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68 milljóna króna tap á starfsemi Básafells fyrstu fjóra mánuði ársins

Hagnaður af sölu eigna 288 milljónir króna
Aðalfundur Básafells hf. var

haldinn s.l. fimmtudag en þar
var lagt fram rekstraruppgjör
fyrir tímabilið janúar til apríl á
þessu ári. Tap af reglulegri
starfsemi nam rúmlega 68
milljónum króna en sala eigna
skilaði hagnaði upp á 288
milljónir og var því hagnaður
tímabilsins um 220 milljónir
króna.

Rekstrartekjur fyrirtækisins
námu um 791 milljón króna og
rekstrargjöld um 673 millj-

ónum. Hagnaður fyrir vexti og
afskriftir var 117 milljónir
króna. Eigið fé Básafells hefur
aukist um 462 milljónir króna
frá áramótum en það nam 1,5
milljarði króna í lok apríl.
Skammtímaskuldir námu 1,3
milljarði króna og langtíma-
skuldir 3,8 milljörðum króna.
Veltufjárhlutfall fyrirtækisins
hefur batnað verulega frá
áramótum en það hækkaði úr
0,53 í 0.75. Eiginfjárhlutfall
hefur hækkað úr 20,7% í

28,6%. Endurskipulagning á
fjárhag Básafells er nú vel á
veg komin og er stefnt að því
að veltufjárhlutfall verði 1,5
og að eiginfjárhlutfall verði
35%.

Stefnumótun varðandi land-
vinnslu Básafells stendur nú
yfir en eins og greint var frá í
síðasta blaði hefur verið ákveð-
ið að loka frystihúsi félagsins í
Norðurtanganum um óákveð-
inn tíma vegna viðvarandi
tapreksturs. Forsvarsmenn

fyrirtækisins reikna þó með
aukinni vinnslu á rækjuafurð-
um og að störfum þar fjölgi í
ljósi batnandi horfa á rækju-
mörkuðum og ört minnkandi
birgða. Fjárfest hefur verið í
fullkominni pökkunarstöð fyrir
rækjuafurðir og framkvæmdir
við frystiklefa eru á lokastigi.
Básafellsmenn vonast til að
kvótaaukning í rækju og þorski
muni auka möguleika til hrá-
efnisöflunar til vinnslunnar og
bæta afkomumöguleika útgerð-

ar félagsins.
Auk fjárfestingar í rækju-

vinnslunni, var á tímabilinu
fjárfest í einu skipi, Páli Jóns-
syni GK, sem keypt var með
rækju- og síldarkvóta. Áætlanir
gera ráð fyrir að skipið verði
selt aftur án aflaheimilda.
Togarinn Hafrafell ÍS var seld-
ur í febrúar og jafnframt var
hlutur Básafells í Sölumiðstöð
hraðfrystihúsanna seldur svo
og hlutabréf í Tryggingamið-
stöðinni hf. Með eignasölunni

hefur tekist að lækka skuldir
fyrirtækisins verulega og koma
áhrif þess m.a. fram í lækkun
vaxtagjalda frá og með maí-
mánuði 1997.

Á hluthafafundinum kom
fram að hlutafjárútboð Bása-
fells hefur gengið vel og höfðu
í byrjun júní þegar selst bréf
fyrir rúmlega 200 milljónir
króna að nafnverði af þeim 250
milljónum sem í boði voru.

Sóknardögum fækkar verulega næsta fiskveiðiár

Línu- og færabátar hafa far-
ið 214% umfram viðmiðun

Sjávarútvegsráðuneytið hef-
ur gert spá um fjölda sóknar-
daga á næsta fiskveiðiári. Þar
kemur fram að hver línu- og
handfærabátur í sóknardaga-
kerfinu fær að róa í 19 daga og
hver handfærabátur í 32 daga.

Í fyrra fengu eigendur króka-
báta að velja milli þorskafla-
hámarks og sóknardaga og
völdu 53% þeirra þorskafla-
hámark. Þeir sem völdu sókn-
ardaga var úthlutað 84 sóknar-
dögum á yfirstandandi fisk-
veiðiári en sóknardagar næsta
fiskveiðiárs verða ákveðnir
með því að reikna út meðalafla
á hvern leyfðan sóknardag
yfirstandandi fiskveiðiárs og
deila þeirri tölu í leyfðan há-
marksafla þeirra á næsta fisk-
veiðiári.

Línu- og handfærabátar í
sóknardagakerfinu hafa nýtt
30,3% af sóknardögum þessa
árs og hefur þorskafli þeirra
farið 214% umfram þann
þorskafla sem þeim er ætlaður.
Handfærabátar í kerfinu hafa
nýtt 17,1% og hafa farið 22%
umfram viðmiðun.

Af framgreindu má sjá að
mikil fækkun veiðidaga blasir

við sóknardagabátum á næsta
fiskveiðiári hvort sem spá
sjávarútvegsráðuneytisins ræt-
ist eður ei og er það í samræmi
við eldri spár um fyrirsjáanlega
þróun í sóknardagakerfunum.
Með hliðsjón af þessu var gerð
sú breyting á lögum um Þróun-
arsjóð sjávarútvegsins í des-
ember s.l. að framlengja enn
tilboð um úreldingar krókabáta
á sóknardögum, til 1. júlí n.k.
Er þetta gert til að koma til

móts við þann fjárhagsvanda
sem blasir við mörgum eig-
endum sóknardagabáta vegna
fækkunar sóknardaga. Sam-
kvæmt tilboðinu er greitt 80%
af markaðsverði báts gegn
afsali leyfis til veiða í atvinnu-
skyni og afsali endurnýjunar-
réttar, en eigendur báta halda
bátum sínum til annarra nota.

Margir eigendur sóknar-
dagabáta vonast til að lögum
um kerfið verði breytt, til að

mynda að  sett verði inn ákvæði
um ákveðið sóknardagalág-
mark og hefur verið rætt um 60
daga lágmark í því sambandi.
Sjávarútvegsráðherra hefur
hins vegar ítrekað að ekki megi
vænta breytinga á núgildandi
lögum, enda hafi eigendum
krókabáta verið boðið upp á
fyrrgreint val á síðasta ári og
þar með gengið að ákveðnum
forsendum vísum. Sjá nánar
frétt á bls. 2.

Frá Ísafjarðarhöfn.
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Skemmtiferða-
skip - væntingar
og verklag

Fjallkona fríð
Mikill fjöldi fólks tók þátt í 17. júní hátíðarhöldum á

Ísafirði á þriðjudaginn en þau fóru fram í íþróttahúsinu
á Torfnesi. Boðið var upp á fjölbreytt skemmtiatriði og að
sjálfsögðu flutti Fjallkonan ávarp nú sem endranær. Ósk
Hauksdóttir var í hlutverki Fjallkonunnar og tók ljós-
myndari blaðsins þessa mynd af henni ásamt öðrum
myndum frá hátíðarhöldunum sjá bls. 8.
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?Spurningin
Hvers vegna er
ávallt hlaupið
inn Óshlíð
Jónas?

Leiðari

Spá sjávarútvegsráðuneytisins

Veiðiheimildir krókabáta fara í 30
þúsund tonn á næsta fiskveiðiári

Eins og kunnugt er voru
gerðar breytingar á lögum um
stjórn fiskveiða vorið 1996,
varðandi veiðar krókabáta.
Höfuðatriði þeirra breytinga
var að hlutfallstengja fastar
heildarþorskaflaheimildir
krókabáta í tonnum talið við
þágildandi heildarþorskafla
sem var 155 þúsund tonn,
þannig að með vaxandi heildar-
þorskafla myndu þorskafla-
heimildir krókabáta fara vax-
andi umfram það sem áður var
ráðgert. Myndu vera 13,9% af
heild í stað fastrar tonnatölu
áður. Sjávarútvegsráðuneytið
hefur komist að þeirri niður-
stöðu að þetta muni hafa í för
með sér um 41% hækkun veiði-
heimilda krókabáta í þorski á
tveimur fiskveiðiárum. Úr
21.500 tonnum á yfirstandandi
fiskveiðiári í 30.302 tonn á því
næsta.

Hlutdeild einstakra króka-
báta í heildarþorskafla þeirra
er byggð á meðal veiðireynslu
þeirra tvö bestu árin af þremur,
á almanaksárunum 1992, 1993
og 1994. Eigendum krókabáta
gafst fyrir upphaf yfirstandandi
fiskveiðiárs kostur á að velja
þá hlutdeild sem einstaklings-
bundið þorskaflahámark og
njóta frelsis í veiði á öðrum
tegundum, eða að leggja veiði-
reynslu sína í sameiginlegan
pott í öðrum af tveimur að-
greindum hópum krókabáta á
dagatakmörkunum.

Val krókabáta á veiðikerfum
þróaðist þannig að 53% bát-

anna með um 82% af heildar-
veiðireynslunni, valdi þorsk-
aflahámark. Í sóknardagahópn-
um er veiðiheimildir á hvern
bát mun minni að meðaltali,
eða innan við 10 lestir á bát í
upphafi yfirstandandi fisk-
veiðiárs.

Eins og segir í frétt á forsíðu
þá blasir við mikilli fækkun
veiðidaga hjá sóknardagabát-
um á næsta fiskveiðiári sam-
kvæmt spá sjávarútvegsráðu-

neytisins og með hliðsjón af
því hefur tilboð um úreldingu
sóknardagabáta verið fram-
lengt til 1. júlí n.k.

Sóknardagabátar hafa
farið langt umfram

viðmiðun
Eins og meðfylgjandi tafla

gefur til kynna þá hafa sóknar-
dagabátar farið langt fram yfir
viðmiðun yfirstandandi fisk-
veiðiárs sem kemur niður á
leyfða sóknardaga þeirra á
næsta fiskveiðiári.

Línu- og handfærabátar hafa
nýtt 30,3% af sóknardögum
yfirstandandi fiskveiðiárs eða
4.711 daga af 15.540 dögum

alls. Þorskafli þeirra hefur farið
214% umfram þann þorskafla
sem þeim er ætlaður. Hand-
færabátar hafa nýtt 17,1% eða
4.177 daga af 24.444 dögum
alls og farið 22% umfram
viðmiðun. Mjög misjafnt er
hve marga daga einstakir bátar
hafa nýtt. Af þeim 169 línu- og
handfærabátum sem hafa veiði-
leyfi, höfðu 25 bátar ekki farið
til veiða 27. maí s.l. og af þeim
277 handfærabátum sem hafa

veiðileyfi höfðu 49 bátar ekki
farið til veiða.

Níu línu- og handfærabátar
og 13 handfærabátar hafa verið
úreltir með styrk frá Þróunar-
sjóði sjávarútvegsins. Vegna
endurnýjunar krókabáta hafa
komið inn tveir nýir línu- og
handfærabátar og fjórir hand-
færabátar, en níu línu- og hand-
færabátar og fimm handfæra-
bátar hafa afsalað sér króka-
leyfi á móti.

Þorskafli línu- og hand-
færabáta hefur aukist

 um 75,6%
Spá sjávarútvegsráðuneyt-

isins er miðuð við að fjöldi
báta í hvoru veiðikerfi verði sá
sem hann var 27. maí 1997.
Heildarþorskafli sóknardaga-
báta á yfirstandandi fiskveiði-
ári er miðaður við þann afla
sem þá var kominn á land að
viðbættum áætluðum þorskafla
þeirra á tímabilinu 28. maí til

31. ágúst 1997. Áætlun fyrir
tímabilið er fengin með því að
reikna aukningu þorskafla,
þeirra báta sem hafa veiðileyfi
27. maí 1997, milli tímabilsins
1, september 1995 til 27. maí
1996 og tímabilsins 1. sept-
ember 1996 til 27. maí 1997
og reikna með því að afli bát-
anna aukist jafn mikið milli
tímabilsins 28. maí 1996 til
31. ágúst 1996 og tímabilsins
28. maí 1997 til 31. ágúst 1997.
Leyfilegur þorskafli komandi
fiskveiðiárs er 218 þúsund
tonn. Hlutur krókabáta verður
því 30.302 tonn, sem er 13,9%
af leyfilegum heildarþorskafla.

Þorskafli línu- og handfæra-
bátanna 169 hefur aukist um
75,6% milli fiskveiðiára og
þorskafli handfærabáta hefur
aukist um 53,3%, séu borin
saman tímabilin 1. september
1995 til 27. maí 1996 og 1.
september 1996 til 27. maí
1997.

Meðalþorskkvóti króka-
báta með þorskaflahámark

verður 60 tonn
Bátar með þorskaflahámark

sæta einstaklingsbundinni
magntakmörkun í þorskveiðum
en stunda frjálsar veiðar í
öðrum tegundum. Þeim eru
heimilar veiðar alla daga
ársins.

53% allra krókabáta með um
82% af veiðireynslu á viðmið-
unarárunum 1992, 1993 og
1994 völdu þetta veiðikerfi
fyrir upphaf síðasta fiskveiði-

Bátar og aflaheimildir í sóknardagakerfinu. Krókabátar með þorskaflahámark og veiðiheimildir þeirra

Spá um fjölda sóknardaga á næsta fiskveiðiári.

