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Bolungarvíkurbær

Íhugar taka á
móti flóttafólki

Valdemar Guðmundsson,
bæjarfulltrúi í Bolungarvík
hefur lagt fram tillögu í bæjarstjórn þess efnis að gengið
verið til viðræðna við ríkisstjórn Íslands um að taka á
móti flóttafólki, 20 manns,
sem ríkistjórnin hefur ákveðið
að taka á móti á þessu ári.
Að sögn Ólafs Kristjánssonar, bæjarstjóra í Bolungarvík, hefur engin afstaða

verið tekin til tillögu Valdemars, en mikill áhugi mun
vera innan bæjarstjórnar um
að málið verði kannað nánar.
,,Við viljum vita hvaða skuldbindingar væru fólknar samfara þessu og hvernig við gætum best staðið að málinu. Við
erum tilbúnir að hefja viðræður um málið enda vilji innan
bæjarstjórnar til að skoða
málið ofan í kjölinn."

Danskir dagar á Ísafirði

Margrét Þórhildur
kemur dagstund

Ákveðið hefur verið að
Margrét Þórhildur drottning
Danmerkur sæki Ísafjörð
heim fimmtudaginn 14. maí,
á 55 ára afmælisdegi Ólafs
Ragnars Grímssonar forseta
Íslands. Margrét Þórhildur
kemur til landsins sama dag
og er ráðgert að hún fljúgi til
Ísafjarðar um miðjan dag og
haldi á ný til Reykjavíkur síðdegis.

Að sögn Fylkis Ágústssonar, ræðismanns Danmerkur á
Ísafirði, er skipulag komu
drottningarinnar í höndum
forsetaembættisins, en til
stendur að efna til danskra
daga á Ísafirði af þessu tilefni
sem standa munu í eina viku.
Rætt hefur verið við fjölmörg
fyrirtæki vegna þessa og hafa
viðtökur verið góðar að sögn
Fylkis.

Skíðavikan 1998

Undirbúningur
í fullum gangi

Vel gengur að skipuleggja
komandi skíðaviku sem hefst
5. apríl nk., og stendur til 13.
apríl, að sögn Ásthildar Cesil
Þórðardóttir, formanns Skíðavikunefndar 1998.

Að sögn Ásthildar verður
dagskráin með svipuðu sniði
og undanfarin ár, en þó má
vænta nokkurra nýrra dagskrárliða s.s. brettakeppni,
firmakeppni og fleira.

Bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur ákveðið að minnast aldarafmælis Einars Guðfinnssonar þann 17. maí m.a. með því
að reisa minnisvarða um þau hjón Einar og Elísabetu Hjaltadóttur.

Aldarafmælis Einars Guðfinnssonar minnst í maí

Reistur verður minnisvarði
um hjónin Einar og Elísabetu

Bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur ákveðið að minnast
aldarafmælis Einars Guðfinnssonar með veglegum
hætti sunnudaginn 17. maí
nk. Afmælisins verður
minnst á margvíslegan hátt
m.a. með gerð lágmyndar
af þeim hjónum Einari og
Elísabetu Hjaltadóttur, afmælisveislu og sýningar frá
starfsferli þeirra hjóna.
,,Við munum minnast afmælisins með gerð lágmyndar af þeim hjónum

Einari og Elísabetu auk þess
sem reistur verður minnisvarði þeim til heiðurs. Þá
verður opið hús í félagsheimilinu þar sem Bolvíkingum verður boðið til hátíðar
þar sem ferill þeirra hjóna
verður rakinn en Einar var
akkeri og bjarg þessa byggðarlags um tíma. Þá er stefnt að
því að safna saman munum
og myndum frá þessum tíma
og efna til sýningar á þeim,”
sagði Ólafur Kristjánsson,
bæjarstjóri í Bolungarvík.

Hann sagði ljóst að minnisvarðinn yrði ekki tilbúinn á
aldarafmælinu og því væri
stefnt að því að afhjúpa hann
um verslunarmannahelgina en
þá verður haldið mikið ættarmót afkomenda Einars og
Elísabetar í Bolungarvík. ,,Við
þurfum að búa minnisvarðanum skemmtilegt umhverfi
og það gerum við ekki fyrr en
frost er farið úr jörðu og því
finnst mér rétt að bíða með
afhjúpun verksins fram að
ættarmótinu. Ólafur sagði að

Einar Guðfinnsson og Pétur Oddsson væru feður allrar uppbyggingar í Bolungarvík og að Einar væri eini
heiðursborgari bæjarfélagsins.
Lágmyndin af þeim hjónum verður unnin af Ríkey
Ingimundardóttur, myndlistarkonu en umgjörðin
verður unnin af Jóni Sigurpálssyni myndlistarmanni,
en í hann verður m.a. notað
sjávargrjót frá ætthögum
Einars úr Skötufirði.
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Landsbankinn
Landsbanki Íslands
kvaddi með stæl. Afkoma
Leiðari
bankans síðasta starfsár
hans sem ríkisbanka var með miklum ágætum.
Erfiðleikar sem bankinn hefur átt við að stríða síðustu
ár virðast nú að mestu að baki.
Saga Landsbanka Íslands í eina öld og áratug og
ári betur er samofin sögu framfara og uppbyggingu
atvinnulífs á Íslandi. Í þeim öldugangi sem leikið
hefur um fjörur þess einhæfa atvinnulífs sem
Íslendingar hafa lengst af byggt afkomu sína á, þótt
nú örli sem betur fer fyrir nýjum degi í þeim efnum,
þarf engan að undra þótt hrikt hafi á stundum í
byrðingi Landsbankafarsins utar í brimrótinu.
Fyrir Landsbanka Íslands er komið líkt og fyrir
Guggunni, fyrrum flaggskipi okkar Ísfirðinga. Nú er
siglt undir nýjum merkjum. Þó er sá munur á þessu
tvennu að Landsbankinn er enn á sínum stað og
verður ekki fluttur hreppaflutningi.
Um það er ekki að villast að Landsbanki Íslands
hf., tekur við góðu búi. Blekið úr penna bankamálaráðherra, þegar breytingin var innsigluð á
aðalfundi bankans fyrir skemmstu, var ekki þornað
þegar biðlar upphófu raust sína. Heimamundur
nýburans er greinilega litinn hýru auga. Misvísandi
mat fyrrum formanns bankaráðs og núverandi
stjórnarformanns á því hvert bankinn eigi að renna
augum í leit að kvonfangi, undirstrikar þann sess
sem bankinn hefur á fjármálamarkaðnum þrátt fyrir
erfiðleika undanfarinna ára.
Fullvíst má telja að samruninn í bankakerfinu
haldi áfram. Meiri samkeppni, auknar arðsemiskröfur
og bylting í afgreiðsluháttum kallar á breytingu
milli eininga, fáeinar stækka, fleiri minnka. Slagurinn
um stóru fyrirtækin á eftir að harðna. Þetta gæti leitt
til þess að stærstu viðskiptavinir hvers banka lentu
undir sama hatti. Bankamönnum mun því fækka til
muna á næstu árum og hefur þó orðið mikil fækkun
í röðum þeirra undanfarið. Þessi stefna, eða þróun
eftir því hvað menn vilja kalla það, bitnar hart á
fámenninu þar sem hvert starf er dýrmætt. Forskot
þéttbýlisins eykst og var þó ærið fyrir.
Þrátt fyrir formbreytinguna á Landsbankanum
skulum við vona að stjórnendur hans hafi áfram að
leiðarljósi að ,,greiða fyrir peningaviðskiptum í
landinu og styðja að framförum atvinnuveganna”
svo sem segir í lögum nr. 14 frá 18. september 1885
um stofnun Landsbanka Íslands.
s.h.

Súðavíkurhreppur skorar á samgönguráðherra

Aukið fé til bæta öryggi vegfarenda um Súðavíkurhlíð
Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps hefur sent áskorun til
samgönguráðherra og samgöngunefndar Alþingis þess
efnis að tryggt verði aukið fé
til að bæta öryggi vegfarenda
á leiðinni um Súðavíkurhlíð,
Arnarnes og Bása.
Í áskoruninni segir að leiðin
sé þjóðvegur allra íbúa á norðanverðum Vestfjörðum og
tenging þeirra við þjóðvegakerfi landsins. Þess vegna sé
leiðin mikilvægur hlekkur í
samgöngum byggðarlagsins
sem og lífæð íbúa í Súðavíkurhreppi. ,,Ef tekinn er vegurinn
á milli þéttbýlissvæðanna frá
Súðavík til Bolungarvíkur,
þ.e. um Súðavíkurhlíð, Arnarnes, um Bása og Kirkjubólshlíð, um Skutulsfjörð, Hnífsdalsveg og Óshlíð, þá er ljóst
að leiðin um Súðavíkurhlíð,
Arnarnes og Bása er lang
skemmst á veg komin hvað
varðar aðgerðir til að tryggja
öryggi vegfarenda. Þessi hluti
leiðarinnar hefur setið á hakanum varðandi uppbyggingu
slíkra mannvirkja og á köflum
uppfyllir vegurinn ekki kröfur
sem gerðar eru til þjóðvega
og nauðsynlegra öryggissvæða."
,,Við erum búnir að atast í
þessu máli síðan í apríl 1997.
Þá sendum við samgönguráð-

herra langt og ítarlegt bréf þar
sem við bentum á það sem
betur mætti fara á hlíðinni.
Við höfum lítil svör fengið og
síðan hafa dunið á okkur þessar lokanir og því var áskorunin
rökrétt framhald í málinu. Við
höfum ekki fengið svar ennþá
en því hefur verið lofað fljótt,"
sagði Ágúst Kr. Björnsson
sveitarstjóri í Súðavík í samtali við blaðið.
Auk framangreinds hefur
Súðavíkurhreppur sent samgönguráðherra bréf þar sem
þess er farið á leit við ráðherra
að leitað verði allra leiða til
flýtifjármögnunar framkvæmda vegna lagningar
þjóðvegar um Ísafjarðardjúp,
innan marka Súðavíkurhrepps, ásamt gerð nauðsyn-

legra öryggismannvirkja og
þverunar yfir Mjóafjörð um
Hrútey. Horfa forráðamenn
hreppsins í þessu sambandi
til aðferðar sem höfð var við
að kosta Hvalfjarðargöngin og
fleiri framkvæmdir á Suðurlandi.
Í tillögu hreppsins sem
fylgir bréfinu til samgönguráðherra segir m.a.: ,,Tillaga
um að Súðavíkurhreppur
kanni möguleika þess að eiga
forystu um fjármögnun framkvæmda vegna Djúpvegar í
Súðavíkurhreppi og lúkningu
framkvæmda við veginn um
hreppinn svo fljótt sem verða
má. Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps samþykkir að fela
sveitarstjóra að kanna möguleika á því að Súðavíkur-

hreppur standi fyrir framkvæmdum og fjármögnun
framkvæmda við lúkningu
Djúpvegar innan hreppamarka Súðavíkurhrepps, meðal þessara framkvæmda verði
gert ráð fyrir þverun Mjóafjarðar um Hrútey og byggingu vegskála o g framkvæmda til að lágmarka hættu
vegna umhverfis á veginum."
Í lok bréfsins segir að tillaga
þessi sé flutt til að yfirvöld
samgöngumála sjái með skýrum hætti að sveitarstjórn
Súðavíkurhrepps er það
kappsmál að hið fyrsta verði
lokið við lagningu vegar um
Ísafjarðardjúp þannig að íbúar
megi búa við sama öryggi og
aðrir landsfjórðungar búa við
í samgöngumálum.

