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Þorbjörn hf. í Grindavík
keypti í síðustu viku frysti-
skipið Kolbeinsey ÞH af Fisk-
iðjusamlagi Húsavíkur.

Skipið, sem keypt er án
veiðiheimilda, er 430 brúttó-
lestir og var smíðað árið 1981
á Akureyri og breytt í frysti-
skip árið 1994. Góð aðstaða
er til frystingar rækju og heil-
frystingar bolfisks um borð í
skipinu, sem fyrst og fremst
verður ætlað að vinna afla á
Japansmarkað og suðurækju
fyrir Evrópu og aðra markaði.
Jafnframt verður skipið notað
til að styrkja rekstur á rækju-
vinnslu fyrirtækisins og verð-
ur iðnaðarrækjan  unnin í
Bakka í Bolungarvík og
Hnífsdal, en skipið verður gert

Þorbjörn hf. í Bolungarvík

Kaupir frystiskip-
ið Kolbeinsey ÞH

út frá Bolungarvík.
Dagrún ÍS-9 verður tekin

úr rekstri og munu aflaheim-
ildir hennar færast yfir á nýja
skipið. Skipstjóri á Kolbeins-
ey, sem afhent verður nýjum
eigendum 1. október, verður
Grétar Kristjánsson, en hann
hefur verið skipstjóri á Dag-
rúnu.

Formleg sameining Þor-
bjarnar hf. og Bakka hf. í Bol-
ungarvík mun ganga í gildi
eftir hluthafafundi sem haldn-
ir verða í lok mánaðarins og
ætla hinir nýju meirihlutaeig-
endur í Bakka sér stóra hluti í
rækjuvinnslu í Bolungarvík
og Hnífsdal.

Sjá einnig viðtal við Eirík
Tómasson á bls. 4.

Í DV á mánudag er greint
frá því að ófremdarástand ríki
í grunnskólanum á Suðureyri
vegna þess að ekki fáist
kennari til að kenna tólf nem-
endur í 3. og 4. bekk skólans.

Í sömu frétt er haft eftir
Burkna Dómaldssyni, tré-
smíðakennara á Ísafirði, sem
á níu ára dreng á Suðureyri,
að það séu bara draumórar
hjá sveitarfélögunum að halda
að þeir geti fengið kennara í
dag og því sé hann að íhuga
að láta son sinn sækja skóla á
Ísafirði.

,,Það er ekkert ófremdar-
ástand hér. DV-menn eru
slæmir með þetta og maður er
ekki tilbúinn að ræða oft við

Grunnskóli Suðureyrar

Ekkert ófremd-
arástand hér
� segir Magnús S. Jónsson, skólastjóri

menn ef þeir misnota samtal
svona. Samt sem áður er stað-
an ekkert góð. Okkur vantar
einn kennara af 5-6 stöðu-
gildum en erum að leysa málið
með aukinni samkennslu á
bekkina. Sú samkennsla hefst
á morgun, þriðjudag, og þá
eiga þessir tólf nemendur sem
setið hafa heima í um viku-
tíma, að geta hafið nám,”
sagði Magnús S. Jónsson,
skólastjóri Grunnskólans á
Suðureyri í samtali við blaðið.

Magnús sagði gott að vekja
athygli á því ástandi sem væri
í kennaramálum á lands-
byggðinni en að tala um
ófremdarástand, væri fjarri
sanni.
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Formaður fræðslu-
nefndar segir af sér
í kjölfar samþykktar

bæjarstjórnar

Formaður fræðslu-
nefndar segir af sér
í kjölfar samþykktar

bæjarstjórnar

Á fimmtudaginn í síðustu
viku var haldinn fyrsti fund-
ur bæjarstjórnar Ísafjarðar-
bæjar eftir sumarfrí og voru
málefni Grunnskóla Ísa-
fjarðar aðalmál fundarins, en
tveimur dögum áður boðaði
fræðslunefnd bæjarfélagsins
til borgarafundar í kaffistofu
Norðurtangahússins,  þar
sem kynntar voru hugmynd-
ir í húsnæðismálum skólans.
Á fundinum komu fram efa-
semdir meðal fundarmanna
vegna hugmynda fræðslu-
nefndar um kaup á Norður-
tanganum undir 7. til 10.
bekk grunnskólans.