árs. Þar var því þegar í upphafi
hæsta meðalveiðiheimild á bát
í veiðikerfunum þremur í
krókaleyfahópnum. Þar hefur
þó mest hagræðing átt sér stað
frá þeim tíma, m.a. vegna
framsals á þorskaflahámarki í
tengslum við úreldingu og
hefur meðalveiðiheimild á bát
hækkað verulega í þessum hópi
samkvæmt eftirfarandi töflu.
113 þorskaflahámarksbátar
hafa verið úreltir með styrk frá
Þróunarsjóði sjávarútvegsins.
Vegna endurnýjunar krókabáta
hafa komið inn sex nýir bátar
en þrettán bátar hafa afsalað
sér krókaleyfi.

Jónas Gunnlaugsson,
hlaupastjóri Óshíðar-
hlaupsins:

�Það er vegna þess að
sú leið þykir þægilegri.
Þátttakendur taka allar
brekkur á fyrstu 10 kíló-
metrunum sem þykir mjög
ákjósanlegt. Ég myndi vilja
stinga upp á við Bolvíkinga
að á næsta ári stæðu þeir
að skemmtiskokki sem
yrði startað jafnhliða þátt-
takendum í hálfmaraþoni,
en þannig yrði þetta meiri
uppákoma Bolungarvíkur-
megin.�

Óshlíðarhlaupið fer fram
á laugardaginn en það var
hlaupið í fyrsta skipti árið
1993, að frumkvæði ís-
firskra og bolvískra áhuga-
skokkara. Í fyrstu voru uppi
hugmyndir um að hlaupið
skyldi til skiptis frá Bolung-
arvík og Ísafirði, en fallið
var frá því vegna óska
þátttakenda og er ávallt
hlaupið inn Óshlíð - við
misjafnar undirtektir Bol-
víkinga.

Á ráðstefnunni um byggðamál á Akureyri fyrr á árinu, sem
vestfirskir sveitarstjórnarmenn sáu ekki ástæðu til að sækja, dró Inga
Jóna Þórðardóttir, borgarfulltrúi í Reykjavík, upp afgerandi mynd af
byggð í landinu, eins og hún sér hana fyrir sér árið 2015, þegar þrír
fjórðu hlutar landsmanna búa á Stór Reykjavíkursvæðinu, sem þá
nær yfir Árnessýslu, Suðurnes og allt upp í Borgarfjörð með núverandi
höfuðborg sem nafla.

Í ljósi mikilla fólksflutninga til höfuðborgarsvæðisins undanfarin ár
og áratugi kvað borgarfulltrúinn augljóst að fólk vildi heldur búa á
suðvestur horninu, þrátt fyrir atvinnuleysi og lægri meðaltekjur. Hún
spurði hvort það væri svo óskaplegt þótt fólk flyttist suður, eins og við
höfum orðað það til þessa.

Borgarfulltrúinn kvaðst eiga von á að þeir íbúar hins væntanlega
borgríkis, sem eitthvað eiga undir sér, (orðalag BB) myndu sækja í
úthverfin (væntanlega uppsveitir Árnes- og Borgarfjarðarsýslu) til að
geta notið kosta dreifbýlisins. Hætta væri á að miðbær núverandi
Reykjavíkurborgar breyttist í fátækrahverfi líkt og við þekkjum frá
stórborgum erlendis. (Hver fi láglaunafólks, atvinnuleysingja,
ellilífeyrisþega og öryrkja, sem allt sitt eiga undir því sem stóra
bróður þóknast að skenkja þeim af kökunni).

Af ræðu borgarfulltrúans mátti merkja að hún taldi Reykjavík eiga

Draumur borgarfulltrúans
í vök að verjast gagnvart útlöndum. Á sex árum hefðu 2000 manns
flúið höfuðborgina til útlanda. Og, sagði borgarfulltrúinn,
byggðapólitík næstu ára snúast um það, að Reykjavík megni að
standa í samkeppni við útlönd. Með öðrum orðum, Íslendingar
geta ekki verið að slást innbyrðis og sperrast við að halda hvaða
náskeri sem er í byggð.

Það er virðingarvert þegar fólk kemur til dyranna eins og það er
klætt. Og það ber síður en svo að amast við hugrenningum af því
tagi, sem borgarfulltrúinn setti fram á byggðaráðstefnunni á Akureyri.
Því eins og maðurinn sagði, eftir að ég vissi um brunninn, datt ég
aldrei ofan í hann aftur.

Kannski rætist draumur borgarfulltrúans um borgríkið Ísland, þar
sem betur settu þegnarnir geta leyft sér að skreppa í sumarlendur
sínar fyrir vestan og austan til að láta líða úr sér, þegar úthverfin í
Borgarfirði og Árnessýslu, megna ekki lengur að veita huganum
hvíld frá fjármálavafstri verðbréfamarkaðanna í fátækrahverfinu í
miðborginni.

En svo má líka vel vera að við sem ekki erum flutt suður, vöknum
af þyrnirósarsvefninum og tökum til hendinni.

s.h.
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vegannaVinur veganna er útflutn-
ingsmarkaðsfræðingur

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.

Heiðarbrún 4: 140m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Verð
8.900.000,-
Skólastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
neðri hæð í fjórbýlishúsi. Verð
3.800.000,-
Hafnargata 124: 85m² einbýlishús
einangrað og klætt á einni hæð ásamt
kjallara og bílskúr. Verð: 2.500.000,-
Hólsvegur 7: Einbýlishús á tveimur
hæðum. Tilboð óskast.
Ljósaland 4: 291m² einbýlishús á
fjórum pöllum ásamt bílskúr. Tilboð
óskast.
Stigahlíð 4: 64m² 3ja herbergja íbúð
á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Mikið uppgert.
Verð: 3.000.000,-
Traðarland 12: 140m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Tilboð
óskast.
Vitastígur 15: 82m² þirggja herbergja
íbúð á neðri hæð í fjórbýlishúsi. Verð:
3.700.000,-
Vitastígur 17: 105m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í fjórbýlishúsi. Verð
4.500.000,-
Þjóðólfsvegur 14: Einstaklingsíbúð
á 1.  hæð í fjölbýlishús. Tilboð óskast.

 Mosfellsbær
Reykjabyggð: 89: 214m² ein-býlis-
hús á einni hæð ásamt 40m² bílskúr.
Skipti möguleg á einbýli á Ísafirði.
Verð: 13.500.000,-

Pólgata 6: 55m² risíbúð á 3. hæð,
suðurenda í fjölbýlishúsi. Mikið
endurnýjuð. Verð: 3.900.000,-
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
4.900.000,-
Stórholt 9: 74,6m² íbúð á 1. hæð fyrir
miðju í fjölbýlishúsi. Verð: 5.300.000,-
Urðarvegur 80: 82m² íbúð á jarðhæð
í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 6.800.000,-

 2ja herbergja íbúðir

Hlíf II: 50,4m² íbúð á 2. hæð í
Dvalarheimili aldraðra Verð:
6.100.000,-
Hlíf II: 50,4 m² íbúð á 4. hæð
í Dvalarheimili aldraðra. Verð:
5.900.000,-
Sundstræti 24: 69m² íbúð á jarðhæð
í þríbýlishúsi. Sér hiti, rafmagn og
inngangur. Mikið uppgerð. Verð:
4.900.000,-

 Bolungarvík

Hlíðarstræti 7: 110m² einbýlishús á
einni hæð ásamt háalofti og tvö-
földum bílskúr. Verð: 7.600.000,-
Holtastígur 22: Einbýlishús á einni
hæð með bílskúr. Húsið er laust.
Verð: 6.500.000,-

Hlíðarvegur 48: 146,4m² einbýlishús
á þremur pöllum, mjög fallegt útsýni.
Verð: 7.000.000,-
Miðtún 31: 190m² endaraðhús í
norðurenda á tveimur hæðum. Tilboð
óskast.
Silfurgata 9: 150m² einbýlishús, 4ra
herbergja á tveimur hæðum, ásamt
garði, kjallara og geymsluskúr. Verð:
6.800.000,-
Skipagata 11: 78 m² einbýlishús á
tveimur hæðum. Húsið er laust strax.
Tilboð óskast.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á 2
hæðum ásamt bílskúr og sólstofu.
Skipti möguleg á Eyrinni. Verð:
9.900.000,-
Stakkanes 6: 144 m² raðhús á

 Einbýlishús / raðhús
Brautarholt 12: 161,2m² einbýlishús
á einni hæð ásamt 56m² bílskúr. Góð
greiðslukjör. Laust 1. ágúst. Tilboð
óskast.
Dalbraut 13: 120,7m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
9.500.000,-
Hafraholt 14: 144,4m² raðhús á
tveimur hæðum, ásamt bílskúr. Verð:
9.500.000,-
Hlíðarvegur 38: 183,2m² raðhús á
þremur hæðum. Verð: 9.500.000,-
Hlíðarvegur 43: 186m² raðhús á
þremur  hæðum ásamt bílskúr. Verð
10.200.000,-

Mjallargata 8: 117,8m² einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Laust mjög fljótlega. Verð: 7.400.000,-

herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýli.
Verð: 7.900.000,-
Sólgata 5: 102m² 6 herbergja íbúð á
tveimur hæðum í norðurenda í tvíbýl-
ishúsi. Verð: 5.000.000,-
Stórholt 7: 116m² 4ra herbergja íbúð
á 3. hæð. t.h. í fjölbýlishúsi. Verð
7.400.000,-
Stórholt 11: 103m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi ásamt
bílageymslu. Íbúðin er laus fljótlega.
Verð: 7.800,000,-
Túngata 12: 98,9m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Mikið
uppgerð. Verð: 6.700.000,-
Urðarvegur 25 - Hraunprýði: 155m²
5-6 herbergja íbúð á 2 hæðum að
hluta í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr. Skipti
á ódýrari eign möguleg. Tilboð
óskast.

 3ja herbergja íbúðir
Fjarðarstræti 13: 80m² íbúð á efri
hæð í tvíbýlishúsi, tvö aukaherbergi í
risi og kjallara. Verð 5.700.000,-
Hjallavegur 12: 113,9m² 3ja - 4ra
herbergja íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi.
Verð: 5.500.000,-
Hlíðarvegur 27: 76m² íbúð á efri
hæð tvíbýlishúsi ásamt 35m² bílskúr.
Mögulegt að taka bíl uppí. Verð:
5.400.000,-

tveimur hæðum ásamt bílskúr og
sólstofu. Skipti minni eign möguleg.
Verð: 10.900.000,-
Tangagata 6a: 99,7m² einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt litlum kjallara.
Verð: 6.800.000,-
Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 11.800.000,-
Urðarvegur 58: 209m² raðhús á
þremur pöllum ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 12.500.000,-

 4-6 herbergja íbúðir

Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 her-
bergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
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: 5.900.000,-
Fjarðarstræti 4: 120m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjöbýlishúsi. Verð kr.
6.500.000,-
Fjarðarstræti 38: 130m² 5 herbergja
íbúð á 2 hæðum í þríbýlishúsi. Hag-
stæð lán fylgja. Verð: 7.000.000,-
Seljalandsvegur 20: 161,2m² 5-6
herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt stórum bílskúr. Mjög fallegt
útsýni. Verð: 10.700.000,-
Seljalandsvegur 20: 125,2m² 4ra

Pólgata 4: 136 m² 5 herbergja íbúð á 2 hæð í
þríbýlishúsi ásamt litlum bílskúr. Verð: 5.500.000,-

Urðarvegur 45: 131,2m² 4ra herbergja íbúð
á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Verð: 7.500.000,-

Pantanasíminn
er 456 3367

� Einar Snorri Magnússon í viðtali
Einar Snorri Magnússon

er ungur Ísfirðingur sem
útskrifaðist í vor sem
útflutningsmarkaðsfræð-
ingur frá Tækniskóla
Íslands, en skólinn hefur
um fimm ára skeið boðið
upp á nám af þessu tagi.
Einar starfar nú tímabund-
ið við átak sem kallast
Vinir veganna, en er
annars á leiðinni til
London til starfa hjá
íslenska sendiráðinu. BB
lék hugur á að vita
hvernig starf við sendiráð-
ið í London og fyrir Vini
veganna færi saman og
fékk Einar því í stutt spjall.

Vinnur fyrir sendi-
ráðið í London

�Starfið í London er hluti
af náminu, en til að fá BS
gráðu sem útflutnings-
markaðsfræðingur þá
verð ég að ljúka eins
mánaðar starfsnámi á
erlendri grund. Ég fékk
styrk frá utanríkisráðu-
neytinu til að starfa við
sendiráðið í London að
útflutningsmarkaðsmálum
og fer þangað 18. júní,�
segir Einar aðspurður um
Londonferðina. Að sögn
Einars gerðu Utanríkis-
ráðuneytið og Tækni-
skólinn með sér samning í
janúar s.l., sem felur í sér
að tveir nemendur

skólans fara árlega til
starfa í einn mánuð hjá
sendiráðum Íslands og
vinna að markaðsmálum.
Samningurinn er liður í því
að styrkja samstarf
ráðuneytisins við mennta-
stofnanir sem leggja
áherslu á alþjóðleg
samskipti og milliríkja-
viðskipti. Tveir hópar
nemenda munu síðan
vinna að lokaverkefni fyrir
ráðuneytið. Einar er annar
þeirra tveggja fyrstu sem
úthlutað er styrk og segir
þetta tækifæri hafa
gríðarlega þýðingu fyrir
sig.

