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Ísafjarðardjúp

Án öryggisbelta er
jeppabifreið valt
Rétt fyrir kl. 02 aðfaranótt
síðastliðins mánudags fékk
lögreglan á Ísafirði tilkynningu um bílveltu við Hvítanes
í Ísafjarðardjúpi. Þar hafði
jeppabifreið farið út af veginum með þeim afleiðingum að
farþegi í bílnum slasaðist.
Að sögn lögreglunnar á Ísafirði voru tveir menn í bílnum,
ökumaður, sem var í bílbelti
og slapp nær ómeiddur og
farþegi, sem ekki hafði beltin
spennt. Hann mun hafa kastast út úr bifreiðinni og slasast.

Í fyrstu var talið að farþeginn
væri mikið slasaður og var
þyrla Landhelgisgæslunnar
sett í viðbragðsstöðu. Eftir
nánari skoðun var aðstoð
þyrlunnar afturkölluð en farþeginn var sendur með sjúkraflugi til Reykjavíkur um morguninn.
Bifreiðin mun vera töluvert
skemmd eftir óhappið. Ökumanninum, sem fékk ökuréttindi í apríl síðastliðnum mun
hafa fipast við aksturinn er
kind hljóp fyrir bifreiðina.

Ísafjarðarbær

Ölvaður faðir með
son í æfingaakstri
Á fimmta tímanum aðfaranótt 17. júní stöðvaði lögreglan á Ísafirði akstur bifreiðar
þar sem ökumaðurinn reyndist vera í æfingarakstri og
ábyrgðarmaðurinn, sem var
faðir ökumannsins, var undir
áhrifum áfengis.
Feðgarnir voru að koma frá
Suðureyri og virðast hafa
ákveðið að koma við í nætursölu við Sindragötu á Ísafirði.
Þar lentu þeir í því óhappi að
ekið var á bifreið þeirra og

varð að kalla til lögreglu. Er
lögreglan kom á vettvang kom
í ljós að sonurinn var með
æfingarleyfi en faðirinn, sem
í tilfelli sem þessu telst stjórnandi bifreiðarinnar, var undir
áhrifum áfengis.
Faðirinn var sviptur ökuréttindum sínum til bráðabirgða og kærði hann þann
úrskurð til héraðsdóms Vestfjarða. Á mánudag staðfesti
héraðsdómur hins vegar ökuleyfissviptinguna.

Ísafjarðarbær

Bjarni til Vestfjarða
Bjarni Tryggvason, geimfari sem dvalið hefur hér á
landi undanfarna daga í boði
forseta Íslands er væntanlegur
til Ísafjarðar síðdegis í dag.
Samkvæmt upplýsingum
blaðsins mun Bjarni, sem á

ættir að rekja til Ísafjarðar,
dveljast á Vestfjörðum í tvo
daga og mun hann m.a. sækja
Flateyri og Vigur heim auk
þess sem hann mun hitta
skyldfólk sitt. Bjarni kemur
til Ísafjarðar ásamt fjölskyldu.

Serimonía með
viskíi og vindli
- sjá viðtal við hjónin Hildi Halldórsdóttur
og Steinþór Bjarna Kristjánsson í miðopnu

Ódýrasta parketið í bænum!
aðeins kr. 1.595.- pr. m²
Ódýrasta sólpallaefnið í bænum!
28 x 95 á kr. 133.- pr. m²
21 x 95 á kr. 97.- pr. m²

Innveggjaefni í úrvali!

Ísafjarðarbær
Útgefandi:
H-prent ehf.
Sólgötu 9,
400 Ísafjörður
% 456 4560
o 456 4564
Netfang prentsmiðju:
hprent@snerpa.is

Stafræn útgáfa:
http://www.snerpa.is/bb
Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson
Halldór Sveinbjörnsson
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson
Netfang ritstjórnar:
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Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.
Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er
óheimil nema heimilda sé getið.

Við höfum sofið
á verðinum
,,Stöndum vörð um sjálfbæra nýtingu sjávarauðlinda
Leiðari
og hreinleika Norður-Atlantshafsins”
Fyrirsögn kveðju 308 starfsmanna Granda hf til sjómanna
og landsmanna allra í tilefni sjómannadagsins. Og síðan
sagði:
,,Þjóð sem lifir á veiðum og vinnslu verður að bera virðingu
fyrir hafinu og lífríki þess. Okkur ber því að umgangast hafið
og vistkerfi þess af kostgæfni. Við hvetjum alla Íslendinga til
að standa vörð um sjálfbæra þróun sjávarauðlinda og
hreinleika Norður-Atlantshafsins. Með því stuðlum við að
farsælli framtíð þjóðarinnar.”
Við þessa fallega orðuðu kveðju starfsmanna Granda til
íslensku þjóðarinnar á sjálfum hátíðisdegi sjómanna leita
gjörðir okkar á hugann, hvernig við í reynd umgöngumst
hafið og vistkerfi þess, hvernig við stöndum vörð um sjálfbæra
nýtingu auðlindarinnar og hreinleika hafsins.
Er það liður í að standa vörð um sjálfbæra þróun auðlindarinnar að stefna markvisst að því að útrýma vistvænustu
veiðiaðferðinni, krókaveiðum, og sölsa veiðiréttinn á hendur
fárra stórútgerða? Stendur kvótakerfið, þar sem ,,menn
henda fiski þegar verðmætin (aflinn sem fæst í það og það
skiptið) mínus kostnaðurinn eru minni en kvótakerfið”, eins
og einn þingmanna okkar Vestfirðinga komst að orði fyrir
tæpum sex árum, kannski vörðinn um hreinleika hafsins og
sjálfbæra nýtingu auðlindarinnar?
Er það af virðingu fyrir lífríki hafsins sem íslenskir togarar
,,hafa haldið út á svæðin þar sem hraun er í botni” og togað
þar ,,jafnvel sólarhringum saman með járnadraslinu einu
saman” til að ,,slétta botninn til að fá betri aðstöðu til að
skrapa upp allt líf sem á botninum hrærist?”
Í lok árs 1991 var lögð fram áAlþingi þingsályktunartillaga
um skipan nefndar til að gera tillögur um útfærslu
togveiðilandhelginnar. Fyrir flutningsmanni vakti að friða
grunnslóðina fyrir togveiðum og leyfa í þess að frjálsar línuog krókaveiðar, sem geta ,,hvorki ofveitt né spillt lífríki
sjávar og því síður valdið umhverfisspjöllum eins og aðrar
veiðiaðferðir sannanlega gera”. Hefur einhver orðið var við
viðbrögð stjórnvalda í þessu máli? Ábending um þau er vel
þegin. Hver voru viðbrögð sjómanna og útgerðarmanna við
þessum ásökunum? Þögnin virðist henta einkar vel í samfélagi
okkar þegar hagsmunir eru í húfi.
Kveðja starfsfólks Granda rykfellur líkt og þingsályktunartillagan frá 1991 og tillaga tveggja þingmanna um bann við
frjálsu framsali á kvóta. Síðan grefst hún í akri gleymskunnar,
eins og orð þingmannsins um fiskinn sem hent er í sjóinn í
skjóli kvótakerfisins, nema þjóðin sjálf taki í taumana.
s.h .
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Velheppnuð
hátíðarhöld

Hátíðarhöld vegna þjóðhátíðardagsins 17. júní fóru vel
fram í öllum þéttbýlistöðum á Vestfjörðum samkvæmt
upplýsingum blaðsins. Á Ísafirði hófust hátíðarhöldin með
dorgveiðikeppni á Ásgeirsbakka og skrúðgöngu frá gamla
sjúkrahúsinu að Silfurtorgi þar sem hátíðarhöldin fóru fram
í ár.
Eftir að hátíðin hafði verið sett flutti nýráðinn bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar, Halldór Halldórsson, hátíðarræðu dagsins,
Sunnukórinn söng nokkur lög og Fjallkonan flutti ávarp. Þá
flutti strengjasveitin Strá nokkur lög, barnakór söng, leikhópurinn flutti leikþátt og nokkur ungmenni tóku þátt í söngvarakeppni. Fjölmenni var á Silfurtorgi á meðan á hátíðarhöldunum stóð enda veður til útivistar gott. Um kvöldið voru
síðan haldnir þjóðhátíðardansleikir í Neðstakaupstað þar
sem Baldur Geirmunds og Margrét Geirsdóttir skemmtu
undir berum himni og harmonikkuleikarar innanhúss.
Óhætt er að segja að hátíðarhöldin í ár hafi verið skipuleggjendum til mikils sóma en það voru félagar í KFÍ sem
sáu um hátíðina að þessu sinni. Meðfylgjandi myndir voru Fjölmenni var á Silfurtorgi á meðan hátíðarhöldin stóðu
teknar á þjóðhátíðardaginn á Ísafirði.
yfir enda veður eins og best verður á kosið.

Óháð ísframleiðsla komin í gang á Suðureyri

Framleiðir 12-14 tonn
af skelís á sólarhring
Fyrirtækið Timbur og íshús
ehf. (Árni Árnason) hefur hafið rekstur á nýrri vél til ísframleiðslu á Suðureyri. Árni
er byggingaverktaki og hefur
verið á Suðureyri meira og
minna síðustu fjögur árin. „Ég
komst að r aun um það í
fyrrasumar, að bátar á Suðureyri komust ekki á sjó vegna
ísleysis og ástandið þar var
mjög slæmt í þeim efnum.
Þess vegna réðst ég í það að
kaupa nýja ísvél, sem framleiðir 12-14 tonn á sólarhring.
Þarna er ég óháður öllum,
þannig að ég get selt hverjum
sem er ís, óháð því hvar þeir
landa, en á Suðureyri eins og
annars staðar hugsa þeir sem
eru í fiskverkun og eru með
ísvélar fyrst og fremst um
sjálfa sig en aðrir mæta afgangi“, segir Árni.

Undir reksturinn hjá Timbri
og íshúsi ehf. keypti Árni
gamalt íbúðarhúsnæði sem
var búið að standa ónotað í
fimmtán ár og breytti því
annars vegar í iðnaðarhúsnæði
og hins vegar ísverksmiðju,
en frá húsinu er aðgangur að
höfninni. „Þetta er heildarpakki upp á einhverja tugi
milljóna og þar af kostaði
ísvélin ein og sér um sex
milljónir fyrir utan virðisaukaskatt“, segir hann.
Ísinn sem Árni framleiðir
er skelís með töluvert miklu
frostmagni, og er hann mínus
fimm gráður þegar hann kemur út úr vélinni. „Eftir því sem
ég hef kynnt mér er þetta ís
sem fer þokkalega vel með
fiskinn, hann er það þunnur
og kælir vel og mer ekki hold- Guðný Lára Árnadóttir starfsmaður fyrirtækisins við kör
ið“, segir Árni.
full af skelís.

Hólmavík

Naustahvilft

Ísafjarðarbær

Þjófnaður og íkveikja

Gestabók sett upp

Árshátíð Áslaugar

Lögreglan á Hólmavík hefur haft til rannsóknar mál er
varðar þjófnað á tjaldvagni, íkveikju í honum og innbrot og
skemmdarverk í sumarhús, en mál þessi komu upp 16. og
17. júní. Á föstudag voru síðan maður og kona handtekin
sem voru á ferð um Strandir og viðurkenndu þau við yfirheyrslu að hafa verið þar að verði. Þeim hefur verið sleppt.

Göngu-Hrólfar á Ísafirði hafa komið upp gestabók í
Naustahvilft en þetta er í þriðja sinn sem slíkt er gert. Bókin hefur verið hvatning fyrir fólk til að leggja á fjallið og
má sem dæmi nefna að á síðasta ári rituðu 553 einstaklingar
í bókina. Ákveðið hefur verið að draga út nafn eins sem ritar í bókina í sumar og veita honum sérstök verðlaun.

Áslaug Jóhanna Jensdóttir sem rekur Gistiheimili
Áslaugar á Ísafirði hefur ákveðið að efna sérstakrar hátíðar
nk. föstudag kl. 20:30 í tilefni af því að eitt ár er liðið frá
síðasta starfsafmæli fyrirtækisins eins og segir í frétt frá
Áslaugu. Hátíð Áslaugar fer fram í Oddfellowhúsinu á
Ísafirði og eru allir velunnarar velkomnir.
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Sunnukórinn söng undir stjórn Margrétar Geirsdóttur.

Og barnakór söng nokkur lög við góðar undirtektir.

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri flutti htíðarræðuna.

Þessar tvær hressu stúlkur sigruðu í söngvarakeppninni.

Fjölmargir mættu á útidansleik í Neðstakaupstað.

Boðið var upp á hina ýmsu leiki og þrautir á svæðinu.