Íslandspóstur hf
Aðalstræti 18, 400 Ísafirði
Íslandspóstur hf., Aðalstræti 18 á Ísafirði
óskar eftir að ráða starfsmann í ræstingu.
Upplýsingar gefur stöðvarstjóri.

Ísafjarðarbær

Flateyri

Sólrisuhátíð

Leikskólinn Sólborg

Þrek og tár frumsýnt

Einskíðungur '98

Hinum nýja leikskóla á Torfnesi á Ísafirði hefur verið
gefið nafnið Sólborg. Efnt var til samkeppni um nafn
fyrir stuttu en eins og kunnugt er hafði bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar ákveðið að skólinn skyldi heita Dægradvöl.
Skólinn sem nú hefur verið rekinn um nokkurra vikna
skeið er hinn glæsilegasti og munu starfsfólk jafnt sem
aðrir vera ánægðir með aðstöðuna.
2

Um klukkan 17 á mánudag varð harður árekstur á Skutulsfjarðarbraut er snjóruðningstæki ók í veg fyrir fólksbifreið
sem ekið var norður brautina. Fólksbifreiðin lenti undir skóflu snjóruðningstækisins og skemmdist töluvert. Engin slys
urðu á fólki. Síðar sama dag varð harður árekstur milli tveggja bifreiða á gatnamótum Seljalandsvegar, Urðarvegar og
Hlíðarvegs. Báðar bifreiðarnar skemmdust töluvert en engin slys urðu á fólki.
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Eins og greint var frá í síðasta blaði hafa Litli leikklúbburinn á Ísafirði og Leikfélag Flateyrar verið við strangar
æfingar að undanförnu á tveimur leikritum. Frumsýning
hjá Leikfélagi Flateyrar verður nk., föstudagskvöld og
hafa nú þegar verið ákveðnar fimm sýningar til viðbótar.
Tólf leikarar taka þátt í sýningunni en alls koma að henni
25 manns. Miðapantanir eru í síma 456 7756.

Eins og kunnugt er stendur Sólrishátíð Framhaldsskóla
Vestfjarða nú sem hæst. Fjölmargir listviðburðir hafa
verið í boði og hafa þeir verið vel sóttir. Á laugardag munu
framhaldsskólanemendur standa fyrir Einskíðungi ´98,
sem er snjóbrettamót, hið fyrsta sinnar tegundar hér á
landi. Samkvæmt upplýsingum blaðsins munu fjölmargir
keppendur sækja mótið víðs vegar að af landinu.
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Stakkanes 12 til sölu
Til sölu er 140 m² raðhús ásamt bílskúr að
Stakkanesi 12 á Ísafirði. Gott hús á mjög
góðum stað. Tilboð.
Upplýsingar í símum 456 4070 og 456 5089.

PRO PLAN kjötfóðrið er
heimsins besta hundafóður.

Vestfirðingar athugið!

Lengi býr að fyrstu gerð.

Markaðurinn Notað og nýtilegt hættir 31. mars 1998

Á næstunni byrjum við með þrifog viðgerðaaðstöðu fyrir bíla
Nú eru fjölmargar gerðir til í stórum
sekkjum í Vöruvali. Vertu hyggin(n)
og hagsýn(n). Með því að nota
svona fóður kostar 30-90 kr. á dag
að fóðra meðalstóran hund.

Bjóðum m.a. afnot af háþrýstidælu,
ryksugur, bón, sápur, klúta og efni
til þrifa á bílum. Einnig
rafsuðutæki, logskurð og verkfæri

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.

Einbýlishús / raðhús
Brautarholt 9: 140m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
11.000.000,Fjarðarstræti 33: 176,5m² einbýlishús 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
bílskúr. Verð: 9,300,000,Hafraholt 22: 144,4m² enda raðhús
á tveimur hæðum ásamt 22,4m²
bílskúr. Verð: 9,500,000,-

Hlíðarvegur 43: 186m² raðhús á
þremur hæðum ásamt bílskúr. Skipti
á minni eign möguleg. Verð:
9.000.000,Hlíðarvegur 48: 146,4m² einbýlishús
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
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.

Bakkavegur 39: 201m² einb.hús á tveimur hæðum ásamt innb. bílskúr.
Verð: 13,500,000,-
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Hafraholt 44: 154,4m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Verð: 13,500,000,mars ´98. Skipti möguleg. Verð:
11.900.000,Seljalandsvegur 4: 276m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr. Verð: 13,500,000,Seljalandsvegur 84a:85m² einbýlishús 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.Tangagata 15b: 103m² einbýlishús
á 2 hæðum ásamt geymsluskúr
(nýtist sem herbergi). Laust fljótl.
Verð: 6,200,000,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.
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:
8,500.000Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,Engjavegur 31: 92,1m² 4ra herbergja 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 herbergja í risi. Skipti á minni eign möguleg. 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 herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð 5.500.000,Pólgata 5a: 121m² 4ra herb. íbúð á
n.h. í þríb. húsi ásamt helmingi
kjallara. Nýlega uppgerð, bílskúr.
Verð: 5,900.000Pólgata 5a: 127,7m² 5 herb. íbúð á

MASSI
Suðurtanga 2 , Ísafirði
Sími 456 5196

e.h. í þríb.húsi ásamt helmingi
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 bílgeymslu. 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,Túngata 18: 89,2m² 4ra herbergja
íbúð í góðu standi á 3ju hæð í fjölbýlishúsi. Húsið allt uppgert.Möguleg
skipti á minni eign. Verð: 6,900,000,Urðarvegur 25: 154,6m² 5-6 herbergja 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
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,Túngata 21: 84,9m² íbúð á 1. hæð í
þríb.húsi 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.Urðarvegur 78: 99,1m² íbúð í mjög
góðu standi á 2. hæð t.v. í fjölb.húsi
ásamt sér geymslu. Verð:
6,800.000.Urðarvegur 80: 82m² íbúð á jarðh.
í fjölb.húsi ásamt sér geymslu. Verð:
6,000,000,-

2ja herbergja íbúðir
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,-

Stórholt 9: 164,3m² 6 herb. íbúð á tveimur hæðum í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Verð: 8,000,000,-

Minnihluti bæjarstjórnar Bolungarvíkur vill leggja niður tæknideild bæjarins

Samdráttur í verklegum framkvæmdum kallar á sparnað

Við síðari umræðu um fjárhagsáætlun Bolungarvíkur og
stofnana hans fyrir árið 1998,
sem haldin var fyrir stuttu,
deildi minnihluti bæjarstjórnar harðlega á meirihlutann
fyrir hugmyndalausan framreikning á fjárhagsáætluninni
og lagði Ketill Elíasson bæjarfulltrúi fram eftirfarandi bókun og tillögu varðandi framlagningu hennar. ,,Nú leggur
Sjálfstæðisflokkurinn fram
sína fjórðu fjárhagsáætlun á
kjörtímabilinu. Eftir þrotlaust

starf í fjögur ár kemur í ljós að
þeir hafa ekki náð neinum tökum á fjárhag bæjarsjóðs. Enn
á ný á að loka fjárhagsáætluninni með liðnum ,,sala
eigna”, nú upp á 10 milljónir.
Aldrei hefur þó tekist að selja
eignir upp í fyrri áætlanir og
ekkert bendir til að það takist
frekar nú og skuldasöfnun er
líkast niðurstaðan eins og öll
fyrr árin. Það hefði mátt búast
við einhverjum róttækum eða
frumlegum lausnum svona í
lok kjörtímabilsins, en þessi

fjárhagsáætlun er aðeins hugmyndalaus framreikningur á
fyrri áætlunum sem hafa þó
allar skilað auknum skuldum.”
Ketill Elíasson, Hafliði
Elíasson og Valdemar Guðmundsson, sem allir eiga sæti
í minnihluta bættu við framangreinda bókun Ketils og
lögðu fram eftirfarandi tillögu.
,,Þar sem lítið hefur verið
byggt hér undanfarin ár og
lítið um verklegar framkvæmdir á vegum bæjarins er

lagt til að tæknideild verði
lögð niður í núverandi mynd,
tæknifræðingi sagt upp,
tækni- og skipulagsvinna
verði keypt af sérhæfðum
verkfræðitæknistofnunum á
Vestfjörðum.”
Í framhaldi af bókunum
minnihlutans lagði Ólafur
Kristjánsson bæjarstjóri fram
svofellda bókun. ,,Í framhaldi
bókunar minnihluta bæjarstjórnar er skorað á aðila að
lýsa og greina frá því í hverju
sparnaðartillögur þeirra eru

fólgnar, hvenær þær voru
settar fram, á hvaða fundum,
samhliða að tölulegar niðurstöður eru tilgreinar. Komi
þessar upplýsingar ekki fram
skoðast bókun minnihlutans
marklaust hjal.” Ketill Elíasson lét bókun Ólafs ekki slá
sig út af laginu og lagði fram
eftirfarandi bókun: ,,Þessi
bókun Ólafs sýnir enn betur
hugmyndaleysi meirihlutans
að þeim skuli ekkert detta í
hug annað en að lýsa eftir

skriflegum tillögum minnihlutans og tölulegum staðreyndum.Tillaga um að leggja
niður tæknideild var lögð fram
fyrir tveimur árum og þá var
útreiknaður sparnaður 1 milljón. Þessi útreikningur hefur
ekki verið hrakinn af meirihlutanum.”
Tillaga minnihlutans um að
leggja niður tæknideild bæjarins var felld með fjórum atkvæðum gegn þremur.