�Þarna mun ég starfa
við hlið starfsfólks utan-
ríkisráðuneytisins sem
hefur mikilli þekkingu og
reynslu yfir að ráða. Ég fæ
tækifæri til að vera beinn
þátttakandi í starfinu en
ekki bara áhorfandi eins
og hætta er á ef maður
fer inn í eitthvert fyrirtæki.
Mitt verkefni verður að
kanna markað fyrir
ákveðna sjávarafurð hjá
ákveðnum markhópi í
London. Ég mun skila
skýrslu um þá könnun og
væntanlega verður hægt
að nýta niðurstöðurnar við
markaðssetningu vör-
unnar þegar þar að
kemur,� segir Einar.

- En býst Einar við að fá
vinnu við hæfi hérna fyrir
vestan?

�Ég veit það ekki, en ég
vona það. Ég er að sækja
um störf í rólegheitum
þessa dagana og vona að
eitthvað komi út úr því,�
segir Einar, sem ætlar að
talsverð þörf sé fyrir fólk

með markaðsmenntun á
Vestfjörðum og nefnir
sjávarútvegsfyrirtækin
sem dæmi. [Reyndar fór
það svo að Einar fékk
starf við hæfi. Nokkrum
dögum eftir að viðtalið fór
fram var hann ráðinn
markaðsráðgjafi hjá
Atvinnuþróunarfélagi
Vestfjarða, þar sem hann
mun örugglega fást við
mörg og spennandi
verkefni í framtíðinni við
�útflutning Vestfjarða.�]

Vegaálfurinn
andlit átaksins

Eins og áður sagði
starfar Einar nú tíma-
bundið að átaki sem fjórir
einstaklingar standa að í
sumar, sem nefnist Vinir
veganna. Einstaklingarnir
eru: Sigríður Kristjánsdóttir
hjá Vesturferðum á
Ísafirði, Sigurjón Þórðar-
son hjá Hótel Flókalundi,
Gunnar Egilsson hjá
Hópinu á Tálknafirði og
Elín Óladóttir hjá Hótel
Laugarhóli í Bjarnarfirði.
Að sögn Einars er hann í
hlutastarfi hjá fyrirtækjun-
um við að markaðssetja
Vini veganna en mark-
miðið er að koma Vest-
fjörðum á vegakort
Íslendinga í sumar.

�Íslendingar halda að
það sé erfiðara að ferðast
um Vestfirði en aðra
landshluta, en við ætlum
að sannfæra þá um hið
gagnstæða. Það ætlum
við að gera með því að
kynna Vestfirði fyrir
ferðafólki sem áhuga-

verðan valkost sem sker
sig úr öðrum lands-
svæðum. Flestir hafa sett
vestfirska vegi fyrir sig
sem ástæðu fyrir að
koma ekki hingað en það
er misskilningur að okkar
mati að vegirnir séu svo
alslæmir sem margir láta
liggja að. Ef ég man rétt
þá eru um 47% vega á
Vestfjörðum með bundnu
slitlagi. Hér eru mestu
samgöngubætur sem um
getur á landinu, þ.e.a.s.
Vestfjarðagöngin - og
ferjurnar Baldur og
Fagranes eru í reglu-
legum ferðum. Því held
ég að það sé engum
vorkunn að því að ferðast
hér um - þvert á móti.
Þessu sjónarmiði reynum
við m.a. að koma að í
kynningum okkar,� segir
Einar, aðspurður um
helstu áhersluþætti
átaksins.

Einar segir að tákn
átaksins, Vegaálfurinn,
verði notaður sem andlit í
markaðssetningunni en
með honum væri m.a.
verið að höfða til fjöl-
skyldufólks og þá barna
sem ætlunin væri að
skrifuðu sögu um ferð
sína og Vegaálfsins um
Vestfirði. Börnin verða svo
kvött til að senda inn
sögur sínar og er ætlunin
að verðlauna bestu
sögurnar. Að sögn Einars
eru viðræður í gangi við
Svæðisútvarp Vestfjarða
um samstarf þar sem
Vegaálfurinn verður í
lykilhlutverki en áætlanir
gera ráð fyrir að hámarki
átaksins verði náð um
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verslunarmannahelgina.
Þá verður efnt til Vega-
hátíðar á Vestfjörðum þar
sem tengdir verða saman
undir einum hatti ýmsir
viðburðir og uppákomur í
fjórðungnum.

Vegavinnumaður skóp
Vegaálfinn fyrir 30 árum

Einar segist hafa orðið
var við mikinn áhuga
ferðaþjónustuaðila á
Vinum veganna og er
bjartsýnn á að átakið skili
því sem til er ætlast.
�Ferðaþjónusta á Vest-
fjörðum er töluvert á veg
komin. Hér hefur verið
starfandi ferðamálafulltrúi
um nokkurra ára skeið
sem unnið hefur að
uppbyggingu greinarinnar
í samstarfi við hags-
munaaðila. Varan er sem
sagt til og það er ekkert
mál að ferðast um

Vestfirði í dag. Hér er úr
nógu að moða fyrir
ferðafólk. Afþreyingar-
möguleikar eru töluverðir
og gisting af ýmsu tagi
stendur ferðafólki til boða.
Kannski er kynning á
svæðinu það eina sem
vantar og það er það sem
við erum m.a. vinna að
með Vinum veganna og
Vegaálfinum. Nú á
viðburðabæklingur Vina
veganna að liggja frammi
í öllum upplýsingamið-
stöðvum á landinu og
fréttatilkynningar hafa
verið sendar fjölmiðlum,
þannig að vonandi förum
við að sjá árangur af
starfinu innan skamms.
Einnig höfum við látið
útbúa húfur, boli, penna
og límmiða með Vega-
álfinum á, til að freista
þess að ná athygli ferða-
fólks.�

Vinir veganna auglýstu
á dögunum eftir höfundi

Vegaálfsins en álfurinn
fannst í formi myndar
sem máluð hafði verið á
stein í Reykjarfirði við
Ísafjarðardjúp. Einar segir
að eftir fjölda ábendinga
hafi hafst upp á höfund-
inum, en sá heitir Björn
Kristleifsson. Björn
teiknaði myndina er hann
vann við vegagerð í
Ísafjarðardjúpi fyrir 30
árum, en hann er nú
búsettur á Egilsstöðum og
vinnur sem arkitekt. Einar
segir að margir hafi hringt
inn með vísbendingar eftir
að auglýsingin birtist og
fólk hafi sýnt Vegaálfinum
mikinn áhuga. Álfurinn
hefur nú fengið örlitla
andlitslyftingu og sá Pétur
Guðmundsson um að
endurteikna hann að sögn
Einars, sem vonast til að
sem flestir sýni Vinum
veganna stuðning og taki
þátt í dagskrá sumarsins.

Þakkir
Hjartanlegar kveðjur og

þakkir sendi ég öllum sem
glöddu mig með nærveru,
söng, blómum, gjöfum og
heillaóskum á 90 ára afmæl-
isdegi mínum 25. maí sl.
Kvenfélaginu Brynju og
leikfélagi Flateyrar eru
færðar sérstakar þakkir fyrir
veitingarnar og sönginn sem
munu gera mér og gestum
mínum daginn minnis-
verðan.

Guð blessi ykkur öll!
María Jóhannsdóttir,

Flateyri.

Stebbi Dan fimmtugur
Á miðvikudaginn í síðustu

viku, hélt Stefán Dan Óskars-
son, betur þekktur sem Stebbi
í Studio Dan, upp á 50 ára

afmæli sitt í Oddfellowhúsinu
á Ísafirði. Þar fögnuðu ætt-
ingjar og vinir Stefáns tíma-
mótunum með honum, færðu

honum gjafir, þáðu veitingar
og mærðu hann að gömlum
og góðum íslenskum sið.

Á myndinni má sjá Stefán með eina afmælisgjöfina, skopmynd af honum sjálfum sem
Pétur Guðmundsson teiknaði. Vart má á milli sjá - hvor er hvað.

Á þriðjudag í síðustu viku
kom fyrsta skemmtiferðaskip
sumarsins til Vestfjarða. Þar
var á ferðinni Vistamar sem
sigldi inn Ísafjarðardjúp og
lagðist við akkeri í Skötufirði.
Um 220 þýskir farþegar voru
selfluttir á Zodiacbátum í
Vigur, þar sem ferðafólkið
dvaldi við mikla ánægju í um
þrjár klukkustundir. Fuglalífið
í Vigur vakti mikla athygli
Þjóðverjanna sem fengu sér
kaffi og meðlæti hjá húsbænd-
um í eynni, auk þess sem þeir
skoðuðu sig um.

Látið var að því liggja í
Vestra í síðustu viku að í
uppsiglingu væri stórstyrjöld
milli Ísfirðinga og Súðvíkinga
út af hafnargjöldum vegna
skipskomunnar. Þórunn Gests-
dóttir, aðstoðarmaður bæjar-

stjóra Ísafjarðarbæjar, sagði í
samtali við BB að þær fréttir
væru algerlega úr lausu lofti
gripnar.

„Vistamar fór inn í Skötu-
fjörð og farþegar voru fluttir
þaðan í land í Vigur á gúmmí-
bátum. Þetta var samkvæmt
beiðni og ráðstöfun ferðaskrif-
stofunnar sem sér um komu
skipsins hingað. Vista Mar er
það lítið skip að það reyndist
unnt að fara með allt fólkið í
kaffi og skoðunarferð í Vigur
og þetta gafst vel og var mjög
skemmtilegt. Skipið lagðist
hvergi að bryggju þannig að
það voru ekki um nein hafnar-
gjöld að ræða. Hins vegar
notaði skipið þjónustu Lóðsins
á Ísafirði og greiddi að sjálf-
sögðu fyrir það. Það er því úr
lausu lofti gripið að styrjöld sé

yfirvofandi um hafnargjöld
skipsins,“ sagði Þórunn.

� segir Þórunn Gestsdóttir, aðstoðarmaður bæjarstjóra

Fréttir af hafnargjaldastyrj-
öld úr lausu lofti gripnar

Koma Vistamar til Vestfjarða
Frá Vigur.

Mjög góð þátttaka var í
kvennahlaupi ÍSÍ á Ísafirði á
sunnudaginn, en þetta var í
sjöunda sinn sem hlaupið fer
fram. Allt tóku 390 konur á
öllum aldri þátt í hlaupinu, sem
er heldur færra en í fyrra en þá
tóku 430 konur þátt. Hlaupið
var á þremur vegalengdum og
var þátttakan mest í 2½ km
hlaupinu, en þó nokkrar konur
hlupu alla leiðin, eða 7 km.
Áður en hlaupið hófst hituðu
konurnar upp fyrir framan
íþróttahúsið á Torfnesi, undir

stjórn Rannveigar Pálsdóttur
íþróttakennara. Allir þátttak-
endur fengu verðlaunapeninga

að hlaupinu loknu og Mjólkur-
samlag Ísfirðinga bauð hress-
ingardrykki.

Góð þátttaka í kvennahlaupi ÍSÍ
Ísafjörður

Bíldudalssókn

Á fundi sínum 7. júní s.l.
samþykkti sóknarnefnd Bíldu-
dalssóknar að leita bæði innan
sóknar og utan, viðhorfa ein-
staklinga, félagasamtaka, fyrir-
tækja og stofnana á framtíð
Selárdalskirkju í Bíldudals-
sókn.

Kirkjan þjónar ekki lengur
neinu safnaðarhlutverki og

þarfnast gagngerra endurbóta,
ella verður hún tekin ofan.
Söfnuðurinn á fullt í fangi með
að reka þann húsakost sem er í
þorpinu og getur ekki sinnt
eðlilegu viðhaldi hans nema
með styrkjum og framlögum
utan lögmæltra tekna. Ekki er
fyrirsjánlegt helgihald í Selár-
dalskirkju nema fyrir tilfallandi

ferðamenn.
Það væri sjónarsviptir að

Selárdalskirkju og mörgum
tilfinningamál. Selárdalur er
einna þekktasti kirkjustaður
Íslands og framundan er 1000
ára kristnitökuhátíð.

Viðhorfum má koma á fram-
færi  í símum 456 2121 og 456
2297.

Selárdalskirkja tekin ofan?

Alls tóku 390 konur á öllum aldri þátt í kvennahlaupinu.
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Afurðaverð rækju lækkaði um 18,5% á síðasta ári

Þarf að auka markaðsstarf
� segir Pétur Bjarnason, framkvæmdastjóri Félags rækju- og hörpudiskframleiðenda

Mikil verðlækkun hefur
orðið á rækjuafurðum á síðustu
misserum en nú vonast sér-
fræðingar til að botninum sé
náð og reikna með að afurða-
verðið gæti farið að hækka á
næstunni. Samkvæmt útreikn-
ingum Þjóðhagsstofnunar
lækkaði afurðaverð á skelflettri
rækju um 18,5% á síðasta ári.
Þá voru flutt út um 23.500 tonn
af rækjuafurðum og er talið að
rækjuvinnslan í landinu hafi
orðið af um 4,3 milljörðum
króna vegna verðlækkananna.

Vestfirsk sjávarútvegsfyrir-
tæki hafa lagt mikið upp úr
rækjuvinnslu en þar á meðal
eru t.d. fyrirtæki eins og Bakki
hf., Básafell hf. og Frosti hf. í
Súðavík, sem hætt hefur allri
bolfiskvinnslu og snúið alfarið
að rækjuvinnslu. Það eru því
miklir hagsmunir fólgnir í
greininni á Vestfjörðum og þá
ekki síst hagsmunir starfsfólks
sem starfar fjölmargt við
vinnsluna.