Ísafjarðarbær

Fjórtán stöðvaðir
fyrir hraðakstur

Frá því á föstudag og fram
á sunnudag stöðvaði lögreglan
á Ísafirði fjórtán ökumenn
fyrir of hraðan akstur. Flestir
ökumannanna voru rétt yfir
þeim hámarkshraða sem gildir
á þeim stöðum sem þeir voru
stöðvaðir á, en eins og kunnugt er hafa reglur vegna hámarkshraða verið hertar mjög
að undanförnu.
Að sögn lögreglunnar á
Ísafirði voru flestir ökumann-

anna stöðvaðir á Skutulsfjarðarbraut og á Hnífsdalsvegi en
nokkrir voru stöðvaðir í innanbæjarakstri á Ísafirði. Þar sem
leyfilegur hámarkshraði er 60
km/klst., verða ökumenn
stöðvaðir reynist þeir vera á
74 km hraða. Viðurlög við
broti sem þessu er fjársekt en
svipting ökuleyfis kemur til
reynist ökumaður á 101 km
hraða þar sem hámarkshraði
er 60 km á klst.

Ísafjarðarbær

Aukin bjórsala
í Ríkinu vegna
knattspyrnunnar

Sala á bjór í áfengisútsölunni á Ísafirði er greinilega
meiri um þessar mundir en
venjulega á sama tíma, að
sögn Jónatans Arnórssonar
útsölustjóra, og má ótvírætt
rekja þá aukningu til heimsmeistaramótsins í knattspyrnu. Ekki er merkjanleg
aukning í sölu á sterkari
áfengistegundum.
Hjá lögreglunni á Ísafirði
fengust þær upplýsingar, að
umferð væri mjög greinilega
minni en venjulega á meðan
útsendingar frá mótinu standa

yfir. Ekki hefur lögreglan orðið vör við að meira sé um
bjórdrukkna ökumenn en
endranær – „ég held að menn
passi sig almennt á því og viti
hvað þeir eru að gera“, sagði
lögreglumaður sem BB talaði
við.

Og Fjallkonan Sigríður
Þrastardóttir flutti ávarp.

Júlíus Ólafsson umferðaröryggisfulltrúi skrifar

Gerum það núna!

Tvö alvarleg slys hafa orðið hér á Vestfjörðum í júnímánuði þar sem fólk hefur
kastast út úr bíl vegna þess
að bílbelti voru ekki notuð.
Það er altént samdóma álit
þeirra sem að komu að
notkun bílbelta hefði gjörbreytt aðkomunni til hins
betra.
Hvernig fáum við fólk til
að nota þennan nauðsynlega
öryggisbúnað? Við heyrum
oft fréttir af slysum í fjölmiðlum eins og fyrr eru
nefnd, ,,bílbelti voru ekki

notuð" en samt eykst ekki
notkun belta. Gleymir fólk að
nota beltin? Er óþægilegt að
nota þau? Er ekki töff að nota
þau? Eða segir fólk: Vegalengdin er svo stutt að það
kemur ekkert fyrir mig eða
,,ég keyri svo varlega að það
kemur ekkert fyrir mig?"
Þetta með gleymskuna er
örugglega hægt að laga, óþægindin er hægt að yfirvinna og
spyrjið þá sem nota beltin
hvort það sé ekki töff að nota
þau. Slys verða ekki bara á
styttri vegalengdum. Það er

alveg sama hversu varlega þú
ferð, það eru þeir sem fara
óvarlega sem valda oftar slysum og þeir geta verið hvar
sem er.
Öryggistækin sem bílbeltin
eru geta bjargað miklu og þau
eru hangandi í öllum bílum
og það er sárt að sjá þau hanga
ónotuð við hiðina á stórslösuðu fólki og jafnvel látnu
fólki. Gerum það nún að nota
beltin ,,fulltime".Til að hressa
aðeins upp á minnið læt ég
flakka með nokkur ný sektarákvæði frá ríkiskassanum,

reglugerð frá 15. maí sl.
Öryggisbelti ekki notað
kr. 4.000. Sérstakur öryggisbúnaður fyrir börn ekki notaður, kr. 10.000. Þess ekki
gætt að farþegi yngri en 15
ára noti öryggis- og verndarbúnað, kr. 6.000. Með von
um gæfurík ferðalög í sumar
og aukna bílbeltanotkun.
Júlíus Ólafsson,
umferðaröryggisfulltrúi
Vestfjarða.

Þessar hressu konur létu sig ekki vanta í kvennahlaupið á sunnudag þrátt fyrir að vera komnar af léttasta skeiði og
stóðu þær sig allar með stakri prýði. Þær eru frá vinstri: Sólrún fædd 1917, Elín aldursforseti fædd 1914, Helga fædd
1917, Guðrún fædd 1924, Björney fædd 1924 og Bjarney fædd 1923. Þær Helga og Björney fóru 5 km leið. Mættu aðrar
yngri kynsystur þeirra taka þær sér til fyrirmyndar.
MIÐVIKUDAGUR 24. JÚNÍ 1998

3

Óshlíðarhlaupið 1998

Martha Ernstsdóttir sigraði
karlana léttilega
Sigurvegari í hálfmaraþoni (21,1 km) í Óshlíðarhlaupinu á laugardaginn
varð að þessu sinni kona en
ekki karl. Bestum tíma náði
Martha Ernstsdóttir úr ÍR,
margfaldur Íslandsmeistari
í langhlaupum, og var tími
hennar 1:17:47. Rétt á hæla
hennar kom síðan Ísfirðingurinn fyrrverandi, Örnólfur
Oddsson, sem keppir einnig
fyrir ÍR og fékk tímann
1:18:18, en hann keppti í
flokki 40-49 ára. Bestum
tíma karla á aldrinum 15-39
ára náði Ísfirðingurinn Ólafur Thorlacius Árnason,
1:25:41. Keppendur í karlaflokki 15-39 ára voru 6, í
karlaflokki 40-49 ára voru
7 og einn keppandi var í
flokki karla 50-59 ára.
Martha Ernsdóttir var eini
kvenkyns keppandinn á
aldrinum 15-39 ára, en konur á aldrinum 40-49 ára voru
fjórar. Bestum tíma þeirra
náði Rósa Þorsteinsdóttir,
1:43:51.
Í 10 km hlaupi sigraði Jakob Einar Jakobsson í karlaflokki 15 ára og yngri, Jón
Jóhannesson í karlaflokki
16-39 ára, Pétur Ingi Frantzson í karlaflokki 40-49 ára
(eini keppandinn) og Hall-

dór Margeirsson í karlaflokki
50-59 ára (tveir keppendur). Í
10 km hlaupi í kvennaflokki
sigraði Rakel Ingólfsdóttir
(tveir keppendur), Bryndís
Ernstsdóttir í flokki 16-39 ára,
Sigríður Ingibjörg Gunnarsdóttir í flokki 40-49 ára og
Þorbjörg Bjarnadóttir í flokki
50-59 ára (eini keppandinn).
Í 4 km hlaupi voru 30 kepp- Martha Ernsdóttir sigraði í hálfmaraþoni í Óshlíðarhlaupinu
endur af báðum kynjum. Fljót- sem haldið var á laugardag. Annar varð Ísfirðingurinn
astur karla varð Matthías Vil- Örnólfur Oddsson sem er hér á myndinni með Mörthu.
hjálmsson (sem keppti í flokki
14 ára og yngri), annar varð
Ómar Halldórsson (15-39 ára)
og þriðji Arnar Þór Róbertsson (14 ára og yngri). Af konum var Angelique Kooi fljótust (15-39 ára), önnur varð
Nicola Huster (15-39 ára) og
þriðja Heiðrún Ingólfsdóttir
(14 ára og yngri).
Þátttakendur sem komu í
mark voru samtals 83.

Keppendur í 10 km hlaupi
hófu hlaupið í Hnífsdal
og hlupu sem leið lá að
verslunarmiðstöðinni
Ljóninu á Skeiði þar sem
snúið var við og endað á
Silfurtorgi. Þátttakendur í
öllum aldursflokkum og
öllum lengdum reyndust
vera 83 talsins.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI
456 3940 & 456 3244 • 456 4547 • Netfang: tryggvi@snerpa.is

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
Árholt 12 - Úlfsá: 183,5 m²
einbýlishús á tveimur hæðum,
uppgert að mestu.
Verð:
10,800,000,Brautarholt 9:140m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
11.000.000,Fjarðarstræti 33: 176,5 m²
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 3:141m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr.
Verð: 12,000,000,Hafraholt 10: 144 m² enda
raðhús á 2 hæðum ásamt bílskúr.
Verð: 9,300,000,Heiðarbraut 6 - Hnífsdal:
133,3m² einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr. Skipti á eign á
Ísafirði möguleg. Verð kr.
10,700.000,Hjallavegur 19:
242 m²
einbýlishús á 2 hæðum ásamt
innbyggðum bílskúr. Sér íbúð á
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Systir Mörthu, Bryndís Ernsdóttir sigraði aftur á móti í 10
km hlaupi kvenna 16-39 ára og Jón Jóhannesson í sama
aldursflokki karla.

neðri hæð Ýmis skipti
möguleg. Verð: 11,500,000,Hrannargata 8a: 78 m² einbýli
á tveimur hæðum,öll uppgerð
og mjög falleg. Tilboð óskast.
Lyngholt 8: 138m² einbýlishús
á einni hæð ásamt 31m² bílskúr.
Skipti möguleg.
Verð:
10.800.000,Móholt 9: Einbýlishús á einni
hæð ásamt bílskúr.Laust strax.
Skipti á minni eign möguleg.
Verð: 11,500,000,Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr.
Verð:
12,700,000,Seljalandsvegur 72: 112 m²
einbýlishús á tveimur hæðum.
Verð: 8,500,000,Silfurgata 9:150m² einbýlishús
á 2 hæðum á besta stað á Eyrinni
ásamt geymslu, kjallara og skúr.
Verð: 6,900,000,Sundstræti 39:
139 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr og góðum þurrum
kjallara. Verð: 10,000,000,Tangagata 6a: 99,7 m²
einbýlishús á tveimur hæðum.
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Laust fljótlega.
Verð:
6,800,000,Tangagata 15b: 103 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt
uppgerðum
geymsluskúr. Laust fljótlega
Verð: 6,200,000,Urðarvegur 13: 85 m²
einbýlishús á einni hæð ásamt
kjallara. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5,500,000,Urðarvegur 25 - Hraunprýði:
154,6 m² 5-6 herb. íbúð í
tvíbýlishúsi ásamt bílskúr. Skipti
á ódýrari eign möguleg.Tilboð
óskast.
Urðarvegur 58:209 m²t raðhús,
byggt 1980. Innbyggður bílskúr.
Fallegt útsýni.Hagstæð lán og
góð kjör. Húsið er laust Verð:
10,500,000,-

4-6 herbergja íbúðir
Engjavegur 31: 92 m² 4ra
herb. íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi.
Mikið uppgerð. Skipti á stærri
eign
möguleg.
Verð:
5,500,000,Fjarðarstræti 4: 120 m² 4ra
herbergja íbúð á 3ju hæð í
fjölbýlishúsi. Skipti á minni
eign á Eyrinni möguleg. Verð:
6,500,000,Fjarðarstræti 11: 131 m² 4ra
herbergja íbúð á e.h. í
tvíbýlishúsi. Verð: 6,800,000,Hnífsdalsvegur 27: 182 m²
glæsileg íbúð með parketi og
harðviðarinnréttingum. Einnig: 415 m² iðnaðar- og
viðgerðarhúsnæði ásamt
lagerhúsnæði. Tilboð óskast
Silfurtorg 1: 150 m² 4-5
herbergja íbúð á 3. hæð í
tvíbýlishúsi ásamt íbúðarlofti.
Mikið uppgerð.
Verð:

Urðarvegur 27
190,5 m² einbýlis-hús
á tveimur hæðum
ásamt bílskúr,
góðum garði, svölum
og sólpalli.

Tilboð óskast

8,000,000,Sólgata 5: 102 m² 6 herbergja
íbúð á tveimur hæðum í
norðurenda í tvíbýlishúsi. Verð:
5,000,000,Stórholt 9:164,3 m² 6 herbergja
íbúð á 1. hæð t.v. ásamt kjallara
m/sér inngangi. Hægt er að
ganga í garð af svölum. Verð:
8,000,000,Stórholt 13: 123 m² íbúð á 3ju
hæð í fjölbýli ásamt bílskúr. Verið
er að gera íbúðina upp. Verð:
7,800,000,Túngata 18: 89,2 m² 4ra
herbergja íbúð í góðu standi á
3ju hæð í ný uppgerðu
fjölbýlishúsi. Möguleg skipti á
minni eign. Verð: 6,900,000,-

3ja herbergja íbúðir
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Verð:
5,300,000,-

Stórholt 11: 80 m² íbúð í góðu
standi á 3.hæð til hægri
í
fjölbýlishúsi. Verð: 5,800,000,Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Verð:
6,000,000,Túngata 21: 84,9m² íbúð á
1.hæð í þríbýlishúsi ásamt
bílskúr. Verð: 6,500,000,Urðarvegur 80: 82m² íbúð á
jarðh. í fjölb.húsi ásamt sér
geymslu. Verð: 6,000,000,-

Verð: 6,200,000,Túngata 12: 62m² íbúð á
jarðhæð í þríbýlishúsi, uppgerð
að mestu. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 3,900.000,Túngata 18: 53,4m² íbúð á 1.
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Verð:
5,500,000,Túngata 18:53,4 m² íbúð í góðu
standi á 3ju hæð fyrir miðju í
nýlega uppgerðu fjölbýlishúsi.
Verð: 5,500,000,-

2ja herbergja íbúðir

Austurvegur 1: 103,4 m²
skrifstofuhúsnæði á 3. hæð.
Fallegt útsýni. Laust fljótlega.
Verð: 5,500.000,-

Aðalstræti 20: 94 m² íbúð á 4.
hæð til hægri í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Tilboð
óskast
Grundargata 2: 50,5 m² íbúð á
1. hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
3,800,000,Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
2. hæð í Dvalarheimili aldraðra.