Samvinnuferðir  Landsýn
ÍSAFJARÐARBÆR

Kynna ferðir
sumarsins
Síðastliðið föstudagskvöld efndi ferðaskrifstofan Samvinnuferðir  Landsýn til
ferðakynningar á Hótel
Ísafirði þar sem í
hávegum voru hafðar
sólarlandaferðir
fyrirtækisins í sumar.
Húsfyllir var á ferðakynningunni sem þótti
takast hið besta.
Það voru þær Lilja
Hilmarsdóttir, fararstjóri og Inga Ólafsdóttir hjá söluskrifstofu
Samvinnuferða 
Landsýnar á Ísafirði
sem höfðu með
kynningu á ferðum

MATRÁÐSKONA - RÆSTITÆKNIR

Félagarnir í Ríó tríóinu skemmtu á ferðakynningunni við góðar undirtektir viðstaddra.
fyrirtækisins að gera auk
þess sem boðið var upp
á tískusýningu frá
verslununum Jóni og
Gunnu og Legg og Skel.
Síðast en ekki síst,
skemmtu hinir síungu
félagar í Ríó tríóinu, sem
að þessu sinni höfðu
Björn Thoroddsen
gítarleikara sér til full-

tingis. Ljósmyndari
blaðsins var á ferðakynningunni og tók þar
meðfylgjandi myndir.

Lilja Hilmarsdóttir, fararstjóri kynnir ferðir sumarsins hjá Samvinnuferðum –
Landsýn.

Grunnskólinn á Ísafirði leitar að
jákvæðum og áreiðanlegum starfsmanni til að annast mötuneyti starfsfólks (60% starf).
Einnig vantar starfsmann í ræstingar
á kennarastofu, bókasafni og víðar
(uppmæling). Um er að ræða tvö aðskilin störf sem einn aðili getur gegnt.
Ráðningartími er tíu mánuðir á ári.
Umsóknarfrestur er til 2. apríl nk.
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf
frá og með 1. maí nk.
Nánari upplýsingar veita skólastjóri
og aðstoðarskólastjóri í síma 456
3044. Umsóknir sendist til skólastjóra
á eyðublöðum sem fást á skrifstofu
skólans og á bæjarskrifstofu.
Skólastjóri.
STYRKIR FRÁ MENNINGARNEFND
Þau félög og hópar sem ætla að sækja
um styrk til menningarnefndar vegna
ársins 1998, sendi umsóknir til Menningarfulltrúa Ísafjarðarbæjar eða formanns nefndarinnar, Geirþrúðar
Charlesdóttur, Urðarvegi 6, Ísafirði
fyrir 25. marz 1998.
Menningarnefnd Ísafjarðarbæjar.

Húsfyllir var á ferðakynningunni sem haldin var á hótelinu á föstudagskvöld.

Einbýlishús
til leigu
Meðal sýnenda á tískusýningunni voru nokkrar af þeim stúlkum sem taka þátt í
fegurðarsamkeppni Vestfjarða. Hér eru þær ásamt Pálfríði Vilhjálmsdóttur, einum af
skipuleggjendum keppninnar.

Á ferðakynningunni fór
fram tískusýning á vegum
verslananna Jón og
Gunna og Legg og Skel.

Til leigu er einbýlishúsið að Strandgötu 7
í Hnífsdal. Húsið er laust nú þegar.
Allar nánari upplýsingar gefur Hansína í
síma 456 3558.
MIÐVIKUDAGUR 11. MARS 1998
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Sigríður Björk Guðjónsdóttir, skattstjóri Vestfjarðaumdæmis skrifar

Skattstofan í Vestfjarðaumdæmi

Almenningur gerir nú á
dögum meiri kröfur til stjórnsýslunnar en áður hefur
þekkst, m.a. vegna nýlegra
stjórnsýslulaga og laga um
upplýsingaskyldu stjórnvalda.
Þetta er af hinu góða enda má
ekki gleymast að heilbrigðiskerfið, skólakerfið, samgöngukerfið og skattkerfið eru
kerfi til að þjóna almenningi.
Fjármagn til þeirrar þjónustu
fæst með skattlagningu. Til
þess að byrðar skattþegna
verði ekki of þungar, hefur rík
áhersla verið lögð á öflugt
skattkerfi er jafna skuli aðstöðu manna á grundvelli
landslaga. Nýr flötur hefur
orðið sýnilegri á undanförnum
mánuðum, þ.e. jafnræði einstaklings og stjórnvalda. Sú
umræða er eflaust tímabær,
enda eru örar breytingar á
skattalögum umhugsunarefni.
Hið sama má segja um flókna
löggjöf og langa málsmeðferð
í stjórnsýslunni. Ýmsar hugmyndir um breytta löggjöf eru
í farvatninu til að bregðast við
þeirri gagnrýni sem skattkerfið hefur hlotið á landsvísu.
Nefna má breytta kærufresti
og forúrskurði.
Þá er rétt að nefna að
tækniframfarir hafa verið
miklar í skattkerfinu undanfarin ár og er ekkert lát á.
Þegar er hafin skönnun á framtölum einstaklinga. Framtöl
og allar upplýsingar um einstök mál verða þannig varðveitt í miðlægum gagnagrunni
sem verður sameiginlegur fyrir landið allt. Stöðluð framtöl
fyrir rekstraraðila hefur litið
dagsins ljós og verður farið

yfir hluta þeirra á þessu ári
með véltækum hætti hjá ríkisskattstjóra. Það sem varðar
einstaklinga mest, er sú fyrirætlan skattyfirvalda að gera
framtöl þorra einstaklinga árið
2001 og afnema framtalsskyldu hinna sömu. Bankaleyndin stendur framtakinu
enn fyrir þrifum og tel ég að
alþingismenn ættu að íhuga
úrbætur til samræmis við
önnur Norðurlönd.
Sá þráláti orðrómur hefur
gengið lengi um að skattstofan í Vestfjarðaumdæmi
gangi harðar fram en aðrar
skattstofur á landinu. Svo
þrálátur varð orðrómurinn að
annar bæjarstjórinn okkar
taldi ástæðu til að senda fyrirspurn til ríkisskattstjóra. Í
fyrirspurninni var beðið um
tölulegar upplýsingar um
kærufjölda á landinu öllu, í
þeim tilgangi að komast að
því hvort kærur vegna starfsemi skattstofu Vestfjarða
væru tíðari en annars staðar.
Svar barst um hæl, með upplýsingum vegna áranna 19911997. Ég ætla ekki að tíunda
niðurstöðurnar hér að öðru
leyti en því að í ljós kom að
kærur vegna álagningar 1997
voru 6,69% af heildarfjölda
framteljenda í Vestfjörðum.
Margir telja að návígið valdi
misræmi á milli minni þéttbýlisstaða og höfuðborgarinnar. Í ljós kom að kæruhlutfall í Reykjavík þetta sama
ár var 6,67%. Mismunurinn
er 0,02 prósentustig. Ég fagna
þessu framtaki bæjarstjórans
og ætla ekki að efast um
heilindi hans í hagsmuna-

gæslu bæjarins, enda greiða
flestir landsmenn útsvar, þ.e.
ríflega 90% en innan við 40%
landsmanna greiða tekju- og/
eða eignarskatt í ríkissjóð.
Í síðasta tölublaði BB skrifar einn þingmanna kjördæmisins harðorða grein um starfshætti skattstofunnar fyrr og
síðar. Þingmaðurinn varpar
m.a. fram þeirri spurningu
hvort ástæða sé til að berjast
fyrir langlífi skattstofunnar í
ljósi þeirra breytinga sem
skattkerfið stendur nú frammi
fyrir. Þingmaðurinn er ávallt
velkominn á skattstofuna, eins
og aðrir sem skattstofan þjónar og hefði ég kosið að kynna
honum betur starfsemi skattstofunnar áður en hann tók til
við greinarskrif. Það er vissulega nýstárlegt sjónarmið,
sem ekki hefur heyrst fyrr frá
þingmanni dreifbýliskjördæmis, að skynsamlegt sé
fyrir íbúa kjördæmisins og
kjósendur hans að draga úr
opinberri þjónustu heima í
héraði og þar með fækka
atvinnutækifærum, sérstaklega í ljósi þeirrar umræðu
sem átt hefur sér stað á undanförnum misserum um flutning stofnana út í héruð, til
þess að efla hina dreifðu
byggðir sem eiga í vök að
verjast, sem svo sannarlega
er raunin hér á Vestfjörðum.
Kjarni málsins er auðvitað
sá, að skattstofa Vestfjarðaumdæmis starfar eftir lögum
sem Alþingi setur. Starfsfólki
er ætlað að tryggja að allir
sitji við sama borð. Starfið er
ekki vinsælt, eðli málsins
samkvæmt, enda verkefnið

,,Sá þráláti orðrómur hefur gengið
lengi um að skattstofan í
Vestfjarðaumdæmi gangi harðar fram
en aðrar skattstofur á landinu. Svo
þrálátur varð orðrómurinn að annar
bæjarstjórinn okkar taldi ástæðu til að
senda fyrirspurn til ríkisskattstjóra."