Vonast til að verð
fari hækkandi

Blaðið hafði samband við
Pétur Bjarnason, framkvæmda-
stjóra Félags rækju- og hörpu-
diskframleiðenda, til að fá álit
hans á stöðu rækjumarkaða og
framtíðarhorfum í greininni.
Hann segir að menn séu al-
mennt sammála um að afurða-
verð rækju eigi ekki að þurfa
lækka meira en orðið er - að

minnsta kosti ekki stærri rækj-
an. Hann á von á að verðið fari
jafnvel hækkandi þegar líður á
árið og segir að það þyrfti að
hækka um 15-20% að meðaltali
til að afkoman yrði bærileg.“

„Það varð mikil verðlækkun
á síðasta ári sem má að miklu
leyti rekja til mikillar birgða-
söfnunar. Markaðurinn stækk-
aði þegar verðið lækkaði og
birgðirnar drógust saman aftur.
Í dag eru birgðirnar það litlar
að jafnvægi ætti að skapast
milli framboðs og eftirspurnar
en aðstæður ættu þá að verða
okkur hagstæðari,“ segir Pétur.

Verð minnstu rækjunnar
lækkaði á síðasta ári um 44%
að sögn Péturs, en meðaltals-
lækkunin nam 18,5%. Stærsta
rækjan hefur lækkað hlutfalls-
lega minnst í verði og nemur
lækkunin á henni ekki nema
um 4,3% frá því að verðið tók
að falla um áramótin 1995-
1996. Algengur stærðarflokkur
rækju er 250/350 stykki í pundi,
en sá flokkur hefur lækkað um
34,8% á sama tímabili.

- Nú hefur Hafró gert tillögu
um að úthafsrækjukvótinn
verði aukinn á næsta fiskveiði-
ári um 10 þúsund tonn. Telur
Pétur að það geti haft áhrif á
rækjumarkaði?

„Auðvitað hefur aukið fram-
boð áhrif en hins vegar kemur
þessi tillaga í kjölfar verulegs
niðurskurðar á rækjuveiðum á
Flæmska hattinum þannig að
ég held að heildarframboð
minnki á næsta fiskveiðiári.

Þessi aukning er fyrst og fremst
afleiðing af góðu ástandi
rækjustofnana sem við erum
auðvitað mjög ánægðir með.“

Pétur segir að auknu fram-
boði verði að mæta með öflug-
ara markaðsstarfi, en Félag
rækju og hörpudiskframleið-
enda vinnur nú að sérstöku
markaðsátaki sem hefur það
að markmiði að reyna stækka
markaðssvæðið. England er
stærsti markaður fyrir kaldsjáv-
arrækju í vestur Evrópu að sögn
Péturs, en markaðsátakinu
verður eingöngu beint að
Þýskalandsmarkaði að þessu
sinni og er það gert til minnka
vægi Englands. Pétur segir það
ákaflega slæmt að rækjufram-
leiðendur þurfi að reiða sig
nánast eingöngu á einn markað
þar sem verðsveiflur eru mikl-
ar.

Framleiða eins og hægt
er og selja seinna

- En hvað er hægt að gera til
að draga úr sveiflum á rækju-
markaðinum?

„Það þarf að auka markaðs-
starf sem tryggir betri og
stöðugri markaði. Í öðru lagi
þarf að þróa afurðirnar svo þær
nái lengra inn á markaðina. Í
þriðja lagi held ég að í staðinn
fyrir að vera svona framleiðslu-
sinnaðir, þurfi framleiðendur
að stilla betur saman strengi
sína til að ná fram hagkvæmari
stýringu á veiðum, vinnslu og

mörkuðum. Þeir eiga að miða
bæði veiðar og framleiðslu
meira við það hvað hægt er að
selja á góðu verði. Íslenskur
sjávarútvegur einkennist svo-
lítið af þessu sjónarmiði - að
framleiða eins og hægt er og
hugsa svo seinna um sölu-
málin.“

Vestfirðir eru stórt rækju-
framleiðslusvæði og því var
Pétur spurður um hvort nýaf-
staðið verkfall hér vestra kæmi
til með að hafa varandi áhrif á
markaði og atvinnugreinina
sjálfa?

„Ég held að afkastageta í
rækjuvinnslu sé það mikil að
hægt sé að bæta fyrir þá
afkastaskerðingu sem orðið
hefur vegna verkfallsins. Hins
vegar er skelfilegt að horfa upp
á hvernig virðist vera farið með
fyrirtæki í þessari starfsgrein á
Vestfjörðum. Rækjuvinnslan
hefur verið í miklum erfiðleik-
um mörg undanfarin ár og hefur
ekki fengið nema eitt gott ár á
undanförnum átta árum. Ég
held að Vestfirðingar og lands-
menn allir átti sig á þessu með
því að telja saman gjaldþrotin
sem hafa orðið í greininni á
undanförnum árum. Ég er
sannfærður um að það fjárhags-
lega högg sem fyrirtækin fyrir
vestan hafa orðið fyrir vegna
verkfallsins, getur ekki gert
annað en að veikja þau,“ sagði
Pétur að lokum.

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

Þúsund milljónir til atvinnuupp-
byggingar á landsbyggðinni

Á fimmtudaginn í síðustu
viku var haldinn fundur á Hótel
Ísafirði að frumkvæði Einars
K. Guðfinnssonar, alþingis-
manns Vestfirðinga, þar sem
til umræðu var nýstofnaður
Nýsköpunarsjóður atvinnu-
lífsins. Vilhjálmur Egilsson,
formaður efnahags- og við-
skiptanefndar Alþingis var sér-
stakur gestur fundarins og
kynnti hugmyndir um að einum
milljarði verði sérstaklega
varið til atvinnuuppbyggingar
á landsbyggðinni.

Forsaga málsins er sú að í
nefndaráliti fyrsta minnihluta
efnahags- og viðskiptanefndar
Alþingis um frumvarp til laga
um stofnun Fjárfestingarbanka
atvinnulífsins hf., kom það álit
fram að nauðsynlegt væri að
draga úr sterkri eiginfjárstöðu
bankans. Lagt var til að millj-
arður yrði fluttur frá Fjárfest-
ingabankanum og yfir í Ný-
sköpunarsjóðinn. Meirihluti
nefndarinnar, þeir Vilhjálmur
Egilsson, Gunnlaugur M. Sig-
mundsson og Einar Oddur
Kristjánsson, lagði þá til að

þessum fjármunum yrði aðal-
lega varið til hlutafjárkaupa í
tengslum við við nýsköpun og
atvinnuþróun á landsbyggðinni
og þá einkum á sviði upplýs-
inga- og hátækni. Meirihlutinn
lagði til að stjórn Nýsköpunar-
sjóðs fæli verðbréfafyrirtækj-
um eða öðrum til þess bærum
aðilum að sjá um vörslu og
ráðstöfun fjárins. Sú starfsemi
yrði boðin út í einingum til
fleiri en eins aðila en með því
gæfist færi á að þróa þessa
starfsemi og bera saman árang-
ur rekstraraðila. Miðað var við
að endurgjald til rekstraraðila
yrði að hluta til ákveðið á
grundvelli árangurs. Útboðnar
einingar yrðu leystar upp og
hlutabréf, sem fjárfest hefði
verið í, seld og söluandvirðið
rynni í ríkissjóð. Þessi starf-
semi er ólík annarri starfsemi
Nýsköpunarsjóðsins að því
leyti að beitt er öðrum aðferð-
um við ráðstöfun og vörslu
fjárins.

Á fundinum á fimmtudaginn
kom fram í máli Viljálms að
reglugerð um starfsemi Ný-

sköpunarsjóðs atvinnulífsins
yrði væntanlega tilbúin í haust
og starfsemi hans myndi hefjast
á næsta ári. Hvatti hann Vest-
firðinga til að vera fljóta að
skipuleggja sig til að geta kom-
ið höndum yfir hluta millj-
arðsins strax og starfsemi
sjóðsins hefst. Vilhjálmur
reiknar með því að upphæðinni
verði skipt upp í nokkra potta.
Sérstakt fjárfestingafélag yrði
síðan stofnað um rekstur hvers
potts á hverjum stað t.d. á
Vestfjörðum. Vestfirðingar
kæmu þá sjálfir með t.d. 200
milljónir og fengju þá á móti
200 milljónir úr Nýsköp-
unarsjóðnum. Þeir myndu
síðan reyna að ávaxta fjár-
magnið og hvatinn til þess yrði
ekki síst vegna framlags heima-
manna til þessarar áhættufjár-
mögnunar.
Aðeins verður um hlutafé að
ræða í tengslum við fjármögn-
un fyrirtækja að sögn Vilhjálms
og gengur hugmyndin út frá
því að fjárfestingarsjóður sem
t.d. yrði stofnaður á Vestfjörð-
um myndi aðeins kaupa hlutafé

í fyrirtækjum sem sýna fram á
nýjungar og arðbærni, en ekki
yrði um lán eða styrki að ræða.

Að sögn Vilhjálms er mark-
miðið með framangreindu að
reyna að skapa eitthvað nýtt á
landsbyggðinni. Þar væri fólks-
fækkun þrátt fyrir gott atvinnu-
líf og því greinlegt að auka
þyrfti fjölbreytni í atvinnu-
tækifærum. Stuðla þyrfti að
fjölgun starfa sem krefðust
háskólamenntaðs fólks ásamt
starfa í opinbera geiranum.
Vinnuaflsfrekar greinar væru
að fækka fólki með nýrri tækni
og því þörf á að fjölga störfum
í þjónustutengdum greinum.

Fundurinn á fimmtudaginn
var fjölsóttur og því greinilegt
að málefnið er Vestfirðingum
hugleikið. Í lok fundarins kom
fram tillaga frá Halldóri Hall-
dórssyni, framkvæmdastjóra
Fjórðungssambands Vestfirð-
inga, um að Atvinnuþróunar-
félag Vestfjarða hefði forgöngu
um að undirbúa stofnun fjár-
festingarsjóðs á Vestfjörðum.

Ferðamál

Ferðamálasamtök
Vestfjarða hljóta styrk

Umhverfissjóður verslun-
arinnar hefur veitt Ferðamála-
samtökum Vestfjarða styrk að
upphæð 650 þúsund krónur
til merkinga gönguleiða og
sögustaða á Vestfjörðum og
til að halda námskeið í hleðslu
varða. Sjóðurinn auglýsti eftir

umsóknum í apríl s.l. og
bárust samtals 90 umsóknir
upp á samtals 106 milljónir
króna. Stjórn sjóðsins úthlut-
ar að þessu sinni um 20
milljónum króna til 20 aðila
víðs vegar um landið.

Ragnhildur Stefáns-
dóttir sýnir í Slunkaríki

Ísafjörður

Þjóðhátíðardaginn 17. júní
opnaði Ragnhildur Stefáns-
dóttir sýningu í Slunkaríki á
Ísafirði. Ragnhildur útskrif-
aðist úr skúlptúrdeild Mynd-
lista- og handíðaskóla Íslands
árið 1981 og lagði síðan stund
á mastersnám í Bandaríkj-

unum.
Á sýningunni í Slunkaríki

sýnir hún skúlptúrverkið
„Víddir“ sem er unnið í
gúmmí. Sýningin verður opin
fimmtudaga til sunnudaga frá
kl. 16 til 18 og stendur til 29.
júní.

Óshlíðarhlaupið

Keppt um Íslandsmeist-
aratitil í hálfmaraþoni
Óshlíðarhlaupið verður

haldið í fimmta sinn á laugar-
daginn. Hlaupnar verða þrjár
vegalengdir, 4 km, 10 km og
21,1 km sem er hálft maraþon
og verður keppt um Íslands-
meistaratitilinn í hálfmara-
þoni í Óshlíðarhlaupinu að
þessu sinni.

Hálfmaraþoninu verður
startað við Sparisjóð Bolung-
arvíkur í Bolungarvík kl.
13:30 og eru Bolvíkingar
hvattir til að fjölmenna og
fylgjast með þegar hlaupa-
garparnir verða ræstir.
Hlaupið verður inn Óshlíð
og gegnum Hnífsdal, inn
Eyrarhlíð og til Ísafjarðar.
Þar er hlaupið gegnum Krók-
inn og Sólgötu, inn Skutuls-
fjarðarbraut að kyndistöð
Orkubús Vestfjarða þar sem
snúið verður við og farið
sömu leið til baka í bæinn og
endað á Silfurtorgi framan
við Íslandsbanka. Drykkjar-
stöðvar eru á 5 km fresti og
brautarmerkingar á 1 km
fresti. Rúta fer með þátttak-
endur frá Silfurtorgi til Bol-
ungarvíkur kl. 12:15 stund-
víslega. Keppt er í karla- og
kvennaflokki og aldursskipt-
ing er 16-39 ára, 40-49 ára
og 50 ára og eldri. Verðlaun
eru veitt fyrir fyrstu þrjú
sætin í hverjum flokki karla
og kvenna. Þátttökugjald er

kr. 1500 og er rúta og sund í
Sundhöll Ísafjarðar innifalið.

