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Leikskólabörn tóku fyrstu skóflustungurnar að nýjum leikskóla á Torfnesi á föstudaginn.

Hafist handa við nýjan leikskóla í Ísafjarðarbæ

Leikskólabörn tóku fyrstu
skóflustungurnar á Torfnesi
Á föstudaginn voru teknar
skóflustungur að nýjum leikskóla að Torfnesi á Ísafirði.
Það voru leikskólabörn sem
önnuðust verkið, en þau höfðu
velt mikið fyrir sér dagana á
undan, hvað skóflustunga væri.
Leikskólinn mun rúma allt að
132 börn og þar af 88 í skammtímavistun. Með nýja skól-

anum verður útrýmt biðlistum
eftir leikskólaplássi í Ísafjarðarbæ.
Gert er ráð fyrir að húsið
verði fokhelt 30. september,
frágangi að utan verði lokið og
lóðin orðin fullnægjandi fyrir
skólastarfið fram á vor þann
14. janúar 1998. Fullnaðarfrágangur lóðar og þar með

verklok eru áætluð 15. júní á
næsta ári.
Nýi leikskólinn mun taka
yfir þá starfsemi sem verið
hefur á Hlíðarskjóli en Hlíðarskjól hefur verið rekið á
undanþágu s.l. ár og mun verða
lokað þann 1. september n.k.
að öllu óbreyttu. Starfsemi sem
þar hefur verið mun verða dreift

á aðra leikskóla á Ísafirði og
Skóladagheimilið sem verið
hefur í Skólaskjóli mun að
öllum líkindum verða flutt í
grunnskólann á Ísafirði, til þess
að mæta tímabundnu ástandi.
Ljóst þykir að biðlistar munu
lengjast nokkuð á meðan byggingu leikskólans stendur.

Vestfirskur skelfiskur á Flateyri

Skel ÍS-33 kemur til heimahafnar

Á fimmtudaginn í síðustu
viku kom Skel ÍS-33, nýtt skip
Vestfirsks skelfisks hf. til
heimahafnar á Flateyri. Skipið
er keypt frá Bandaríkjunum og
er áætlað að það hefji veiðar
um miðjan mánuðinn.
Veiðigeta Vestfirsks skelfisks eykst til muna með tilkomu skipsins og er gert ráð
fyrir að 30 manns vinni í
landvinnslunni þegar vinnsla

hefst. Hægt verður að sækja á
fjarlægari mið á Breiðafirði,
Faxaflóa og annars staðar við
landið.
Kaupverð skipsins og kostnaður við breytingar er á bilinu
95 - 100 milljónir króna en
skipið er kemur frá Tampa í
Florída og er það sérstaklega
hannað til skelfiskveiða.
Skipstjóri á Skel ÍS-33 er
Bjarni Harðarson.

Frelsi í innanlandsflugi fagnað
Í gær urðu tímamót í íslenskri flugsögu þegar farþegaflug innanlands var gefið frjálst. Íslandsflug hélt upp á
tímamótin á Ísafjarðarflugvelli á sunnudaginn og kynnti
Vestfirðingum starfsemi félagsins en það mun bjóða upp
á lægri fargjöld en áður hafa þekkst. Fargjald með
Íslandsflugi frá Ísafirði til Reykjavíkur og til baka kostar
aðeins 6.900 krónur, en hefur til skamms tíma kostað
11.800 krónur með félaginu og 12.930 krónur með Flugfélagi Íslands, þ.e.a.s. án afslátta.
Á kynningu Íslandsflugs á sunnudaginn var væntanlegum viðskiptavinum boðið að skoða flugvélar félagsins
sem notaðar verða í Ísafjarðarfluginu auk þess sem í boði
voru veitingar og skemmtiatriði. BB var á staðnum og
ræddi við Ómar Benediktsson, framkvæmdastjóra
Íslandsflugs, Magneu Guðmundsdóttur, forseta bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar og nokkra gesti á kynningunni.
Sjá umfjöllun á bls. 8 og 9.

Frá komu Skeljar ÍS-33 til Flateyrar á fimmtudaginn.
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Áhöfn Armelle
tekið eins og
kóngafólki í Æðey

Hesteyri - nýr
áfangastaður
í ferðaþjónustu
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héraðsdóms
? Sakfelling
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Mál framkvæmdastjóra Útgerðarfélags Bílddælinga

Hefur undirbúningur undir
keppnina verið
strangur?

Jens Andri Fylkisson,
keppandi í Vestfjarðavíkingnum:
Já, hann hefur verið
strangur og erfiður. Undanfarið hef ég verið að
bæta við þyngdir og eins
hef ég verið á malarvellinum á Torfnesi ásamt
félögum mínum og æft
eftirlíkingar af keppnisgreinunum. Annars er
útiaðstaða til frjálsíþróttaæfinga sama og engin
hérna á Ísafirði og því erfitt
um vik við undirbúning.

Aflraunakeppnin Vestfjarðavíkingurinn verður
haldin í fimmta sinn um
helgina og Jens Andri
Fylkisson er fyrsti Ísfirðingurinn sem ávinnur sér
rétt til þátttöku í henni.
Hann tók þátt í undankeppni til að komast í
aðalkeppnina og varð þar
í öðru sæti. Hann hefur
æft lyftingar frá 16 ára
aldri í Studio Dan á Ísafirði
og er af mörgum talinn
eiga góða möguleika í
Vestfjarðavíkingnum
1997, en hann er yngsti
keppandi sem tekið hefur
þátt í keppninni, aðeins
21 árs gamall.

Bæjarins besta
Stofnað 14. nóvember 1984

Útgefandi:
H-prent ehf.
Sólgötu 9,
400 Ísafjörður
% 456 4560
o 456 4564
Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson
Halldór Sveinbjörnsson
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson
Blaðamaður:
Magnús Hávarðarson
Netfang:
hprent@snerpa.is
Stafræn útgáfa:
http://www.snerpa.is/bb

Fimmtudaginn 12. júní var
kveðinn upp dómur í Hæstarétti
yfir fyrrum framkvæmdastjóra
Útgerðafélags Bílddælinga hf,
en maðurinn var sakfelldur í
Héraðsdómi Vestfjarða í vetur
og dæmdur til 10 mánaða
fangelsisvistar fyrir brot á
skattalögum. Þar af voru átta
mánuðir skilorðsbundnir til
tveggja ára og var framkvæmdastjóranum fyrrverandi
gert að að greiða eina og hálfa
milljón króna í sekt í ríkissjóð
eða sæta ella varðhaldi í 3
mánuði.
Hæstiréttur staðfesti sakfellingu ákærða, sem og heimfærslu brota hans til refsiákvæða. Framkvæmdastjórinn
fyrrverandi var dæmdur til
fjögurra mánaða fangelsisvistar, en fullnustu refsingar var
frestað í tvö ár og fellur hún
niður að þeim tíma liðnum
haldi hann almennt skilorð.
Jafnframt var framkvæmdastjóranum gert að greiða

tveggja milljóna króna sekt í
ríkissjóð innan fjögurra vikna
frá birtingu dómsins, eða sæta
ella 4 mánaða fangelsi.
Ríkissaksóknari skaut málinu til Hæstaréttar með stefnu
11. febrúar í vetur og krafðist
þess að refsing fyrrum framkvæmdastjóra yrði þyngd.
Maðurinn var ákærður fyrir
fjárdrátt og brot á skattalögum,
sem voru framin á árunum 1992
og 1993 í rekstri Útgerðarfélags
Bílddælinga hf., sem úrskurðað
var gjaldþrota 20. ágúst 1993.
Honum var gefið að sök að
hafa vanrækt að standa ríkissjóði skil á virðisaukaskatti að
upphæð tæpar 11 milljónir
króna og einnig að hafa vanrækt skil á staðgreiðslu opinberra gjalda starfsmanna að
upphæð 760 þúsund krónur.
Einnig fyrir að hafa ekki staðið
skil á afdregnum iðgjöldum
starfsmanna til lífeyrissjóða og
stéttarfélaga.
Fyrir Hæstarétti reisti fram-

Önundarfjörður

Skólarnir í Holti og á
Flateyri sameinaðir
Á fundi fræðslunefndar
Ísafjarðarbæjar á mánudaginn var samþykkt samhljóða
tillaga skólafulltrúa, Rúnars
Vífilssonar, um að Grunnskólinn í Holti og Grunnskólinn á Flateyri skuli verða
reknir sem einn skóli í
tveimur einingum, undir

stjórn eins skólastjóra. Í
tillögunni var jafnframt gert
ráð fyrir að starfandi skólastjóra í Holti, Rósu B. Þorsteinsdóttur, yrði gefinn
kostur á að gegna starfi
skólastjóra hins nýja skóla
sem bera á nafnið Grunnskóli Önundarfjarðar.

kvæmdastjórinn málabúnað
sinn einkum á því, að fullt
samkomulag hafi verið við
sýslumanninn á Patreksfirði
um fyrirkomulag innheimtu
virðisaukaskatts og staðgreiðsluskatta hjá Útgerðarfélagi Bíldælinga hf. Ekki hafi
verið litið á tímabundinn
greiðsludrátt sem refsiverðan
verknað, heldur sem viðskiptaskuld í vanskilum. Það hafi
verið látið átölulaust hjá sýslumanni þótt vanskil yrðu um
stuttan tíma vegna sveiflna,
sem geti komið fyrir í atvinnurekstri. Ákveðið skuldajöfnunarkerfi hafi verið í gangi við
sýslumann og einungis mismunur greiddur.
Hæstiréttur vísaði til laga
sem segja refsivert að skilaskyldur aðili afhendi ekki á
lögmæltum tíma staðgreidd
gjöld launa launamanns sem
hann hefur haldið eftir. Eins
var vísað í lög um virðisaukaskatt með sama hætti. Síðan
segir í dómi Hæstaréttar:
„Af framburði ákærða fyrir
héraðsdómi er ljóst að hann
ákvað að Útgerðarfélag Bílddælinga hf. léti hjá líða að
standa á réttum tíma skil á
umræddum gjöldum í ríkissjóð.

Þegar af þeirri ástæðu telst hér
fullnægt þeim huglægu refsiskilyrðum, sem leidd verða af
upphafsorðum tilvitnaðra lagaákvæða.
Við ákvörðun refsingar verður litið til þess, að greiðsla
13.000.000 krónum sem innt
var af hendi af hálfu útgerðarfélagsins til sýslumannsins á
Patreksfirði í janúarbyrjun
1993 og ætlað var að væri fyrir
öllum áföllnum virðisaukaskatti, tryggingargjöldum og
afdreginni staðgreiðslu, virðist
samkvæmt framlögðu yfirliti
hafa verið ráðstafað af sýslumanni 31. mars sama árs að
nokkru leyti til greiðslu annarra
skattskulda. Ákærði skýrði
skilmerkilega frá öllum sakargiftum og hefur ekki áður sætt
refsingu. Sýnt þykir að hann
hefur ekki hagnast persónulega
á broti sínu.“
Ákærði var, auk fangelsis
og sektar í ríkissjóð, dæmdur
til að greiða allan áfrýjunarkostnað málsins og Hæstiréttur
staðfesti ákvæði héraðsdóms
um sakarkostnað. Málið
dæmdu hæstaréttardómararnir
Garðar Gíslason, Gunnlaugur
Claessen og Markús Sigurbjörnsson.

Einstaklingsíbúð óskast

Starfsmaður Orkubús Vestfjarða óskar eftir
einstaklingsíbúð í Bolungarvík eða á Ísafirði.
Upplýsingar gefur Gestur í símum 456
3597 eða 897 3432.