Sigríður Björk Guðjónsdóttir.
óvinsæl afskipti af fjármálum
einstaklinga og félaga. Ekki
má þó gleyma hinu mikla
þjónustuhlutverki er skattstofan sinnir. Margvísleg
þjónusta er veitt almenningi
og fyrirtækjum, s.s. útgáfa
skattkorta, afrit framtala,
bráðabirgðaskil fiskvinnslu í
virðisaukaskatti, svo eitthvað
sé nefnt. Þá fer mikill tími í að
veita upplýsingar og afla
þeirra. Varðandi óánægju með
störf skattstofunnar, má nefna
nýlega skoðanakönnun sem
birt var í Viðskiptablaðinu.
Varðaði hún skattkerfið í
heild. Þar kom m.a. fram að
70% aðspurðra teldu erfitt að
ná fram rétti sínum gagnvart
skattkerfinu. Einnig kom fram
að innan við 10% þeirra hina
sömu hefðu haft samskipti við
skattkerfið. Draga má ýmsar
ályktanir af könnuninni. Ein
er sú að skattkerfið allt er
gagnrýnt, ekki einstök umdæmi. Önnur er sú að neikvæð
umræða getur skotið rótum,

án tillits til þess hvort gagnrýnin er réttmæt eður ei.
Það sem ég hef lagt áherslu
á þann skamma tíma sem ég
hef gegnt starfi skattstjóra, er
að Vestfirðingar megi ganga
út frá því að allir sitji við sama
borð. Ég trúi að svo sé. Ríkisskattstjóraembættið hefur
samræmingarhlutverki að
gegna og er leitað til þess í
vafatilvikum og til að komast
að því hvernig framkvæmd er
háttað í öðrum umdæmum.
Þá hittast allir skattstjórar
mánaðarlega til samræmingar.
Öll skilyrði eru því fyrir hendi
til þess að framkvæmd sé með
samræmdum hætti um land
allt, þrátt fyrir sjálfstæði hverrar skattstofu.
Starfsmenn skattstofunnar
sinna starfi sínu af trúmennsku og samviskusemi. Það er
siðferðileg spurning hvort
horfa skuli fram hjá lagaskyldu í einstökum tilvikum
og sleppa leiðréttingu framtala ef um lágar fjárhæðir er
að ræða sökum hagkvæmni. Í
flestum geirum standa menn
frammi fyrir slíkum spurn-

ingum. Á lögreglan til dæmis
að sekta menn fyrir smávægileg brot, s.s. að leggja
röngu megin götunnar?
Skattstofan er ásýnd skattkerfisins í héraði. Þjónustan
sem veitt er á skattstofunni á
að auðvelda mönnum að
verða við þeim kröfum sem
löggjafinn hefur sett, um
upplýsingagjöf og greiðsluskyldu í ríkissjóð. Hluti starfans verður alltaf óvinsæll, eðli
málsins samkvæmt. Samræmd framkvæmd og réttlát
löggjöf eru sameiginlegir
hagsmunir allra, í héraði sem
utan. Ég fagna umræðunni og
tel málefnalega g agnrýni
ávallt til bóta, andstætt þeim
skaða sem dylgjur og sleggjudómar valda. Ég óska eftir
stuðningi margnefnds þingmanns í þeim verkefnum sem
fyrir höndum eru til að tryggt
sé að réttur skattur sé lagður á
landsmenn alla með réttum
hætti á grundvelli skýrrar og
réttlátrar löggjafar.
-Sigríður Björk
Guðjónsdóttir, skattstjóri
Vestfjarðaumdæmis.

Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður á Ísafirði skrifar

Skattstofan og þingmaðurinn
Í síðasta tölublaði BB
skrifar Gunnlaugur M Sigmundsson grein um vinnubrögð SkattstofuVestfjarða.
Tvennt vekur athygli. Hann
talar um að starfsfólk hennar
hafi ekki nóg að gera og
skattstjórar stjórni ekki
heldur lifi í fortíðinni.
Eftirtaldir hafa verið
skattstjórar Vestfjarðaumdæmis tímann sem Gunnlaugur nefnir:
Hreinn Sveinsson lögfræðingur, skattstjóri 34 ára,
1. janúar 1973 til 14. ágúst
1984, nú skattstjóri Suðurlandsumdæmis frá 15. ágúst
1984.
Ólafur Helgi Kjartansson, lögfræðingur, skattstjóri 30 ára, 15. ágúst 1984
til 14. október 1991, nú
6

sýslumaður á Ísafirði, frá 15.
október 1991.
Kristján Gunnar Valdimarsson, lögfræðingur, skattstjóri 27 ára, 15. október 1991
til 30. september 1993, skrifstofustjóri hjá skattstjóranum
í Reykjavík frá 1.október
1993.
Elín Árnadóttir, lögfræðingur, skattstjóri 32 ára, 1.
október 1993 til ársloka 1995.
Er nú sjálfstætt starfandi
lögmaður og vinnur að sérverkefnum fyrir yfirskattanefnd.
Pétur Ólafsson, viðskiptafræðingur, skattstjóri 46 ára,
frá 1. janúar til 30. september
1996. Starfaði áður hjá ríkisskattstjóra og hvarf aftur til
starfa þar.
Sigríður Björk Guðjóns-
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dóttir, lögfræðingur, skattstjóri 27 ára, frá 1.október
1996 og starfar enn. Starfaði
áður hjá ríkisskattstjóra.
Rétt kann að vera hjá Gunnlaugi að allt þetta fólk hafi
reynzt gagnslausir stjórnendur. Mitt mat er að svo sé ekki.
Af fyrrverandi skattstjórum
eru aðeins tveir sem ekki
starfa enn í skattkerfinu fyrir
sunnan, undirritaður og Elín
Árnadóttir, sem þó er tengd
því. Allir nema tveir komu til
starfa úr skattkerfinu, Hreinn
Sveinsson og undirritaður.
Undirritaður starfaði í rúm 7
ár. Þá gengu yfir tvær miklar
breytingar, kannski þær afdrifaríkustu um langa hríð,
upptaka staðgreiðslu tekjuskatta og virðisaukaskatts.
Starfsfólk skattstofunnar á

þessum árum reyndist vel og
starfar sumt þar enn. Undirritaður hefur starfað brátt 20
ár samfleytt í stjórnsýslunni
(og við dómstörf). Það er ekki
aðeins í skattkerfinu sem
miklar breytingar hafa orðið.
Sett hafa verið stjórnsýslulög
og upplýsingalög. Það er af
hinu góða. Ýmislegt hefur
færzt til betri vegar. Það myndi
auðvelda lesendum að átta sig
á grein Gunnlaugs ef sú
gagnrýni sem beindist að
gagnslausum fortíðarstjórnendum væri markvissari.
Engin dæmi hafa verið nefnd
opinberlega um valdníðslu,
hroka eða yfirgang.
Blaðamaður getur að mati
dómstóla haft uppi stór orð
um fangelsismálastjóra og
hlýtur því alþingismaður að

geta leyft sér smávegis gagnrýni á skattstjóra. Málefnaleg
umræða um úrbætur í stjórnsýslunni er gagnleg. Sérstaklega ber að fagna áhuga
alþingismanna. En maður sem
treyst hefur verið fyrir löggjafarvaldinu ætti að snúa sér
beint að efninu, hvort sem það
er gagnrýni á einstaka skattstjóra, núverandi og fyrrverandi eða að beita sér fyrir lagasetningu sem tekur á umkvörtunarefni þeirra sem til
hans hafa leitað.
Samræmd framkvæmd laga
er nauðsyn í nútímaþjóðfélagi. Undirstaða hennar er að
tryggja stjórnsýslunni nægilegt fé á fjárlögum, sem alþingismenn setja. Stjórnmálamenn eru oft taldir gagnslitlir.
Það er ekki rétt. Þeir eru

Ólafur Helgi Kjartansson.
misjafnlega dugmiklir. En
það er ómálefnalegt að fella
þá alla undir sama hatt. Það
eru sleggjudómar.
Ekki skyldi heldur fella
sleggjudóma um skattkerfið. Starfsmönnum stjórnsýslunnar ber að sinna
borgurunum þegar þeir
leita til hennar. Undirrituðum er kunnugt að það er
gert á SkattstofuVestfjarða,
fólki leiðbeint og það aðstoðað af kurteisi og lipurð.
Og það er nóg að gera.Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður á Ísafirði
og fyrrverandi skattstjóri
á Vestfjörðum.

DHL-deildin í körfuknattleik

Stjórnmálamenn

Sigur gegn Haukum
og tap gegn Njarðvík
Lið KFÍ tapaði með 19 var staðan orðin 79:79 þegar
stiga mun í næst síðasta leik sjö mínútur voru til leiksloka.
DHL-deildarinnar síðastlið- Haukar voru svo til búnir að
ið sunnudagskvöld en þá tryggja sér sigur þegar um
sótti liðið Njarðvíkinga tvær mínútur voru eftir en þá
heim. Lokatölur leiksins kom Magnús Gíslason inná
urðu 93:74 fyrir heima- og skoraði fimm stig á innan
menn. Njarðvíkingar hófu við einni mínútu. Þegar tvær
leikinn með miklum krafti sekúndur voru eftir náði David
og náðu strax góðu forskoti. Bevis að skora þriggja stiga
KFÍ-menn voru ekki á því körfu og sigurinn var Ísfirðað gefa neitt eftir og með inga. Svo héldu menn a.m.k.
góðum leik tókst þeim að þangað til farið hafði verið
komast inn í leikinn og yfir leikskýrsluna, en hún
höfðu tveggja stiga forskot sýndi stöðuna 86:86 og miðað Frá leik KFÍ og Hauka á föstudagskvöld.
í hálfleik 40:42. Liðinu tókst við þá stöðu hefði átt að fram- KR á móti Skallagrími og deildarinnar með 20 stig,
hins vegar ekki vel upp í lengja leikinn. Haukar kærðu Haukar taka á móti Grindavík. þá koma Skallagrímsmenn
síðari hálfleik og náðu úrslitin og munu dómstólar Fyrir lokaumferðina er KFÍ í með 18 stig, Valur með 10
Njarðvíkingar hvað eftir því væntanlega skera úr um fimmta sæti deildarinnar með stig, Þór Akureyri með 8
24 stig, jafnmörg stig og stig og ÍR-ingar reka lestannað að slá leikmenn KFÍ úrslitin.
út af laginu og fór svo að
Síðasta umferð DHL-deild- Keflavík og Tindastóll. Grind- ina með 6 stig.
Fari svo að staða liðanna
Njarðvíkingar sigruðu með arinnar á þessu keppnistíma- víkingar eru sem fyrr efstir
19 stiga mun. Stigahæstir í bili verður leikin á morgun, með 36 stig, Haukar eru í öðru breytist ekkert í deildinni
liði KFÍ voru þeir David fimmtudag. Þá taka Ísfirðing- sæti með 28 stig, KR í því eftir leikinn á morgun mun
Bevis með 24 stig, Ólafur ar á móti Val, Keflavík á móti þriðja með 26 stig og Njarð- KFÍ leika gegn Njarðvík í
Ormsson með 18, Friðrik ÍA, Tindastóll á móti Þór Ak- víkingar eru í fjórða sæti, einn- fyrsta leiknum í úrslitaStefánsson með 12 og ureyri, ÍR á móti Njarðvík, ig með 26 stig. ÍA er í 8. sæti keppninni.
Marco Salas með 10 stig.
Á föstudag tóku KFÍmenn á móti Haukum í
íþróttahúsinu á Torfnesi og
sigruðu með eins stigs mun
87:86. KFÍ var mun betra
en Haukar í fyrri hálfleik en
hafði þó ekki nema 45:41
yfir í leikhléi. Í síðari hálfleik byrjuðu KFÍ-menn með
miklum látum og skoruðu
10 stig á stuttum tíma. Eftir Fyrir leikinn á föstudagskvöld buðu hjónin Helga Sigmundsdóttir og Jóhann Torfason,
það jafnaðist leikurinn og liði KFÍ til kjúklingaveislu á heimili sínu og var það vel þegið af leikmönnum liðsins.