Í 10 km hlaupinu verða
keppendur ræstir ofan við
Harðfiskverkun Óskars í
Hnífsdal kl. 14:00. Hlaupið
verður inn Eyrarhlíð til
Ísafjarðar og farin sama leið
og í hálfmaraþoninu. Rúta
fer með þátttakendur frá
Silfurtorgi kl. 13:00. Keppt
er í sömu flokkum og í
hálfmaraþoninu auk flokka
15 ára og yngri. Þátttökugjald
er kr. 1000 og er rúta og sund
í Sundhöll Ísafjarðar inni-
falið.

Skemmtiskokkið, 4 km,
hefst á Silfurtorgi framan við
Íslandsbanka kl. 14:00.
Hlaupið er upp Hafnarstrætið
inn Skutulsfjarðarbraut að
Netagerð Vestfjarða þar sem
snúið verður við og farið
sömu leið til baka að Silfur-
torgi. Keppt er í tveimur
flokkum, karlaflokki og
kvennaflokki en ekki er um
aldursflokkaskiptingu að
ræða í skemmtiskokkinu.
Allir sem ljúka keppni fá
verðlaunapening. Skemmti-
skokkið er létt og skemmti-
legt og tilvalið fyrir t.d. fjöl-
skyldur sem vilja eiga saman
góðan dag með tilheyrandi
hreyfingu og nógu af fersku
lofti. Gjald fyrir þátttöku í
skemmtiskokkinu er kr. 500.
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Skemmtiferðaskipin - Væntingar og verklag
Skemmtiferðaskip sum-

arsins eru farin að sigla hér
inn firði. Samkvæmt skrán-
ingu hjá Ísafjarðarhöfn eru
skipakomurnar sjö talsins,
eitt skip kemur hingað tvisv-
ar, annað siglir um Ísafjarð-
ardjúp 18. júlí, sem er það
stærsta, Queen Elizabeth 2,
Vistamar var siglt inní Skötu-
fjörð í síðustu viku og far-
þegarnir fóru í land í Vigur.
Bremen sem kom hingað á
þjóðhátíðardaginn kemur
aftur í byrjun næsta mánaðar,
það leggst að bryggju og
einnig Berlin sem kemur 26.
júlí, helgina sem við höldum
Ísafjarðarhátíð. Reyndar
kemur annað skip hingað í
lok þeirrar hátíðar eða mánu-
daginn 28. júlí. Síðasta skip
sumarsins verður líklega
Maxim Gorki sem kemur 11.
ágúst nk. Ýmis afbrigði eru á
skipakomunum, þau leggjast
ekki öll að bryggju en njóta
öll þjónustu hafnarinnar.

Miklar væntingar hafa
verið bundnar við komur
skemmtiferðaskipa til Ísa-
fjarðarbæjar í kjölfar mark-
aðsátaks sem yfirvöld hafn-
armála hér hafa unnið að í
samfloti við aðra aðila.
Hafnarstjórn Ísafjarðar sam-
þykkti árið 1995 að tengjast
hafnabandalaginu Cruise
Europe en innan vébanda
bandalagsins eru yfir sjötíu
hafnir í Evrópu, til þessa
samstarfs var stofnað fyrir
rúmum fimm árum og hefur
reynslan sýnt að grundvöllur
fyrir samstarfi er mjög góður.
Fyrsta ráðstefna Cruise Eur-
ope verður haldin í Amster-
dam í september nk. Þrjár
hafnir á Íslandi eru aðilar að
Cruise Europe bandalaginu,
það eru auk Ísafjarðarhafnar,
Reykjavíkur- og Akureyrar-
hafnirnar. Frumkvöðullinn í

við höfum að bjóða.

Útgerð og umfang
Vöxtur og miklar fjárfest-

ingar einkenna iðnað og útgerð
skemmtiferðaskipa. Sam-
kvæmt nýlegri könnun hefur
um 35% bandarísku þjóðar-
innar áhuga á að sigla með
skemmtiferðaskipi í náinni
framtíð. Hvað margir sigla
verður framtíðin að skera úr
um. Samkvæmt könnun sem
gerð var af samtökunum Cruise
Lines International Association
(CLIA) á aldursskiptingu far-
þega með skemmtiferðaskip-
um eru 34% undir fertugu; 35%
eru á aldrinum 40-50 ára og 31
% yfir sextugt. Mesta aukning
farþega með skemmtiferða-
skipum er í aldurshópnum 25-
39 ára.

Skemmtiferðaskip hafa siglt
um heimsins höf  frá árunum í
kringum 1880. Fram til ársins
1960 var þessi ferðamáti í
föstum skorðum, segja má að
aðeins þröngur hópur vel
efnaðra einstaklinga gat notið
ferða af þessu tagi.  Fram að
þeim tíma beindist öll markaðs-
setning útgerðaraðilanna að
fólki sem komið var yfir miðjan
aldur en með auknum tekjum
ungs fólks eru aðrir möguleikar
og áherslur í afþreyingar-
kostum um borð í skipunum.
Eitt skipafélag býður í menn-
ingarferðir, þar sem bókmennt-
ir og listir eru helstu afþrey-
ingarkostir, annað býður ferðir
þar sem farþegar eru í tónlist-
arveislu frá morgni til kvölds
og siglingar fyrir brúðhjón eru
þekktar og velsóttar. Skipin -
sem eru fljótandi hótel - eru
flest glæsileg  og um borð er
nánast öll sú þjónusta sem
þekkist og veitt er  í litlu
samfélagi. Allt skipulag í
útgerð og rekstri þeirra um

Þórunn Gestsdóttir.

Frá komu skemmtiferðaskipsins Astra II til Ísafjarðar í ágúst í fyrra.

þessu starfi hér á landi er
markaðsstjóri Reykjavíkur-
hafnar, Ágúst Ágústsson.

Við erum í harðri samkeppni
við aðrar hafnir á Íslandi, en
með samstarfi hafnanna þriggja
og innan Cruise Europe von-
umst við til að  ná því markmiði
að Ísafjarðarhöfn verði í fram-
tíðinni þriðji besti valkosturinn
í viðkomum skemmtiferða-
skipa hér á landi. Markaðsátak
Ísafjarðarhafnar hófst árið 1995
með inngöngu í Cruise Europe
og árangur er mælanlegur, en
enn tekur það tvö til þrjú ár til
viðbótar að ná hugsanlega
ásættanlegum árangri.

Auk Cruise Europe sam-
starfsins vinna  löndin  þrjú
Færeyjar, Grænland og Ísland
saman undir regnhlíf vestnorr-
ænnar samvinnu. Það samstarf
er á breiðum grundvelli, einn
þátturinn er samband hafna í
löndunum þremur, við þekkj-
um einnig Vestnorden-ferða-
ráðstefnuna sem haldin er á
Íslandi annað hvert ár. Að mati
þeirra sem til þekkja er samflot
Ísafjarðarhafnar bæði innan
Vestnorden og Cruise Europe
mjög ákjósanlegt.  Ein og sér
eru hafnaryfirvöld hér lítils
megnug, með samflotinu berst
víðar hvar við erum og hvað

fjörutíu skipafélaga sem eiga
og reka  um tvö hundruð
skemmtiferðaskip sem sigla
um heimsins höf til hundruð
áfangastaða hefur verið mjög
fastmótað en er orðið sveigj-
anlegra. Breytingar á áfanga-
stöðum eru stöðugt í endur-
skoðun og nýir valkostir að
koma inn í myndina, en breyt-
ingarnar taka tíma.

Vistin er góð
og eyðsla líka

Farþegarnir um borð í
þessum skipum njóta góðrar
vistar og þegar þeir koma til
hafnar, hvort sem er hér á
Ísafirði eða Istanbul, eru vænt-
ingar bundnar við móttökurnar,
afþreyinguna, náttúruna og
mannlífið. Gífurleg samkeppni
er á milli hafna heimsins um
hvert skip, menn  keppast um
að kynna bestu aðstöðuna,
bæta og byggja nýja móttöku-
sali á hafnarbökkunum, þar
sem hljómsveitir spila, dans-
flokkar sýna þjóðdansa, farþeg-
um eru stundum færð blóm og

ýmis varningur er til sölu.
Farþegar og áhafnir skipanna
eiga að finna að þau eru
velkomin til hafnar.

Kannanir hafa verið gerðar
víða í Evrópu á eyðslu farþeg-
anna í höfnum og samkvæmt
niðurstöðum þeirra eyðir hver
farþegi í höfn í Bergen í Noregi
um 4500 krónum (íkr. ) og í
Kaupmannahöfn er upphæðin
tæpar fjórtán þúsund krónur og
hver áhafnarmeðlimur eyðir
um 1700  krónum í höfn.

Hér á Ísafirði hefur ekki
verið gerð könnun á því hvað
hver farþegi “skilur” eftir hér.
Við vitum að sumarið 1996
komu hingað sex skemmti-
ferðaskip, með þeim voru 2400
farþegar. Um átta hundruð
þeirra fóru í skoðunarferðir um
svæðið. Ef við gefum okkur að
með skipunum hafi verið um
fjögur þúsund einstaklingar,
farþegar og áhafnarmeðlimir,
og að þeir hafi “aðeins” eytt
hér í einhverja þjónustu eða
vörukaup eitt þúsund og fimm
hundruð krónum hver, þá eru
það um sex milljónir króna.

Móttaka farþeganna sem

hingað koma með skemmti-
ferðaskipunum skiptir máli
fyrir bæjarfélagið. Og við
þurfum að hafa margt í huga
ef við viljum standa vel að
því verki, t.d. að merkingar á
gönguleiðum til og frá skipi
séu augljósar, verslanir með
sölulegan varning séu opnar,
skipulagðar ferðir í boði,
snyrtilegt og vingjarnlegt
umhverfi skaðar ekki,  heldur
gerir gott betur,  upplýsinga-
bæklingar við hendina, tón-
list á Silfurtorgi eða við
skipshlið, notalegir veitinga-
staðir, opin söfn og góð leið-
sögn, eru meðal þeirra atriða
sem huga þarf að.

Með góðri skipulagningu,
samvinnu og viljanum til að
standa vel að verki, náum
við vonandi þeim árangri sem
væntingar okkar íbúa Ísa-
fjarðarbæjar eru bundnar við
vegna komu skemmtiferða-
skipa hingað.

Þórunn Gestsdóttir,
aðstoðarmaður bæjarstjóra

Ísafjarðarbæjar.

Ísafjarðardjúp

Laxveiði í ám við
Ísafjarðardjúp

Veiði í Laugardalsá hófst 12.
júní og voru það þeir Guð-
mundur Guðmundsson, fyrr-
verandi framkvæmdastjóri hjá
Hrönn hf. og Börkur Ákason,
fyrrverandi framkvæmdastjóri
Frosta hf, sem fyrstir renndu
agni í ána að þessu sinni. Þeir
félagar fengu þrjá laxa sem
vógu samtals 40 pund, þ.e.
ríflega 13 pund hver fiskur að
meðalþyngd.

Að sögn Sigurjóns Samúels-
sonar, bónda á Hrafnabjörgum
í Laugardal, hefur sala veiði-
leyfa gengið þokkalega vel, en

enn eru einhverjir dagar óseld-
ir. Fyrsti lax sumarsins veiddist
á stöng í Laugarbólsvatni
laugardaginn 7. júní og reyndist
hann 8 pund að þyngd. Sigurjón
segist hafa orðið var við
eitthvað af fiski sem er að
ganga og telur líkur á að veiði
geti orðið þokkaleg í sumar og
á jafnvel von á talsverðu af
stórum fiski. Verð veiðileyfa
er það sama og í fyrra, eða
15.000 krónur á dag fyrir
stöngina á dýrasta tíma og
6.500 krónur á ódýrasta tíma.
Að sögn Sigurjóns mun fremri

áin í Laugardal fylgja þegar
keypt eru veiðileyfi í Laugar-
dalsá og mun það vera ný-
breytni. Á hverju sumri veiðist
eitthvað af laxi í Laugarbóls-
vatni en veiðileyfi í það eru
seld hjá Sigurjóni á Hrafna-
björgum. Hann vildi minna á
veiðidag fjölskyldunnar í lok
júní, en þá verður veiði í vatn-
inu leyfð öllum sem vilja án
endurgjalds.

Sigurjón var þungorður í
garð aðila sem hann segir
stunda rányrkju í net norður á
Hornströndum og víðar. Hann

hefur heyrt af mönnum sem
fengu  600 kíló af laxi í net í
Aðalvík í fyrrasumar og veit
dæmi um 400 kílóa laxveiði í
net í Álftafirði. Hann segir
eftirlit með ólögmætri laxveiði
ófullnægjandi og að til lítils sé
að sleppa seiðum til að freista
þess að auka laxveiði á meðan
svo sé.

Veiði  í Langadalsá hefst á
morgun. Að sögn Árna Bald-
urssonar, leigutaka Langadals-
ár, hefur sala veiðleyfa gengið
mjög vel og aðeins tveir dagar
eftir óseldir, 1. til 3. ágúst.

Þórður Jónsson frá Seltjarnar-
nesi og félagar hans munu opna
ána en Vestfirðingar munu
fylgja í kjölfarið m.a. Magnús
Reynir Guðmundsson, Ingimar
Halldórsson og Þorleifur Páls-
son. Að sögn Árna munu út-
lendingar hafa ána á leigu í 2½
viku í sumar en þeir koma frá
Sviss, Austurríki og Bandaríkj-
unum.