Menningarstofnun
Eftir liðlega hundrað ára tilvist í fjórum bráðabirgða vistarverum,
þar af fimmtíu ár á Sundhallarloftinu, hillir loksins undir að bókasafnið
á Ísafirði, komist í húsnæði, sem samboðið er menningarstofnun af
því tagi og jafnframt boðlegt starfsfólki og gestum safnsins hvað
aðstöðu varðar. Vonir standa nú til að hægt verði að hefja starfsemi
í gamla sjúkrahúsinu á næsta ári.
Það var þarft verk þegar ákvörðun var tekin um að gamla
sjúkrahúsið skyldi verða samastaður bóka- og listasafns, þegar
upphaflegu hlutverki þess lyki. Áratugur er síðan þessi ákvörðun var
tekin og litlu skemmri tíma hefur þetta, hið fegursta hús bæjarins
staðið autt og yfirgefið. Þessi dráttur ber því vitni að ekki hafi alltof
mikill hugur fylgt máli.
En kannski er ekki rétt að sýta um of hið liðna og kannski hafa
bæjarstjórnir þessa tímabils haft öðrum og þarfari hnöppum að
hneppa en að spreða peningum í húsakynni bóka- og héraðsskjalasafnsins. Hvað sem því líður, hefur dýrmætur tími farið forgörðum.
Þetta er þeim mun alvarlegra þegar, í fyrsta lagi hefur reynst útilokað
að nýta safnið sem skyldi og í annan stað hefur hluti þess stundum
legið undir skemmdum sakir lélegs og lítils húsnæðis.
Um það verður ekki deilt að þrátt fyrir þröngan stakk, sem bókasafninu hefur verið sniðinn til margra ára með litlum fjárframlögum,

Bolungarvík

Markaðsdagurinn
12. júlí
Hinn árlegi markaðsdagur í Bolungarvík verður
haldinn laugardaginn 12.
júlí og hefst hann kl. 13 við
tjaldsvæðið. Þeim söluaðilum sem ætla að taka
þátt í deginum er bent á að
skráning er í síma 456 7554
og eru þeir vinsamlega
beðnir um að skrá sig sem
fyrst.

Ísafjörður

Andreas
sýnir í
Slunkaríki

Andreas Karl Schulze
opnar sýningu í Slunkaríki
n.k. laugardag kl. 16:00.
Sýningin er sérstaklega
unnin í salinn og stendur
til 27. júlí. Opið verður frá
fimmtudögum til sunnudaga kl. 16-18.

RKÍ

Sumardvalarferð
Sumardvalarferð deilda
Rauðakross Íslands á Vestfjörðum verður farin dagana 20.-26. ágúst. Dvalið
verður á Hótel Eddu Stóru
Tjörnum í Þingeyjasýslu.
Pantanir og frekari upplýsingar verða veittar eftir
7. júlí frá kl 18:00-20:00
hvert kvöld, í símum 456
7770 og 456 2606.

Leiðari

þá er safnið til fyrirmyndar. Það ber að þakka vökulum augum
forstöðumanns safnsins og starfsfólki hans. Á engan er hallað þótt
sagt sé, að Jóhann Hinriksson, sem fyrir nærri aldarfjórðungi ,,skrapp
til Ísafjarðar hefur unnið þrekvirki í uppbyggingu safnsins við erfiðar
aðstæður. Verður starf hans seint fullþakkað.
Bóka- og skjalasöfn eiga að vera hjarta hvers bæjarfélags. Þau
geyma verðmæti, sem mölur og ryð fá ekki grandað. Þar er að
finna sögu fólksins og fyrirtækjanna, sögu sveitarfélagsins. Ef ekki er
hlúð að þessum stofnunum og starfsemi þeirra, fara forgörðum
verðmæti, sem aldrei verða bætt.
Sem að hefur verið vikið, er gamla sjúkrahúsið hið fegursta hús.
Það ber að varðveita í upprunalegri mynd þótt ýmislegt verði að
bæta m.a. aðgengi. Vonandi hvarflar aldrei að bæjaryfirvöldum
að þrengja að húsinu með nýjum byggingum. Svæðið fyrir framan
húsið, frá Túngötu að kirkjugarði ber að skipuleggja sem heild til
útivistar og hátíðarhalda. Á þetta hefur áður verið bent, hér á þessum vettvangi.
Hin nýja menningarmiðstöð í gamla sjúkrahúsinu, þar sem vagga
byggðar á Eyri við Skutulsfjörð stóð, mun auka vegsemd
Ísafjarðarbæjar sem höfuðstaðs Vestfjarða.
s.h.
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Enn ósamið um vaktavinnukaup

64 starfsmönnum Básafells
og Bakka í Hnífsdal sagt upp
Þegar starfsmenn Bakka hf.
í Hnífsdal mættu til vinnu á
mánudagsmorgun var 17 þeirra
afhent uppsagnarbréf. Vinna
hefur legið niðri hjá fyrirtækinu
í Hnífsdal frá því fyrir verkfall
en vinnsla hófst að nýju á
mánudaginn. Við uppsagnirnar
fækkar starfsfólki úr 46 í 39,
en samkvæmt heimildum
blaðsins er gripið til uppsagnanna vegna þess að ekki hefur
náðst samkomulag við starfsfólk um vaktavinnukaup. Því
ætlar fyrirtækið að láta starfsmenn vinna dagvinnu eingöngu
sem krefst minna vinnuafls.
Básafell sagði einnig upp 47
fastráðnum starfsmönnum á
mánudaginn. Í tilkynningu frá
fyrirtækinu segir, að þar sem

vaktavinnusamningar hafi ekki
tekist til þessa, sé óhjákvæmilegt að segja upp áðurnefndum
fjölda starfsmanna. Í tilkynningunni segir einnig:
„Það eru mikil vonbrigði að
til þessara uppsagna þurfi að
koma, en það er von fyrirtækisins að áfram verði unnið að
því að koma áðurnefndum
samningum á svo uppsagnirnar
þurfi ekki að koma til framkvæmda nema að litlum hluta.
„Með uppsögnunum er ekki
verið að gera annað en að
þvinga starfsfólk til samninga
um vaktavinnukaup. Verkafólki var boðið upp á vaktavinnusamning sem var hvergi
nærri nógu góður og af því að
honum var hafnað, þá var því

sagt upp,“ sagði Pétur Sigurðsson, forseti ASV og formaður
Verkalýðsfélagsins Baldurs í
samtali við blaðið. Hann sagði
að ekki hafi verið haldinn nema
einn fundur með verkalýðsfélögunum um vaktavinnusamninga en sá fundur var
haldinn 19. júní að frumkvæði
Bakka, Básafells og fyrirtækja
á Hólmavík og Súðavík. Samningaumleitanir hafa farið fram
á vinnustöðum, en án árangurs
enn sem komið er. Pétur sagði
það sína skoðun að málið ætti
að leysa á sameiginlegum
grundvelli verkalýðsfélaganna
og sagðist reiðubúinn til viðræðna um leið og vilji til samninga kæmi í ljós hjá vinnuveitendum.

Lífeyrissjóður Vestfirðinga

Stigainneign sjóðfélaga hækkuð um 5%
Um síðustu áramót var hrein
eign Lífeyrissjóðs Vestfirðinga
til greiðslu lífeyris 7.768
milljónir króna og hafði hækkað um 15,3% frá árinu áður.
Þetta kom fram á ársfundi
sjóðsins 28. júní s.l.
Raunávöxtun ársins 1996
miðað við vísitölu neysluverðs
var 8,9% og lífeyrisbyrði 33%.
Greiðandi sjóðfélagar vegna
vinnu í landi voru 3.348 og

1.384 vegna starfa við sjómennsku. Lífeyrisþegar voru
763.
Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt Talnakönnunar hf.
á stöðu sjóðsins miðað við
árslok 1996, eru eignir sjóðsins
með núvirðingu um 2.120
milljónum króna hærri en
áfallin skuldbinding. Ef litið
er til framtíðarréttar og áætlunar um framtíðariðgjöld, eru

eignirnar um 1.368 milljónum
króna hærri en áætlaðar skuldbindingar.
Ársfundur sjóðsins samþykkti að hækka stigainneign
allra sjóðfélaga í Lífeyrirsjóði
Vestfirðinga um 5% þann 1.
janúar 1998. Einnig samþykkti
fundurinn að hækka uppbót á
lífeyrisgreiðslur um 4,3%.

Önundur Jónsson yfirlögregluþjónn tekur við lyklum nýju bifreiðarinnar úr höndum Guðmundar Guðjónssonar sölumanns hjá Heklu, sem er með umboð fyrir Mitsubishi á Íslandi.
Á myndinni er einnig sýslumaðurinn á Ísafirði, Ólafur Helgi Kjartansson.

Ísafjörður

Lögreglan fær nýja bifreið
Í gær fékk lögreglan á Ísafirði afhenta nýja bifreið af
gerðinni Mitsubishi Spacewagon sem mun leysa af hólmi
MMC Galant af árgerð 1993,
sem að sögn Önundar Jónssonar, var búið að keyra vel á
þriðja hundrað þúsund kílómetra. Nýja bifreiðin sem notuð verður við vegaeftirlit, er

Uppákomur í tengslum við
komu Bremen á laugardag
mun bregða á leik við Edinborgarhúsið og fyrir framan
Upplýsingamiðstöðina, við
suðurenda hússins, verður útimarkaður.
Handverksfólk í sveitarfélaginu og harðfiskbændur munu

verður okkar sívinsæla kaffihlaðborð þar sem hver hnallþóran er annarri glæsilegri

Opið milli kl. 15:00 og kl. 18:00

Léku 10 leiki í Reykjavík
Leikirnir hjá 4. flokki gengu
ekki eins vel, en þar hlutu
drengirnir mikla reynslu við
að spila við bestu lið landsins.
Æfingar hjá 8. flokki eru
hafnar hjá Boltafélagi Ísafjarðar, en þær eru fyrir krakka
6 ára og yngri, jafnt stráka sem
stelpur. Æfingarnar verða mikið í formi leikja og er boltaæfingum fléttað þar inn á milli,
en einnig verður farið í grunn-

hhootel
tel
edda

Sunnudaginn 6. júlí

hafa þar vörur sínar á boðstólum. Útimarkaðurinn hefst
klukkan hálf tíu um morguninn
en hvað lengi tónaflóð og
vörusala standa lengi fram eftir
degi, fer eftir veðri og aðsókn.

Æfingaferð hjá BÍ

Um síðustu helgi fóru drengir í 4. og 5. flokki Boltafélags
Ísafjarðar í æfingaferð til
Reykjavíkur. Þetta voru um 40
drengir á aldrinum 11 til 14
ára. Þar voru spilaðir 10 leikir
og gekk yfirleitt vel hjá BÍ og
sigruðu drengirnir í 5. flokki A
t.d. jafnaldra sína í HK og
Breiðabliki. B lið 5. flokks
sigraði lið Vals og C lið 5.
flokks sigraði Breiðablik.

Spacewagoninn varð ofan á
þegar borið var saman verð
bílanna.
Auk nýja bílsins samanstendur bílakostur lögreglunnar
nú af Nissan Patrol árgerð
1993, Toyota Touring árgerð
1995 og VW Transporter árgerð 1996.

hotel
edda

Ísafjörður

Laugardaginn 5. júlí nk.
kemur skemmtiferðaskipið
Bremen til Ísafjarðar í annað
sinn í sumar. Skipið leggst að
bryggju og búast má við farþegum og skipverjum á ferð
um bæinn. Harmonikkuleikari

fjórhjóladrifin og verður útbúin
á hefðbundinn hátt, með talstöð, farsíma, hraðamælingatæki og fleira. Önundur segir
bifreiðina ekki sérhannaða til
lögreglustarfa, heldur sé um
hefðbundinn fjölskyldubíl að
ræða. Valið stóð á milli fyrrgreindar bifreiðar og bifreiðar
af Subaru Legacy gerð, en

Verið velkomin!

reglur fótboltans.