Atvinnuhúsnæði

Bolungarvík
Heiðarbrún 4 - Bolungarvík:
140m² einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr.
Verð kr.
8,900.000,-
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Að grilla læri er þriggja tíma
serimonía með viskíi og vindli
Hildur Halldórsdóttir líffræðingur,
framleiðslustjóri hjá Skelfiski hf. á
Flateyri og nýkjörinn bæjarfulltrúi í
Ísafjarðarbæ, og Steinþór Bjarni
Kristjánsson (Dúi), skrifstofumaður
hjá Básafelli á Ísafirði, eru ung hjón
búsett á Flateyri. Dæturnar á heimilinu eru tvær. Þá yngri, Arnheiði, eiga
þau Hildur og Steinþór saman, en
Tinnu, þá eldri, átti Hildur fyrir. Síðan
fer það ekki framhjá manni að enn er
von á fjölgun á heimilinu.
Síðustu misserin hafa þau
átt heima í 75 ára gömlu húsi
niðri á eyrinni. „Það tekur
drjúgan tíma af stopulum
tómstundum að dytta að því
og mikið eftir enn“, segir
Steinþór. „Ég er einhvern veginn þannig gerður, að ég vil
gera hlutina sjálfur, hvort sem
er innan dyra eða utan. Bæði
sparar það peninga, og svo er
það mjög gaman. Reyndar er
ekki víst hvort allir verða sáttir
við handbragðið, ef við seljum
einhvern tímann.“ Engin frágengin lóð var í kringum
húsið, heldur leifar af gömlu
túni. „Það kom fram á veðbókarvottorði, að Sigurður Sigurdórsson ætti þar lóðarréttindi
fyrir fjárhús og hlöðu“, segir
Steinþór.

líta á björtu hliðarnar, og komi
nú einn góðan veðurdag fjárhús á lóðina hjá þeim Hildi
og Steinþóri, ættu þau a.m.k.
að geta sparað sér sláttinn og
arfatínsluna og jafnframt sparað sér dálítinn áburð. En þau
hjónin taka fremur dræmt
undir þá annars ágætu hugmynd.
„
Það er tómstundagaman út
af fyrir sig að eiga svona gamalt hús“, segir Hildur. „Okkur
þykir líka mjög skemmtilegt
að gera lóðina fína. Ég hef
mikinn áhuga á uppgræðslu
og trjárækt og hlakka óskaplega að sjá breytingarnar á
varnargörðunum fyrir ofan
eyrina og á svæðinu þar í
kring. Ég hlakka líka til að
taka þátt í því að búa til minnEn maður á víst alltaf að ingargarðinn sem á að koma
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fyrsti fundur hafa verið ólíkur
dæmigerðum bæjarstjórnarfundum. Þarna var fyrst og
fremst um formsatriði að
Pokastrákur í tófulegu
ræða, svo sem kosningar í emÞegar undirritaður heim- bætti. Síðan tekur sjálf vinnan
sækir þau Hildi og Steinþór við.“
sl. laugardag er það þó ekki á
– Á þessum fyrsta fundi
Flateyri, heldur á Mýrum í hafa allir verið vinir og glaðDýrafirði. Þar dveljast þau yfir ir...
helgina eins og stundum
„Já, að mestu leyti, skulum
endranær á heimili móður við segja.“
Hildar, Eddu Arnholtz leið– Ef maður sér bara efsta
beinanda og eiginmanns hlutann á lista Sjálfstæðishennar, Valdimars Gíslasonar flokksins, toppinn á ísjakankennara. Á Mýrum er lands- um, ef svo má segja, þá dettur
frægt æðarvarp og um nóttina manni helst í hug kvennalisti.
ætlar Steinþór að fara í tófu- Þarna eru þrjár fjallmyndarlegu með þeim Mýrabændum, legar konur í þremur efstu sæten það er eitt af mikilvægustu unum og síðan kemur loks
vorverkunum þar. Steinþór Pétur H.R. Sigurðsson sem
verður að vísu pokastrákur að fjórði bæjarfulltrúi flokksins,
þessu sinni en (líklega) ekki eini karlinn í þessum kvennameð byssu um öxl, því að hópi. Veistu nokkuð hvernig
hann gleymdi að endurnýja hann „fílar sig“ í því hlutveiðikortið.
verki?Veistu hvort honum líkar þetta vel eða jafnvel bölvanFyrsti bæjarstjórnlega?
þar sem húsin stóðu efst í
bænum.“

nokkur hætta á því að þið konurnar kúgið hann í krafti
fjöldans?
„Ef hann skyldi fara að líta
á sjálfan sig sem karlmann í
minnihluta í hópi okkar fjögurra, þá endar það auðvitað
þannig“, segir Hildur og hlær.
„Hins vegar held ég að viðhorf
hans sé mjög heilbrigt og gott.
Við erum bara fjórir einstaklingar og vinnum mjög vel
saman. Við náðum að hristast
vel saman í kosningabaráttunni og samstarfið hefur gengið ljómandi vel. Við gleymum
því einfaldlega…“
– ...að hann sé karlmaður…

Ekki árennileg
breiðfylking

„Já, eiginlega!“
– Heldur þú að gömlu karlarefirnir neðar á listanum reyni
að stjórna ykkur kvenþjóðinni
á bak við tjöldin? Nú eruð þið
sem skipið fyrsta og þriðja
arfundurinn
„Ég get nú ekki svarað fyrir sætið alveg nýjar á þessum
Pétur, en samt veit ég að hon- vettvangi, alveg grænar, ef
En við snúum okkur fyrst um líður ágætlega með okkur.
mér leyfist að orða það svo...
að bæjarfulltrúanum ný- Og kannski einmitt vegna
„Nei, stjórnun sveitarfélags
kjörna. Hvernig var fyrsti þess að hann er eini karlinn í
er spurning um aðferðir og
fundurinn í bæjarstjórninni? okkar hópi, þá er hann stundleiðir. Við mörkum ákveðna
„Hann var mjög skemmti- um að minna okkur á að við leið sem grundvallast á því
legur, látlaus og hátíðlegur. erum fjórar persónur, óháð sem við teljum rétt. Þekking
Ég hef aldrei verið svo mikið kynferði, ef honum finnst bera og reynsla er ekki allt sem
sem áheyrandi á bæjarstjórn- heldur mikið á því hjá okkur þarf.“
arfundi, og mér fannst mjög að við séum konur.“
– Þið þrjár eruð nú ekkert
gaman að prófa þetta í fyrsta
– Þegar til alvörunnar kem- árennilegar...
sinn. Vissulega mun þessi ur í bæjarmálastarfin u, er
„Nei, það er örugglega ekk-

ert árennilegt að mæta þessari
breiðfylkingu á götu!“

Býr í úthverfi
en vinnur í City
– Steinþór, nú varst þú í
eina tíð í Menntaskólanum á
Ísafirði, sem af einhverjum
ástæðum heitir ekki lengur
menntaskóli eftir að verkmenntirnar bættust þar við,
rétt eins og verkmenntir séu
ekki menntir, eða a.m.k. ekki
eins merkilegar og bóklegar
menntir. Hver var ferillinn
eftir stúdentspróf?
„Ég kenndi einn vetur við
Grunnskólann á Ísafirði og
vann í prentsmiðjunni hjá
Árna Búbba. Síðan lá leiðin
suður til Reykjavíkur í líffræðinám í Háskóla Íslands.
Þar var ég einn vetur en fann
mig ekki sérlega vel í þeirri
fræðigrein. Þá kom ég vestur
aftur og endaði á skrifstofu
hjá Kaupfélagi Önfirðinga.
Áhugasviðið lá frekar á þeim
vettvangi, og árið 1990 fór ég
til náms í iðnrekstrarfræði og
útgerðartækni í Tækniskólanum. Áður en ég lauk því
bauðst mér starf á skrifstofu
hjá Hjálmi hf. á Flateyri. Það
var ekki mikið um vinnu á því
sviði á Flateyri, þannig að ég
gat ekki látið það framhjá mér
fara. Frá þeim tíma hef ég
fylgt sameiningarferli fyrirtækjanna. Hjálmur var sam-

einaður Kambi á Flateyri og
ég varð skrifstofumaður og
skrifstofustjóri þar. Síðan var
Kambur sameinaður Básafelli
á Ísafirði og þar er ég nú
skrifstofumaður, bý í „úthverfinu“ og tek strætó í vinnuna inni í „City“. Ég ætla að
vona að sameiningarferlinu sé
nú lokið í bili og ég sé kominn
á minn bás í Básafelli.“

svo fræg sem hún er í dag.
Síðan lá leiðin niður á við hjá
okkur, við fórum hver í sína
áttina og náðum aldrei saman
aftur. Árni Johnsen ætlaði að
fá okkur á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum árið eftir, en það
gekk ekki upp vegna anna á
öðrum vígstöðvum.“

Smitaðist af Smára í
líffræði en ekki pólitík

– Hvað syngur þú helst hin
seinni árin?
„Ég tók mig til og fór í
söngnám í Söngskólanum í
Reykjavík einn vetur. Eftir að
ég kom aftur vestur var ég í
söngnámi hjá frú Ágústu
Ágústsdóttur í Holti. Gegnum
tíðina hef ég sungið í ýmsum
kórum, svo sem kirkjukórnum
og í Sunnukórnum á Ísafirði
þegar ég var í menntaskóla.
Síðan stofnuðum við Hildur
kvartett með öðrum hjónum á
Flateyri, Kristni Níelssyni frá
Ísafirði og Hörpu Jónsdóttur.
Við náum vel saman hvað
raddirnar snerti, Kristinn er
tenór, Harpa er sópran, Hildur
er alt og ég er bassi, þannig að
þetta gekk vel upp. Hins vegar
hafa barnsburðarleyfi gert
nokkurt hlé á kvartettsöng það
sem af er þessu ári og það hlé
stendur enn, því að Hildur tekur við af Hörpu í þeim efnum.
En þetta er mjög skemmtilegt
fyrir sjálfstætt fólk að geta
haldið úti kvartett upp á eigin
spýtur, valið æfingatíma sjálfur, stundað þetta eftir aðstæðum hverju sinni, sungið það
sem maður vill og þar sem
maður vill. Þetta er eins þægilegt og hugsast getur, að geta
náð svona saman á litlum stað
eins og Flateyri.“
– Þetta minnir á Tjarnarkvartettinn í Svarfaðardal...
„Þetta er alveg sama mótífið.“
Hildur: „Við erum mest í
eldri músík eins og madrígölum, og höfum reynt að sérhæfa okkur í þeirri tegund tónlistar. En þegar við erum pöntuð verðum við að reyna að
laga okkur eftir samkomunum
sem við erum að syngja á.
Aftur á móti þegar við syngjum á eigin vegum, þá syngjum
við það sem okkur líkar best.
Til dæmis sungum við á Veturnóttum á efstu hæð í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði. Þar er
mjög góður hljómburður og
þá vorum við eingöngu með
það sem okkur finnst
skemmtilegast, madrígala og
aðra gamla tónlist.“
Steinþór: „Þegar við erum
pöntuð á skemmtanir vill fólk
yfirleitt heyra eitthvað íslenskt, eitthvað sem allir
þekkja.“
Hildur: „Svo höfum við gert
dálítið út á jólamarkaðinn og
verið með jólaprógramm, t.d.
í Ísafjarðarkirkju og á jólahlaðborði í Vagninum. Þetta
er mjög þægilegt fyrir kvartett.“