Aðspurður sagði Árni útlit
fyrir góða smálaxaveiði en
minni líkur á stórlaxaveiði. „Ég
á frekar von á að það verði
kröftugar smálaxagöngur fyrir

norðan og vestan sem koma til
með að halda uppi veiðinni.
Það er ekkert sem bendir til að
þetta verði stórlaxasumar,“
sagði Árni. Hann sagði verð
veiðileyfa svipað og verið hefur
eða frá 7.800 krónum upp í
14.800 yfir dýrasta tímann.
Hann sagðist hafa boðið Vest-
firðingum 10% afslátt ef þeir
keyptu fleiri en eitt holl, sem
talsvert margir hefðu nýtt sér.
Einnig bauð hann Vestfirð-
ingum forkaupsrétt á veiði-
leyfum nema á þeim tíma sem
útlendingar verða við veiðar.

Laxveiðin er að hefjast og eiga vafalaust margir veiðimenn eftir að setja í þann stóra í sumar.
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Bolungarvíkurkaupstaður

Staða skrifstofumanns
Laus er staða skrifstofumanns hjá Bolung-

arvíkurkaupstað.
Um er að ræða 50% starf, sem snýr að

félags- og húsnæðismálum.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu í

starfi (þó ekki skilyrði) og geti hafið starf sem
fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið og launakjör
gefur skrifstofustjóri bæjarins, Halldór Bene-
diktsson í síma 456 7113.

Umsóknum um starfið, þar sem getið er
menntunar og fyrri starfa skal skila á bæjar-
skrifstofurnar fyrir 30. júní 1997 merkt:
Umsókn um starf skrifstofumanns.

Bolungarvík, 16. júní 1997
Bæjarstjórinn í Bolungarvík

Vinir Jóhanns
Við viljum koma á fram-

færi kæru þakklæti fyrir þann
ómetanlega stuðning sem
okkur hefur verið veittur í
sambandi við veikindi Jó-
hanns. Við þökkum allar
fyrirbænastundir, góðar
kveðjur og fjárhagsstuðning.
Einnig þökkum við öllu því

hjúkrunarfólki sem í málinu
unnu.

Jóhann er nú á góðum
batavegi. Hér býr gott fólk í
góðu bæjarfélagi. Guð blessi
ykkur öll.

Fjölskylda
Jóhanns Ásgeirs.

Ísafjörður

Kaup TÍ á Hús-
mæðraskólanum
Fimmtudaginn 26. júní

verður haldinn fundur í
Styrktarsjóði húsbyggingar
Tónlistarskóla Ísafjarðar en
þar verður til umfjöllunar
fyrirhuguð kaup sjóðsins á
hluta Húsmæðraskólans. Til-

laga verður borin fram á
fundinum um að Styrktar-
sjóðurinn verji fé sínu til
uppbyggingar í því húsi.
Fundurinn verður haldinn að
Austurvegi 11 og hefst kl.
20:30.

Á laugardaginn vígði
Boltafélag Ísafjarðar nýtt
æfingasvæði sitt við Efri
Tungu í Tungudal á Ísafirði.
Með nýja æfingasvæðinu
verður gjörbylting á aðstöðu
félagsins en það verður notað
til þjálfunar yngri flokka BÍ.
Þar með eru allir flokkar
félagsins farnir að æfa á grasi
en félagið hefur notast tals-
vert við malarvelli fram að
þessu. Á nýja svæðinu er
vallarhús sem geymir m.a.

ýmsan búnað, en félagið
hefur m.a. endurnýjað bolta-
birgðir sínar og bætt við
fjórum nýjum mörkum.

Á laugardaginn gerði yngri
kynslóð BÍ sér glaðan dag
vegna tímamótanna ásamt
aðstandendum og skemmti
sér við ýmsa knattspyrnuleiki
og þrautir. Deginum lauk svo
með veglegri grillveislu þar
sem grillaðar pylsur og
ýmislegt fleira gómsætt var
á boðstólum.

BÍ vígir æfingasvæði
Ísafjörður

BÍ félagar létu kuldann á laugardaginn ekki á sig fá og
skemmtu sér konunglega við vígslu nýja æfingasvæðisins
við Efri Tungu.

Blaðinu hefur borist listi frá
Byggðastofnun með yfirliti
styrkveitinga stofnunarinnar til
vestfirskra aðila vegna nýsköp-
unar í atvinnulífi á landsbyggð-
inni. Umsóknir um styrki voru
auglýstar um miðjan febrúar
og var umsóknarfrestur til 15.
mars. Samkvæmt reglum eru
styrkir aðeins veittir vegna
verkefna á starfssvæði
Byggðastofnunar, sem er
landsbyggðin utan höfuðborg-
arsvæðisins. Styrkhæf verkefni
tengjast fyrst og fremst at-
vinnumálum og má þar m.a.
nefna vöruþróun og markaðs-
setningu, könnun á nýjum
atvinnukostum, afþreyingu í
ferðaþjónustu, útflutnings-
verkefni og fleira. Styrkupp-
hæðir til Vestfirðinga voru á
bilinu 200 þúsund krónur til
700 þúsund krónur en flestir
styrkir Byggðastofnunar und-
anfarin ár hafa verið innan við
1 milljón króna. Samkvæmt
reglum Evrópska efnahags-
svæðisins mega styrkir frá
opinberum aðilum samtals
ekki vera hærri en 50% af

Umsækjandi: Sveitarfélag: Beiðni vegna: Upphæð:

Bjarni Aðalsteinsson Bolungarvík Trésmíðavinnustofu 200.000
Gestur Pálmason Bolungarvík Trésmíðavinnustofu 200.000
Hólsvélar ehf. Bolungarvík Leikfangagerðar 200.000
Skógarsveppir ehf. Ísafjarðarbær Undirbúnings að ræktun Shiitake sveppa300.000
Ragnheiður Ólafsdóttir ofl. Ísafjarðarbær Steinavinnslu ofl. á Þingeyri 500.000
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða Ísafjarðarbær Rannsókna á ferðamannastr. á Hornströnd.500.000
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða Ísafjarðarbær Ferðaþjónustuverkefni í V-Barðastr.sýslu500.000
Samstarfshópur um Sumarkvöld Ísafjarðarbær Sumarkvölda í Neðstakaupstað 200.000
Jónas Helgason Ísafjarðarbær Ferðamannabáts 500.000
Ferðaþjón. í Reykjanesi ehf. Ísafjarðarbær Undirbúnings ferðaþjón. í Reykjanesi 200.000
Vestfirska forlagið Ísafjarðarbær Kynningar á sögu Jóns Sigurðssonar forseta700.000
Klofningur ehf. Ísafjarðarbær Hagkvæmniáætlunar fyrir hausaþurrkun 400.000
Edinborgarhúsið ehf. Ísafjarðarbær Endurbygging salar í Edinborgarhúsinu 500.000
Gullfiskur ehf. Ísafjarðarbær Rannsóknarverkefnis í fiskþurrkun 500.000
Vesturferðir, Hótel Ísafjörður Ísafjarðarbær Nýrra ferðamöguleika „Rúta & reiðhjól“ 200.000
Þörungaverksmiðjan hf. Reykhólahreppur Þróunarverkefnis til að bæta nýtingu þangs500.000
Ferðanetið ehf. Reykhólahreppur Upplýsingavefs um ferðamál 200.000
Gunnar Egilsson Tálknafjörður Könnunar á hótelrekstri á Tálknafirði 400.000
Þórsberg ehf. Tálknafjörður Hagkvæmniskönnunar á fiskþurrkun 300.000
Jóhann Pétur Ágústsson Vesturbyggð Ferðaþjónustubáts 500.000
Hólmfríður S. Sveinsdóttir Vesturbyggð Ferðaþjónustu 200.000
Birna Mjöll Atladóttir Vesturbyggð Uppbyggingar ferðaþjónustu og afþreyingar200.000
Héraðsnefnd Barðstrendinga Vesturbyggð Minjasafns að Hnjóti 500.000
Bjargsýn ferðaþjónusta ehf. Vesturbyggð Ferðaþjónustubáts 500.000
Þórður Jónsson ehf. - Lás ehf. Vesturbyggð Könnunar á nýjum verkefnum 200.000
Háireki ehf. Árneshreppur Nýtingu á rekaviði til bygginga 500.000
Þórður Halldórsson Hólmavíkurhreppur Ferðþjónustufyrirtæki á Laugalandi 500.000
Héraðsnefnd Strandasýslu Hólmavíkurhreppur Galdrasafns- og sýningar í Trékyllisvík 500.000
Ungmennafélagið Hvöt Kirkjubólshreppur Skráningar „menningarlandslags“ 300.000
Samstarfshópur um endurbygg. Bæjarhreppur Endurbyggingar Riis húss á Borðeyri 500.000

kostnaði. Þar sem fjármagn
Byggðastofnunar hefur verið
takmarkað en umsóknir marg-
ar hefur styrkhlutfallið í reynd

verið lægra á undanförnum
árum, eða 15-40%.

Ofangreindir 30 aðilar á
Vestfjörðum fengu styrki að

þessu sinni að upphæð samtals
11,4 milljónir króna. Eins og
sjá má eru ferðaþjónustuaðilar
mest áberandi á listanum:

Áherslan mest á ferðaþjónustu
Styrkir Byggðastofnunar til atvinnuþróunar

Mikill fjöldi fólks var samankominn í íþróttahúsinu á Torfnesi til að fylgjast með skemmtiatriðum.

Kvartett, skipaður þeim:  Birni Birkissyni, Reyni Ingasyni,
Halldóri Ásgeirssyni og Guðna Einarssyni, söng nokkur lög
við undirleik Ágústu Þórólfsdóttur.

17. júní á Ísafirði

Fjölbreytt dag-
skrá og vel sótt

Þjóðahátíðardagur Íslend-
inga, 17. júní, var haldinn með
pomp og prakt á Ísafirði á
þriðjudaginn. Hátíðarhöldin,
sem Körfuknattleiksfélag Ísa-
fjarðar skipulagði, fóru að
þessu sinni fram í íþróttahúsinu
á Torfnesi og var mikill mann-
fjöldi samankominn þar til að
fylgjast með fjölbreyttum
skemmtiatriðum. Meðal atriða
sem boðið var upp á var söng-

varakeppni, svampakast,
koddaslagur, klifur á klifur-
vegg og tunnubank. Fjallkonan
flutti ávarp, Sunnukórinn kom
fram undir stjórn Margrétar
Geirsdóttur, kvartett flutti
nokkur lög og trúðar léku listir
sínar. Um kvöldið voru síðan
dansleikir í Neðstakaupstað þar
sem Sægreifarnir og harmo-
nikkuhljómsveit  léku fyrir
dansi.

Dansleikir voru um kvöldið í Neðstakaupstað og hér má sjá
þá Baldur Geirmunds, Magnús Reynir, Gunnar Hólm og
Villa Valla í léttri sveiflu í Tjöruhúsinu.

Þorsteinn Jóhannesson, yfirlæknir og formaður bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar, lét ekki sitt eftir liggja í svampakastinu.
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Þessi ungi maður er svolítið óöruggur á svipinn hvort sem ljósmyndaranum eða „hananum“
er um að kenna.

Guðjón Þorsteinsson framkvæmdastjóri KFÍ tók að sjálfsögðu þátt í dagskránni, ásamt
stuðningsmönnum liðsins.

Ísafjörður

Ýmislegt í boði
á KFÍ deginum

Á KFÍ deginum á laugar-
daginn voru fjölmargar uppá-
komur og var talsvert margt
um manninn þrátt fyrir að
frekar kalt væri í veðri. Sölu-
fólki var boðið upp á ókeypis
sölubása og mátti m.a. sjá
handverksfólk og harðfisk-
verkendur bjóða varning sinn
til sölu. Keppt var í körfubolta,
pitsuáti og skátar sýndu klifur.

Hljómsveitin Sixties spilaði
nokkur af sínum þekktustu
lögum og í boði voru grillaðar
pylsur með öllu. Að sögn
forsvarsmanna KFÍ heppnaðist
dagurinn vel, en hann er orðinn
fastur liður í starfi félagsins.
Ljósmyndari blaðsins fylgdist
með KFÍ deginum og tók þá
meðfylgjandi myndir.

Keppt var í körfubolta,
tveir á tvo og mátti sjá
snilldartakta hjá framtíðar-
leikmönnum KFÍ.

Skátar sýndu klifur við
Hótel Ísafjörð og fékk yngri

kynslóðin síðan að spreyta
sig á klifurveggnum.

Ljósmyndasamkeppnin
Vestfirðir - annað og meira

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða

Í sumar efnir Atvinnuþróun-
arfélag Vestfjarða til ljós-
myndasamkeppni sem ber
nafnið „Vestfirðir - annað og
meira.“ Keppt verður í sex
flokkum og eiga nöfn þeirra að
vera lýsandi fyrir myndefnið.
Menn geta annars vegar skilað
inn myndaröðum sem saman-
standa af einni mynd úr hverj-
um flokki og hins vegar mynd-
um í einstaka flokka. Vegleg
verðlaun eru í boði og verða
aðalverðlaunin veitt fyrir þrjár
bestu myndaraðirnar. Auk þess
verður besta myndin í hverjum
flokki verðlaunuð og einnig
besta mynd keppninnar. Í
hverjum mánuði er valin mynd
mánaðarins.