Starfsfólk Hótel Eddu Núpi
Sími 456 8222

Nýtt símanúmer

450 4500

hotel
edda

Tilvalinn sunnudagsbíltúr,
að skreppa í Dýrafjörð
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Okkur var tekið eins
og kóngafólki í Æðey
 segir Jean Alain Cam, skipstjóri frönsku skútunnar Armelle T.
Fyrir skömmu var frönsk skúta stödd í
Ísafjarðarhöfn og vakti hún mikla athygli þeirra
sem þangað lögðu leið sína. BB lék forvitni á að
vita hverjir þarna væru á ferð og hvers vegna.
Skipstjóri skútunnar, Jean Alain Cam, tók
blaðamanni opnum örmum þegar hann æskti leyfis
um að fá að koma um borð og taldi ekki nema
sjálfsagt að sýna farkostinn og svara nokkrum
spurningum.
Jean Alain, starfar sem
skurðlæknir við sjúkrahús í
Frakklandi, lét smíða skútuna,
Armelle T. fyrir tveimur árum
og er í sinni annarri ferð á
henni. Armelle T. lætur ekki
mikið yfir sér og virðist ekki
mjög stór fyrr en komið er undir
þiljur, en plássið þar er ótrúlega
gott. Skútan er 18 metrar að
lengd og 5 metra breið og er
búin öllum mögulegum þæg-

indum. Í fyrra sigldi Jean Alain
um Bretlandseyjar og var það
nokkurs konar prufusigling að
hans sögn. Nú ákvað hann hins
vegar að láta til skarar skríða
og ráðast í alvöru langsiglingu.
Ísland varð fyrir valinu, en að
sögn Jean Alain er hann að
koma í fyrsta skipti til lands
sem hefur heillað hann lengi.
Lagt var af stað frá Frakklandi
16. maí áleiðis til Skotlands

sem er þriggja sólarhringa
sigling. Þar eyddu Jean Alain
og áhöfn hans, sem eru vinir
og vandamenn, fjórum dögum
í að skoða sig um. Síðan var
lagt af stað til Íslands og tók
ferðin hingað einnig þrjá
sólarhringa. Allt gekk eins og í
sögu að sögn skipstjórans.
Veðrið var gott alla leiðina og
kom Armelle T. til Eskifjarðar
27. maí. Síðan hafa Jean Alain
og áhöfn siglt um og komið
víða við, m.a. í Höfn í Hornafirði, Siglufirði, Vopnafirði,
Húsavík og Akureyri, þar sem
skipt var um hluta áhafnarinnar.

Áhöfnin eru vinir
og vandamenn
Eins og áður sagði er áhöfnin
vinir og vandamenn Jean Alain

Franska skútan Armelle T, í Ísafjarðarhöfn.
og fóru nokkrir þeirra heim til ur mikið upp úr að hver hlutur
Frakklands frá Akureyri og sé á sínum stað.
aðrir komu í staðinn. Eiginkona
skipstjórans var búin að vera
Reykjavík er ekkert
með frá upphafi ferðar, en fór
áleiðis til Frakklands frá Ísaatriði í mínum huga
firði til að sækja son þeirra
hjóna. „Hún kemur aftur eftir
Jean Alain ætlar að sigla um
viku,“ sagði Jean Alain. Hann Vestfirði í u.þ.b. tvær vikur og
sýndi blaðamanni síðan skút- skoða áhugaverða staði. Hann
una sem er hin glæsilegasta að var spurður um hvað honum
öllu leyti og mikið lagt í allan hafi þótt merkilegast í ferðinni
aðbúnað. Skipstjóraklefinn er hingað til.
eins og svíta í skemmtiferða„Það var mjög gaman að
skipi, með tvíbreiðu rúmi og koma til Húsavíkur. Við skoðhvaðeina. Allar innréttingar eru uðum okkur um, fórum um
úr harðviði og skipulag er eins borð í fiskibát og fengum fullt
og það getur best orðið. Tvö af skemmtilegu fólki í heimbaðherbergi með sturtum eru í sókn. Einnig fannst okkur
skútunni og tveir áhafnarklefar Hornvík á Hornströndum
með kojum. Þvottavél og áhugaverð og sérstaklega
þurrkari eru til taks í vélarrúmi fuglalífið sem er mjög líflegt
og öll siglingatæki eru af þar. Ég held að ég verði samt
fullkomnustu gerð. Það vakti að segja að heimsókn okkar í
athygli hversu allt var snyrti- Æðey beri hæst í mínum huga.
legt og hreint um borð og Fuglalífið þar og umhverfið er
greinilegt að skipstjórinn legg- frábært og fólkið sem býr þar

Pantanasíminn
er 456 3367

Jean Alain Cam, skipstjóri og eigandi Armelle T., ásamt áhöfn sinni um borð í skútunni.

5.600.000,Urðarvegur 25 - Hraunprýði: 155m²
5-6 herbergja íbúð á 2 hæðum að
hluta í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr. Skipti
á ódýrari eign möguleg. Tilboð
óskast.
Urðarvegur 45: 131,2m² 4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð: 7.500.000,-

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

o

456 4547

Fasteignaviðskipti
Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins
sýnishorn af söluskrá skrifstofunnar. Allar frekari
upplýsingar varðandi söluskrá fasteigna eru veittar
á skrifstofunni að Hafnarstræti 1, 3. hæð.

Einbýlishús / raðhús
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,Heiðarbraut 6: 133,3m² einbýlishús
á einni hæðásamt bílskúr. Verð:
10.700.000,Hliðarvegur 26a: 120m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt kjallara.
Verð: 6.700.000,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,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.
Mjallargata 8: 117,8m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.Laust
mjög fljótlega. Verð: 7.400.000,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.

3ja herbergja íbúðir
Brautarholt 12: 161,2m² einbýlishús á einni hæð
ásamt 56m² bílskúr. Góð greiðslukjör. Laust 1. ágúst.
Tilboð óskast.
Skipti möguleg á Eyrinni. Verð:
9.900.000,Stakkanes 6: 144 m² raðhús á
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

Silfurgata 9: 150m² einbýlishús, 4ra herbergja
á tveimur hæðum, ásamt garði, kjallara
og geymsluskúr. Verð: 6.800.000,4

MIÐVIKUDAGUR 2. JÚLÍ 1997

Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,Engjavegur 31: 92,1m² 4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.900.000,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. Hagstæð lán fylgja. Verð: 7.000.000,Hjallavegur 12: 113,9m² 4ra - 5

er mjög elskulegt. Okkur var
tekið eins og kóngafólki og var
boðið inn á heimili innfæddra
til að þiggja veitingar. Fólkið
var skemmtilegt og fræðandi
og ég vil koma kæru þakklæti
á framfæri til þess ef ég má,“
sagði Jean Alain sem átti varla
orð til að lýsa hrifningu sinni á
móttökunum í Æðey.
Eftir að Vestfirðir hafa verið
kannaðir hyggst Jean Alain
halda för sinni áfram og vissi
það eitt að hann ætlaði að koma
við í Flatey á Breiðafirði og í
Vestmannaeyjum áður en haldið yrði af stað áleiðis heim.
Aðspurður um hvort hann ætlaði ekki koma við í Reykjavík
sagði Jean Alain:
„Ég hef meiri áhuga á smærri
stöðum og því ósnortna og hef
þess vegna takmarkaðan áhuga
á að koma til Reykjavíkur. Þó
getur verið að við komum við
þar, en það er ekkert atriði í
mínum huga.“

herbergja íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi.
Verð: 5.500.000,Pólgata 4:136 m² 5 herbergja íbúð á
2 hæð í þríbýlishúsi ásamt litlum
bílskúr. Verð: 5.500.000,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
herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýli.
Verð: 7.900.000,Sólgata 5: 102m² 6 herbergja íbúð á
tveimur hæðum í norðurenda í tvíbýlishúsi. 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,Stórholt 13: 103m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýslishúsi ásamt innbyggðum bílskúr. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 7.900.000,Tangagata 20: 70m² 4ra herbergja
íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Verð:
3.500.000,Túngata 12: 98,9m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Mikið
uppgerð. Verð: 6.700.000,Túngata 21: 77,5m² 4ra herbergja
risíbúð í þríbýlishúsi. Verð:

Fjarðarstræti 13: 80m² íbúð á efri
hæð í tvíbýlishúsi, tvö aukaherbergi í
risi og kjallara. Verð 5.700.000,Hlíðarvegur 27: 76m² íbúð á efri
hæð tvíbýlishúsi ásamt 35m² bílskúr.
Mögulegt að taka bíl uppí. Laus 15.
júlí. Verð: 5.400.000,Pólgata 6: 55m² risíbúð á 3. hæð,
suðurenda í fjölbýlishúsi. Mikið
endurnýjuð. Verð: 3.900.000,Seljalandsvegur 67: 107m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýli. Verð: 6.000.000,Silfurgata 11: 56.2m² þriggja herbergja íbúða á 3. hæð í fjölbýlishúsi.
Öll nýlega uppgerð. Tilboð óskast.
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.100.000,Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Skipti á eign
á Eyrinni. Verð: 4.900.000,Stórholt 11: 80m² 3ja herbergja íbúð
á 3 hæð í fjölbýlishúsi. Verð:

6.000.000,Stórholt 11: 80 m² 3ja herbergja
íbúð á 2 hæð í fjölbýlishúsi ásamtinnbyggðum bílskúr. Verð: 6.900.000,Stórholt 11: 72,6m² 3ja herbergja
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
4.500.000,Urðarvegur 80: 82m² íbúð á jarðhæð
í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 6.800.000,-

2ja herbergja íbúðir
Grundargata 2:2ja herbergja íbúð á
1. hæð í fjölbýlishúsi. Tilboð óskast.
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,Túngata 20: 2ja herbergja íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi. Mikið uppgert.
Verð: 4.900.000,-

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

Stórholt 9: 74,6m² íbúð á 1. hæð fyrir miðju
í fjölbýlishúsi. Verð: 5.300.000,-

Íshúsfélag Ísfirðinga

Sumarfrí og framkvæmdir við móttöku
Hlé verður gert á vinnslu í
Íshúsfélagi Ísfirðinga frá 21.
júlí til 18. ágúst í sumar en
fyrirhugaðar eru endurbætur á
fiskmóttöku hússins auk þess
sem áætlað er að mála það að
utan.
Að sögn Bjarna Traustasonar, framleiðslustjóra, verður settur upp hráefnisflokkari
sem stærðarflokkar fiskinn sem
síðan verður settur í ískrapa.
„Fiskurinn verður settur í vatn
og ískurl þannig að þrýstingurinn á fiskinn minnkar og
vökvatapið minnkar. Þetta gæti
mögulega leitt til aukinnar
nýtingar upp á 1-2%,“ sagði
Bjarni í samtali við blaðið.
Hráefnisflokkarinn er hannaður og smíðaður hjá Póls á
Ísafirði og segir Bjarni að
kerfið sé sjálfvirkt þannig að
talsverð hagræðing eigi að
hljótast af. 3X-Stál á Ísafirði
sér um hliðarkerfi svo sem
innmötunarkerfi og kerfi fyrir
ískrapann en Bjarni áætlar að
uppsetningu og frágangi verði

Starfsfólk Íshúsfélags Ísfirðinga verður í sumarfríi frá 21.
júlí til 18. agúst.
lokið í byrjun september.
irnar hafi verið ákveðnar áður
55 manns hafa unnið í Íshús- en til verkfallsins kom. „Hráfélaginu að undanförnu og efnistaðan er þannig að það
verður starfsfólk í sumarfríi á hefði þurft að stoppa hvort sem
meðan framkvæmdir við fisk- var. Hráefni á mörkuðunum er
móttöku hússins standa yfir. bæði dýrt og nýting þess léleg.
Aðspurður um hvort ekki hafi Nýtingin er alltaf minni á færakomi til greina að sleppa sum- fiski en togarafiski, bæði út af
arlokun vegna verkfallsins, ormi og losi,“ sagði Bjarni.
segir Bjarni að framkvæmd-

Jens Andri Fylkisson er fyrsti Ísfirðingurinn sem vinnur sér rétt til þátttöku í keppninni. Á
myndinni má sjá hann við æfingar, en þess má geta að bobbingurinn sem hann er að lyfta er
um 100 kíló að þyngd.

Vestfjarðavíkingurinn haldinn í 5. sinn

Afmæli

Golfklúbbur Ísafjarðar

Nýtt æfingasvæði
tekið í notkun

Golfklúbbur Ísafjarðar hefur
tekið í notkun nýtt æfingasvæði
í Tungudal sem að sögn golfáhugamanna mun gjörbylta
allri aðstöðu til æfinga og
kennslu fyrir byrjendur og
lengra komna í íþróttinni.
Svæðið er gengt golfvellinum
handan árinnar, en það er vel

fallið til höggæfinga og hafa
verið sett upp merki sem gefa
til kynna hversu langt er slegið.
Aðstöðu sem þessa hefur lengi
vantað á golfsvæðið í Tungudal
og vonast golfmenn og konur
til að það leiði til enn almennari
þátttöku í golfíþróttinni.

50 ára

Mánudaginn 7. júlí verður Guðni Geir Jóhannesson
50 ára. Af því tilefni býður
hann vinum og vandamönnum til veislu að Skíðheimum Seljalandsdal,
laugardaginn 5. júlí kl. 18.