– Þú segist ekki hafa fundið
þig í líffræðinni í Háskólanum. Þú hefur væntanlega lært
þá grein í Menntaskólanum á
Ísafirði hjá Smára Haraldssyni. Var líffræðin skemmtilegri hjá honum?
„Já, hann var nú með
skemmtilegri kennurum,
fannst mér, og náttúrufræðin
var mjög áhugaverð hjá honum. Hann tók fyrir breitt svið
í náttúruvísindum og mér
fannst það mjög skemmtilegt.“
– Hann hefur smitað þig af
áhuga á þeim fræðum, en hann
hefur ekki smitað þig í pólitíkinni...
„Nei, öðru nær. Ég held
þvert á móti að pólitískir
kennarar mínir á vinstri vængnum gegnum tíðina hafi gert
mig að þeim íhaldskurfi sem
ég er. Því meira sem þeir
reyndu að kristna mann, þeim
mun harðari varð ég í andstöðunni.“
– Varla hefur Smári reynt
að „kristna“ nemendur sína...
„Nei, hann gerði það ekki.
Það var miklu frekar á félagsfræðisviðinu sem reynt var að
heilaþvo menn, en það gekk
misjafnlega.“

MÍ-kvartettinn fékk
meira klapp en Diddú
– Þú varst í MÍ-kvartettinum
fræga...
„Já, ég var þar ásamt Hjalta
Karlssyni sem nú er hjá Hafró
á Ísafirði, Heimi Jónatanssyni, Baldri Hreinssyni stórleikara, Guðmundi Kristjánssyni og Hirti Grétarssyni.
Menn skiptu með sér öðrum
tenór og fyrsta bassa á tímabilinu, en við Hjalti vorum
allan tímann í kvartettinum.
Það voru því fleiri en fjórir
sem komu við sögu í þessum
kvartett.“
– En þú hefur alltaf verið
fasti punkturinn í bassanum...
„Já, bassinn er undirstaðan!“
– Sunguð þið víða?
„Við sungum á öllum helstu
þorrablótum og átthagasamkomum á Ísafirði í tvo vetur.
Maður sá kannski sömu andlitin á fimm-sex söngskemmtunum, því að margir tengjast
með einhverjum hætti öllum
helstu átthagafélögum á norðanverðum Vestfjörðum. Svo
fórum við suður á árshátíð
Ísfirðingafélagsins, en hápunkturinn má segja að hafi
verið ársþing Lionshreyfingarinnar í Kópavogi, sjö eða
átta hundruð manna samkoma, þar sem við vorum
klappaðir oftar upp en Diddú!
Þá var hún reyndar ekki orðin

Hjónakvartett á Flateyri

– Og auðveldara að halda
þessum kvartett saman en t.d.
MÍ-kvartettinum, þar sem félagarnir tvístruðust út um allt
þegar þeir útskrifuðust úr
skólanum…
Hildur: „Já, það gegnir allt
öðru máli um tvenn hjón sem

búa á sama stað.“
Steinþór: „Á meðan engar
hjónaerjur koma upp á!“
– Takið þið stundum dúett í
sturtunni?
„Við höfum ekki sturtu! En
við erum alltaf í einhverjum
dúettum. Við syngjumst á
heima og reyndar öll fjölskyldan. Þegar einhverju þarf
að koma til skila, þá er ágætt
að syngja það til næsta manns,
þannig að úr því geta orðið
heilu óperurnar.“

Svepparækt og lánakerfi
landbúnaðarins
– Þið hafið verið að vinna
frumherjastarf við svepparækt, ólíkt öllu sem gert hefur
verið á Íslandi…
Steinþór: „Það gengur ekki
nógu greiðlega að koma þessu
á koppinn. Tæknilega gekk
þetta prýðilega og við erum
að vinna í markaðsrannsóknum núna.“
Hildur: „Við þróuðum
þessa ræktun og það gekk
alveg upp. Afurðin er alveg
frábær. Allir sem smökkuðu
og eru á annað borð eitthvað
fyrir sveppi voru sammála um
að þarna væri komin úrvals
framleiðsla sem allir myndu
kaupa. En það er erfiðast að
byrja. Það stóð til að við fengjum eitt af loðdýrahúsum
Ágústs og Flosa í Engidal, en
það strandaði á Stofnlánadeild
landbúnaðarins. Við ætluðum
að fá lán í Stofnlánadeildinni
til að endurbyggja og innrétta
húsið til okkar þarfa, vegna
þess að nauðsynlegt er að hafa
hús af þeirri stærð ef það að
fara út í slíkan rekstur í
alvöru.“
– Það strandar þá á húsnæði
en ekki faglegri þekkingu...
Steinþór: „Það strandar á
lánafyrirgreiðslu og aðgangi
að fjármagni. Því er óneitanlega misskipt í þessu landi
hvert peningar til garðyrkju
fara úr lánasjóðum landbúnaðarins.“
Hildur: „Kannski finnst
mönnum þetta svo geggjuð
hugmynd. Að minnsta kosti
virðast þeir ekki geta kyngt
þessu, af því að þetta er ekki
paprika eða eitthvað annað
sem allir eru að framleiða.“
– Ég er vondur í sveppum.
Eru þetta öðruvísi sveppir en
t.d. þeir sem eru ræktaðir á
Flúðum?
Hildur: „Já, þetta er allt
annað. Sveppirnir okkar heita
shiitake og eru miklu stærri,
ljósbrúnir og fallegir og ákaflega góð lykt af þeim og ræktaðir með allt annarri aðferð.
Hvíti sveppurinn sem er ræktaður á Flúðum er ræktaður á
hrossaskít og hálmi, en okkar
sveppur lifir í sambýli við tré
og er ræktaður á harðviðarsagi.“

Shiitake eða black
mushroom
– Vex hann villtur hérlendis?
Hildur: „Nei, hann vex
villtur í Japan þar sem hann
er gríðarlega vinsæll. Shiitake-sveppurinn er einnig
mjög þekktur í kínverskri matargerð og þar er hann einkum

notaður þurrkaður. Þegar
maður skoðar kínverskar
matreiðslubækur á ensku er
oft talað um „black mushroom“ en það er þurrkaður
shiitake-sveppur. Í því formi
fæst hann í sérverslunum í
Reykjavík.“
Steinþór: „Við erum að
reyna að fara öruggu leiðina í
þessu. Vissulega gætum við
brennt allar brýr að baki okkur
og farið út í þessa framleiðslu
upp á von og óvon. En við
erum í samvinnu við markaðsfræðing, þannig að við séum
búin að tryggja okkur markað
áður en við förum af stað. Við
viljum helst vera með bæði
axlabönd og belti, eins og sagt
er, en kannski væri bara réttast
að hella sér út í þetta og notfæra sér þá auglýsingu sem
fælist í því að hefja þessa
framleiðslu hér sem fyrstu
garðyrkjubændur á Vestfjörðum.“
Hildur: „Þegar við byrjuðum á þessu í gámi niður á
hafnarbakka á Flateyri, skráði
ég mig í Félag íslenskra garðyrkjubænda og þá fékk ég að
vita að ég væri eini Vestfirðingurinn í því félagi, þó að
garðyrkja sé reyndar víðar
stunduð á Vestfjörðum, eins
og inni á Laugalandi í Skjaldfannardal og víðar. En allir
helstu garðyrkjubændur
landsins og stjórnendur í þeirri
grein eru sunnanlands. Auðvitað er þetta landbúnaður að
vissu marki, en þetta er líka
hátækniiðnaður, sem þarf að
stunda á vísindalegan hátt og
gæta fyllsta hreinlætis og
nákvæmni.Við fengum gamlan „autóklafa“ sem var búinn
að standa í mörg ár inni á
Langeyri í Álftafirði til þess
að sótthreinsa í.“
– Þetta er ekki hliðstætt
kartöflurækt...
„Nei, engan veginn.“

Ástæðurnar fyrir
þátttökunni í pólitíkinni
– Aftur að pólitíkinni, Hildur. Það tókst ekki að „kristna“
Dúa á sínum tíma. En kom
hann þér kannski til „réttrar
trúar“ í stjórnmálum eða hefur
þú alltaf verið sannkristinn
sjálfstæðismaður?
„Enginn skildi neitt í því,
hvers vegna ég var komin í
framboð fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Ég var áreiðanlega
mjög pólitísk þegar ég var
unglingur. Þá var ég örugglega
ekki sjálfstæðismaður! Ég var
miklu frekar kvenréttindakona. En svo bjó ég í Svíþjóð
í fjögur ár, og þegar ég fluttist
aftur hingað var ég ekkert sérlega pólitísk og alls ekki
flokkspólitísk. Það er ekkert
sjálfstæðisfólk sem stendur
mér næst í fjölskyldu minni
og ég var ekkert á þeim buxunum að spá í pólitík þegar ég
kom heim. En síðan hefur
þetta breyst og eftir að ég fór
að fylgjast með pólitískri umræðu á Íslandi kom einhvern
veginn aldrei nett annað til
greina en að binda trúss mitt
við Sjálfstæðisflokkinn. Nú
eru senn komin fimm ár frá
því að kom hingað aftur og
það hefur komið betur og bet-

Þjóðhátíðardagur
Íslendingar minnast lýðveldisstofnunar 17. ár hvert. Þessi
þjóð lifði aumu lífi á Íslandi öldum saman. Hún tapaði eða öllu
heldur afhenti Noregskonungi fullveldi sitt með Gamla sáttmála
1262. Næstu tvær aldir voru engan veginn þær verstu í sögu
hennar. En svo hallaði undan fæti. Íslendingar komust undir
Danakonung ásamt Norðmönnum og Noregi. Þjóðin var fámenn
oftast innan við 50 þúsund. Sú trú var sterk að landið bæri ekki
fleiri.
Við siðaskiptin styrktist konungsvaldið mikið. Dimmustu aldir
í sögu þjóðarinnar gengu í garð. Ofan á allt annað dundu eldgos
og jarðskjálftar yfir, Stórabóla og Móðuharðindi með tilheyrandi
mannfelli. Þá létu yfirvöld í Danmörku sér koma til hugar að
flytja alla Íslendinga á heiðar Jótlands í Danmörku. Það varð
ekki.
Jón Sigurðsson fæddist á Hrafnseyri 17. júní 1811. Hann varð
ötulasti baráttumaður fyrir því að Íslendingar tækju sín mál í
eigin hendur. Hins vegar verður ekki séð að hann hafi ætlað
Íslendingum sérstakan þjóðhöfðingja annan en Danakonung.
Enda varð sú raunin að fullveldi Íslendinga, sem fékkst 1.
Desember 1918, hafði ekki í för með sér nýjan
þjóðhöfðingja. Íslendingar deildu konungi
Danmerkur með Dönum frá 1918 til 17. Júní
1944.

Jón Sigurðsson
Jón var sonur sóknarprestsins á
Hrafnseyri, sem kenndi honum og
síðan var honum komið til mennta
syðra. Hann lauk stúdentsprófi
með glæsibrag og sigldi til Kaupmannahafnar eftir hlé við störf í
Reykjavík. Kaupmannahöfn var þá
höfuðborg Íslands. Hún varð
heimaborg Jóns Sigurðssonar. Þar
nam hann við háskólann án þess
þó að ljúka prófi. Varð Jón þó
einna best menntaður Íslendinga á sinni tíð. Störf hlóðust
að honum og hann einbeitti sé
að sjáfstæðisbaráttu þjóðarinnar, gaf út tímarit og taldi
kjarkinn í Íslendinga.
Hann varð þingmaður á endurreistu Alþingi 1845. Völd þess
voru ekki mikil. Í upphafi var það ráðgjafarþing. En um þessar
mundir fóru frelsisstraumar um Evrópu. Íslendingar nutu góðs af
þeim og nýrri hugsun sem fylgdi í kjölfarið. Þing sat annað hvert
ár um tæplega tveggja mánaða skeið.
Jón varði tíma sínum til að kanna sögu Íslands og móta
kröfugerð Íslendinga á hendur Dönum. Hann var óþreytandi og
launaður af danska ríkinu. Þá sem síðar reyndust Danir þessari
litlu eyþjóð vel. Danska kansellíinu hlýtur að hafa verið ljóst, að
minnsta kosti eftir að Jón Sigurðsson settist á endurreist Alþingi,
hver iðja hans var. Viðbrögðin voru ekki þau að svipta hann
launum eða styrkjum, sem er einkar athyglisvert, ekki síst í ljósi
sögunnar.
Ritstörf Jóns voru mikil, í Nýjum félagsritum, sem voru
málgagn hans, og víðar. Þar setti hann fram markmið sín í
sjálfstæðisbaráttunni um fullt löggjafarvald alþingis með konungi,
aðskilinn fjárhag Íslands og Danmerkur, jafnrétti milli þjóðanna
og innlenda stjórn.
Forsetaheitið hlaut hann af forsæti sínu í Hinu íslenska
bókmenntafélagi. Hann var einnig forseti alþingis á 10 þingum.
Fyrst og fremst var hann óþreytandi baráttumaður fyrir endurreisn
þjóðar sinnar.

