á tveimur
leikritum sem frumsýnd verða
á næstu tveimur vikum. Leik-
félögin efndu til sameiginlegs
blaðamannafundar á sunnu-
dag þar sem leikritin voru
kynnt sem og sú nýjung að
boðið verður upp á afsláttar-
verð, séu keyptir samtímis
miðar á báðar sýningarnar.

Leikfélag Flateyrar frum-

sýnir Þrek og tár eftir Ólaf
Hauk Símonarson í félags-
heimilinu á Flateyri sunnu-
daginn 8. mars og Litli leik-
klúbburinn frumsýnir Allra
meina bót eftir ,,Patrek og Pál"
í Edinborgarhúsinu á Ísafirði,
föstudaginn 13. mars. Leik-
stjóri  Allra meina bótar er Páll
Gunnar Loftsson og leikstjóri
verks Leikfélags Flateyringa
er Guðrún Alfreðsdóttir.

Litli leikklúbburinn hefur
áður sýnt Allra meina bót, en

það var 3ja verkefni klúbbs-
ins og var sýnt fyrir rúmum
þrjátíu árum eða árið 1967.
Þrír af fimm leikurum í verk-
inu þá, taka þátt í uppfærsl-
unni í ár, Finnur Magnússon

og bræðurnir Gunnlaugur og
Samúel Einarssynir. Líkt og
fyrir þrjátíu árum spilar fjög-
urra manna hljómsveit í verk-
inu og skipa hana þeir Baldur
Geirmundsson, Gunnar Hólm

Sumarliðason, Vilberg Vil-
bergsson og Magnús Reynir
Guðmundsson. Þeir tveir fyrst
nefndu voru í hljómsveitinni í
fyrri uppfærslunni.

Fjórir af aðstandendum sýninganna tveggja. Páll Gunnar Loftsson, leikstjóri, Sigrún
Gerða Gísladóttir, formaður Leikfélags Flateyrar, Óðinn Gústafsson einn aðalleikara í
Þreki og tári og Finnur Magnússon, einn leikara í Allra meina bót.

Gullsmiður og sjóntækjafræðingur
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Dýrfinna Torfadóttir

Handsmíðað skart
í fermingargjöf

Handsmíðað skart
í fermingargjöf