Ísfirðingur í fyrsta
sinn meðal keppenda
Aflraunakeppnin Vestfjarðavíkingurinn fer fram í fimmta
sinn um helgina en hún hefur
vakið mikla athygli undanfarin
ár. Keppnin fer fram á nokkrum
af fegurstu stöðum Vestfjarða
og í henni taka þátt mestu
kraftajötnar landsins og þar á
meðal núverandi Vestfjarðavíkingur, Hjalti „Úrsus“ Árnason.
Samtals taka átta manns þátt
í keppninni að þessu sinni og í
fyrsta skipti er Ísfirðingur
meðal keppenda. Jens Andri

Fylkisson heitir hann, er 21 árs
gamall og yngsti keppandinn
að þessu sinni. Aðrir keppendur
eru auk Jens Andra og Hjalta,
þeir Torfi Ólafsson sem betur
er þekktur sem Loðfíllinn,
Auðunn Jónsson, Unnar Garðarsson, Pétur Guðmundsson,
Vilhjálmur Hauksson og Jón
„Bóndi“ Gunnarsson.
Keppnin hefst í Flókalundi
kl. 21:00 á fimmtudaginn, en
þá verður keppt í axlalyftu. Á
föstudaginn verður haldið til
Patreksfjarðar og keppt í steina-

Ísafjarðardjúp

Fjölskylduhátíð
90 ára í Djúpmannabúð
Afmæli

Ástkær eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir og afi

Steingrímur Pétursson
frá Hjöllum

lést að heimili sínu laugardaginn 28. júní. Jarðarförin
fer fram laugardaginn 5. júlí kl. 14:00 í Ögurkirkju.
Vilborg Ólafsdóttir
Guðrún Steingrímsdóttir
Þorbjörn Steingrímsson

Jóhann Snorri Arnarsson
Guðfinna B. Guðmundsdóttir
Pétur Steingrímsson
og barnabörn.

Laugardaginn 5. júlí n.k.
verður Þórður Sigurðsson
frá Hnífsdal, nú á Hlíf 1,
90 ára. Í tilefni þess verður
hann og fjölskylda hans
með opið hús fyrir vini og
kunningja í húsi starfsmanna Orkubús Vestfjarða
í Engidal, frá kl. 15:00 á
afmælisdaginn.

Efnt verður til fjölskylduhátíðar í Djúpmannabúð um
helgina og verður boðið upp
á fjölbreytta dagskrá fyrir
alla aldurshópa. Hátíðin hefst
á laugardaginn kl. 17 með
leikjum fyrir börn en síðan
verður dansleikur fyrir þau
kl. 19. Um kvöldið verður
almennur dansleikur og mun

Stebbi Jóns leika fyrir dansinum.
Fjölskylduhátíðin er orðin
fastur liður í starfsemi Djúpmannabúðar og hefur gestum
farið fjölgandi ár frá ári. Næg
tjaldstæði eru fyrir hendi og
góð aðstaða fyrir fjölskyldur
sem vilja skemmta sér saman.

lyftu, drumbalyftu og bóndagöngu kl. 13.00. Sama dag kl.
17:00 verður keppt í „Sundlaugargrein Svans“ í sundlauginni á Tálknafirði en í greininni
bera keppendur 150 kg tunnur
frá miðju sundlaugarinnar og
fara með þær upp á bakkann. Á
laugardaginn hefst keppni kl.
13:00 á Bíldudal og fer þá fram
bíldráttur á höndum, áburðarhleðsla og 360° ganga, sem er
grein sem ekki hefur sést á
Íslandi áður. Vestfjarðavíkingurinn 1997 endar svo með
stórdansleik í félagsheimilinu
Baldurshaga á Bíldudal þar
sem hljómsveitin Papar mun
halda uppi fjörinu.
Forsvarsmenn keppninnar
búast við fjölda áhorfenda, en
enginn aðgangseyrir er rukkaður. Búist er við að Ísfirðingar
fjölmenni til að fylgjast með
sínum manni, en aðeins er um
1½-2 tíma akstur á mótsstað.

Nýtt símanúmer
tímapantanir

450 4511
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Reglulegar ferðir til Hesteyrar í sumar

Sigling með Blika og kaffi
í gamla læknishúsinu
Á miðvikudaginn í síðustu
viku hófu eigendur farþega- og
skemmtibátsins Blika ÍS-879
reglulegar skemmtisiglingar til
Hesteyrar í Jökulfjörðum. Af
því tilefni var fulltrúum fjölmiðla og öðrum gestum boðið
í ferðina til að kynnast því sem
í boði er.
Þau Kiddý og Hafsteinn á
Blika bjóða upp á ferðirnar í
samstarfi við Birnu Pálsdóttur,
sem ætlar ásamt börnum sínum
að taka á móti farþegum í sumar
með kaffi og veitingum í gamla

læknishúsinu á Hesteyri. Eiginmaður Birnu, Vagn Hrólfsson,
var fæddur á Hesteyri og hafði
gætt læknishússins fyrir eiganda þess um árabil. Hann hafði
lagt drög að kaupum að húsinu
þegar hann lést um aldur fram,
en Birna og börn keyptu húsið
síðan fyrir nokkrum árum og
hefur það verið tekið í gegn og
er aðstaðan orðin mjög góð til
móttöku gesta. Á efri hæð
hússins verður boðið upp á
gistingu í lengri eða skemmri
tíma ásamt aðgangi að eldunar-

aðstöðu.
Áætlað er að Hesteyrarferðir
Blika taki um fjóra tíma og er
byrjað á hringferð um Jökulfirði þar sem farþegar eru
fræddir um það sem fyrir augu
ber. Síðan er farið í land á
Hesteyri og gengið með leiðsögn um gamla þorpið, en
síðustu ábúendur fóru frá
staðnum árið 1952. Hápunkturinn er svo heimsókn í læknishúsið þar sem framreitt verður
ilmandi kaffi og heimabakað
bakkelsi.

Ásdís Hrólfsdóttir, Birna Hjaltalín Pálsdóttir og Inga Vagnsdóttir. Birna ætlar að reka
kaffihús í gamla læknishúsinu á Hesteyri í sumar ásamt börnum sínum, sem þekkt eru sem
Vagnssystkinin frá Bolungarvík.

Náttúrufegurð er mikil á Hesteyri og veðursæld með eindæmum.
Náttúrufegurð er mikil á
Hesteyri og veðursæld með
eindæmum eins og sannaðist í
fyrstu ferð Blika þangað. Fróðlegt er að kynnast sögu staðar-

ins og fólksins sem þar bjó, en
um 80 manns bjuggu á Hesteyri
þegar flest var. Hesteyrarferðir
Blika eru góð viðbót við
vaxandi framboð skoðunar- og

skemmtiferða á Vestfjörðum,
en ferðirnar verða farnar kl.
15:30 á sunnudögum, miðvikudögum og föstudögum í allt
sumar.

Kiddý og Hafsteinn á Blika ÍS, fara til Hesteyrar alla sunnudaga, miðvikudaga og föstudaga
kl. 15:30.

Aðalmót Sjóstangaveiðifélags Ísfirðinga

Búist við fjölda keppenda af öllu landinu
Ernir og Bolungarvík áttust við á fimmtudagskvöld í hörkuleik á Torfnesi og lauk viðureigninni
með 3-1 sigri Bolvíkinga. Þrír leikmenn Arna og einn leikmaður Bolungarvíkur fengu að sjá
rauða spjaldið og voru útilokaðir frá frekari þátttöku í leiknum.

Vestfjarðariðillinn í knattspyrnu

Ernir efstir eftir fimm leiki
Nú hefur hvert lið lokið
fimm leikjum í c-riðli 3. deildar
í knattspyrnu, en í þeim leika
eingöngu vestfirsk lið. Ernir
Ísafirði leiða riðilinn með 12
stig, en liðið tapaði 1-3 gegn
Bolvíkingum í leik í 2. umferð
á Torfnesi á Fimmtudaginn.
Bolvíkingar eru einnig með 12
stig, en óhagstæðara markahlutfall. Á laugardaginn léku
HVÍ og Reynir Hnífsdal á Þórustaðarvelli og lyktaði þeim leik
með sigri Reynis 1-6.
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Staðan 30. júní í 3. deild - C riðli - „Vestfjarðariðli“:
Nr.
1.
2.
3.
4.

Félag:
Leikir: Unnið: Jafntefli: Tapað: Mörk: Netto: Stig:
Ernir Ísafirði
5
4
0
1
38:7 31
12
Bolungarvík
5
4
0
1
19:10 9
12
Reynir Hnífsdal 5
2
0
3
21:13 8
6
HVÍ
5
0
0
5
4:52 -48
0

Á fimmtudaginn leika Reynir og Ernir á Torfnesi og hefst
leikurinn kl. 20:00. Enginn
leikur er um helgina en á
fimmtudag í næstu viku mætast
Reynir og Bolungarvík á Torfnesi og á laugardag mætast HVÍ
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og Ernir á Þórustaðarvelli.
Markahæstu menn fram að
þessu eru þeir: Hálfdán Gíslason hjá Bolungarvík með tíu
mörk og Jóhann Bæring Gunnarsson hjá Örnum með níu
mörk.

Aðalmót Sjóstangaveiðifélags Ísfirðinga verður haldið á föstudaginn og laugardaginn, en mótið er hluti af
Íslandsmótinu í sjóstangaveiði, með þátttakendum víðs
vegar að af landinu. Mótið
verður að þessu sinni alfarið
frá Bolungarvík þar sem
flestir aðkomnir keppendur
munu gista.
Róið verður á 10-30 rúmlesta trébátum með reyndum
skipstjórum sem flestir hafa
margoft tekið þátt í sjóstangaveiðikeppni á vegum
félagsins. Veiðitími er 7-8
klukkustundir hvorn daginn
og verður látið úr höfn kl.
07:00 á föstudags- og laugardagsmorguninn. Mótssetning
verður á morgun í veitingahúsinu Víkinni í Bolungarvík.
Í fyrra var mesta veiði frá
upphafi í keppni hjá Sjóstangaveiðifélagi Ísfirðinga
þegar 7,8 tonn veiddust, eða
314 kg á stöngina. Ekki er að

Frá sjóstangaveiðimóti: Komið að landi í Bolungarvík eftir
góðan dag.
efa að mikið verður veitt ef
veðurguðir leyfa, en gert er ráð
fyrir metþátttöku keppenda.
Upplýsingar og skráning er
hjá Þóri í síma 456 3298,
Ragnheiði í síma 456 7124,
Sigrúnu í síma 456 4044 og

Sigríði í síma 456 4145. Þátttökugjald er kr. 10.000 en
auk mótsgjaldsins er innifalið í gjaldinu veislumáltíð
og dansleikur á lokahófi
seinni daginn.