Sjálfstæði Vestfirðinga
Hagur Íslendinga virðist góður um þessar mundir. Efnahagur
fer batnandi. Þorskveiði eykst og almenn velmegun ríkir. Það er
að minnsta kosti niðurstaða hagfræðinga, sem sjá þau hættumerki
helst að viðskiptahalli aukist nú hröðum skrefum. Innflutningur
er með mesta móti.
Jón Sigurðsson myndi eflaust gleðjast yfir velgengni landa
sinna í dag. Fróðlegt væri að heyra skoðun hans á því hvernig
Íslendingum hefur tekist til eftir hans dag. Áhersla hans á
fjárhagslegt sjálfstæði íslensku þjóðarinnar veitir ástæðu til þess
að draga þá ályktun, að hann myndi vara okkur við viðskiptahallanum og varfærni hans til þess að ríkisútgjöld yrðu í samræmi við
ríkistekjur.
En hvað með Vestfirðinga? Byggðastefna, eins og sú er rekin
hefur verið undanfarna áratugi, hefur ekki skilað þeim árangri,
sem vænst var. Fólki hefur fækkað á landsbyggðinni og flutt til
Reykjavíkur og nágrennis. Fækkun fólks á Vestfjörðum er langt
fram yfir það sem aðrir landshlutar hafa mátt þola undanfarin ár.
Ljóst er við svo búið verður ekki unað. Samgöngur innan
Vestfjarða hafa batnað mikið á undanförnum árum. Sama er um
samgöngur við aðara landshluta. Hinn 11. júlí í sumar styttist
vegalengdin til Reykjavíkur frá Ísafirði og verður innan við 445
kílómetrar um Gilsfjarðarbrú og undir Hvalfjörð. Þetta er stysta
leiðin af þremur og aðeins opin að sumrinu. Miklar breytingar
hafa orðið í rekstri fyrirtækja í sjávarútvegi að undanförnu. Nú
virðist ganga betur. En betur má ef duga skal.
Íbúar Vestfjarða virðast nú bjartsýnni en fyrir nokkrum árum.
Sú hugarfarsbreyting hefur mikið að segja um framtíðina.
Vestfirðingar eru sagðir sjálfstæðir einstaklingar. Sem heild
verða þeir nú að marka sjálfstæði landshlutans.
Fréttir hafa borist af veikindum frú Guðrúnar Katrínar
Þorbergsdóttur. Hún hefur sýnt Vestfirðingum mikla ræktarsemi.
Forsetahjónunum eru sendar hlýjar kveðjur með óskum um bata.
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hafa á síðustu árum. Það vantar eitthvað í sálina á Flateyri
þegar stóri bróðir í hópi atvinnufyrirtækja er ekki lengur
til. Áður var togari og frystihús í hverju plássi og stóra
fyrirtækið var alltaf eins konar
stóri bróðir sem leita mátti til
þegar annað þraut. Nú eru
höfuðstöðvarnar komnar til
Ísafjarðar. Einnig höfum við
með vissum hætti misst andlit
okkar við sameiningu sveitarfélaganna. Segja má að nú sé
sparisjóðurinn orðinn andlit
Flateyrar út á við og sú stofnun
sem sér um að skipuleggja
forsetaheimsóknir og taka á
móti kóngafólki! En ég sem
bý á Flateyri og stunda vinnu
á Ísafirði sé þetta kannski í
öðru ljósi en margir aðrir sem
Hildur: „Pabbi er mikill ætt- hafa verið bundnir staðnum á
ur í ljós að ég vil alltaf vera að
fræðingur og hefur verið að allan hátt gegnum tíðina. Mér
skipta mér af nánasta umGælunafnið Dúi
reyna að rekja hann út af kjálk- þykir búseta á Flateyri mjög
hverfi mínu og hvernig hlut– Af hverju ert þú kallaður anum, en gengur illa.“
unum er stjórnað og hef
góður kostur fyrir þá sem
Steinþór: „Foreldrar mínir vinna á Ísafirði. Tækifærin á
ákveðnar skoðanir á því. D- Dúi, Steinþór? Nafni þinn
listinn á Flateyri valdi mig til Steinþór Friðriksson í Sjall- eru báðir úr Önundarfirði. svæðinu eru nú fleiri en áður,
að sitja í sameiginlegri barna- anum á Ísafirði er líka kallaður Faðir minn er úr Hjarðardal bæði hvað varðar búsetu og
verndarnefnd sem stofnuð var Dúi. Mér hefur fundist þetta ytri en mamma er frá Hóli. Ég atvinnu. Það er mjög ákjósanólst upp í Hjarðardal þar sem legur kostur að ala upp börn á
á vegum Héraðsnefndar Vest- dálítið sérkennilegt...
„Ég er skírður eftir afabróð- foreldrar mínir bjuggu allt stað eins og Flateyri. Þar er
ur-Ísafjarðarsýslu, og þegar
hinn sameinaði Ísafjarðarbær ur mínum og alnafna, Steinþór þangað til ég lauk mennta- góður leikskóli, góður skóli
var stofnaður varð ég vara- Bjarna Kristjánssyni, kennara skóla, en þá fluttust þau til og umhverfið einstakt fyrir
maður í félagsmálanefnd bæj- á Ísafirði, sem fórst í bílslysi Flateyrar. Ég á síðan ættir að börn til að leika sér.“
arins. Þannig hefur eitt leitt af á Breiðadalsheiði laust eftir rekja í Djúpið og á Strandir,
öðru. Síðan var farið að tala 1960. Af einhverri ástæðu var auk Önundarfjarðar, og líka
Góður staður fyrir börn
við mig um að taka sæti á hann kallaður Dúi. Steinþór í eitthvað hér vestur úr.“
Hildur: „Svo erum við
framboðslista Sjálfstæðis- Sjallanum er líka skírður eftir
Hildur: „Við erum með eina
flokksins til bæjarstjórnar- honum, og við fengum ekki tengdapabbi fimmmenningar, stúlku sem er að verða fjögkosninganna í vor, en þá sagði aðeins nafnið hans, heldur þannig að Dúi og dætur mínar urra ára og aðra sem er rúmeru sexmenningar af Strönd- lega tólf ára og fyrir þær báðar
ég strax nei. En þegar það fór einnig gælunafnið.“
um!“
að skýrast hvaða fólk yrði á
er þetta mjög góður staður.
listanum, þá leist mér ljómÉg gæti ekki hugsað mér að
Einhver hreinasti
andi vel á þennan hóp. Auk
vera með þær í Reykjavík,
Ekki áhyggjur
þess gerði ég mér grein fyrir
Vestfirðingur sem til er
hvorugan aldurinn. Hér er
að hér yrði að taka til hendinni
mjög góður tónlistarskóli.
af framtíð Flateyrar
á mörgum sviðum. Þá fóru
– Meira af þínum uppruna,
Eldri stelpan er í honum, og
viðhorfin að breytast. Ég hafði Steinþór…
– Framtíð Flateyrar...
ef hún hyggur á frekara nám á
skoðanir á málunum og mig
Steinþór: „Ég hef í sjálfu því sviði, þá er stórkostlega
„Eftir því sem mér skilst af
langaði til að taka þátt í fram- ættfræðingum er ég einhver sér ekki áhyggjur af framtíð góður tónlistarskóli á Ísafirði,
gangi þeirra. Eftir nokkra mestiVestfirðingur sem hugs- Flateyrar. Að vísu hefur maður sem jafnast á við það besta í
yfirlegu komst ég að þeirri ast getur. Menn eru að nálgast fundið fyrir dálitlu tómarúmi Reykjavík. Leikskólinn á Flatniðurstöðu að það gæti verið landnámsöldina en eru ekki á Flateyri vegna þeirra breyt- eyri er mjög öflugur. Færeyáhugavert og gefandi að starfa enn búnir að rekja ættir mínar inga í atvinnumálum og sveit- ingar gáfu okkur hús fyrir leikí bæjarstjórn.“
arstjórnarmálum sem orðið skóla eftir snjóflóðið og
út af Vestfjörðum.“

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

Fasteignaviðskipti
Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr söluskrá okkar, leytið nánari upplýsinga á skrifstofu.

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

Stórholt 11: 3ja herbergja íbúð á
3. hæð fyrir miðju. Laus. Verð:
4.300.000,Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 2.000.000
Strandgata 7: Þetta hús er nú til
sölu á aðeins kr. 6.500.000,Sunnuholt 1: Eitt glæsilegasta húsið
í bænum. 277m², ásamt bílskúr.
Túngata 18: 4 herbergja íbúð á 3.
hæð. Nýuppgerð. Verð kr. 6,9 millj.

Hlíðarvegur 14: Einbýlishús - kjallari, hæð og óinnréttað ris. Grunnflötur
ca. 90m². Húsið er nýuppgert að mestu. Verð: 10.400.000,-
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Urðarvegur 60: Glæsilegt raðhús, alls rúmlega 200m², ásamt bílskúr.
Skipti á minni eign á eyrinni koma til greina. Tilboð óskast.

BOLUNGARVÍK:
Búðarkantur 2: Rúmlega 200m²
stálgrindarhús.
Holtabrún 5: Ca. 140m² einbýlishús ásamt bílskúr.
Hafnargata 7: 86m² neðri hæð í
tvíbýlishúsi.
Hólastígur 5: Raðhús á einni hæð
ásamt bílskúr. Samtals 212m². Góð
áhvílandi lán, laust.
Höfðastígur 6: U.þ.b. 80m² kjallaraíbúð. Íbúðin er laus. Verð:
1.200.000,Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja
herbergja íbúðir. Verð: 1.500.000,til 3.000.000,Skólastígur 21: 3ja herbergja íbúð
á 1. hæð. Íbúðin er mjög falleg og er
auð. Verð kr. 3.700.000,Traðarland 10: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Verð: 7.200.000,Vitastígur 9: 2 x 75m² parhús.
Nýuppgert og mjög vandað.
Völusteinsstræti 3: Einbýlishús
ásamt bílskúr.
Völusteinsstræti 28: 150m²
einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Nýuppgert að utan. Verð:
7.000.000,-.

FLATEYRI:
Hjallavegur 9: 3ja og 4ja herbergja
íbúðir.
Hjallavegur 14 og 16: Lítil raðhús
á einni hæð.
Hjallavegur 18: Efri og neðri hæð í
tvíbýlishúsi.
Hjallavegur 20: Efri hæð í
tvíbýlishúsi
Hafnarstræti 23: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Húsið er laust. Verð:
2,600,000,Góð áhvílandi lán fylgja öllum
eignunum á Flateyri.

PATREKSFJÖRÐUR:
Aðalstræti 23: Lítið einbýlishús.
Húsið er laust. Verð: 600.000.Hjallar 10: Einbýlishús - laust.
Verð: 3.600.000,-

SUÐUREYRI:
Hlíðarvegur 10: Efri hæð í
tvíbýlishúsi. Góð áhvílandi lán.

ráðinn var ungur og ferskur
leikskólastjóri, sem býr á Ísafirði og vinnur á Flateyri! Það
sem er svo sérstætt við svona
stað, er að vinirnir á leikskólanum eru líka vinir utan hans.
Ég sé mikinn mun á einmitt
þessu og að ala upp barn í
Stokkhólmi eða í Reykjavík.
Þetta er allt annar heimur fyrir
börnin.“
– Það tekur korter eða tuttugu mínútur að aka á milli
Ísafjarðar og Flateyrar...
Steinþór: „Tuttugu mínútur
á löglegum hraða. Ég tek
strætó í vinnuna þegar það
hentar og hef verið einn tryggasti farþegi strætisvagna Ísafjarðarbæjar. Annars nota
Flateyringar þá þjónustu lítið,
en Þingeyringar miklu meira.
En þetta hentar mjög vel og er
miklu ódýrara en vera á einkabíl. Þetta sýnir mjög vel, að
hægt er að byggja upp bæjarfélag eins og núverandi Ísafjarðarbæ á mjög svipaðan
hátt og höfuðborgarsvæðið,
að búa á einum stað og sækja
vinnu á öðrum.“

er hvort það sé til húsnæði á
staðnum, þá verð ég að segja
nei, þó að fjöldi íbúða standi
auður. Margar af þessum
íbúðum eru í blokkum efst í
bænum, í öruggu skjóli við
varnargarðana nýju, og það
væri ekkert vandamál að
leigja þær út. Þegar fram líða
stundir verður þetta svæði það
skemmtilegasta og blómlegasta í bænum, þegar uppgræðslan og skógræktin fara
að taka við sér.“