Björn Jóhannesson, lögfræðingur skrifar

Hver á að bera kostnaðinn?

Í síðasta tölublaði Bæjarins besta, ritaði Gunnlaugur
Sigmundsson, alþingismaður,
grein þar sem hann gagnrýnir
skattstofu Vestfjarðaumdæmis harðlega. Undirritaður ætlar
ekki að taka afstöðu til þeirrar
gagnrýni hér. Hins vegar var
eitt í grein Gunnlaugs sem
vakti sérstaka athygli mína,
en það voru sjónarmið hans
um að brýna nauðsyn beri til
að breyta skattalögum í þá
veru að heimilt verði að kveða
á um greiðslu á þeim kostnaði
sem skattþegnar verða fyrir
af óréttmætum skattbreytingum skattyfirvalda.
Ég hef lengi verið þeirrar
skoðunar að nauðsynlegt væri
að gera þá lagabreytingu að
heimild verði í skattalögum
til að úrskurða um málskostnað í kærumálum innan skattkerfisins. Þetta þarf vitanlega
að gilda gagnvart báðum
málsaðilum, þ.e. bæði gagnvart skattþegnunum og skattyfirvöldum. Það er óumdeilt
að umtalsverður kostnaður
hlýst af skattkærum. Oft eru

,,Það er ólíðandi og óverjandi að
skattþegnar þurfi að bera kostnað af
kæru sem hlýst af órökstuddum
skattbreytingum skattyfirvalda.

Björn Jóhannesson.
athugasemdir skattyfirvalda
það yfirgripsmiklar og flóknar
að skattþegnarnir treysta sér
ekki til að standa sjálfir að
kærum og þurfa því að leita
sér sérfræðiaðstoðar, s.s. frá
endurskoðendum eða lögfræðingum með tilheyrandi
kostnaði, sem ekki fæst endurgreiddur þó svo að mál vinnist. Því getur komið upp sú
staða að kostnaðarminna sé
einfaldlega og greiða þau
gjöld sem krafin eru, frekar

en að standa í kærumálum.
Slík niðurstaða getur hvorki
talist eðlileg né réttlát.
Eðlilegt er að reglur um
greiðslu kostnaðar í málum
innan skattkerfisins yrðu með
svipuðum hætti og þær reglur
eru sem gilda um málskostnað
í einkamálum fyrir dómstólum. Þá yrði það þannig að sá
sem tapar máli í verulegum
atriðum yrði gert að greiða
gagnaðilanum málskostnað.
Oft kann þó að vera ástæða til
að fella málskostnað niður t.d.
með hliðsjón af stöðu málsaðila og eðli málsins.
Það er ólíðandi og óverjandi
að skattþegnar þurfi að bera
kostnað af kæru sem hlýst af
órökstuddum skattbreyting-

um skattyfirvalda. Á sama hátt
er óeðlilegt að skattþegnar
komist upp með ótímabærar
og órökstuddar kærur án þess
að bera þann kostnað er af því
hlýst.
Ekki er nokkur vafi á því að
lagabreyting sem þessi kæmi
til með að kalla á vandaðri og
ábyrgari vinnubrögð, bæði af
hálfu skattyfirvalda og skattþegnanna. Kærum kæmi til
með að fækka og öll málsmeðferð yrði skilvirkari og
vandaðri en nú er. Hér er því
um réttlætismál að ræða og er
skorað á alþingismenn að
beita sér fyrir nauðsynlegum
lagabreytingum í þessum
efnum.
-Björn Jóhannesson.

Í fyrri viku varð Skattstofa Vestfjarða fyrir gagnrýni Gunnlaugs
M. Sigmundssonar alþingismanns. Þingamðurinn nefndi að honum hefðu verið sýnd bréf send frá skattstofunni, sem væru
óskiljanleg. Hann tók það fram að ekki væri hann að væna
skattstofuna um ólögleg vinnubrögð. Sú spurning vaknar að
sjálfsögðu í huga hans hvernig það megi vera að stunduð sé
smásmygli, eins og hann kallar það á Skattstofu Vestfjarða og
nefnir að kvartað hafi verið undan henni öðrum fremur ásamt
þeirri á Reykjanesi þegar hann var í fjármálaráðuneytinu fyrir 16
árum. Gunnlaugur ber auðvitað hagsmuni umbjóðenda sinna,
kjósenda, fyrir brjósti en eins og kunnugt er, hlaut hann kosningu
1995 og situr á Alþingi fyrir Framsóknarflokkinn á Vestfjörðum.
Það hefði verið til glöggvunar fyrir alla að Gunnlaugur hefði
nefnt einhver þeirra atriða sem honum komu mest á óvart í
bréfum þeim sem kjósendur fengu frá skattinum. Þá væri kannski
vitað um hvað málið snerist.
Hitt er mesta þarfaverk að sinna kjósendum og lagfæra
skattkerfið og vinnubrögð þess. Sérdeilis er það nú
nauðsynlegt ef um tómt smáræði er að tefla. Ekki
skánar ástandið er við bætist hroki og yfirgangssemi. Oft hefur svo sem verið kvartað undan
dónaskap opinberra starfsmanna. Þó eru víst
til lög um það að svoleiðis fólk skuli vera
kurteist í vinnunni. En óneitanlega
er það nú fyndið þegar svo er komið
að alþingismenn Vestfjarða
treysta sér ekki til að berjast fyrir
framhaldslífi Skattstofu Vestfjarða vegna þess að þar sé
dónalegt starfsfólk, sem vinnur
eftir lögunum.

...og sýslumenn
Hinu má ekki gleyma, að
þingmenn Vestfjarða börðust
fyrir framhaldslífi Sýslu mannsins í Bolungarvík. Nú
hefur Gunnlaugur upplýst að
það hafi verið vegna þess að
viðhalda beri störfum í fábreyttu atvinnulífi í Vestfjarðakjördæmi.
Gott og vel, það er út af fyrir sig fullkomlega gild ástæða. Að
vísu er ekki skattstofa í Bolungarvík. Og mörgum verður á að
hugsa sem svo að kannski sé starfsfólk sýslumannsins í Bolungarvík miklu kurteisara en það á skattstofunni á Ísafirði.
Sennilega hefur þetta ekkert með það að gera, að þingmenn í
Bolungarvík eru tveir, þótt þeir hljóti að teljast þingmenn allra
Vestfirðinga. Bolvíkingar eru líkast til almennt kurteisari og
prúðari en Ísfirðingar. Þar brjóta menn minna af sér en á Ísafirði.
Að minnsta kosti heyrist sjaldnar um slíkt í fjölmiðlum. Kannski
er kurteisi Bolvíkinga einfaldlega fólgin í því að þegja bara um
það sem miður fer. En annar þingmanna Bolungarvíkur hefur
einmitt ritað nokkrar greinar um það sem miður hefur farið í
bolvískri pólitík á undanförnum árum. Um álit hans er ekki
fullkomin samstaða meðal Bolvíkinga, að minnsta kosti ef marka
má skrif pólitískra andstæðinga hans úr bæjarpólitíkinni.
Það getur tæpast verið neinn í hópi lesenda, sem er andsnúinn
því að samræma vinnubrögð skattstofanna í landinu, svo fremi
að þau verði ekki með þeim skelfilega hætti sem Gunnlaugur
lýsir. Þá ætti auðvitað að samræma vinnubrögð sýslumannanna
á Ísafirði og í Bolungarvík. Getur það verið eðlilegt að alltaf sé
verið að taka bílstjóra fyrir of hraðan akstur á Ísafirði, fyrir
ölvunarakstur, klippa númer af bílum og sekta fyrir rangstöðu?
Er þetta ekki bara hroki og dónaskapur?
Kannski svarið liggi í því að sýslumaðurinn á Ísafirði var einu
sinni skattstjóri Vestfjarðaumdæmis og vann ekki ólöglega og
hefur haldið því áfram með tilheyrandi smásmygli?