Flokkarnir sex sem keppt er
í nefnast: Náttúruperlur á Vest-
fjörðum, Lífríki til sjávar og
sveita, Vinir veganna, Saga og
minjar, Samspil manns og hafs
og Líf og fjör á Vestfjörðum.

Nú reynir á hugmyndaflugið
og ljósmyndahæfileikana.
Myndirnar verða skilyrðislaust
að vera teknar á Vestfjörðum,
en þær mega vera hvort sem
er, nýjar eða gamlar, sumar-
myndir jafnt sem vetrarmyndir.

Keppendur mega senda inn
eins margar myndir og þeir
vilja og allir geta tekið þátt,
bæði íbúar Vestfjarða og ferða-
menn. Myndir sem berast verða
ekki endursendar og Atvinnu-
þróunarfélagið áskilur sér rétt

til að birta þær og sýna. Höf-
unda verður ávallt getið ef rétt-
urinn er nýttur.

Keppnin er í raun hafin og
rennur skilafrestur út 30. ágúst
1997. Myndir í keppnina skal
senda til Atvinnuþróunarfélags

Vestfjarða / ferðamálafulltrúi,
í umslagi merktu: „Vestfirðir -
annað og meira.“ Myndir skulu
merktar dulnefni, en rétt nafn
fylgja með í lokuðu umslagi.
Heimilisfangið er: Hafnar-
stræti 1, 400 Ísafjörður.

Þessi mynd væri tilvalin í flokkinn: Saga og minjar.

Sú nýbreytni verður í
Reykjanesi í sumar að boðið
verður upp á íbúðir til leigu í
lengri eða skemmri tíma og
eru þær leigðar með öllum
húsbúnaði. Þá mun Ferða-
þjónustan einnig sjá um út-
leigu á Hveravíkurhúsinu. Í
tilkynningu frá Ferðaþjónust-
unni segir að starfsmenn
fyrirtækisins séu bjartsýnir á
tilveruna í Reykjanesi og að
þeir vonist til að sjá sem
flesta á staðnum í sumar.

Ferðaþjónustan Reykja-
nesi ehf. hóf rekstur í fyrrum
Reykjanesskóla í Ísafjarð-
ardjúpi þann 6. júní s.l. en
félagið hefur tekið húseignir
skólans á leigu.

Ferðaþjónustan mun bjóða
upp á gistingu í uppbúnum
rúmum jafnt sem svefn-
pokaplássi og veitingasalur-
inn mun verða opinn alla
daga frá kl. 8 á morgnana til
kl. 23 á kvöldin. Þá verða
allar almennar ferðavörur til
staðar ásamt bensínsölu.

Ferðafólk boð-
ið velkomið

Reykjanes

Á góðum degi í Reykjanesi.
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3 SPÓLAN10TOPP
http://www.airiceland.is
Það þykir nánast fastur punkt-

ur nú á dögum að þegar nýtt

fyrirtæki hefur starfsemi sýni,

þá opnar það heimasíðu á

Netinu og það á svo sannar-

lega við um Flugfélag Íslands.

http://www.ok.is/billinn/
tbtaekni.html
Hefur þú kíkt á tæknisíður

bílablaðsins Bíllinn. Þar er

marg forvitnilegt áður en þú

ferð í sumarfríið

http://www.civilwarbuff.
org/
Þær eru margar flottar heima-

síðurnar á Netinu hér er ein

um borgarastyrjöldina í Ark-

ansas

1. The Long Kiss...

2. Jingle All The Way

3. Dragonheart

4. Jack

5. Fear

6. Courage under...

7. Associate

8. Moll Flanders

9. Rich Man´s Wive

10. First Wive´s Club

SPÓLANí
TÆKINU

HELGAR
veðrið

góðar
á

NETINUh
tt

p
:

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur á föstudag og
laugardag: Hæg
austlæg eða breytileg
átt. Skúrir á víð og dreif,
einkum þó sunnan-
lands. Hiti á bilinu 8 til
18 stig, hlýjast suð-
vestanlands, en svalast
við norðurströndina.

Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir hægan vind,
þurrt og víða bjart veð-
ur. Hiti á bilinu 8 til 16
stig yfir daginn.

Horfur á mánudag:
Búist er við hægviðri
og bjartviðri framan af
degi, en fer síðan að
rigna með sunnan
kalda vestantil á land-
inu undir kvöld.

The First Wives Club
er bráðskemmtileg

mynd um skemmtilegan
klúbb sem stofnaður hefur
verið, en hann byggist á
því að láta ekki karlmenn
sem hafa klifrað upp
metorðastigann komast
upp með hvað sem er.

MYNDBÖND
HJÁ

VÍDEÓHÖLLINNI

Þjóðhátíðardagurinn
og þýðing hans fyrir

Íslendinga
Hinn 17. júní ár hvert minnast Íslendingar þess að

ákveðinn árafjöldi er liðinn frá því að stofnað var
lýðveldi á Íslandi og fullur aðskilnaður varð með
Íslandi og ríki Danakóngs. Þess er einnig minnst að
ákveðinn tími sé liðinn frá fæðingu Jóns Sigurðssonar
frelsishetju okkar Íslendinga sem sat alla sína ævi í
Kaupmannahöfn og barðist þar fyrir þjóð sína, var í
raun Kaupmannahafnarbúi og einhver þjóðræknasti
Íslendingur sem um getur.

Nú eru liðin 53 ár frá stofnun lýðveldisins og 186 ár
frá fæðingu Jóns. En við minnumst þess einnig að
þrautalaust var það ekki að ná sjálfstæði og það er
vandmeðfarið og því má ekki glata. Þjóðarvitund okkar
er svo samofin íslenska lýðveldinu og ríkinu Íslandi.
Hitt er samt staðreynd að heimurinn breytist umhverfis
okkur og minnstu fá smæstu ríkin ráðið um það, þó
þau geti og eigi að láta rödd sína heyrast hiklaust á
alþjóðavettvangi.

Síðustu árin höfum við fylgst með
samrunaþróuninni í Evrópu án þess að
hafa í raun gert þá sjálfsögðu kröfu til
sjálfra okkar að marka okkur
framtíðarstefnu. Það var skynsam-
legt að ganga í Evrópska
Efnahagssvæðið en hinu
þarfa ða halda vakandi og
fylgjast stöðugt með hvort
og þá hvenær við eigum að
ganga til nánara samstarfs
við Evrópubandalagið. En
þar kynni hag Íslands að
vera betur borgið en utan
hinna stóru bandalaga. Náin
tengsl okkar við Banda-
ríkin hafa skapað Íslandi
sérstöðu umfram mörg
önnur og stærri ríki
Evrópu.

Við munum að sjálf-
sögðu gleðjast yfir 17.
júní 1997 eins og áður
og framvegis, en notum við tækifærið til um-hugsunar.
Hvert ætlum við að hafa hlutverk Íslands og
þjóðarinnar í náinni framtíð og með hvað hætti ætlum
við að halda hátíðlegt 200 ára afmæli Jóns Sigurðssonar
eftir 14 ár? Það er ekki lengra þangað til.

Samstaða þjóðarinnar

Einn af kostum þjóðhátíðardagsins er óneitanlega
sá að þá skapast langþráð samstaða með mönnum og
ágreiningsefni eru lögð til hliðar þann daginn. Svo
skemmtir fólk sér, en það er ekki nóg eitt og sér.
Íslendingar hafa það svo gott að þeir eru alltaf að
skemmta sér árið um kring.

Börnin njóta dagsins einnig með ágætum, en hvað
situr eftir þann 18. annað það að einn frídagurinn
enn sé liðinn. Þjóðhátíðarhaldið er með ýmsum hætti
um landið.

Hrafnseyrarhátíð

En Vestfirðingar eiga sér menningarhátíð með
sérstökum blæ, hátíð sem stundum er vel sótt stundum
miður, en alltaf sérstæð. Hún byggir að gamalli venju.
Á fæðingarstað Jóns Sigurðssonar koma gestir saman
og hlýða á hátíðarmessu, hátíðarræðu, drekka saman
kaffi og njóta samvista á þessum sögufræga stað
Vestfirðinga.

Nú var opnaður þar endurgerður burstabær, sem er
eftirmynd fæðingarbæjar Jóns Sigurðssonar. Það er
gleðiefni. Þessi byggingarstíll sem er í raun um tveggja
alda gamall varð um skeið allsráðandi á Íslandi og
taldist framför frá því sem áður var. Auk þess er
virðingu staðarins og Jóni Sigurðssyni sýnd virðin
með þessum hætti. Gestir og gangandi  eiga þess kost
að kynnast því innan dyra hverning aðbúnaður var að
íslensku sveitafólki þegar Jón ólst upp. Hann bjó
síðan við allt aðarar aðstæður í Kaupmannahöfn eins
og þeir vita sem komið hafa í Jósnshús við
Östervoldsgade.

En Jón hélt áfram að vera Íslendingur og þarna var
uppruni hans, upphafið að merkri baráttu hans fyrir
sjálfstæði Íslendinga. Hitt er að vísu með öllu óljóst
hvort hann hefði séð fyrir sér Ísland nútímans. Hann
sá hlutina í samhengi og byggði drýgstu rök sín á
sögulegu samhengi sambúðar Dana og Íslendinga um
aldirnar.

Enn getum við lært af honum og nauðsynlegt er
skoða verk hans og kynna fyrir nútíma Íslendingum.
Gleðilega þjóðhátíð.

- Stakkur

Fundarboð! Fundur verð-
ur haldinn í Styrktarsjóði
húsbyggingar Tónlist-
arskóla Ísafjarðar,
fimmtudaginn 26. júní
1997, kl. 20:30 að Austur-
vegi 11. Fundarefni: Kaup
Tónlistarfélags Ísafjarðar
á hluta Húsmæðraskólans.
Tillaga verður borin fram
á fundinum um að Styrkt-
arsjóðurinn verji fé sínu
til uppbyggingar í því húsi.
Félagar fjölmennið!
Stjórnin.

Til Leigu!  Til leigu er
fjögurra herbergja kjall-
araíbúð á besta stað á
Eyrinni á Ísafirði. Laus
nú þegar. Upplýsingar í
síma 456 5905, eftir kvöld-
mat.

Til sölu tveir páfagaukar
ásamt búri og fylgihlutum.
Upplýsingar í síma 456
5484

Til sölu grár Silvercross
barnavagn ásamt Simo
kerrupoka. Upplýsingar í
síma 456 4430

Til leigu lítil íbúð í
Reykjavík  í lengri eða
styttri tíma t.d. viku, helgi,
eina nótt. Allt fylgir með.
tilvalið fyrir þá sem vilja

skreppa til höfuðborgar-
innar. Upplýsingar í síma
588 5899. Einnig hægt að
faxa í sama síma.

Ódýr tveggja herbergja íbúð
til sölu. Allt nýtt. Ódýrt að
kynda. Selst á hlægilegu
verði. Lítil eða engin útborg-
un, jafnvel góður bíll kemur
til greina. Upplýsingar í síma

456 3128

Til sölu Epson Stylus Colour
tölvuprentari . Upplýsingar
í síma 456 3417

Til sölu sófi og stóll á góðu
verði. Upplýsingar í síma
456 5053, á kvöldin.

Svefnpokapláss fyrir 15 til
20 manns í samkomuhúsinu
í Ögri . Upplýsingar í síma
456 4804

Til sölu MMC Lancer  ´87,
ekinn 155 þúsund km. Verð
ca. kr. 250 þúsund krónur.
Upplýsingar í síma 456 8193

Til sölu Lada Sport árg.

´89, ekinn 73.500 km, nýleg
15" dekk. Þarfnast lagfær-
ingar, selst ódýrt. Upplýs-
ingar í síma 456 4552 eða
846 1733, Guðmundur.

Sófasett til sölu, 3+1+1
ásamt sófaborði. Selst ódýrt.
Upplýsingar í síma 456 4926

Til sölu vídeótökuvél. Á

sama stað óskast notað
sjónvarp. Upplýsingar í síma
456 4520

Til leigu eða sölu er íbúðin
að Skólastíg 21, Bolung-
arvík, neðri hæð. Laus 1.
júlí. Upplýsingar í síma 456
7265, eftir kl. 17.

Einbýlishúsið að Hlíðar-
stræti 7, Bolungarvík, er
til leigu. Upplýsingar í síma
461 3635

Til sölu u.þ.b. 20 Hansa
hillur  ásamt stoðum. Einnig
barnareiðhjól fyrir ca. 2ja
ára, með hjálparhjólum.

Upplýsingar eru veittar í
síma 456 3834

Til sölu á góðu verði blár
Silvercross barnavagn,
brúnt burðarrúm, tveir
Britax barnabílstólar og
gamalt baðborð. Upplýs-
ingar í síma 456 3596,
Rannveig.

Til sölu vel með farinn
göngukerra á góðum
hjólum, með svuntu og
skyggni. Einnig gamalt
barnarúm fyrir lítinn pen-
ing. Upplýsingar í síma
456 4132, Jónína.

Til sölu barnakerra  með
skerm og svuntu, einnig
hillusastæða. Upplýsingar
í síma 456 3863

Til leigu fjögurra her-
bergja íbúð á Eyrinni á
Ísafirði. Upplýsingar í
síma 456 3436, Sigrún.