Fuglasöngur og krunk,
malbik og þari

Steinþór: „Fuglalífið er
miklu fjölbreyttara þar en
niðri á eyrinni.“
Hildur. „Við bjuggum áður
efst í bænum og þar vöknuðum við söng mófuglanna á
morgnana, en nú búum við
niðri á eyrinni og vöknum við
gargið og krunkið í mávum
og hröfnum.“
Steinþór: „Og svo fáum við
brimið yfir húsið...“
Hildur: „Vonandi bara á
fjörutíu ára fresti.“
Steinþór: „Það er eitt af vorMatvælaiðnaður getur átt
verkunum að tína malbikið
bjarta framtíð á Flateyri og þarann úr garðinum.“
Hildur nefnir fjallgöngur
Hildur: „Svo má ekki
gleyma því, að á Flateyri er sem eitt af áhugamálum sínsterk deild úr Básafelli, þar um: „Það er í blóðinu.“ Hallsem er saltfiskvinnslan. Hún dór Ólafsson faðir hennar er
er blómleg og mikill vaxtar- tækjamaður hjá Norrænu
broddur í henni. Síðan er eldfjallastöðinni og ferðast
Skelfiskur hf. sem er búinn að mikið um landið.
Eitt helsta áhugamál Hildar
ganga í gegnum mikla þrautagöngu í upphafi, en við vonum og Steinþórs er eldamennska,
að nú séum við að sjá fyrir sérstaklega að elda eitthvað
endann á henni. Þetta er allt sem er „pínulítið erfitt“, allsfarið að ganga miklu betur. konar grænmetisrétti eða indFramtíðin er mjög spennandi verskan mat. „Ef við bjóðum
og möguleikarnir í fjölbreytni einhverjum í mat og eldum
afurðanna eru óþrjótandi. Nú indverska rétti, þá erum við
er til dæmis farið að framleiða allan daginn að búa til karríhakk sem selt er til Ameríku ið.“
– Eina matreiðslutækið sem
og notað þar í súpur...“
– Það væri kannski gott að undirritaður kann á er dósahnífur og matargerð með honláta sveppina fylgja með...
Hildur: „Ég sé það fyrir mér um er afar fljótleg...
Hildur: „Ef við erum að elda
hvernig matvælaiðnaðurinn
getur dafnað á Flateyri. Þetta eitthvað flókið fyrir kvöldið,
er alveg óskaplega góð vara þá verða börnin eiginlega að
sem Skelfiskur er að fram- fara í pössun strax um morgleiða. Ég tala nú ekki um hvað uninn, þannig að við getum
það eru miklu fleiri tegundir bara verið tvö út af fyrir okken kúfiskur sem hægt er að ur.“
-Einhver sérstök verkanýta. Ég tel að framtíðin sé
björt á Flateyri. Helst er það skipting?
húsnæðisskortur, sem háir
okkur um þessar mundir.“
Helgistund með

Vinnubrögð Húsnæðisstofnunar fyrir neðan
allar hellur

viskíi og vindli

Steinþór: Nei, eiginlega
ekki. En eins og karlmanna er
siður, þá eigna ég mér grillið.
Það að grilla er miklu meira
„Svo óheppilega vill til að en að henda pylsum eða lærisHúsnæðisstofnun ríkisins er sneiðum á grill. Ég geri úr
búin að eignast þar húsnæði í þessu miklar serimoníur og
hrönnum á síðasta ári. Mig er eiginlega hættur einhverju
minnir að það séu um sextán fljótaskriftargrilli eins og
íbúðir sem Húsnæðisstofnun flestir stunda. Ég grilla t.d.
eða Byggingasjóður ríkisins heil læri, sem er mikið „challá, og það húsnæði stendur allt enge“, og reyni að matreiða
autt, vegna þess að samkvæmt allt á grillinu í einu, meðlætið
einhverjum „innanhússregl- og allt. Þetta er þriggja tíma
um“ hjá stofnuninni leigja þeir prósess og auðvitað fylgja
það húsnæði ekki út, enda þótt viskí og vindill og aðrar lífsins
ekkert sé í lögum um að slíkt lystisemdir meðan á matmegi ekki. Það hefur staðið í reiðslunni stendur. “
miklum barningi að fá þessu
– Hverjir eru svo draumarbreytt, vegna þess að það nir um tómstundagaman þegstendur náttúrlega fyrirtækj- ar þið eruð orðin gömul?
unum fyrir þrifum. Það er
Hildur: „Þá ætlum við að
varla hægt að auglýsa eftir ferðast!“
starfsfólki, því að þegar spurt
- Hlynur Þór Magnússon.

Sumarkvöld í Neðsta

Laxness og
Vestfirðir

Einar Kárason rithöfundur
og Halldór Guðmundsson
bókmenntafræðingur fjalla
um tengsl Halldórs Laxness
viðVestfirði, fyrirmyndir héðan í bókum hans og ferðalög
skáldsins umVestfirði, á fyrsta
sumarkvöldinu í Neðstakaupstað á Ísafirði á þessu ári, en
þar er jafnan blandað saman
fróðleik, tónlist og skemmtun.
Laxnesskvöldið verður annað

kvöld, fimmtudagskvöldið
25. júní og hefst kl. 20.30.
Í sumar verða kvíar sumarkvöldanna færðar út og eru
fyrirhugaðar dagskrár í þremur kirkjum á Vestfjörðum. Sú
fyrsta verður í Ögurkirkju nk.
sunnudag kl. 16, en þar fjallar
Björn Teitsson sagnfræðingur
um sögu kirkjunnar og staðarins og Söngfjelagið úr Neðsta
syngur.

Gamla sjúkrahúsið (nýja safnahúsið) á Ísafirði er um þessar mundir nær óþekkjanlegt vegna róttækra endurbóta.
Verið er að endurnýja þakið á húsinu, hreinsa af því málningu og búa það undir nýja og einnig er verið að skipta um
alla glugga og útihurðir. Jafnframt er verið að rífa og hreinsa innan úr húsinu áður en það verður innréttað upp á
nýtt. Eiríkur og Einar Valur annast verkið og er stefnt að því að þessum áfanga verði lokið um áramót.

Á þessari mynd sem tekin
var um helgina sést
glögglega hversu gríðarlegt og tilkomumikið
mannvirki varnargarðarnir fyrir ofan Flateyri eru.
Nú eru einmitt síðustu
forvöð að sjá þá grábrúna
og nakta, því að sáning og
dreifing áburðar á
garðana og svæðið í kring
hefur staðið yfir að
undanförnu, eins og kom
fram hér í blaðinu í
síðustu viku.

Seljaland í Skutulsfirði

Gríðarmikill garður í undirbúningi
Undirbúningur er hafinn að
gerð snjóflóðavarnargarðs við
innanverðan Skutulsfjörð,
sem ná mun frá Seljalandi og
upp að Skíðheimum, en verklegar framkvæmdir hefjast
ekki fyrr en á næsta ári, að

sögn Ármanns Jóhannessonar, bæjarverkfræðings Ísafjarðarbæjar.
Þarna verður um mjög stóra
framkvæmd að ræða, ívið
minni í magntölum en varnargarðarnir fyrir ofan Flateyri.
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kaup & sala
ókeypis smáauglýsingar

Einbýlishús eða sérhæð
óskast á leigu á Ísafirði. Til
greina koma leiguskipti á
fimm herbergja íbúð í Hafnarfirði. Uppl. í síma 456
3516 eftir kl. 19.
Til leigu er nýuppgert
140m² einbýlishús á Suðureyri. Leiga kr. 30.000 á mánuði. Uppl. í síma 456 6237.
Ég er ellefu ára og er búin að
fara á barnfóstrunámskeið
hjá RKÍ. Ég bý á eyrinni á
Ísafirði og langar að passa
barn í sumar. Uppl. gefur
Jóhanna í síma 456 3215.
Óska eftir að kaupa hitavatnstúpu með litlum vatnsspíral. Uppl. í síma 456
7164.
Efnilegur húsbíll! Til sölu
er Benz sendibíll árg. 87,
dísel, sem er mjög efnilegt
eintak í húsbíl, fyrir þann
sem vill smíða sjálfur og á
meiri tíma en peninga. Gott
,,kram en boddy þarf að
snyrta. Uppl. gefa Jón í síma
896 3387 og Óskar í síma
893 8865 eða í síma 456
3092.
Til sölu er 2ja herb. íbúð á
eyrinni. Ásett verð er kr.
4,6 milljónir. Uppl. gefa
Þröstur eða Guðbjörg í síma
456 4469.
Rauðir Adidas-skór töpuðust á fótboltaæfingu inni á
Skeiði, fimmtudaginn 4.
júní. Finnandi vinsamlegast
hringi í síma 456 4330.
Til sölu er MMC Lancer
GLX 4x4 station, árg. 1988,
ekinn 181.500 km. Verð kr.
250 þús. Uppl. í síma 456
4218.
Til sölu er sófi, stóll og borð.
Selst ódýrt. Uppl. í símum
456 5361 og 456 4028.
Til sölu er lítil einstaklingsíbúð í Bolungarvík 
mjög ódýr. Uppl. í símum
456 7161 og 899 3182.
Til sölu er vel með fariðhústjald með fjögurra manna
svefntjaldi. Uppl. í síma 456
7741.
Til leigu er nýstandsett 4ra

herb. íbúð á eyrinni á Ísafirði. Uppl. í síma 456 3023
milli kl. 13-18.
Til sölu er ísskápur á kr.
5.000 og Hokus Pokus stóll,
barna borðklemmustóll og
trésmíðavél. Uppl gefur Árni
í síma 456 5196.
Veiðimenn!Laxamaðkar til
sölu. Uppl. í síma 456 3915.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Seljalandsvegi 71 á Ísafirði. Uppl. gefa Karl eða
Rannveig í símum 456 3803
eða 853 5827.
Til sölu er Mercedes Benz
280S, árg. 1980. Sjálfskiptur
með topplúgu, brúnn að lit.
Tilboð óskast. Á sama stað
er til sölu 28 Beco sjónvarp.
Uppl. í síma 456 4455.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
að Engjavegi á Ísafirði. Laus
frá 1. ágúst. Uppl. í síma
456 4039.
Óska eftir sófa, helst gefins
eða fyrir lítinn pening. Uppl.
í síma 456 4601.
Til sölu er Mobira NMT farsími með rafhlöðu eða tilbúinn í bílinn. Uppl. í síma
456 5250.
Til sölu er Mazda 929 árg.
1987, ekinn 130 þús. km.
Uppl. í síma 456 3794.
Til sölu er MMC Lancer
árg. 1988. Uppl. í síma 456
7525.
Óska eftir að kaupa NMT
farsíma. Uppl. í síma 456
3518.
Til sölu er Toyota Corolla
árg. 1990, sjálfskiptur,
reyklaus dekurbíll, sumarvetrardekk á felgum. Uppl. í
síma 456 7567.
Þvottavél óskast fyrir 1015 þús. kr. Á sama stað er til
sölu fallegur og vel með
farinn, rauður MMC Lancer
árg. 1989, ekinn 146 þús.
km. Uppl. í síma 456 6103.
Veiðimenn! Maðkar, eins
og laxinum líkar best til
sölu. Upplýsingar í símum
456 3041 og 456 4041.

Greipur Gíslason leikhússtjóri skrifar

Opið bréf til unglings á Ísafirði
Ágæti unglingur á Ísafirði.
Í síðustu viku birtist grein í
þessu blaði sem var opið bréf
til fræðslunefndar bæjarins frá
þér. Þar er greint frá óánægju
þinni gagnvart ,,mismunun á
unglingum,” eins og þú orðar
það. Ég er þeirrar skoðunnar
að allir, sem hafa áhuga á því
eigi að fá að vita um launakjör
starfsmanna bæjarins. Þar
sem grein þín er bréf til
fræðslunefndar og þar sem þú
biður hana um að svara spurningunum í bréfinu ætla ég ekki
að ræða það hér.
Hins vegar ætla ég að skrifa
um eitt sem þú nefnir og ég
tel rétt að ég svari. Þú ritar
eftirfarandi: ,,Eftir því sem
ég best veit var það geðþótti
eins mann sem réði því hverjir
fengu að vera með. Það voru
vinir hans. Er það ekki misrétti.” Ég er það glöggur að ég
sé við hvern er átt, engan annan en mig, ekki satt. Þetta
langar mig að leiðrétta.
Í febrúar síðastliðnum fór
ég á fund Halldórs Halldórssonar þáverandi framkvæmdastjóra Fjórðungssambands Vestfirðinga. Ég bar
upp hugmynd mína að starfrækslu farandleikhóps, einskonar atvinnuleikhúss sem
starfrækt yrði í sumar. Við
leikhúsið fengju vinnu krakkar sem allir hefðu komið að
leiklist og tónlist. Halldór náði
fljótlega í ferðamálafulltrúa
Vestfjarða, Dorothee Lubecki.
Við ræd dum hugmyndina
fram og aftur. Þeirri spurningu
var velt upp hverjir yrðu í
hópnum og strax þá var ég
með ákveðna aðila í huga,

HELGAR
Horfur á fimmtudag
og föstudag:
Austan og norðaustan
átt, yfirleitt kaldi, víðast
rigning og hiti 6-14 stig,
mildast suðvestan til.