Löggjöf
Ekki er minnsti vafi á því að margir lesenda telja Gunnlaug
Sigmundsson alþingismann lýsa með réttu vinnubrögðum
skattstofunnar á Ísafirði. Reyndar er öll opinber starfsemi, sem
leggur einhverjar byrðar á borgarana fremur óvinsæl. Hvers
vegna er opinber starfsemi rekin með þeim hætti sem raun ber
vitni? Vegna þess að um það eru lög í landinu, að leggja skuli á
skatta, innheimta þá, stunda alls kyns starfsemi af hálfu hins
opinbera, eins og rekstur skóla og sjúkrahúsa og svo mætti lengi
telja. Allt kostar þetta peninga, skatta öðru nafni.
Hvers vegna setja alþingismenn þá ekki lög sem skikka
starfsfólk skattstofanna til þess að vera ekki með smásmygli?
Við því er ekkert eitt svar. En það er margt sem þarf að gera,
lækna sjúka, kenna börnum og lengi vel að lána eftir pólitískum
línum, þótt nú minnki það óðum. Vörur á Íslandi eru alltof dýrar.
Hví ekki ekki að afnema tolla ? Til þess þarf einfalda lagasetningu.
Væri það gert myndi smygl hverfa. Með sama hætti mætti
lögleiða fíkniefni og þar með fækka lögbrotum. Sennilega vita
þingmenn þetta. En kvörtun þingmannsins, sem reyndar er ekki
skattþegn skattstjórans á Vestfjörðum, gæti haft góð áhrif á
einhverja, sem finna til samkenndar með honum.
Við hinu er að búast að ríkisstarfsmennirnir á Ísafirði reki upp
ramakvein yfir árás þingmannsins og kvarti og kveini og lengi
þannig í þessari gagnslausu umræðu, gleymi staðreyndum og
rökum. Það er vont.
-Stakkur.
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Af bæjarmálum

Hlífarsamsætið

Eldri borgarar
skemmta sér
Hið árlega Hlífarsamsæti kvenfélagsins
Hlífar á Ísafirði var haldið
í félagsheimilinu í Hnífsdal um síðustu helgi. Til
stóð að halda skemmtunina 1. mars síðastliðinn en vegna veðurs
varð að fresta henni um
viku og skýrir það líklega
að mun færri mættu til
hátíðarinnar í ár en
undanfarin ár eða um
140 manns.
Skemmtunin hófst
með ávarpi formanns
skemmtinefndar Signýjar Rósantsdóttur, þá

flutti Herdís Þorsteinsdóttir formaður Hlífar
ávarp og Hlífarkórinn
söng undir stjórn Margrétar Geirsdóttur. Að
söngnum loknum flutti
sr. Skúli Sigurður Ólafsson nokkur orð og síðan
var boðið upp á kaffiveitingar og skemmtiatriði.
Að þeim loknum var
stiginn dans fram eftir
kvöldi. Ljósmyndari
blaðsins kom við á
Hlífarsamsætinu og sést
afraksturinn hér á
síðunni.

Kristjana Sigurðardóttir, Anna Málfríður Jónsdóttir, Herdís
Albertsdóttir og Sölvey Jósefsdóttir njóta hér góðra veitinga
á Hlífarsamsætinu.

Hlífarkórinn söng á Hlífarsamsætinu á laugardag undir
stjórn Margrétar Geirsdóttur.

Á 89. fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar sem haldinn var
2. mars var lagt fram bréf frá Sparisjóði Önfirðinga, þar
sem sparisjóðsstjóri Eiríkur Finnur Greipsson, gerir að
umtalsefni, skort á leiguhúsnæði á Flateyri og leiðir til
úrbóta. Engin niðurstaða fékkst á fundinum en bæjarstjóra
var falið að ræða við bréfritara og Húsnæðismálastofnun
vegna þessa.
Á fundi umhverfisnefndar var lagt fram bréf Skipulagsstofnunar vegna hugsanlegra byggingalóða í hlíðinni fyrir
ofan eyrina, þ.e. við Hlíðarveg, milli Hlíðarvegar og
Urðarvegar og við Seljalandsveg. Í bréfi Skipulagsstofnunar kemur fram að heimilt er að byggja styrkt hús, skv.
fyrirmælum Veðurstofu, milli Hlíðarvegar og Urðarvegar,
en á svæði við Vinaminni er ekki heimilt að byggja.
Á sama fundi var lagt fram bréf bæjarstjóra, þar sem
hann fyrir hönd bæjarráðs vísar til umhverfisnefndar erindi
Katrínar Gísladóttur, f.h. Félags skógarbúa, um ósk þess
efnis að bæjarsjóður láti setja upp lýsingu við vegi að
sumarbústöðum í Tungudal. Nefndin sá sér ekki fært að
verða við erindinu meðan götulýsingu í þéttbýliskjörnum
sveitarfélagsins er ekki fulllokið, en óátalið verður af
hálfu bæjarins vilji félagið setja upp ljósastaurana og reka
á eigin kostnað.
Á fundi í fræðslunefnd sem haldin var rætt um átak í
ráðningarmálum kennara. Nefndin lagði til að fyrirkomulag
yrði með svipuðu sniði og á síðasta ári þ.a. að flutningsstyrkur yrði að hámarki kr. 60 þúsund fyrir hvern kennara
og að persónuuppbót yrði sem hér segir: Kennarar á fyrsta
ári fái greiddar 40 þúsund, kennarar á öðru ári ái 50
þúsund og kennarar með meiri reynslu 60 þúsund. Þá var
lagt til að húsaleiga til kennara yrði ekki hærri en 10
þúsund.
Á öðrum fundi fræðslunefndar bæjarins voru samþykktar
gjaldskrárbreytingar fyrir sundstaði bæjarins. Gjald fyrir
fullorðna hækkar úr 170 krónum í 200 eða um 17,7%, 10
miðar hækka úr 1.400 krónum í 1.700 eða um 14,2% og 30
miðar úr 3.600 krónum í 4.000 eða um 11,1%.

Það gerðu einnig þau Kristín Kolbeinsdóttir, Aðalbjörn
Guðmundsson, Ólafur Guðmundsson og Sigurgeir Jónsson
í Engidal.

ÍSAFJARÐARBÆR
AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG
FYRIR LÓÐ TÓNLISTARSKÓLANS
VIÐ AUSTURVEG Á ÍSAFIRÐI

Ágúst Guðmundsson, Málfríður Halldórsdóttir og Arnór
Stígsson voru á meðal gesta á Hlífarsamsætinu.

Þar voru einnig þessi herramenn, Jóhann Elíasson,
Eyjólfur Ólafsson og Guðmundur Halldórsson.

Skíðavertíðin hefst á Seljalandsdal á laugardag

Vestfjarðamót í svigi 9-14 ára

Fyrsta alpagreinamót vetrarins á Ísafirði fer fram á Seljalandsdal á laugardag. Þá fer
þar fram Vestfjarðamót í svigi
9-14 ára og er búist við fjölmörgum keppendum á mótið.
Mótið hefst með nafnakalli
kl. 11 og er skráning í versluninni Vestursporti. Þátttökugjald er kr. 500.
Dagana 21. og 22. mars fer
fram bikarmót í svigi og stórsvigi 15-16 ára og í flokki
fullorðinna á Seljalandsdal,
28. mars fer fram svigmót 13
ára og eldri þar sem keppt
verður um Grænagarðsbikarinn og daginn eftir fer fram
Vestfjarðamót í stórsvigi 13
ára og eldri. Laugardaginn 4.
apríl fer fram Básafells-mótið
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í stórsvigi 7-12 ára og 18.
apríl fer fram Shell-mótið þar
sem keppt verður í stórsvigi
9-12 ára. Vestfjarðamót 1516 ára og fullorðinna fer síðan
fram 25. apríl. Auk þessa
verða fjölmörg skíðamót haldin víðsvegar um landið þar
sem ísfirskir skíðamenn verða
væntanlega í aðalhlutverkum.
Um síðustu helgi fór fram
bikarmót í skíðagöngu á Ísafirði. Í 10 km göngu 20 ára og
eldri með frjálsri aðferð sigraði Gísli Einar Árnason Ísafirði á tímanum 31:33, annar
varð Stefán Snær Kristinsson
Akureyri á 33:54 og þriðji
varð Baldur Hermannsson
Reykjavík á 35:32. Í 7,5 km
göngu 17-18 ára pilta sigraði
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Baldur Helgi Ingvarsson Akureyri á 26:06, annar varð
Ólafur Th. Árnason Ísafirði á
26:10 og þriðji varð Þóroddur
Ingvarsson Akureyri á 26:38.
Í 5 km göngu kvenna 17 ára
og eldri urðu Önfirðingar í
þremur efstu sætunum. Í
fyrsta sæti varð Sigrún S.
Halldórsdóttir á 21:09, önnur
varð Svava Jónsdóttir á 22:02
og þriðja varð Jóhanna Halldórsdóttir á 22:04.
Í 10 km göngu karla 20 ára
og eldri með hefðbundinni aðferð sigraði Gísli Einar Árnason Ísafirði á 47:55, annar
varð Stefán Snær Kristinsson
Akureyri á 50:11 og þriðji
varð Kristján Rafn Guðmundsson Ísafirði á 50:29. Í

7,5 km göngu pilta 17-19 ára
sigraði Baldur Helgi Ingvarsson Akureyri á 29:45, annar
varð Þóroddur Ingvarsson
Akureyri á 29:57 og þriðji
varð Ólafur Th. Árnason
Ísafirði á 30:48. Í 5 km göngu
kvenna 17 ára og eldri sigraði
Sigrún S. Halldórsdóttir Önundarfirði á 35:08, önnur varð
Sandra Steinþórsdóttir Önundarfirði á 36:20 og þriðja
varð Jóhanna Halldórsdóttir
Önundarfirði á 37:07. Þá má
geta þess að um síðustu helgi
var haldið bikarmót í svigi í
Bláfjöllum þar sem María
Ögn Guðmundsdóttir Ísafirði
hafnaði í 5. sæti í svigi kvenna
á tímanum 31:28

Skv. 22. gr. laga nr. 73/1997 er hér
með lýst eftir athugasemdum við tillögu að deiliskipulagi af lóð Tónlistarskólans við Austurveg 11 á Ísafirði.
Skipulagið nær yfir lóð tónlistarskólans við Austurveg 11, milli Austurvegar 9 og 13 og lóðum við Fjarðarstræti nr. 9 til 15. Skipulagstillagan er
til sýnis í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
frá og með 11. mars nk., til 8. apríl nk.
Athugasemdum skal skila skriflega
til tæknideildar Ísafjarðarbæjar fyrir
22. apríl nk. Þeir sem ekki gera athugasemd teljast samþykkir deiliskipulagstillögunni.
Bæjarverkfræðingur.