Nýtt þjónustufyrirtæki á Ísafirði

Ísafjörður

Sendiþjónusta Gulla
á fullri ferð í sumar

Erlendu ferðafólki býðst að
heimsækja vestfirsk heimili

Í sumar verður erlendum
ferðamönnum gefinn kostur á
að kynnast að eigin raun
vestfirskum heimilum með því
að fara og borða með fjölskyldum og eyða kvöldstund
með þeim. Þetta er þriðja
sumarið sem boðið er upp á
þennan möguleika en upphaflega var það starfsmaður ensku
ferðaskrifstofunnar Arctic
Experience sem fékk hugmyndina og kom henni áleiðis
til Áslaugar Alfreðsdóttur
hótelstjóra á Hótel Ísafirði. Hún
sagði í samtali við blaðið að
reynslan fram að þessu hafi
verið góð og dæmi væru um að
náinn vinskapur hefði komist
á milli erlendra ferðamanna og
vestfirskra fjölskyldna.
„Ferðamennirnir sem koma
í sumar á vegum Arctic Experience eru Englendingar og
Bandaríkjamenn og þeim verður boðið upp á að velja á milli

þess að borða á hótelinu eða í
heimahúsi. Reynsla okkar fram
að þessu er að flestir kjósa þeir
að fara í heimahús því þeim
leikur hugur á að vita hvernig
innfæddir búa og vilja kynnast
lífsháttum og menningu þeirra
og þar á meðal matarmenningu.
Það eru 4-5 ferðamenn sem
fara til hverrar fjölskyldu í
kvöldmat og gestgjafarnir bera
á borð það sem þeir kjósa
sjálfir. Eftir matinn er boðið
upp á kaffi og spjallað um stund
og um tíuleytið eru ferðamennirnir sóttir og keyrðir á náttstað,“ segir Áslaug aðspurð um
hvernig svona heimsóknir
gangi fyrir sig.
Hún segir að hvergi annars
staðar á landinu sé erlendum
ferðamönnum boðið upp á
þennan möguleika, en þeim
finnist mjög spennandi að
kynnast íslenskri gestrisni sem
er víst talsvert frábrugðin því

sem gerist í öðrum löndum.
„Íslendingar eru sérstakir að
því leyti að þeir eru tilbúnir til
að opna heimili sín fyrir
útlendingum og það hefur sýnt
sig hérna. Útlendingarnir hafa
verið yfir sig hrifnir að afloknum heimsóknum og hóparnir
bera gjarnan saman reynslu
sína.“ segir Áslaug. Aðspurð
segir hún að undanfarin sumur
hafi gengið vel að fá fólk til
bjóða til sín erlendum gestum.
Fjölskyldunnar fá greitt fyrir
hvern gest en í hugum flestra
er það ekki greiðslan sem
skiptir máli, heldur ánægjan
yfir að fá tækifæri til að kynna
land og þjóð og kynnast í
leiðinni menningu annarra
þjóða.
Áslaug vill benda fólki sem
áhuga hefur á að gerast gestgjafar að hafa samband við sig
á Hótel Ísafirði.

Gunnlaugur Ingi Ingimarsson á og rekur Sendiþjónustu Gulla á Ísafirði. Hann
býður einstaklingum og fyrirtækjum upp á þá þjónustu að
sendast með „allt milli himins og jarðar,“ eins og hann
orðar það. Til sendiferðanna
notar Gulli hjól með stórum
aftanívagni sem hann segir
einstakan í sinni röð. Gulli
sagði í samtali við blaðið
hann væri að vinna í
Samkaup fyrir hádegi, en
eftir hádegi og á kvöldin væri
hann í ferðum fyrir hina og
þessa. Hann vildi sérstaklega
benda eldri borgurum á að
nýta sér þjónustuna - hann
væri boðinn og búinn til að
fara í búð fyrir þá eða í aðrar
sendiferðir. Gulli bað um að
blaðið kæmi símanúmeri

Sendiþjónusta Gulla hefur yfir að ráða góðum búnaði til
sendiferðanna, eins og sjá má.
Sendiþjónustunnar á framfæri
en það er: 456 4184, eftir
hádegi og á kvöldin. Gulli notar
auðvitað tæknina og er með

símboða sem fólk getur
hringt í, en númerið er: 845
3626.

Aðeins einn eignarskatt á fasteignir
fasteignaskattur felldur niður

Fasteignarskattar snerta
hverja fjölskyldu í landinu
hvort heldur um eigendur
húsnæðis eða leigjendur er
að ræða. Skattarnir eru drjúgur hluti af húsnæðiskostnaðinum. Um er að ræða tvo
skatta, annars vegar fasteignaskatt sem rennur til
sveitarfélagsins og hins vegar
eignarskatt sem ríkið innheimtir. Þeir eru hins vegar
ólíkir og er fasteignaskatturinn sýnu verri. Hann miðast
ekki við áætlað markaðsvirði
eignarinnar heldur tilbúið
uppreiknað mat og er lagður
á samkvæmt því mati. Ekkert
tillit er tekið til þess hve
mikið eigandinn skuldar í
eigninni og því má segja með
nokkrum rétti að greiddur sé
fasteignarskattur af skuldunum. Eignarskatturinn til
ríkisins er aðeins lagður á
markaðsvirði eignarinnar og
þá að frádregnum skuldum
sem henni tengjast, þ.e.
aðeins raunveruleg eign er
skattlögð.
Á liðnum vetri lagði ég
fram viðamikið frumvarp um
róttækar breytingar á skattlagningu fasteigna þar sem
gert er ráð fyrir að fella niður
fasteignaskattinn til sveitarfélaga og þar með verði
skattlagning á fasteignir
einungis ríkisskattur. Samtals lækkar frumvarpið skatta
á fasteignir um 2400 milljónir króna á ári þegar það er
að fullu komið til framkvæmda. Auk þess mun
vatnsgjald lækka um 150
milljónir króna árlega miðað
við núverandi álagningu.

Skattleggja skortinn
á verðmæti eigna!

„Þetta heitir að
skattleggja skortinn
á verðmæti eignarinnar fremur
en að skattleggja
verðmætið eins og
ætlunin er.“
Á árinu 1990 var lögum um
tekjustofna sveitarfélaga breytt
að kröfu samtaka sveitarstjórnarmanna þannig að í stað þess
að leggja á fasteignaskatt til
sveitarfélaga samkvæmt fasteignamati, sem endurspeglar
mat á markaðsvirði eignarinnar, var tekin upp sú regla að
miða við áætlað markaðsverð
eignarinnar eins og það væri ef
eignin væri í Reykjavík. Ekki
þarf að taka fram að Reykjavíkurmatið er alltaf hærra en
raunverulega matið. Með öðrum orðum eignarskattur á
fasteign er ekki lagður á
verðmæti eignarinnar heldur
hærri tala. Þetta heitir að
skattleggja skortinn á verðmæti
eignarinnar fremur en að skattleggja verðmætið eins og
ætlunin er. Það þarf ekki að
fara mörgum orðum um það að
óeðlilegt hlýtur að teljast að
mönnum sé gert skylt að borga
eignarskatt af verðmætum sem
þeir eiga ekki. Það hlýtur að
koma mjög til álita hvort slík
skattlagning hafi nokkurn tíma
staðist ákvæði stjórnarskrár,
ekki síst eftir að ákvæði jafnræðisreglu voru færð í stjórnarskrána fyrir tveimur árum. Má
færa fyrir því gild rök að
skattlagning af þessu tagi svipi
mjög til eignarupptöku.
Skiljanlegt er að sveitarfélög
telji sig þurfa svipaðar tekjur
þar sem þau hafi svipuð verk-

efni og útgjöld, en það réttlætir
ekki að jafna tekjunum með
þessum hætti. Benda má á að
jöfnunarsjóður sveitarfélaga
hefur þetta hlutverk og þar á
auðvitað jöfnunin að fara fram
með framlögum frá ríkissjóði.

50% hækkun gjaldstofns 500 milljónir kr.
Það er aðeins í fimm sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu
þar sem fasteignaskattur leggst
á fasteignamatið óbreytt, í
öllum öðrum sveitarfélögum
er gripið til þess að hækka
matið fyrir álagningu skattsins.
Núgildandi regla, sem í frumvarpinu er lagt til að verði afnumin, hækkar gjaldstofninn á
mannvirki í sveitarfélögunum
úr 309 milljörðum kr. í 433
milljarða kr. Það er ekki lítil
hækkun, 124 milljarðar króna
enda skilar hún 500 milljónum
króna árlega í hærri fasteignaskatt en annars væri. Ef íbúðir
og íbúðarherbergi eru athuguð
sérstaklega kemur í ljós að
fasteignamat þeirra er hækkað
um 87 milljarða kr. eða um
50%. Með því að færa gjaldstofninn til fasteignamats lækkar fasteignaskatturinn að meðaltali um þriðjung af núverandi
fasteignaskatti hjá hverjum
íbúðareiganda. Það er mismunandi eftir sveitarfélögum hver
lækkunin yrði, en mest yrði
hún þar sem markaðsverð er
lægst og á Vestfjörðum yrði
hún víðast hvar meiri en
meðaltalið.

Aðeins skuldlaus
eign skattlögð
Í frumvarpinu, sem ég flutti,

Þingmaðurinn skrifar
er lagt til að strax verði afnumin
skattlagning á annað en fasteignamat og árið 1999 verði
tekið tillit til skulda eins og
gert er við eignarskatt til
ríkisins og þá verði skattarnir á
einstaklinga sameinaðir í einn
skatt, eignarskatt til ríkisins,
sem verði 1,7% í stað 1,2% af
skuldlausri eign. Það þýðir í
raun að núverandi fasteignaskattur verður lagður niður og
núverandi eignarskattur hækkar um 0,5%. Samtals lækkar
gjaldtakan af fasteignum um
2400 milljónir kr. árlega við
þessa breytingu, auk áætlaðrar
150 milljóna króna lækkunar á
vatnsgjaldi, en það er tengt
fasteignaskattinum.
Eftir
stendur fasteignaskattur á
atvinnuhúsnæði en hann yrði
einnig ríkisskattur og gert ráð
fyrir að fella hann saman við
eignarskattinn eins og gagnvart
einstaklingum og íbúðarhúsnæði. Sá skattur er áætlaður
vera um 3000 milljónir kr. en
lækka um 200 mkr. við það að
einvörðungu verði lagt á fasteignamat og um 100 mkr. við
það að lagt er til að landbúnaður
verði undanþegin fasteignaskatti.

borgarsvæðisins, meiri þar sem
fasteignaverð er lágt og minni
þar sem það er hærra. Ég hygg
að það sé ekki fjarri lagi að
skattalækkunin bæti kaupmáttinn meira en nýgerðir kjarasamningar. Þá tel ég að dreifing
skattalækkunarinnar verði jafnari eftir tekjuhópum en yrði
við lækkun skatta á tekjur eins
og lækkun tekjuskattsins. Sú
aðgerð dreifir peningunum upp
eftir öllum tekjustiganum og á
þann hátt að hátekjumenn fá
meiri skattalækkun mælt í
krónum en lágtekjufólk. Með
því að verja skattalækkuninni í
lækkun húsnæðiskostnaðs fær
lágtekjumaðurinn sömu fjárhæð og hátekjumaðurinn ef þeir
búa í sambærilegri íbúð. Að
sönnu getur hátekjumaðurinn
búið í dýrara húsnæði, en
munurinn í húsnæði er minni
en í tekjum svo í heildina tekið
er lækkun húsnæðiskostnaðar
betri aðgerð til kjarajöfnunar
en bein lækkun tekjuskatts. Þá
hefur lækkun húsnæðiskostnaðar þann kost að draga fram
kosti þess að íbúðarverð er lágt
og það er nauðsynlegt því
annars er hætt við að lága
verðið festist í sessi.

Skattalækkun tengd
húsnæðiskostnaði
í stað tekna

Sveitarfélög fái hlutdeild
í óbeinum sköttum

Lækkun fasteignaskattsins
kemur nær öllum til góða þar
sem kostnaðurinn við að búa í
húsnæðinu lækkar. Að meðaltali má ætla að lækkunin verði
um 27 þús. kr. á ári utan höfuð-

Fasteignaskattur hefur skilað
sveitarfélögunum tæplega 6
milljörðum kr. í tekjur árlega.
Slíkur tekjustofn verður ekki
aflagður án þess að annar komi
í staðinn. Í frumvarpinu er lagt
til að sveitarfélögin fái hlut í

Kristinn H. Gunnarsson.
virðisaukaskatti. Þetta er nýmæli því hingað til hefur
ríkissjóður setið einn að
óbeinum sköttum, en þeir
skattar eru mjög tengdir
hagsveiflunni í þjóðfélaginu
á hverjum tíma. Fyrirsjáanlegt er að ríkissjóður mun
hagnast á næstu árum um
milljarða kr. árlega vegna
uppgangs í efnahagslífinu
svo sem framkvæmda við
stóriðju. Sveitarfélögin verða
á hinn bóginn lítið vör við
uppsveifluna þar sem tekjur
þeirra ráðast af tekjum íbúanna og fasteignasköttum.
Þessir tekjustofnar breytast
ekki mikið við þensluna og
víða alls ekkert. Sérstaklega
munu sveitarfélög á landsbyggðinni fara varhluta af
þessum tekjum sem munu
streyma í ríkissjóð á næstu
árum. Hins vegar hefur samdrátturinn í sjávarútvegi á
undanförnum árum komið
illa við þau, tekjur manna
hafa lækkað og færri hafa
vinnu af sjávarútveginum.
Núverandi fyrirkomulag
getur því ekki talist gott og
er því lagt til að breyta því
og á þann veg að landsbyggðin geti notið góðærisins, þótt
uppsveiflast sé á suðvesturhorninu. Ef menn meina
eitthvað með því að ein þjóð
búi í þessu landi þá verða
menn að sýna það í verki að
það á ekki bara við byrðarnar
heldur líka ávinninginn.
Kristinn H. Gunnarsson
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Ómar Benediktsson, framkvæmdastjóri Íslandsflugs