Horfur frá laugardegi
til mánudags:
Fremur hæg norðaustlæg
átt, skúrir og svalt allra
nyrst og austast en fremur
milt annars staðar.

Sumaræfingar
Skíðafélagsins
Sumaræfingar fyrir göngu- og svigkrakka á
aldrinum 13-16 ára eru á þriðjudögum kl.
18:30 og á fimmtudögum kl. 18:30. Mæting
er við tjaldstæðið í Tunguskógi. Þjálfarar eru
Theodóra Mathiesen og Arnór Gunnarsson.
Sumaræfingar fyrir göngu- og svigkrakka á
aldrinum 10-12 ára eru á þriðjudögum kl.
20:00 og á laugardögum kl. 11:00. Mæting
er við Brúarnesti. Þjálfari er Gísli Einar Árnason.
Skíðafélag Ísafjarðar.
10
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MIÐVIKUDAGUR
13.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.15
16.35
16.50
17.10
17.30
17.45
18.00
18.05
18.30
19.00
19.30
20.05
20.35
21.05
22.00
22.30
22.50
23.40
01.10

Hart á móti hörðu
NBA molar
Cosby (10:25) (e)
Andrés önd og Mikki mús
Borgin mín
Snar og Snöggur
Dynkur
Súper Maríó bræður
Glæstar vonir
Sjónvarpsmarkaðurinn
Línurnar í lag
Fréttir
Nágrannar
Prúðuleikararnir (5:22) (e)
19>20
Fréttir
Moesha (14:24)
Sjáumst á föstudaginn (2:6)
Eins og gengur (1:8)
Tildurrófur (5:6)
Kvöldfréttir
Íþróttir um allan heim
Hart á móti hörðu
Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
13.00
14.45
15.30
16.00
16.25
16.45
17.10

Raunir einstæðra feðra (e)
Ein á báti (3:22) (e)
Mótorsport (e)
Eruð þið myrkfælin
Snar og Snöggur
Simmi og Sammi
Eðlukrílin

gerði ég þeim ljóst að ég vildi
fá að ráða hverjir yrðu í hópnum enda hugmyndin mín og
var þá einnig búinn að ræða
það við einhverja þeirra. Það
er ljóst að hver sem er hefði
getað komið með hugmynd
sem þessa en þar sem að í
þetta sinn var það ég þá hlaut
ég að eiga rétt á að hafa eitthvað um þetta að segja. Eftir
þennan fund var Dorothee
ferðamálafulltrúi sett í málið
og þau Halldór unnu eins og
hetjur að því að fjármagna
dæmið.
Ég hins vegar átti að koma
því á hreint hverjir yrðu í hópnum. Það var ljóst að hópurinn varð að vera samheldinn, ekki þýddi að taka inn
fólk sem ekki gæti unnið
saman. Einnig var nauðsynlegt að krakkarnir hefðu verið
í Leikgerð frú Løve í lengri
eða skemmri tíma. Til að hópurinn gæti staðið undir
skemmtidagskrá var einnig
ljóst að krakkarnir í hópnum
urðu kunna að lesa nótur og
geta spilað í hóp án þess að
þurfa stöðugar leiðbeiningar
frá kennara.
Ágæti unglingur, það eru
ekki margir til viðbótar við
þessa átta ,,vini mína” sem
uppfylla þessi skilyrði.
Það var ekki fyrr en eftir
páska sem Halldór, Dorothee
og ég uppskárum það sem til
var sáð í þeirri vinnu sem við
unnum.Við vorum komin niður á fast í fjármögnun hópsins. Bærinn, þ.e.a.s. Vinnuskólinn í Ísafjarðarbæ ætlaði
að reka hópinn. Hafist var
handa við að finna leikstjóra,

sjónvarpið
17.20
17.30
17.45
18.00
18.05
19.00
19.30
20.05
20.40
21.35
22.30
22.50
23.35

Bangsi litli
Sjónvarpsmarkaðurinn
Línurnar í lag
Fréttir
Nágrannar
19>20
Fréttir
Gæludýr í Hollywood (3:10)
Bramwell (1:10)
Ráðgátur (15:22)
Kvöldfréttir
New York löggur (8:22)
Raunir einstæðra feðra (e)
(Bye Bye, Love)
Bráðskemmtileg og mannleg gamanmynd um þrjá einstæða feður sem fá
börnin til sín um helgar með öllu sem
því fylgir. Nú er komið að því að þeir
læri sína lexíu, fái svolítið innsæi í
foreldrahlutverkið og láti stefnumót
við dularfullar konur lönd og leið.
01.20 Rottukóngurinn (e)
03.30 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
13.00
13.50
14.45
15.10
15.35
16.00
16.25
16.45
17.10
17.30
17.45
18.00
18.05
19.00
19.30
20.05
21.00

New York löggur (8:22) (e)
Læknalíf (11:14) (e)
Punktur.is (4:10) (e)
NBA tilþrif
Andrés önd og Mikki mús
Töfravagninn
Snar og Snöggur
Skot og mark
Glæstar vonir
Sjónvarpsmarkaðurinn
Línurnar í lag
Fréttir
60 mínútur (e)
19>20
Fréttir
Hættulegt hugarfar (16:17)
Ástarbjallan
(The Love Bug)
Sjálfstætt framhald vinsællar fjölskyldumyndar um Volkswagen bjöll-

búa til vinnuplan og vinna að
vinnutilhögun,
launum,
vinnutíma og þessháttar. Þá
vinnu unnum við Kristinn
Lyngmó og Rúnar Vífilsson.
Um þau mál verður fræðslunefnd að svara en sé þess
óskað að ég skrifi eða svara
spurningum munnlega þess
efnis þá er ég þess fús.
Og í tæka tíð var allt tilbúið,
hafist var handa við að skapa
og vinna að því sem hópurinn
tók sér fyrir hendur.
Til að bæjarbúar fái að vita
hvað við í hópnum erum að
gera verður að skrifa sérstaklega um það og kannski er
það blaða og fréttamanna að
gera það en lítið hefur verið

fjallað um þennan hóp í
fjölmiðlum bæjarins.
Að lokum unglingur, vil ég
þakka þér fyrir góð orð í okkar
garð og einnig fyrir að skrifa
þessa annars ágætu grein.
Ég vona að leikhópurinn og
starf mitt í þágu hans verði til
þess að gefa öðrum jákvæða
mynd af unglingum á Ísafirði,
það er ótrúlegt en satt, mér
tókst ætlunarverkið og ég er
mjög stoltur af bæjarfélaginu
sem vill margt fyrir okkur
unglingana gera.
Virðingarfyllst, annar
unglingur á Ísafirði,
Greipur Gíslason,
leikhússtjóri.

Afmæli

70 ára og 50 ára
Frú Margrét Eyjólfsdóttir Hlíðarstræti 6 í Bolungarvík
verður 70 ára föstudaginn 26. júní og þann 31. maí sl.,
varð Valur J. Karlsson, Holtabrún 15 í Bolungarvík 50
ára.
Í tilefni þess taka þau mæðgin á móti vinum og
ættingjum laugardaginn 27. júní milli kl. 15 og 18 í
Safnaðarheimilinu í Bolungarvík.

HELGAR

una Herbie sem hefur sjálfstæðan vilja
og kann ýmislegt fyrir sér. Nú má
Herbie hins vegar muna sinn fífil
fegurri og hefur raunar verið hent á
haugana eftir ömurlega útreið í
kappakstri. En þá birtist bifvélavirkinn og fyrrverandi kappaksturshetjan Hank Cooper og tekur Herbie
upp á sína arma. Þá sannast svo um
munar að ævintýrin gerast enn
22.35 Meint fullnæging karla
00.10 Browning-þýðingin (e)
01.45 Gloria (e)
03.45 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
09.00
09.10
09.25
09.30
09.45
09.50
10.15
10.40
11.05
11.30
12.00
12.25
14.00
14.30
16.05
17.05
18.30
19.00
19.30
20.05
20.30
21.00
22.50

HELGAR

veðrið

Eðlukrílin
Smásögur
Bangsar og bananar
Sögur úr Broca stræti
Bíbí og félagar
Tasmanía
Batman
Heljarslóð
Ævintýri á eyðieyju
Úrvalsdeildin
NBA molar
Hókus pókus (e)
Hver lífsins þraut (4:6) (e)
Borin frjáls: Nýtt ævintýri (e)
Blur - nyrst í norðrið (e)
Hringurinn (1:2) (e)
Glæstar vonir
19>20
Fréttir
Simpson-fjölskyldan (19:24)
Bræðrabönd (10:22)
Lögregluforinginn Jack Frost
Pörupiltar
(Sleepers)
Fjórir piltar alast upp í illræmdu hverfi
í New York. Þeir urðu miklir vinir og
reyndu að halda sér frá glæpum, en
stundum gátu þeir ekki stillt sig um
að prakkarast. Einu sinni fór prakk-

sportið

araskapurinn yfir strikið og þá lentu
þeir á heimili fyrir vandræðabörn.
Fangavörðurinn var miskunnarlaus,
misnotaði og píndi drengina. Mörgum árum síðar voru þer saman á
kaffihúsi og þar sáu þeir fangavörðinn á næsta borði.
01.15 McCabe og frú Miller (e)
03.10 Ferskir vindar (e)
04.50 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
09.00
09.30
09.50
10.15
10.40
11.10
12.00
12.15
13.00
15.15

Sesam opnist þú
Mási makalausi
Svalur og Valur
Andinn í flöskunni
Madison (39:39) (e)
Húsið á sléttunni (6:22)
Sjónvarpsmarkaður
Lois og Clark (5:22) (e)
Umhverfis jörðina á 80 dögum
Þögul kvikmynd (e)
(Silent Movie)
16.40 Andrés önd og Mikki mús
17.00 Hringurinn (2:2) (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ástir og átök (16:22)
20.35 Rýnirinn (5:23)
21.05 Körfuboltahetjan
(Celtic Pride)
22.35 60 mínútur
23.25 Umhverfis jörðina á 80 dögum
Óskarsverðlaunamynd eftir sögu
Jules Verne um ævintýri Phileas Fogg
og félaga hans. Fogg veðjaði í klúbbnum sínum að honum tækist að fara
umhverfis jörðina á 80 dögum og
leggur upp í ferðalagið ásamt einkaþjóni sínum. Hann veit ekki að í humátt á eftir þeim kemur leynilögga sem
telur fullvíst að Fogg hafi rænt Englandsbanka.
01.45 Dagskrárlok

Hilmar Örn Þorbjörnsson hestamaður á Ísafirði skrifar

Ábending til Tryggva Guðmundssonar og félaga í Golfklúbbi Ísafjarðar
Í frétt í 24. tbl. Bæjarins
besta fimmtudaginn 18. júní
um kæruleysi ísfirskra hestamanna kom fram að fyrir um
fjórum vikum gerðu ungmenni sér það að leik að ríða
hrossum niður um fimmtu
flöt, neðan til við Simsonsgarð
í Tungudal.
Í því sambandi langar mig
að spyrja Tryggva Guðmundsson formann Golfklúbbs Ísafjarðar, sem talað var við í
fréttinni, um það hvort að
hann geti fullyrt að ungmennin sem þarna voru á ferð, voru
að leika sér að ríða niður
fimmtu flöt. Ég spyr hann að
þessu vegna þess að ég var
þetta ,,ungmenni” sem að fór
á hesti niður fimmtu flöt og
ég veit þar af leiðandi alveg
hvað þarna fór fram.
Það sem fór þarna fram var

það að við vorum þrír
unglingar í reiðtúr í Tunguskógi og tvö okkar ákváðum
að skiptast á hestum sem og
við gerðum. Þar sem ég var
að fara á hest sem ég hafði
aldrei farið á áður, vissi ég
ekki hvernig hann myndi
bregðast við þegar ég myndi
fara á bak. Þegar ég reyndi
að fara á bak og var bara
kominn í annað ístaðið, rauk
hesturinn af stað með þeim
afleiðingum að hann hljóp
niður á fimmtu flöt.
Ég sem hef verið í hestamennsku í sjö ár hef ekki enn
fundið leið til að stoppa
snögglega 250 kílóa hest á
þeysireið, og ef Tryggvi
Guðmundsson kann ráð við
því að stoppa svo stóra og
þunga skepnu, þá er hann
vinsamlegast beðinn um að

deila þeirri vitneskju með
hestamönnum, vegna þess að
ef hestur ætlar sér að gera
eitthvað, þá fer hann þangað
alveg sama hvað knapinn segir
eða gerir, og ég tala nú ekki
um ef knapinn er ekki almennilega kominn á bak á
hestinum.
Og fer ég fram á það að
Tryggvi Guðmundsson dragi
þessi tilmæli til baka. Annars
er þetta alveg skiljanlegt að
þeir golfarar séu fúlir ef að
einhver eyðileggur það sem
þeir hafa verið mörg ár að
byggja upp og gera almennilegt, en ég ætla að leyfa mér að
gerast það frakkur að ráðleggja
Tryggva að kynna sér málin
betur áður en anað er útí hlutina
og vælt yfir þeim í blöðum.
Og ef að golfararnir vilja
hafa völlinn í friði, þá geta

þeir bara girt hann því þá
komast hvorki hross né sauðfé
inn á völlinn. En eiga þá gangandi vegfarendur að fara fram
á golfbann í Tungudal vegna
þess að þeir geta átt það á
hættu að fá golfkúlu í hausinn?
Lausnin felst ekki í því að
banna alla hestaumferð um
Tungudal og Holtahverfi því
þá sést ekkert líf í kringum
Ísafjörð. Ef það sjást hestar
hér og þar, þá er það tákn um
að það sé eitthvað líf í bænum
og eitthvað sé um að vera, en
ekki að hann sé alveg dauður.
En ef að það verður bönnuð
öll umferð hesta í Tungudal
og Holtahverfi, hvert eiga
hestamenn þá að snúa sér?
Eiga þeir bara að fara stífluhringinn inni í Engidal, en
hvað þá? Hvað eiga þá gang-

Getraun Landsbankans

Magni Hreinn vann
Á Atvinnuvegasýningu Vestfjarða sem haldin var fyrir
stuttu efndi Landsbanki Íslands á Ísafirði til getraunar fyrir
ungmenni 16 ára og yngri sem fólst í því að giska á hversu
miklir peningar væru í sparibauk sem var í sýningarbás
bankans. Alls tóku 452 gestir þátt í getrauninni og sá sem
komst næst fjárhæðinni reyndist vera Magni Hreinn
Jónsson. Hann giskaði á 11.820 krónur en í sparibauknum
reyndust vera 11.862 krónur. Að launum fékk Magni Hreinn
að eiga innihald bauksins.