Aðalfundur
Aðalfundur karladeildar SVFÍ Ísafirði verður
í Sigurðarbúð föstudaginn 20. mars kl.
20:30.
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Umræður um húsnæðismál.
3. Önnur mál.
Nýir félagar eru velkomnir.
Stjórnin.
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kaup & sala
ókeypis smáauglýsingar

S.O.S. Óska eftir að kaupa
lítið notaðan ísskáp sem
fyrst. Uppl. í símum 456
5359 og 895 7155 eftir kl.
15.
Til leigu er 2ja herbergja
íbúð á eyrinni. Upplýsingar
í síma 456 4075.
Til sölu er einbýlishúsið
að Seljalandsvegi 12 á Ísafirði (Þórshamar), sem er
105 m² að stærð. Húsið er í
góðu standi. Uppl. gefur
Kristín í síma 456 5040.
Til sölu eru kojur 90x200.
Á sama stað óskast SodaStream tæki. Upplýsingar í
símum 456 4041 eða 456
3041.
Kaffisala til styrktar Danmerkurferð unglingadeildar
KFÍ verður haldin í Krúsinni, sunnudaginn 15. mars
kl. 15.
Óskum eftir gefins kommóðu. Uppl. í síma 456 5455.
Ef nægur áhugi er fyrir
hendi, stendur til að stofna
ljósmyndaklúbb á Ísafirði.
Stofnfundur klúbbsins verður haldinn í Edinborgarhúsinu sunnudaginn 15.
mars kl. 14. Allar nánari
upplýsingar gefur Gústi í
síma 456 5455 á kvöldin.
Til sölu erWillis jeppi árg.
1966 á stórum dekkjum.
Selst í heilu lagi eða í pörtum.
Uppl. í síma 456 3377.
Til leigu er 3ja herbergja
íbúð í Stórholti. Upplýsingar
í síma 456 4727.
Óska eftir ódýrum, notuðum barnaskíðum ca. 180
sm, til kaups. Upplýsingar í
síma 456 7262 eftir kl. 19.
Til sölu er Polaris Indy Trail
500 vélsleði með stuttu
grófu belti. Sleðinn er
breikkaður milli skíða. Verð
kr. 150 þús. stgr. Upplýsingar í símum 456 2515 og
456 2633.
Til sölu er Yamaha skemmtari. Selst ódýrt. Upplýsingar
í síma 456 3587.
Atvinna óskast! Ég er mað-

ur á besta aldri og er þreyttur
á því að mæla göturnar því
ég fæ ekkert fyrir það. Mig
vantar vinnu og ef þið hafið
hana þá vinsamlegast hafið
samband í síma 898 6077
eftir kl. 17.
Til sölu er Kraftgalli nr.
52 og Skarpa skór nr. 40,5.
Uppl. í síma 456 4254.
Til sölu er Bruno 4 riffill,
22 kalibera með Marko
gatasigti. Skipti hugsanleg á
tölvu. Upplýsingar gefur
Jóhann í símum 456 7558
eða 853 4754.
Til sölu er herrakuldagalli
nr. 54 og drengjaföt, tilvalin
fyrir fermingardaginn. Upplýsingar gefur Kolla í síma
456 4621 eftir kl. 17.
Til sölu eru 130 sm skíði á
kr. 4.000 og 110 sm skíði á
kr. 3.500. Einnig Lange
klossar nr. 36-37 á kr.
4.000. Upplýsingar í síma
456 3932.
Til sölu er Pfaff saumavél.
Uppl. í síma 456 3396.
Til sölu er Mazda 626 árg.
1987, ekinn 150 þús. km.
Þarfnast lítillar viðgerðar
fyrir skoðun. Verð kr. 50
þúsund. Upplýsingar í síma
456 4345.
Til sölu er Nissan Patrol
Turbo Intercooler árg. 1991,
ekinn 120 þús. km., innfluttur í apríl 1997, hækkaður á 38 tommu dekk.
Einnig eru til sölu 35
tommu sumar- og vetrardekk og skíðabogar. Upplýsingar í síma 456 8283 eftir
kl. 18.

Hótel Ísafjörður og Finnabær

Sex fyrirtæki kynntu
fermingarvörurnar í ár
Sex fyrirtæki á Ísafirði,
verslunin Basil, Snyrtihús
Sóleyjar, Blómaturninn, Hár
& hitt, Gullauga og ljósmyndastofan Myndás efndu
til nýstárlegrar sýningar á
sunnudag í samvinnu við
Hótel Ísafjörð og Finnabæ í
Bolungarvík.
Á sýningunni kynntu fyrirtækin það helsta sem hver
fjölskylda þarfnast við fermingarundirbúning s.s. fatnað,
blóm, ljósmyndir og skart auk
þess sem kynnt var nýjasta
línan í hárgreiðslu og förðun.
Á annað hundrað manns sóttu
sýningarnar tvær og voru aðstandendur hennar ánægðir
með viðtökurnar, það ánægðir
að í bígerð er að efna til
sérstakrar sýningar til handa
brúðhjónum.
Einn gesta á sýningunni skoðar myndirnar frá Myndás.

Stúlkurnar hér að ofan
sýndu fermingarfötin í ár
frá versluninni Basil.

Íbúð í fjölbýlishúsi á eyrinni
er til sölu eða leigu. Uppl. í
síma 456 5127.

Myndavél

Til sölu er Nordika skíðaskór nr. 41, Atomic skíði
185 sm. og Marker bindingar. Selst á góðu verði.
Uppl. í síma 456 5315.
Til sölu er Izusu Trooper
árg. 1982, ekinn 185 þús.
km., á aðeins kr. 150 þús.
stgr. Bíllinn lítur vel út.
Upplýsingar í síma 456
5308.

Til sölu er góð Canon
EOS 620 myndavél
ásamt 35-70 mm linsu.
Vélin er nýyfirfarin.

Heiða í Blómaturninum á Ísafirði sýnir gestum það helsta sem verslun hennar hefur upp
á að bjóða vegna væntanlegra ferminga.

Á laugardag:
Vestan og suðvestan átt,
vætusamt og fremur hlýtt
Horfur á fimmtudag:
Vestan og suðvestan
átt, vætusamt og fremur
hlýtt.
Horfur á föstudag:
Vestan og suðvestan átt,
vætusamt og fremur
hlýtt

Á sunnudag lítur út fyrir
éljagang og kólnandi
veður.
Á mánudag lítur út fyrir
norðanátt með éljum
norðanlands og frosti um
mest allt land.

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu
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FIMMTUDAGUR
09.00
09.15
13.00
14.45
15.15
16.00
16.25
16.50
17.40
18.00
18.05
19.00
19.30
20.00
20.35
21.30
22.30
22.50
23.40
01.25
03.00

Línurnar í lag
Sjónvarpsmarkaður
Út á þekju (e)
Sjónvarpsmarkaðurinn
Oprah Winfrey
Eruð þið myrkfælin?
Steinþursar
Með afa
Sjónvarpsmarkaðurinn
Fréttir
Nágrannar
19>20
Fréttir
Ljósbrot (21:33)
Systurnar (18:28)
Morðsaga (18:18)
Kvöldfréttir
Wycliffe (3:7)
Út á þekju (e)
Karlmenn segja ekki frá (e)
Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
09.00
09.15
13.00
13.55
14.50
15.10
15.35
16.00
16.25
16.50
17.15

Línurnar í lag
Sjónvarpsmarkaður
Wycliffe (3:7)
Þorpslöggan (14:15)
Sjónvarpsmarkaðurinn
NBA tilþrif
Ellen (13:25) (e)
Skot og mark
Steinþursar
Jói ánamaðkur
Glæstar vonir

sjónvarpið
17.35
18.00
18.05
18.35
19.00
19.30
20.00
20.55
22.30

Sjónvarpsmarkaðurinn
Fréttir
Ljósbrot (21:33) (e)
Punktur.is (3:10)
19>20
Fréttir
Hættulegt hugarfar (2:17)
Flipper
Sérsveitin
(Mission Impossible)
00.25 Réttlætismál (e)
02.00 Arizona-bófar (e)
(Arizona Raiders)
03.25 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
09.00 Með afa
09.50 Ævintýri Mumma
10.05 Bíbí og félagar
11.00 Enski boltinn
13.15 Steinaldarmennirnir (e)
14.45 Enski boltinn
16.55 Oprah Winfrey
Gestur þáttarins í dag er bítillinn Paul
MacCartney.
17.40 Glæstar vonir
18.05 60 mínútur (e)
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Simpson-fjölskyldan (5:24)
20.30 Cosby (21:25)
21.00 Frú Parker og bókmenntahirðin
Við kynnumst listamannaklíku á
þriðja áratug aldarinnar. Aðalpersónan er Dorothy Parker, frægur
rithöfundur og einhver eftirsóttasti
félagi áratugarins. Hún á í nánu
ástarsambandi við Robert Benchley
einn af félögunum sem stóð í yfir
tuttugu ár. Frábær mynd um stórbrotnar persónur sem voru uppi á
umbrotatímum aldarinnar.
23.10 Saklaus fegurð
(Stealing Beauty)
Hrífandi mynd frá leikstjóranum

HELGAR
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veðrið

Bernardo Bertolucci. Rétt tæplega
tvítug bandarísk stúlka ferðast til
Toscana-héraðsins á Ítalíu og ætlar
að verja þar sumrinu. Tvennt vakir
einkum fyrir henni: Að endurnýja
kynni við strákinn sem smellti á hana
ógleymanlegum kossi nokkrum árum
áður og að komast að meiru um
móður hennar sem mátti lítið vera að
því að sinna börnum á blómaskeiði
sínu.
01.10 Svipul sæmd (e)
(Fat City)
02.45 Himinn og jörð (e)
(Heaven and Earth
05.05 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
09.00
09.30
09.50
10.15
10.40
11.05
11.30
11.55
12.45
13.00
16.00
16.30
16.50

Upplýsingar gefur
Halldór í símum 456
4560 og 456 5222.