Viðskipti við Íslandsflug tryggja
áframhaldandi lág fargjöld
Að sögn Ómars Benediktssonar, framkvæmdastjóra Íslandsflugs, er hið nýja fargjaldaverð félagsins til kynningar um óákveðinn tíma en
hann segir að það ráðist síðan
af móttökum viðskiptavina
hvert framhaldið verði. Hann
segist hafa þá trú að lækkun
fargjalda muni hafa verulega
þýðingu fyrir íbúa landsbyggðarinnar og færi höfuðborgarsvæðið nær þeim og að
sama skapi landbyggðina nær
höfuðborgarsvæðinu.
„Ég held að þetta sé algjör
bylting á báða bóga. Fólk
kemur t.d. meira hingað og
öfugt, þannig að þessi lækkuðu
fargjöld auka verulega samgang á milli Íslendinga almennt. Besta leiðin til að
tryggja lág fargjöld er að sem
flestir fljúgi með Íslandsflugi.
Við erum reyndar búnir að setja
okkur að ná nokkuð hárri
sætanýtingu eða 75-80%, misjafnt eftir leiðum. Ef fólk flýgur
með okkur þá er það að tryggja
sér áframhaldandi lág fargjöld,
þannig að það má líta á þetta
sem ákall til markaðarins frá
okkar hendi,“ segir Ómar að-

spurður um þýðingu flugfrelsis
og lægri fargjalda fyrir Vestfirðinga.
Hann segir að niðurstöður
markaðskönnunar sem Íslandsflug gerði í maí, hafi leitt í ljós
þá athyglisverðu staðreynd að
Vestfirðingar væru ekki eins
viðkvæmir fyrir verði fargjalda
og t.d. Austfirðingar. Engu að
síður hafi niðurstaðan verið sú
að líta á landið sem einn
markað að sinni og sjá hver
viðbrögðin yrðu. Ómar segir
að Íslandsflug sé í rauninni að
bjóða lægri verð en markaðskönnunin gaf til kynna að fólk
væri reiðubúið að borga.
Aðspurður um væntanleg
viðbrögð samkeppnisaðilans,
sagðist Ómar telja að útspil
Íslandsflugs hefði komið
mönnum þar á bæ talsvert á
óvart. „Við höfum að minnsta
kosti ekki orðið varir við neitt
svar enn. Það er líka spurning
hvort þeir vilji svara þessu. Það
er staðreynd að á ákveðnum
stöðum er Flugfélag Íslands að
veita meiri þjónustu en við og
verðleggur sig kannski út frá
því. Fargjaldauppbygging
þeirra er engu að síður hugsuð

Ætlar þú að
fljúga með
Íslandsflugi?

Lára Arnbjörnsdóttir:
„Alveg örugglega og það
er fyrst og fremst út af
verðinu. Svo verður maður
auðvitað að prófa að fljúga
með þessum nýju flugvélum.“

Þrír kátir: fv. Sigfús Sigfússon markaðsstjóri, Úlfar Ágústsson umboðsmaður Íslandsflugs á
Ísafirði og Ómar Benediktsson, framkvæmdastjóri Íslandsflugs.
á allt annan hátt en okkar. Þeir sem tryggir þessi verð.“
innan þess ramma að hægt sé
hafa haft 45 ár til að gera
Aðspurður um hvort einhver
að halda uppi samkeppni.“
eitthvað meira fyrir markaðinn, samvinna Íslandsflugs og FlugAðspurður um hvort
en hafa ekki gert. Hvort að félags Íslands kæmi til greina
áætlanir félagsins gerðu ráð
þetta verður til þess skal ég segir Ómar: „Ef menn sjá
fyrir tengiflugi milli norðurekki segja um, en ef svo fer þá skynsemi í því til þess að halda
og suðursvæða Vestfjarða,
er auðvitað ákveðnum tilgangi upp ákveðinni þjónustu, þá
segir Ómar að næsta vetur
náð hjá okkur, að því gefnu að myndum við ekki hafna því að
verði líklega um einhverja
fólk haldi áfram að fljúga með ræða eitthvað lítillega um
tengingu að ræða, en þó
Íslandsflugi því það er það eina samstarf. Það yrði þó að vera
líklega ekki daglegar ferðir.

Hótel Ísafjörður

Elías Oddsson:
„Ég hugsa að ég fljúgi
jöfnum höndum með Íslandsflugi og Flugfélagi
Íslands eftir því sem hentar
hverju sinni. Verðið hefur
auðvitað áhrif á valið, en
einnig tímasetningar og
möguleikar á tengiflugi á
hverjum stað og þess háttar.“

Magnea Guðmundsdóttir,

Tríó Sunnu á djasstónleikum Samkeppnin eflir
Sunnudaginn 6. júlí mun
djasstríó Sunnu Gunnlaugsdóttur píanóleikara, halda
tónleika á Hótel Ísafirði.
Meðleikarar Sunnu, Dan
Fabricatore bassaleikari og
Scott McLemore, hófu samstarf við hana er þau stunduðu nám við William Paterson College í New Jersey.
Eftir útskrift frá WPC hefur
Sunna lagt mikla rækt við að
bóka tríóið og hefur það m.a.
komið fram í Virginiu og
Minnesota.
Efnisskrá tríósins er stór

okkur og styrkir

Sunna Gunnlaugsdóttir.
og fjölbreytt. Þau leika hefðbundinn djass með evrópsku
ívafi. Á tónleikunum, sem
hefjast kl. 21:00, mega áheyrendur búast við að heyra blöndu

af þekktum djasslögum,
frumsömdu efni, íslenskum
og norrænum lögum í djassútsetningu.

Í starfskynningu í H-prent
Þessir ísfirsku krakkar,
Ólöf, Áslaug, Arnar, Kata og
Helga, voru í starfskynningu
í H-prent í vor og kynntu sér
starfsemina frá A til Ö. Þau
fengu að vita hvernig ýmis
prentun, umbrot og skeyting
er unnin, auk þess sem þau
kynntu sér blaðamennsku.
Þau færðu síðan starfsmönnum H-prent plakat þar sem
starfsemi fyrirtækisins, eins
og hún kemur krökkunum
fyrir sjónir, er lýst í máli og
myndum. Þar er einnig eftirfarandi ljóð sem krakkarnir
sömdu:
8

H-prent prentsmiðja er
sem mörg tæki ber,
prentar daginn út og daginn inn
fyrir besta bæinn sinn.
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Starfsmenn H-prent þakka
fyrir þessa skemmtilegu gjöf.
Krakkar! Þið eruð „ýkt“ flott.

„Þetta hefur gífurlega mikla
þýðingu fyrir okkur vegna þess
að öll samkeppni er af hinu
góða. Við sjáum fargjöldin
lækka um leið og samkeppni
er orðin staðreynd og ég fagna
því að við fáum þetta val. Þetta
á að efla okkur og gera okkur
styrkari,“ sagði Magnea Guðmundsdóttir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, aðspurð um þýðingu frelsis í
innanlandsflugi fyrir Vestfirðinga.
Hún segir aðspurð, að það
eigi eftir að koma í ljós hvernig
fyrirtækin standast samkeppnina, en segist vonast til að
flugsamkeppnin verði til þess
að fólki fjölgi á Vestfjörðum.

Þorsteinn Þráinsson:
„Mér líst mjög vel á þetta
hjá þeim. Ég hef flogið með
félaginu áður og reikna
með að gera það áfram. Það
verður fróðlegt að sjá hver
þróunin verður í samkeppninni en það er ljóst
að fargjöld lækka og auðvitað fagna ég því.“

Magnea Guðmundsdóttir,
forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.
„Ég vil óska öllum Vestfirðingum til hamingju með þessi
tímamót, sagði Magnea.

Sigurgeir Sigurgeirsson:
„Já, þess vegna. Þeir
bjóða betri kjör og ég get
ekki séð að það sé neitt
verra að fljúga með þeim
en einhverju öðru flugfélagi. Mér finnst alveg
sjálfsagt að allir fái tækifæri til að fljúga og sé enga
ástæðu til þess að Flugleiðir
hafi einkaleyfi á að fljúga á
landinu. Ég óska Íslandsflugi bara alls hins besta.“

ATR flugvél Íslandsflugs flaug lágflug yfir Ísafjarðarflugvelli.

Og það gerði Dornier vélin einnig.

Fjörugir flugdagar á Ísafjarðarflugvelli

Vestfirðingar kynntu sér
starfsemi Íslandsflugs
Á sunnudaginn kynnti Íslandsflug Vestfirðingum starfsemi sína eins og hún mun
verða frá og með 1. júlí. Frá
deginum í gær er innanlandsflug frjálst og hefur Íslandsflug
hafið ferðir á alla helstu
áfangastaði innanlands með
stórlækkuðum fargjöldum

miðað við það sem áður hefur
þekkst. Ísafjarðarflugið er þar
á meðal og kostar fargjald frá
Ísafirði til Reykjavíkur og til
baka aðeins 6.900 krónur. Til
Ísafjarðarflugsins verða notaðar vélar af gerðinni Dornier
og ATR og gafst gestum á
kynningunni á sunnudaginn

færi á að skoða vélarnar.
Jafnframt bauð Íslandsflug upp
á veitingar og sýnt var listflug
og fallhlífarstökk meðal annars. Fjöldi fólks var samankominn á kynningunni, enda
veðrið eins og það best getur
orðið.

Félagsmenn KFÍ sáu um framreiðslu veitinga fyrir hönd Íslandsflugs á sunnudaginn.

FASTEIGNA OG SKIPASALA VESTFJARÐA
AÐALSTRÆTI 24, ÍSAFIRÐI, FAX 456 4602
SÍMI 456 4600

Ómar Benediktsson þakkaði Sigríði Sigursteinsdóttur fyrir langt og farsælt starf sem
umboðsmaður Íslandsflugs á Flateyri, en félagið hættir nú flugi í Holt. Sigríður fékk afhent
gjafakort sem gerir henni kleift að fljúga frítt með Íslandsflugi svo lengi sem hún kýs.

Þessi föngulegi hópur sýndi fallhlífarstökk við mikla hrifningu gesta.

Þú gengur að gæðunum vísum
Hanna Hlíf

ÞINGEYRI / Raðhús

snyrtifræðingur
kynnir það
nýjasta frá Dior
fimmtudaginn 3. júlí
og föstudaginn 4. júlí

Vallargata: Fallegt um 115m² raðhús á einni hæð ásamt
um 300m² góðri lóð. Húsið skiptist í forstofu, stofu og
borðstofu, á sér gangi 3 svefnherbergi, baðherbergi og
þvottahús. Gengið úr stofu á skjólgóða verönd.
Eign í mjög góðu ástandi. Skipti mögulega á stærri eign.
Tilboð óskast.
Óskað er eftir eignum á skrá allsstaðar af Vestfjörðum.
Auk íbúðarhúsnæðis eru teknar í sölumeðferð
atvinnuhúsnæði, jarðir, bátar og skip.

20% kynningarafsláttur
af öllum nýjungum
frá Dior
40% afsláttur af
öllum sokkabuxum
fyrir Dior viðskiptavini

JÓN SIGFÚS SIGURJÓNSSON HDL.