GERVIHNATTA

MIÐVIKUDAGUR
10.40 HM-skjáleikurinn
13.40 HM í knattspyrnu
Frakkland - Danmörk
16.00 HM í knattspyrnu
Suður-Afríka - Sádi Arabía
Upptaka frá leik í Bordeaux.
17.50 Auglýsingatími
18.05 Táknmálsfréttir
18.10 Myndasafnið
18.35 Nýjasta tækni og vísindi
19.00 Lögregluskólinn (10:26)
20.00 Fréttir og veður
20.30 Víkingalottó
20.35 Laus og liðug (21:22)
21.05 Löggan á Sámsey (3:6)
22.05 Heróp (6:13)
(Roar)
Bandarískur ævintýramyndaflokkur
sem gerist í Evrópu á 5. öld og segir
frá hetjunni Conor, tvítugum pilti sem
rís upp gegn harðræði og leiðir þjóð
sína til frelsis.
23.00 Ellefufréttir
23.20 Fótboltakvöld
23.40 HM í knattspyrnu
01.40 HM-skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR
10.40 HM-skjáleikurinn
13.40 HM í knattspyrnu
Holland - Mexíkó
16.00 HM í knattspyrnu

Belgía - Suður-Kórea
17.50 Auglýsingatími
18.05 Táknmálsfréttir
18.10 Krói (7:21)
18.40 HM í knattspyrnu
Þýskaland - Íran
20.00 Fréttir og veður
20.20 HM í knattspyrnu
Þýskaland - Íran
Seinni hálfleikur.
21.20 Frasier (14:24)
21.50 112 Neyðarlínan (2:6)
22.05 Saksóknarinn (18:22)
23.00 Ellefufréttir og HM-yfirlit
23.20 HM í knattspyrnu
Bandaríkin - Júgóslavía
01.20 HM-skjáleikurinn

FÖSTUDAGUR
10.40 HM-skjáleikurinn
13.40 HM í knattspyrnu
Argentína - Króatía
16.00 HM í knattspyrnu
Japan - Jamaíka
Upptaka frá leik í Lyon.
17.50 Auglýsingatími
18.05 Táknmálsfréttir
18.10 Þytur í laufi (46:65)
18.40 HM í knattspyrnu
Kólumbía - England
Bein útsending frá fyrri hálfleik.
20.00 Fréttir og veður
20.20 HM í knattspyrnu
Kólumbía - England
Seinni hálfleikur.
21.20 Körlum getur skjátlast
(Irren ist männlich)
Þýsk gamanmynd frá 1994 um mann
sem kemst að því að hann getur ekki
verið faðir barnanna sem hann taldi
sig eiga með konunni sinni. Hann
ætlar að hafa uppi á rétta föðurnum
en kona hans og mágur reyna að
sannfæra hann um að hann sé faðirinn.

andi vegfarendur og hinir
ýmsu skokkhópar sem fara
þennan hring daglega sér til
góðs og gamans að gera?
Fara þeir ekki líka fram á
það að hestaumferð verði
bönnuð þar vegna þess að þeir
stíga annað veifið í hrossaskít?
Hvernig væri að hætta þessu
þrasi og girða bara utan um
golfvöllinn og þvo skóna ef
stigið er í skítinn. Það er
einfaldasta lausnin og hugsanlega sú eina rétta.
Hilmar Örn Þorbjörnsson.

Afmæli

80 ára

Karl Sigurðsson varð
áttræður 14. maí sl., og
eiginkona hans Kristjana
Hjartardóttir verður áttræð
1. júlí nk.
Af því tilefni ætla þau
hjón að taka á móti gestum
í félagsheimilinu í Hnífsdal laugardaginn 27. júní
milli kl. 15 og 18.

Aðalfundur
Aðalfundur Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða hf. verður haldinn í Stjórnsýsluhúsinu
á Ísafirði föstudaginn 26. júní nk. kl. 14:00.
Dagskrá samkvæmt samþykktum félagsins.
Stjórnin.

Innilegar þakkir til allra sem sýnt hafa okkur samúð og hlýju við
andlát og útför elskulegrar, litlu dóttur okkar

Emmu Kristínar

Magni Hreinn Jónsson tekur hér við verðlaununum úr
hendi þeirra Brynjólfs Þórs Brynjólfssonar svæðisstjóra
Landsbankans á Ísafirði og Bryndísar Baldursdóttur,
starfsmanns bankans.

Dorothee K. Lubecki Kjartan H. Ágústsson
Sundstræti 14, Ísafirði

sjónvarpið
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Söluaðili gervihnattabúnaðar: Frum-Mynd, við Norðurveg Ísafirði, sími 456 4853
23.05 Barist gegn bófunum
(New Jack City)
Bandarísk spennumynd frá 1991 um
tvo leynilögreglumenn sem reyna að
koma fíkniefnasala í New York á bak
við lás og slá.
00.45 HM í knattspyrnu
Rúmenía - Túnis
Upptaka frá leik sem fram fór í St
Denis fyrr um kvöldið.
02.45 Útvarpsfréttir
02.55 HM-skjáleikurinn

LAUGARDAGUR
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 HM-skjáleikurinn
11.00 Formúla 1
Bein útsending frá tímatökum í
Frakklandi.
12.15 Kappreiðar Fáks
14.15 HM í knattspyrnu
Bein útsending frá leik í 16 liða
úrslitum Í Marseille.
16.20 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (39:39)
18.30 HM í knattspyrnu
Bein útsending frá leik í 16 liða
úrslitum í París.
21.00 Fréttir og veður
21.35 Lottó
21.40 Georg og Leó (8:22)
22.10 Kavanagh lögmaður
Bresk sjónvarpsmynd frá 1997 þar
sem lögmaðurinn James Kavanagh
sækir mál gegn meintum stríðsglæpamanni nasista.
23.30 Nornirnar í Eastwick
(The Witches of Eastwick)

Bandarísk gamanmynd frá 1987
byggð á metsölubók eftir John
Updike. Þrjár konur í smábæ þrá að
kynnast hinum eina rétta. Draumur
þeirra kann að hafa ræst þegar
auðugur sérvitringur flyst til bæjarins
en hugsanlega er hann ekki allur þar
sem hann er séður.
01.25 Útvarpsfréttir
01.35 HM-skjáleikurinn

SUNNUDAGUR
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.50 HM-skjáleikurinn
11.40 Formúla 1
Bein útsending frá kappakstrinum í
Frakklandi.
13.40 HM-skjáleikurinn
14.10 HM í knattspyrnu
Bein útsending frá leik í 16 liða
úrslitum Í Lens.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Sander
18.15 Tómas og Tim (7:10)
18.30 HM í knattspyrnu
Bein útsending frá leik í 16 liða
úrslitum í St Denis.
21.00 Fréttir og veður
21.35 Sögur úr Hrísey
Fyrri þáttur af tveimur þar sem
Ingólfur Margeirsson rithöfundur
freistar þess að varðveita ýmsar
munnlegar alþýðusögur úr Hrísey.
Hér segja Hríseyingar sögur af sjálfum sér og öðrum sem varpa ljósi á alþýðumenningu, mannlíf og atvinnuhætti fyrr á tímum. Þættirnir eruríkulega skreyttir gömlum ljósmyndum
sem fæstar hafa birst áður.

22.05 Gamlar syndir
(Truth or Dare)
Bresk sjónvarpsmynd frá 1996 um blekkingar,
ástríður og svik sem koma upp á yfirborðið
þegar gamlir skólafélagar hittast.
23.45 Helgarsportið og HM-yfirlit
00.05 Útvarpsfréttir
00.15 HM-skjáleikurinn

Auglýsingar
og áskrift
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Á VESTFJÖRÐUM
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Hressar konur í kvennahlaupinu á Ísafirði á sunnudag.

Góð þátttaka í kvennahlaupinu í ár

399 hlupu á Ísafirði
Ekki tókst að slá
þátttökumetið í kvennahlaupinu á Ísafirði, sem
sett var fyrir tveimur
árum, en þá hlupu 428.
Nú voru þátttakendur
samtals 399 í vegalengdunum þremur, en
ekki var skráð sérstaklega hver hljóp hverja

vegalengd. Röð var ekki
heldur skráð, enda gildir
í þessu hlaupi ekki að
vinna, heldur að vera
með. Með í hlaupinu á
Ísafirði var einnig kvenþjóðin í Súðavík. Í
Bolungarvík hlupu 103
konur samanlagt 352
kílómetra, en velja mátti

um 2 eða 5 kílómetra
vegalengd. Þátttakendur
voru að þessu sinni lítið
eitt færri en áður hefur
verið. Á Flateyri kláruðust allir bolirnir, sem
voru 50 talsins, og
nokkrar fengu ekki boli,
þannig að þátttakendur
voru nokkru fleiri en 50.

Áður en konurnar á Ísafirði hófu hlaupið hituðu þær upp
við íþróttahúsið á Torfnesi.

Kærunefnd jafnréttismála úrskurðar um ráðningu bæjarritara

Ráðningin brot á jafnréttislögum
Kærunefnd jafnréttismála
komst að þeirri niðurstöðu í
síðustu viku að við ráðningu í
starf bæjarritara Ísafjarðarbæjar í desember á síðasta ári
hafi verið brotið gegn jafnréttislögum.
Þrír umsækjendur voru um
starfið, tveir karlmenn og ein
kona og var annar karlmaðurinn ráðinn í starfið. Kvenkyns
umsækjandinn óskaði eftir
því að kærunefnd jafnréttis-

mála tæki afstöðu til þess
hvort ráðningin bryti gegn
ákvæðum um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla í
jafnréttislögum.
Kærunefnd óskaði eftir
upplýsingum frá bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar um hvernig
staðið hefði verið að ráðningunni og var fyrirspurnin í níu
liðum. Meðal annars var beðið
um upplýsingar um menntun
og starfsreynslu umsækjenda,

skýringar á því hvað hefði ráðið vali milli umsækjenda og
yfirlit yfir æðstu embætti bæjarins og hvort kona eða karl
gegni þeim embættum.
Í svari bæjarins kom fram
að ekki hefði verið krafist
neinnar sérstakrar menntunar
til starfans og að stjórnendur
bæjarins telji menntun umsækjenda vera aukaatriði,
fyrst og fremst hafi verið litið
til víðtækrar stjórnunarreyn-

slu þess sem ráðinn var og
samskiptahæfni. Í svarinu
kom einnig fram að bæjarstjóri sé karlkyns sem og
yfirmenn annarra sviða en
stjórnsýslusviðs.
Í niðurstöðu kærunefndar
kemur fram það mat að kærandi sé hæfari til að gegna
starfinu og gögn vanti til að
styðja huglægt mat við ráðninguna. Jafnframt segir kærunefnd það skyldu Ísafjarðar-

Kærunefnd jafnréttismála
telur að ráðning bæjarritara
Ísafjarðarbæjar hafi brotið
gegn jafnréttislögum.
bæjar, skv. 5. gr. jafnréttislaga
að reyna af fremsta megni að
fjölga konum í stjórnunarstöðum.

BÍLATANGI
Ísafirði
Símar 456 3800 og 456

4580