Sesam opnist þú
Tímon, Púmba og félagar
Andrés Önd og gengið
Spékoppurinn
Svalur og Valur
Ævintýrabækur Enid Blyton
Madison (24:39) (e)
Húsið á sléttunni (13:22)
Viðskiptavikan (2:20) (e)
Íþróttir á sunnudegi
Gillette-sportpakkinn
Sjónvarpsmarkaðurinn
Sumarsæla
(Camp Nowhere)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.00 Ástir og átök (2:22)
(Mad About You)
20.30 Heima
Sigmundur Ernir heimsækir leikarann og lífskúnsterinn Flosa Ólafsson
upp í Borgarfjörð.
21.00 Fargo
22.40 60 mínútur
23.40 Morð í Buenos Aires (e)
01.45 Dagskrárlok

sportið

FIMMTUDAGUR
08.30
10.30
16.20
16.45
17.30
17.35
17.50
18.00
18.30
19.00
19.30
19.50
20.00
20.30
21.05
21.30
22.10
23.00
23.15
23.40

Skjáleikur
Alþingi
Handboltakvöld
Leiðarljós
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir
Stundin okkar
Undrabarnið Alex (18:26)
Úr ríki náttúrunnar
Íþróttir 1/2 8
Veður
Fréttir
Dagsljós
Frasier (24:24)
...þetta helst
Saksóknarinn (5:22)
Ellefufréttir
Króm
Skjáleikur

FÖSTUDAGUR
13.00
16.45
17.30
17.35
17.50
18.00
18.30
19.30
19.50
20.00
20.30
21.10

Skjáleikur
Leiðarljós
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir
Þytur í laufi (31:65)
Fjör á fjölbraut (16:26)
Íþróttir 1/2 8
Veður
Fréttir
Dagsljós
Gettu betur (4:7)

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

Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)

Mikið úrval af myndum og góð þjónusta!

Vandaðu
til verks...
... verslaðu í
Vídeóhöllinni

GERVIHNATTA
22.15 Grasharpan
(The Grass Harp)
00.05 Vælukjóinn
(Cry-Baby)
01.25 Útvarpsfréttir
01.35 Skjáleikur

LAUGARDAGUR
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.35 Viðskiptahornið.
10.50 Þingsjá
11.15 Skjáleikur
14.05 Auglýsingatími
14.20 Þýska knattspyrnan
16.20 Íþróttaþátturinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (25:39)
18.30 Hafgúan (13:26)
18.55 Grímur og Gæsamamma
19.20 Króm
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.45 Enn ein stöðin
21.15 Feðgar á ferð
(The Young Indiana Jones Chronicles
- Travels with Father)
Bandarísk sjónvarpsmynd um ævintýri Indiana Jones á yngri árum
22.55 Á réttu augnabliki
(The Public Eye)
00.30 Útvarpsfréttir
00.40 Skjáleikur

12.10 Markaregn
13.10 Sameindir með sólgleraugu
14.05 Sjóliðar
(Sea Soldiers
16.30 Liv Ullman
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Milli vina (8:11)
(Mellem venner)
19.00 Geimstöðin
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Tár úr steini
Kvikmynd eftir Hilmar Oddsson um
lífshlaup tónskáldsins Jóns Leifs.
22.25 Helgarsportið
22.45 Síðasti víkingurinn
(Den sidste viking)
Dönsk bíómynd frá 1996. Óvinaher
ræðst inn í víkingaþorp og hneppir
konur og börn í þrældóm en karlmennirnir komast undan. Sonur
þorpshöfðingjans ætlar sér að drýgja
hetjudáð og berjast við óvinina með
sínum eigin aðferðum.
00.10 Markaregn
Endursýning.
01.10 Útvarpsfréttir
01.20 Skjáleikur

sjónvarpið
TV2
NORGE

TV3
D+N+S

TV
DANMARK

KANAL 5
SVERIGE

MTV
EUROPE

DR2
DANMARK

CNN
USA

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

Beinar útsendingar erlendra sjónvarpsstöðva
TV 3 - NOREGUR

CANAL+ NOREGUR

Sunnudagur 15. mars kl. 13:45
Ítalski boltinn
Miðvikudagur 18. mars kl. 19:00
Manchester United - Monaco
Miðvikudagur 18. mars kl. 21:45
Real Madrid - Bayer Leverkusen

Miðvikudagur 11. mars kl. 16:25
Heimsbikarmót á skíðum í Falun í Svíþjóð
Föstudagur 13. mars kl. 11:55 - 14:30
Heimsbikarmót á skíðum

NRK 1
TV 3 - DANMÖRK
Föstudagur 13. mars kl. 19:55
Atvinnuhnefaleikar í Kaupmannahöfn
Miðvikudagur 18. mars kl. 19:30
Meistarakeppni Evrópu í knattspyrnu

SUNNUDAGUR
07.55 Heimsbikarmót á skíðum
Bein útsending frá fyrri umferð í svigi
karla í Crans Montana í Sviss.
Seinni umferð hefst kl. 10.25.
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.20 Heimsbikarmót á skíðum
Bein útsending frá seinni umferð í
svigi karla í Crans Montana í Sviss.
11.15 Skjáleikur

E r t þ ú a ð l e i t a a ð : s p e n n u m ú s i k s a n n s ö g u ga m a n d r a m a h r y l l i n g s f r æ ð s l u æ v i n t ý r av í s a n d ab a r n a t e i k n i m y n d

Opnunartími í Vídeóhöllinni

Fimmtudagur 12. mars kl. 07:55 - 14:15
Heimsbikarmót á skíðum
Föstudagur 13. mars kl. 13:00 - 20:00
Heimsbikarmót á skíðum
Laugardagur 14. mars kl. 08:45 - 17:00
Heimsbikarmót á skíðum
Sunnudagur 15. mars kl. 07:55 - 17:00
Heimsbikarmót á skíðum

NRK 2
NORGE

NRK 1
NORGE

BBC PRIME
ENGLAND

CARTOON
TNT - USA

TV2 - NOREGUR
Laugardagur 14. mars kl. 11:00
Manchester United - Arsenal
Laugardagur 14. mars kl. 14:45
Enski boltinn

CANAL+ DANMÖRK
Föstudagur 13. mars kl. 18:55
Laugardagur 14. mars kl. 17:00
Þýski boltinn

CANAL+
NORGE
DANMARK
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Sléttanesið í sinni fyrstu veiðiferð eftir umtalsverðar endurbætur

Sjálfvirkur stjórnbúnaður fyrir rafala eykur togkraftinn um fjórðung
Sléttanes ÍS-808, sem er í
eigu Básafells hf., á Ísafirði
er um þessar mundir í sinni
fyrstu veiðiferð eftir umtalsverðar endurbætur. Settar voru
í skipið tvær nýjar 45 tonna
Ibercisa togvindur og ný 1400
hestafla ljósavél, auk þess sem
vinnsludekkið var endurnýjað
að stórum hluta með vinnslubúnaði frá 3X-Stáli hf., á
Ísafirði. Áætlaður kostnaður
við breytingarnar nemur 5060 milljónum króna.
Fyrir breytingarnar var togkraftur skipsins 25,5 tonn og
byggðist hann eingöngu á afli

aðalvélarinnar. Með því að
stækka ljósavélina og því að
taka í notkun sjálfvirkan
stjórnbúnað fyrir rafala er
hægt að bæta við auknu afli
inn á skrúfuna frá ljósavélinni
sem nemur 500 hestöflum, og
eykst togakraftur skipsins upp
í 32 tonn eða um 25% við
það. Það var fyrirtækið Naust
Marine í Garðabæ sem sá um
breytingarnar og hefur verið
ákveðið að fyrirtækið setji
samskonar búnað í Orra ÍS,
sem um þessar mundir er í
breytingum á Spáni.
Sléttanes ÍS 808.

Önfirðingar og Stokke stefna að endurbyggð Ellefsenshúss

Merkur þáttur atvinnusögu gerður sýnilegur

Önfirðingar, bæði heima og
heiman, hafa ákveðið í samráði við Stokkebyggð í Noregi
og afkomendur Hans Ellefsens, að stefna að endurbyggingu Ellefsenshúss á Flateyri
og standa vonir til að húsið
verði formlega tekið í notkun
um mitt sumar árið 2000.
Áætlaður kostnaður við verkið er um 45 milljónir króna.
Settur hefur verið á fót vinnuhópur, sem hefur með skipulag verksins að ræða, og hefur
honum verið skipt upp í tvær
aðskildar einingar, sem hver
hefur sitt verkefni. Starfsmaður vinnuhópanna hefur
verið ráðinn Kjell Hymer og
mun hann hafa aðstöðu í húsnæði Sparisjóðs Önundar-

fjarðar.
Í nýjasta tölublaði fréttabréfs Önfirðingafélagsins segir að hlutverk hússins yrði m.a.
að hýsa hvalveiðiminjasafn og
gera með þeim hætti þann
merka þátt í atvinnusögu Önfirðinga sýnilegan, auk þess
sem húsið gæti þjónað margháttuðu hlutverki í menningarlegu samhengi og aukið á
sjálfsvirðingu og samtakamátt
allra sem að málinu kunna að
koma í framtíðinni. Þá er gert
ráð fyrir að í húsinu verði íbúð
sem gæti verið til ráðstöfunar
tímabundið fyrir listamenn
eða vísindamenn, bæði frá Íslandi og öðrum Norðurlöndum.
Fulltrúar í vinnuhópnum

ásamt fulltrúum frá Stokke
skoðuðu ráðherrabústaðinn í
Reykjavík um síðustu helgi
undir leiðsögn Steingríms

Hermannssonar, seðlabankastjóra og fyrrverandi forsætisráðherra en eins og kunnugt
er var ráðherrabústaðurinn

upphaflega á Sólbakka á
Flateyri og mun Ellefsenshúsið nýja verða eftirmynd þess
húss.

Hagnaður af rekstri Póls hf.

Tekjur jukust um 13 milljónir
2,5 milljóna króna hagnaður varð af rekstri Póls hf.,
á Ísafirði á síðasta starfsári
sem er tæplega 5,5 milljóna
króna lakari afkoma en árið
á undan. Heildartekjur fyrirtækisins námu rúmlega 143
milljónum króna á árinu á

Nýjar vörur til
fermingargjafa
Dýrfinna Torfadóttir
Gullsmiður og sjóntækjafræðingur
Hafnarstræti 4 • Ísafirði • Sími: 456 3460

móti 130,1 milljón árið áður
og heildargjöld voru 138,6
milljónir á móti 116,3 milljónum árið 1996.
Aðalfundur félagsins verður haldinn nk., föstudag og á
honum verður tekin ákvörðun
um hvernig fara skuli með

hagnað félagsins á reikningsárinu, en stjórn félagsins leggur til að greiddur
verði út 7% arður af nafnverði hlutafjár. Í ársbyrjun
síðasta árs voru hluthafar í
félaginu 29 að tölu en 39 í
árslok 1997.

BÍLATANGI
Ísafirði
Símar 456 3800 og 456

4580