Snyrtihús Sóleyjar

LÖGGILTUR FASTEIGNA OG SKIPASALI

Hafnarstræti 9  Ísafirði  Sími 456 5280
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○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Sunnudaga frá kl. 15:00 til kl. 19:00
og frá kl. 20:00 til kl. 23:30
Mánudaga - föstudaga frá kl. 16:00 til kl. 19:00
og frá kl. 20:00 til kl. 23:30
Laugardaga frá kl. 15:00 til kl. 19:00
og frá kl. 20:00 til kl. 24:00
Þjónusta er
okkar mottó!
Verð á myndböndum:

○

○

○

○

○

Nýjar myndir kr. 400 (ein eldri frí með)
Eldri myndir kr. 200 (yfir 1000 myndir)
Teiknimyndir kr. 100

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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TOPP

MYNDBÖND
HJÁ
VÍDEÓHÖLLINNI

1. The Long Kiss...

10
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○
○
○
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3NETINU

r
góðaá

SPÓLANí
TÆKINU

5. Jingle All the Way

Horfur á fimmtudag: Lítur út fyrir suðvestlæga átt, kalda og
dálitla rigningu eða
súld.

http://www.sargento.com/
cheese/cheese.html
Ertu ostaáhugamaður? Ef
svo er, þá er þetta rétta síðan
fyrir þig. Á henni getur þú
fundið allt sem þú viltir vita
um allar gerðir osta.

6. The Crow

○
○

http://hack.box.sk/
Á þessari síðu er hægt að
nálgast alls konar upplýsingar um öll helstu forritin.

7. Michael Collins
8. Dragonheart
9. House Arrest

Horfur á föstudag:
lítur út fyrir suðvestlæga átt, kalda og
rigninu eða súld um
vestanvert landið en
hægari vind og bjartviðri austanlands. Hiti
9 til 20 stig, hlýjast
austanlands.

http://www.eldhorn.is/
Egilsstadir/
Í tilefni 50 ára afmælis
Egilsstaða hefur verið sett
upp heimasíða, með upplýsingum um bæinn.

10. Jack

Matilda
Matilda er bráðskemmtileg gamanmynd með
Rhea Perlman, Embeth
Davidtz og Pam Ferrris í
aðalhlutverkum. Myndin
segir frá Matildu sem er
gætt yfirnáttúrulegur
kröftum sem hún notar
óspart sér til þæginda.

Horfur á laugardag: Lítur útsuðvestlæga átt með suðvestlægri átt með skúrum.
Hlýtt verður í veðri.
Á sunnudag má
búast við vestlægari
átt, hætt við skúrum
en áfram verður hlýtt í
veðri.

Jobbi er búinn að kaupa
farmiðann vestur svo nú fer
að hitna í kolunum. (Skildi
Margrét koma með?)
Mansavinir á Suðureyri.

síma 456 4330, eftir kl. 19.

Til sölu Aðalgata 49 á
Suðureyri. Um er að ræða
220 m² einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum
bílskúr, 5 svefnherbergjum
og ræktaðri lóð. Gott viðhald.
Skipti hugsanleg á fasteign á
Ísafirði. Upplýsingar í vs. 456
3450 og hs. 456 6216, Sturla.

Til sölu blár Brio kerruvagn
með burðarrúmi. Verð kr.
30.000. Upplýsingar eru veittar
í síma 456 4213
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4. Djöflaeyjan

HELGAR
veðrið

○

3. The First Wifes Club

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Grjótgrind til sölu! Henni
fylgir sjálfskiptur Subaru
Station árgerð 1988, ekinn
aðeins 123 þús. km. Nýr
vatnskassi, tímareimar og
hosa utan um framöxlana.
Nýásettur krókur og ágætt
pústkerfi. Verð fyrir allt
saman er kr. 500 þúsund, eða
kr. 420 þúsund staðgreitt.
Upplýsingar í hs. 456 5323
og vs. 450 4512, Kristinn.
Til sölu tveir nýir FM
útvarpsmóttakarar á kr.
9000 stk. Annar er gamall og
selst á kr. 5000. Upplýsingar
í síma 456 4011

○
○

○

○

○

- Stakkur

○

Hver áhrif Íslandsflugs í áætlunarflugi á Íslandi
verða til langframa er ekki full ljóst. En hvernig getur
þetta tiltölulega litla flugfélag boðið verð sem ekki hefur
verið hægt að bjóða fyrr?
Svarið er ekki augljóst. En fram hefur komið að
fjármagnskostnaður vegna fjögurra Fokkar 50 flugvéla
Flugleiða, sem leigðar eru Flugfélagi Íslands er mjög
mikill. Fokker flugvélaverksmiðjurnar í Hollandi urðu
gjaldþrota. Flugvélarnar eru dýrar, of dýrar. Á sama
tíma virðast ATR 42 vélarnar tiltölulega ódýrar og
hagstæðar í rekstri. Sama er að segja um Dornier
flugvélar Íslandsflugs.
Miklu munar um að ekki er skylt að sinna óarðbærum
leiðum. Flugleiðum mun kannski fækka enn. Nú er
flogið til fjögurra staða á Vestfjörðum í stað sjö fyrir
fáum árum. Tveir eru í Strandasýslu með um 1.000
íbúa. Hvenær týnast þeir af flugkortinu?
Nú verður sparað og kostnaður skorinn niður af
krafti. Hvar endanlega verður lent veit enginn. En það
er skondið að Íslandsflug auglýsir að það sé
Loftleiðamegin!

2. The Craft

○

○

Langtímaáhrif Íslandsflugs

○

Með þáttöku sinni í Evrópska efnahagssvæðinu,
sem er myndað af EFTA
ríkjunum og Evrópusambandinu gengust Íslendingar undir ýmsar
reglur varðandi viðskipti
og samkeppni á öllum
sviðum. Eitt sviðið var
samkeppni í flugi. Um nokkurt skeið hefur legið ljóst
fyrir, að hinn 1. júlí 1997 væri öllum flugfélögum á
Evrópska efnahagssvæðinu heimilt að keppa á
flugleiðum á Íslandi. Að vísu er fremur ólíklegt að
erlend flugfélög komi inn á íslenskan innanlandsmarkað.
En það breytir því ekki að samkeppni er að hefjast af
fullum krafti. Að vísu er það svo að eftir því sem nær
hefur dregið 1. júlí hafa Flugleiðir og síðar hið nýja
Flugfélag Íslands, sem er stofnað af því fyrrnefnda og
Flugfélagi Norðurlands, annars vegar og Íslandsflug
hins vegar hrist af sér óarðbærari og fáfarnari leiðir.
Flugleiðir voru fyrir nokkru hættir að fljúga til
Neskaupstaðar og fyrir skömmu fetaði Íslandsflug í
fótspor þeirra. Patreksfjörður er dottinn út sem
áætlunarflugleið, Þingeyri sömuleiðis og Íslandsflug er
hætt að fljúga í Holt.
Þetta hefur gerst í tengslum við undirbúning
samkeppni íslenskra flugfélaga. Svo varpaði Íslandsflug
sprengju inn á markaðinn. Nú kostar flugfar fram og til
baka til Ísafjarðar, Akureyrar og Egilsstaða kr. 6.900,
en til Vestmannaeyja kr. 5.900.
Flugfélag Íslands, sem átt hefur í stríði við
samkeppnisyfirvöld vegna tengsla sinna við Flugleiðir,
brást við í gær og býður 20.000 sæti í svokallaðan
sumarglaðning á svipuðu verði, ef til vill örlitlu hærra
til Ísafjarðar eða kr. 7.130 báðar leiðir með flugvallarskatti. Verðið er svo mismunandi eftir fjarlægðum,
gagnstætt því sem er hjá Íslandsflugi.
Af hverju var þetta ekki hægt fyrr?
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Tölvuleikir og
Nintendo 64 tölva
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Í síðustu viku var fjallað um sameiningu sveitarfélaga
og hægfara þróun í þeim efnum, sem stendur eflingu
byggðar utan höfuðborgarsvæðisins fyrir þrifum. Þar
var einnig að því vikið að samgöngur væru undirstaða
byggðar í öllum landshlutum. Einn þáttur samgangna,
sem styrkja byggð eru traustar og öruggar flugsamgöngur. Hvers vegna er þetta orðað svo, tvítuggið?
Vegna þess að flugið skiptir okkur landsbyggðarmenn
svo miklu, að til þess að ekki fari milli mála er vissara
að ítreka með orði sömu merkingar mikilvægi flugsins.
Við höfum heyrt það árum saman að óskabarn Íslendinga í loftinu, reyndar nátengt hinu óskabarninu til
sjávar, Eimskipafélaginu, Flugleiðir, eigi í stöðugri baráttu við að halda uppi flugi til hinna ýmsu staða á
Íslandi. Á innanlandsflugi hefur alltaf verið tap.
Hin stórglæsilega saga Loftleiða hófst eftir að þeim
var nauðugur sá kostur að hætta flugi innanlands,
vegna skiptingar flugleiða innan Íslands upp úr 1950.
Flugfélag Íslands sat þá eitt að markaðinum að mestu.
Vængir, Arnarflug innanlands og svo Íslandsflug hafa
ásamt enn minni staðbundnum flugfélögum,
svo sem Erni á Ísafirði, Flugfélagi Austurlands, að ógleymdu Flugfélagi Norðurlands reynt að sinna fáfarnari leiðum,
sem ekki hafa verið á áhugasviði
Flugleiða, er tóku við eftir samruna
Loftleiða og Flugfélags Íslands,
hins þriðja, eftir sameiningu
1973. Nafnið hvarf fyrir um
tveimur áratugum. En tapið
hélt áfram að baga innanlandsflug þessa íslenska
flugrisa.
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Samkeppni í
innanlandsflugi

Til sölu er barnagolfsett
með poka á kr. 7000. Notað
af einu barni. Upplýsingar í

Til sölu tvær DNG færarúllur
og 6 fiskikör, 250 lítra. Nánari
upplýsingar í síma 456 3524,
eftir kl. 20.

MHz, 4x geisladrif. Upplýsingar í síma 456 5102
Gráir Scarpa gönguskór töpuðust s.l. laugardag við heimahús í Hafnarstræti. Finnandi
hafi samband í síma 456 4637
Til sölu stór 5 herbergja íbúð á
3. hæð við Silfurgötu. Upplýsingar eru veittar í síma 456

kaup & sala
ókeypis smáauglýsingar

Veiðibox tapaðist á Mávagarði. Finnandi vinsamlega hafi
samband í síma 456 4546, Gísli.
Óska eftir notaðri þvottavél.
Upplýsingar í síma 456 4260,
Sigurður.
Til sölu Mitsubishi GLXi
árgerð 1993. Sjálfskiptur, ekinn
44 þús., hvítur að lit. Upplýsingar í síma 456 7304
Til sölu vegna flutninga ,
svefnsófi og þvottavél. Selst
ódýrt. Upplýsingar í síma 456
5298, eftir kl. 17.
Til sölu Hyundai 486 tölva, 66

3030, eftir kl. 18.
Til sölu Blár kerruvagn með
burðarrúmi. Verð kr. 30.000.
Upplýsingar í síma 456 4213.
Til sölu MMC Lancer ´87,
ekinn 155 þús. km. Verð kr.
200 þúsund krónur. Upplýsingar í síma 456 8193
Óska eftir þokkalega vel
útilítandi sófasetti. Upplýsingar
í síma 456 8239
Óska eftir að kaupa lítinn
fataskáp eða kommúðu og lítið
skrifborð og rúm. Upplýsingar
í síma 456 7586, Hjördís.

Til sölu CMC 100, 8 Mb PC
tölva með geisladrifi, hátölurum og módemi. Með fylgja
allskyns forrit, m.a. fyrir
Internettenginu og leiki.
Kaupandi fær grunnleiðsögn
í tölvunotkun, ef óskað er.
Verð kr. 70 þúsund. Upplýsingar í síma 456 6111
Til sölu vegna flutnings
glersófaborð, þriggja ára 20"
Sanyo sjónvarp, útisnúrur,
1,20m Ikearúm, kommóða,
svartar rörahillur og ljósar
hillur með litlu skrifborði
fyrir börn. Selst ódýrt. Upplýsingar í síma 456 6111
Til sölu Nissan Cherry ´83.
Þarfnast viðgerðar. Selst
ódýrt. Upplýsingar í síma 456
4646
Til sölu spíralhitakútur, 12
kw (stendur upp á endann)
með dælu og þrýstikút. Verð
kr. 10 þúsund. Upplýsingar í
síma 456 3388
Óska eftir að kaupa bíl fyrir
allt að 150 þúsund krónur.
Verður að vera skoðaður á
árinu og án dráttarkúlu.
Golfkylfa nr. 9 tapaðist á
golfvellinum s.l. fimmtudag.
Finnandi hafi samband í síma
456 3388

Viltu læra að fljúga?
Bjóðum uppá flugkennslu á Ísafirði, ef
næg þátttaka fæst. Sláðu til, því nú er
uppgangur í fluginu.
Skráning og allar nánari upplýsingar eru
hjá skólanum í síma 552 8122 eða hjá Jóa
Badda í síma 588 3808.
Flugtak - Flugskóli.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug
við andlát og útför eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Kristins Haraldssonar
Hlíðarvegi 33, Ísafirði

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

Verkstjóri óskast
Vestfiskur Skelfiskur hf. óskar eftir að ráða
verkstjóra í verksmiðju félagsins.
Vinsamlegast hafið samband við Guðlaug
Pálsson í síma 456 7682 eða á skrifstofu
V.S. á Flateyri.