Til sölu FM útvarpsmót-
takari . Selst á kr. 5000.
Upplýsingar í síma 456
4011, milli kl. 18 og 20.

Smáauglýsingar í Bæjar-
ins besta verða að berast
fyrir hádegi á þriðjudegi
til að komast inn í blaðið
sem kemur út á miðviku-
degi.
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VINNUSKÓLI ÍSAFJARÐARBÆJAR

Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar óskasr eftir
að ráða flokkstjóra á Suðureyri sem
fyrst og á Ísafirði tímabundið. Helst
ekki yngri en 20 ára.
Upplýsingar gefur forstöðumaður í
síma 456 4687 og 894 2735.

ELDRI BORGARAR ÍSAFIRÐI

Fyrirhuguð er ferð til Hólmavíkur
23. og 24. júlí. Verð kr. 7.000,-
Nánari upplýsingar hjá aðstoðarfor-
stöðumanni Hlífar í síma 456 4076.
Þátttakendur skrái sig í versluninni í
Hlíf fyrir 1. júlí, sími 456 3805.

Forstöðumaður félagsstarfs.

ÍSAFJARÐARBÆR

Ametyst
Hár- og förðunarstofa

Aðalstræti 22, 400 Ísafjörður
Sími 456 3310

Verður lokuð vegna
sumarleyfa dagana
30. júní - 15. júlí

Kristinn Haraldsson
Hlíðarvegi 33, Ísafirði

Karen Ragnarsdóttir
Ragnar Ágúst Kristinsson Sigríður Þóra Hallsdóttir
Helga Kristinsdóttir Sigvaldi K. Jónsson
Haraldur Kristinsson Sveinfríður Unnur Halldórsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

lést að heimili sínu að morgni 13. júní síðastliðinn. Jarðarförin
fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 21. júní kl. 14:00.

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi

Atvinna
Óskum að ráða starfsfólk nú þegar í eftir-

farandi störf:
� Matreiðslumann og starf við bakstur.
� Ræstingu- og hreingerningarstörf.
Ekki yngra en 20 ára.
Upplýsingar veitir framkvæmdastjóri í síma

456 5367, eða á skrifstofu að Mánagötu 1
(2. hæð) daglega frá kl. 8:00 til kl. 17:00.

Sumardvalarstyrkir
Styrktarfélag fatlaðra á Vestfjörðum hefur

ákveðið að veita fötluðum styrki til sumar-
dvalar. Veittir verða allt að þrettán styrkir.

Umsóknir sendist til Kristrúnar Hermanns-
dóttur, Grundarhóli 1, 415 Bolungarvík, sími
456 7470 fyrir 30. júní ásamt staðfestingu
á sumardvöl.

Stjórnin.

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

Fasteignaviðskipti

Miðtún 31: 190 m² endaraðhús á
2 hæðum. Tilboð óskast.

Pólgata 6: 3ja herbergja íbúð á 3. hæð.
Verð: 3.900.000,-

ÍSAFJÖRÐUR:
Dalbraut 10: 115m² einbýlishús
ásamt bílskúr. Skipti á íbúð í  Hafnar-
firði koma til greina. Verð:
7.800.000,-
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega. Verð:
6.300.000,-
Mjallargata 6: Norðurendi, 2x40m²
4ra herbergja íbúð ásamt tvöföldum
bílskúr. Íbúðin er laus. Verð:
3.600.000,-
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,-
Stakkanes 6: Rúmlega 140m² rað-
hús ásamt bílskúr og sólstofu. Verð
11.500.000,-
Strandgata 7: Þetta hús er nú til
sölu á aðeins kr. 6.500.000,-
Sunnuholt 1: Eitt glæsilegasta
einbýlishúsið í bænum. 277m² ásamt
40m² bílskúr. Verð 15.500.000,-
Pólgata 4: 5 herbergja íbúð á 3.
hæð. Verð: 3.600.000,-
Urðarvegur 60: Glæsilegt raðhús,
alls rúmlega 200m², ásamt bílskúr.
Skipti á minni eign á eyrinni koma til
greina. Tilboð.

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

BOLUNGARVÍK:
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja her-
bergja íbúðir. Verð: 1.500.000,- til
3.000.000,-
Völusteinsstræti 9: 130m² einbýl-
ishús ásamt bílskúr. Verð kr.
6.800.000,-
Völusteinsstræti 28: 150m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Nýuppgert að utan. Verð:
7.000.000,-
Kirkjuvegur 2: 214m²  glæsilegt
einbýlishús með innbyggðum bílskúr.
Laust samkvæmt samkomulagi.
Ljósaland 6: 2x126m² einbýlishús.
Hagstæð lán. Verð: 4.000.000,-
Hafnargata 46: Allt húsið. Selst
ódýrt.
Traðarland 10: Einbýlishús ásamt
bílskúr.  Verð: 7.200.000,-
Traðarland 24: 200m² einbýlishús í
lélegu ástandi. Selst ódýrt á góðum
kjörum.
Vitastígur 11: Neðri hæð. 82m² 3ja
herbergja íbúð. Tilboð óskast.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á
efri hæð. Laus eftir samkomulagi.
Verð: 2.600.000,-
Völusteinsstræti 4: 2x126m² ein-
býlishús. Skipti á minni eign koma til

greina. Verð 9.500.000,-

SUÐUREYRI:
Túngata 12: 130 - 140m² einbýlis-
hús ásamt litlum bílskúr.
Aðalgata 9: U.þ.b. 90m² einbýlis-
hús.

FLATEYRI:
Bárugata 3: 2x60m² einbýlishús
ásamt garðhúsi og stórum bílskúr.
Afarfalleg eign.
Ránargata 5: Gamalt járnslegið
timburhús sem er illa farið. Verð
500.000,-

ÞINGEYRI:
Fjarðargata 6: Einbýlishús á 2
hæðum. Húsið er illa farið og selst
ódýrt.
Vallargata 6: 98,6m² raðhús á einni
hæð. Verð 2.600.000,-

PATREKSFJÖRÐUR:
Strandgata 11A: Einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt kjallara. Húsið
er illa farið að innan en er nýklætt að
utan. Verð: 2.600.000,-



Bæjarins besta
ÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐ

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

Framkvæmdir á vegum Ísafjarðarbæjar
Teikning af nýja leikskólanum sem byggður verður á Torfnesi. Hönnuður hans er Elísabet Gunnarsdóttir, arkitekt.

Í síðustu viku voru tilboð í
nýjan leikskóla á Ísafirði opnuð
en byggingarnefnd leikskóla
samþykkti í vor, tillögu bæjar-
verkfræðings Ísafjarðarbæjar
um að fjórum aðilum yrði
gefinn kostur á þátttöku í
alútboði. Í síðustu viku voru
tilboð opnuð og komst mats-
nefnd að þeirri niðurstöðu að

tvær af fjórum tillögum væru
tækar. Annars vegar tillaga
Naglans ehf., sem gerir ráð fyrir
kostnaði upp á rúmlega 85
milljónir króna og hins vegar
tillaga Eiríks & Einars Vals
sf., sem gerir ráð fyrir kostnaði
upp á 77,5 milljónir króna.
Kostnaðaráætlun hljóðaði upp
á 80 milljónir króna. Að sögn

Ármanns Jóhannessonar, bæj-
arverkfræðings, hefur verið
ákveðið að ganga til viðræðna
við Eirík og Einar Val um
byggingu leikskólans, en gert
er ráð fyrir að hægt verði að
taka hann í notkun í byrjun
næsta árs.

Tilboð í framkvæmdir við
Silfurtorg og Aðalstræti á Ísa-

firði voru einnig opnuð í síð-
ustu viku og buðu fyrirtækin
Garðamúr ehf. og Naglinn ehf.
í verkið. Kostnaðaráætlun Ísa-
fjarðarbæjar hljóðaði upp á 18
milljónir króna og var tilboð
Garðamúrs samhljóða henni en
tilboð Naglans var upp á 22
milljónir króna.

Tilboð í byggingu leikskóla og
framkvæmdir við Silfurtorg

Ísafjarðarbær

Upplýsingamiðstöðin í
Edinborgarhúsinu  opnuð
Upplýsingamiðstöðin í Edin-

borgarhúsinu á Ísafirði var opn-
uð í síðustu viku en það þýðir í
hugum margra að ferðamanna-
tíminn sé hafinn. Anna Lára
Jónsdóttir er nýráðinn starfs-
maður upplýsingamiðstöðvar-
innar en hún mun starfa við
hlið Sigríðar Kristjánsdóttur
hjá Vesturferðum sem einnig
eru til húsa í Edinborgarhúsinu.

Anna Lára og Sigríður kváð-
ust bjartsýnar á sumarið þegar
blaðið heilsaði upp á þær í vik-
unni sem leið. Ferðamenn væru
þegar farnir að sjást á svæðinu
og talsvert væri um að fólk í
ferðahug hringdi til að fá
upplýsingar. Aðspurðar um
nýjungar í ferðaþjónustu
nefndu þær átakið Vini veg-
anna sem eitt helsta tromp
Vestfirðinga á þessu sumri.
Einnig væri nú í fyrsta skipti
boðið upp á „Rútu og reiðhjól“.

„Fólk getur leigt sér hjól á
Ísafirði, Flókalundi eða Hólma-

vík og fær með því passa sem
gerir því kleift að hjóla ákveðn-
ar leiðir og taka rútu þess á
milli. Rútan flytur farangur
hjólreiðamannsins á áfangastað
þannig að hann íþyngir við-
komandi ekki á meðan hjólað
er. Með passanum fylgir síðan
bæklingur með upplýsingum

um áhugaverða staði á leiðinni,
þjónustu og fleira,“ útskýrði
Sigríður sem vonast til að
þessum nýja ferðamáta verði
vel tekið í sumar.

Ýmislegt fleira er í boði að
sögn þeirra Sigríðar og Önnu
Láru sem vildu hvetja fólk til
að koma við hjá sér og kynna

sér það sem efst er á baugi
hverju sinni. Þær sögðu að það
væri ekki síður heimamenn
sem nýttu sér upplýsingamið-
stöðina en aðkomnir, enda væri
kjörið fyrir fólk að koma við
hjá þeim í upphafi ferðar til að
fá bæklinga, upplýsingar og
ráðleggingar.

Anna Lára Jónsdóttir, starfsmaður Upplýsingamiðstöðvarinnar og Sigríður Kristjánsdóttir,
starfsmaður Vesturferða.

Ísafjörður

Valur ÍS bætist
í flota Ísfirðinga

Nýr 42 tonna bátur bættist í
flota Ísfirðinga á dögunum þeg-
ar Arnar Kristjánsson festi kaup
á Val ÍS. Valur var áður í eigu
Frosta hf. í Súðavík sem seldi
hann til Keflavíkur þaðan sem
báturinn kemur nú.

Að sögn Arnars eru kaup
bátsins samvinnuverkefni hans
og Básafells hf. og verður afli
Vals lagður upp hjá fyrirtæk-
inu. Tveir innfjarðarrækjukvót-

ar fylgja bátnum og segir Arnar
að kvótinn á síðustu rækju-
vertíð hafi numið 120 tonnum.
Unnið hefur verið að ýmsum
lagfæringum á bátnum frá
komu hans til Ísafjarðar en
Valur verður gerður út á drag-
nótaveiðar í sumar. Arnar hefur
átt og gert út Hafsúlu ÍS sem
nú verður seld að hans sögn, en
kvóti Hafsúlu verður færður
yfir á Val.

Körfubolta- og
torgsöludagur KFÍ

Á laugardaginn stóð Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar
fyrir körfubolta- og torgsöludegi í nýuppgerðu Hafnar-
stræti á Ísafirði. Á myndinni má sjá stjórnarmenn og
stuðningsmenn KFÍ klædda furðufatnaði, sem vakti mikla
athygli viðstaddra. Sjá nánar á bls. 9.

Ísafjörður

Frummynd opnuð
Í dag hóf verslunin Frum-

mynd starfsemi sýna en hún er
til húsa að Sólgötu 11, á Ísa-
firði. Eigendur Frummyndar
eru þeir bræður Fjölnir og
Hólmgeir Baldurssynir og ætla
þeir að sérhæfa sig í búnaði
sem notaður er til móttöku
sjónvarpsefnis í gegnum gerfi-
hnetti.

Að sögn Fjölnis njóta gerfi-
hnattadiskar sífellt meiri vin-
sælda hjá Vestfirðingum og
töldu þeir bræður því tímabært
að opna verslun með þessum
búnaði ásamt öðru tengdu. Í
versluninni verða einnig seld
sjónvörp, myndbandstæki,
upptökuvélar, geisladiskar,

loftnet, snúrur og flest annað
sem tengist hljóð og mynd, eins
og Fjölnir komst að orði.

Aðspurður sagði Fjölnir að
kostnaður vegna gerfihnatta-
búnaðar væri u.þ.b. 80-90
þúsund krónur en uppsetning
væri þar ekki meðtalin. Bún-
aðurinn samanstendur af diski,
móttakara, afruglara og vegg-
festingum, sem eru vestfirsk
framleiðsla.Móttökuskilyrði
eru víða góð á Vestfjörðum
fyrir gerfihnattasendingar og
sagði Fjölnir að t.d. Bolungar-
vík öll, efri hluti Eyrinnar og
túnin á Ísafirði, Súðavík,
Suðureyri og Flateyri næðu vel
merkjum frá mörgum hnöttum.
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