Hollustuvernd
ríkisins
Starfsleyfistillögur fyrir
Fiskmjölsverksmiðjuna
Gná hf., Bolungarvík

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:
Pólgata 6: 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð. Verð: 3.900.000,Dalbraut 10: 115m² einbýlishús
ásamt bílskúr. Skipti á íbúð í Hafnarfirði koma til greina. Verð:
7.300.000,Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega. Verð:
6.300.000,Miðtún 31: 190 m² endaraðhús á
2 hæðum. Tilboð óskast.
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,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.

Stakkanes 6: Rúmlega 140m² raðhús ásamt bílskúr
og sólstofu. Verð 11.500.000,-

Traðarland 10: Einbýlishús ásamt bílskúr.
Verð: 7.200.000,BOLUNGARVÍK:

SUÐUREYRI:

Skólastígur 21: 3ja herbergja íbúð
á 1. hæð. Íbúðin er mjög falleg og er
auð. Verð kr. 3.700.000,Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja
herbergja íbúðir. Verð: 1.500.000,til 3.000.000,Völusteinsstræti 28: 150m²
einbýlishús 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 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,-

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

FLATEYRI:
Bárugata 3: 2x60m² einbýlishús
ásamt garðhúsi og stórum bílskúr.
Afarfalleg eign.

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,-

Í samræmi við ákvæði 63. gr. í 8. kafla
mengunarvarnarreglugerðar nr. 48/1994,
ásamt síðari breytingum, um starfsleyfi fyrir
atvinnurekstur, sem valdið getur mengun,
liggja frammi á afgreiðslu hjá bæjarskrifstofunum, Aðalstræti 12, Bolungarvík, til
kynningar frá 2. júlí, 1997, til 15. ágúst,
1997, starfsleyfistillögur fyrir Fiskmjölsverksmiðjuna Gná hf. Bolungarvík.
Skriflegar athugasemdir við starfsleyfistillögurnar skulu hafa borist Hollustuvernd
ríkisins fyrir 15. ágúst.
Rétt til að gera athugasemdir við starfsleyfistillögurnar hafa eftirtaldir aðilar:
1. Sá sem sótt hefur um starfsleyfi, svo og
forsvarsmenn og starfsmenn tengdrar eða
nálægrar starfsemi.
2. Íbúar þess svæðis sem ætla má að geti
orðið fyrir óþægindum vegna mengunar.
3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem,
málið varðar.
Hollustuvernd ríkisins
Mengunarvarnir
Ármúla 1a
MIÐVIKUDAGUR 2. JÚLÍ 1997
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Flugfrelsi veldur fargjaldastríði í innanlandsflugi

Flugfélag Íslands býður Ísafjarðarflug á 7.130 krónur

Flugfélag Íslands lækkaði
flugfargjöld sín í gær, þegar
farþegaflug innanlands var
gefið frjálst. Félagið býður
opna miða á leiðinni Reykjavík
- Ísafjörður - Reykjavík á 7.130
krónur en Íslandsflug býður
sambærilegar ferðir á 6.900
krónur.
Að sögn Arnórs Jónatanssonar, stöðvarstjóra Flugfélags
Íslands á Ísafjarðarflugvelli, er
hér um að ræða afsláttarfargjöld í júlí. Hann segir að um
þriðjungur sætafjölda í hverri
vél verði boðinn á þessu verði,
en jafnframt verður boðið upp
á öll önnur fargjöld hér eftir
sem hingað til. Þar á meðal
býðst svokallað verkalýðsgjald

á 6.330 krónur en að sögn
Arnórs þarf fólk aðeins að sýna
fram á að það greiði í verkalýðsfélag til að njóta þeirra fargjalda.
„Fólk hefur aðallega verið
að spyrjast fyrir en þar sem við
erum ódýrastir og bestir þá
flýgur fólk með okkur. Verðið
er svipað og þá fer fólk að
hugsa um tíðni ferða og þjónustu og þar erum við ofan á.
Við fljúgum frá Reykjavík kl.
7:45 á morgnanna og aftur kl.
12:15 og svo 18:40 á kvöldin.
Þetta eru því þrjár ferðir á dag
hjá okkur og á betri tímum en
hjá Íslandsflugi, sem flýgur
tvær ferðir á dag frá Reykjavík,
kl. 11:00 og 18:10. Þetta er

mun betri áætlun hjá okkur,
segir Arnór aðspurður um hvort
hann hafi orðið var við að
viðskiptavinir væru farnir að
beina viðskiptum sínum til
Íslandsflugs.
Hann segist hafa trú á að
fargjaldalækkanirnar séu bóla
sem eigi eftir að jafnast út.
„Þetta er bara bóla á meðan
aðilar sem eru að koma nýir
inn kynna sig á markaðinum.
Við viljum ekki týnast og
ætlum að vera með og ég trúi
að við verðum ofan á og þeir
týnist.“ Arnór segist aðspurður
ekki sjá möguleika á samvinnu
milli félaganna að svo stöddu,
hvað sem síðar verður. „Það
yrði hins vegar hið besta mál

þegar fram í sækir og ég sé
fyrir mér að félögin gætu t.d.
sameinast um afgreiðslu hérna
á flugvellinum, en hann ber
ekki tvær flugafgreiðslur eins
og málum er háttað í dag.“
Flugfélag Íslands flýgur 19
ferðir á viku til Ísafjarðar og
þar af eru þrjár ferðir farnar á
Metróvél félagsins, en aðrar á
Fokker 50. Metróvélarnar eru
19 sæta, búnar jafnþrýstibúnaði
og eru fljótari í förum en
Fokkervélarnar, eða 30 mínútur
í stað 35-45 mínútna. Að sögn
Arnórs verða Metróvélar einungis notaðar yfir sumartímann
og í vetur verður eingöngu
flogið á Fokker til Ísafjarðar.

Neðstikaupstaður á Ísafirði

Dularfullur síldardauði
við ós Engidalsár

Húsfreyjan í Tjörukaffi
er í mörgum hlutverkum

Póstur og sími hf.

Í síðustu viku hófst veitingarekstur í Tjöruhúsinu á Ísafirði
samkvæmt samningi þar að
lútandi sem Hótel Ísafjörður
hefur gert við Ísafjarðarbæ. Í
Tjörukaffi verður ferða- og
heimamönnum boðið upp á
fjölbreytt úrval kaffibrauðs að
íslenskum hætti ásamt kaffi,
te, súkkulaði eða gosdrykkjum.
Að sögn Katrínar Þorkelsdóttur
„húsfreyju“ í Tjörukaffi, verður
heldur meira lagt í veitingar
um helgar en þá verða m.a.
rjómatertur og vöfflur í boði.
Opnunartími er daglega frá
13:00 til 17:00 en einnig verður
veitingasalan opin í tengslum
við Sumarkvöld í Neðstakaupstað sem verða haldin á hverju
fimmtudagskvöldi út júlí.
Katrín er leikkona, en hún
útskrifaðist frá Leiklistarskóla
Íslands árið 1994. Síðan hefur
hún að mestu starfað með
óháðum leikhópum og m.a.
rekið fræðsluleikhús undir
nafninu „Stopp leikhópurinn“
ásamt fjórum öðrum leikurum.
Hópurinn hefur einbeitt sér að
forvarnarstarfi meðal barna og
unglinga í grunnskólum og
hefur ferðast vítt og breitt um
landið í þeim tilgangi, m.a. til
Ísafjarðar og Bolungarvíkur.

Á fimmtudaginn í síðustu viku tóku vegfarendur sem
leið áttu um brúna yfir Engidalsá í botni Skutulsfjarðar,
eftir miklu magni af dauðri smásíld í og framundan
árósnum. Ekki eru dæmi um að þetta hafi gerst áður svo
vitað sé, en talið er síldin hafi leitað í straumvatnið á
flóðinu aðfararnótt fimmtudagsins og drepist í ósöltu
vatninu þegar fjaraði út aftur. Um talsvert magn var að
ræða og er mat manna að nokkur hundruð kíló af síld
hafi borið bein sín þarna. Á myndinni sést Ásgeir Hólm
Agnarsson skoða dauðar síldar á fimmtudaginn.

Dreifa Vestfirðingar efni
á breiðbandskerfinu?

Katrín Þorkelsdóttir leikkona sér um veitingar fyrir gesti Tjöruhússins í sumar.
Katrín er ættuð frá Sauðárkróki
en er alla jafna búsett í Reykjavík. Aðspurð um tildrög þess
að hún tók að sér „húsfreyjuhlutverkið“ á Ísafirði sagðist
hún hafa verið í heimsókn í
Bolungarvík síðastliðið sumar
og ráðið sig óvænt í vinnu í
Tjörukaffi. „Mér líkaði þetta
bara svo vel að ég hafði
samband vestur í vor, sótti um

starfið og fékk. Það er góður
andi í þessu húsi og hér er
yndislegt að vera og starfa.“
Katrín bakar hluta af kaffibrauðinu sjálf í Tjöruhúsinu
enda leyndi bökunarilmurinn
sér ekki þá stund sem BB
staldraði við. En gestir á Sumarkvöldum í Neðstakaupstað
geta átt von á að sjá hana í
fleiri hlutverkum en húsfreyju-

hlutverkinu. Á fimmtudagskvöldið tók hún t.d. þátt í flutningi erindis um Ísafjörð sem
verslunar- og menningarbæs en
það var þema fyrsta Sumarkvölds sumarsins. Katrín taldi
ekki útilokað að hún tæki að
sér fleiri hlutverk - það kæmi í
ljós.

Á stjórnarfundi Póst og síma
hf. fyrir skömmu var ákveðið
að hefja í haust formlega
dreifingu sjónvarpsefnis á
breiðbandi. Breiðaband er
annað nafn á ljósleiðara og
segir Hrefna Ingólfsdóttir,
upplýsingafulltrúi Pósts og
síma, að um 20 þúsund heimili
á Reykjavíkursvæðinu séu í
stakk búin til að taka ljósleiðara
inn og þar með að taka við
sjónvarpsefni á þennan hátt.
Hrefna segir aðspurð að
töluverð vinna sé óunnin á
Vestfjörðum áður en heimili
þar geta tengst breiðbandinu.
Leggja þarf ljósleiðara í götur
og að húsum, en að því loknu
er það hverjum í sjálfsvald sett
að tengjast. Stefnt er að því að
á næstu 2-3 árum geti 50
þúsund heimili notað breiðbandsþjónustuna.
Hrefna
treystir sér ekki til að segja til
um hvar Vestfirðir koma inn í
myndina, en telur að talsvert
langt sé í að Vestfirðingar geti

notið þjónustunnar.
Tilraunaútsendingar Pósts
og síma á breiðbandinu hefjast
á Reykjavíkursvæðinu í október en fyrirtækið gerir ráð fyrir
notkun áskriftardreifikerfis og
verður dagskráin send út trufluð. Aðilum sem framleiða efni
en eiga ekki dreifikerfi, býðst
með haustinu að koma efni sínu
á framfæri á breiðbandinu og
er þá sama hvort um er að ræða
t.d. sjónvarps- eða útvarpsefni.
Aðspurð segir Hrefna að Vestfirðingar eigi t.d. möguleika á
að dreifa efni að vestan suður,
t.d. útvarpsefni. Það væri hægt
að hugsa sér að dreifikerfi væri
tvískipt, annars vegar með
örbylgju um Vestfirði eða það
svæði sem útsendingin ætti að
nást á og um breiðband suður
til þeirra sem tengjast því þar.
Hún segir að enn hafi ekki verið
ákveðið verð fyrir dreifingu
efnis á breiðbandinu en þess
mætti vænta innan tíðar.