Í kjölfarið var á bæjar-
stjórnarfundinum á fimmtu-
daginn samþykkt tillaga for-
manns bæjarráðs, Þorsteins
Jóhannessonar, um að bæj-
arstjórn Ísafjarðarbæjar
drægi kauptilboð í Norður-
tangahúsið til baka og var
bæjarráði og fræðslunefnd
falið að fara yfir stöðu
húsnæðismála grunnskólans
og gera tillögu til bæjar-
stjórnar um úrlausn þessara
mála innan tveggja vikna.

Tillöguna samþykktu tíu
bæjarfulltrúar, en Óðinn
Gestsson, formaður fræðslu-
nefndar sem sat fundinn í
stað Halldórs Jónssonar, var
á móti. Hann gerði grein fyrir
atkvæði sínu þar sem fram
kom að hann myndi segja
sig frá störfum sem formað-
ur fræðslunefndar, þar sem
hann teldi að fagleg rök
hefðu verið látin víkja fyrir
pólitískum áherslum og
Halldór Jónsson, fulltrúi
Sjálfstæðisflokksins í bæjar-
stjórn, mun hafa lýst því yfir
að hann telji allar líkur á að
hann hætti að styðja meiri-
hluta bæjarstjórnar vegna
þessa máls, en hann mun
vera ósáttur við að álit
fræðslunefndar um kaup á
Norðurtangahúsinu sé snið-
gengið eftir þá miklu vinnu
sem farið hefur fram á
vegum nefndarinnar. Þar
með yrði meirihluti Sjálf-
stæðisflokks og Alþýðu-
flokks ekki lengur fyrir
hendi.

Eins og kunnugt er gerði
Ísafjarðarbær Þróunarsjóði
sjávarútvegsins tilboð upp á
75 milljónir króna í Norður-
tangahúsið, með fyrirvara
um samþykki bæjarstjórnar,
og var tilboðinu tekið. Eig-
andi húseignarinnar, Bása-
fell hf., óskaði eftir úreld-
ingu sem hefur verið sam-
þykkt og afgreidd af hálfu
Þróunarsjóðs, en samkvæmt
heimildum blaðsins eiga
greiðslur vegna úreldingar
ekki að fara fram fyrr en
kaupandi fæst að viðkom-
andi eign.

Íbúar vilja kynningu
á fleiri möguleikum

Á borgarafundinum í síð-
ustu viku skiptust fundar-
gestir á skoðunum og komu
efasemdir fram hjá nokkrum
þeirra um að kaup á Norður-
tanganum væru skársti kost-
urinn til að leysa úr brýnum

húsnæðisvandræðum Grunn-
skólans og uppfylla skilyrði
vegna einsetningar hans.
Fram kom að elsti hluti
húsnæðisins væri orðinn 45
ára gamall og ljóst að kostn-
aður við endurbætur yrði mjög
mikill. Rífa þyrfti allt innan
úr húsinu, skipta þyrfti um
glugga að verulegu leyti og
byggja þyrfti nýtt andyri út í
Sundstrætið. Auk þess væru
gólf ójöfn og lyfta og stigar
þannig að ekki hæfði skóla-
húsi. Á fundinum kom fram
að kostnaður á fermetra vegna
kaupa og endurbóta á Norður-
tanganum gæti numið 90-100
þúsund krónum og er þá
miðað við fullbúinn skóla. Til
samanburðar þá hafi fermetr-
inn í nýjum einsetnum skóla í
Grafarvogi sem tekin var í
notkun á dögunum, kostað
129 þúsund krónur.

Óli M. Lúðvíksson, fyrrver-
andi bæjarfulltrúi á Ísafirði var
á borgarafundinum og var
einn þeirra sem hafði uppi
efasemdir vegna fyrirætlana
um kaup á Norðurtanganum.
Hann vill að kynntir verði
fleiri möguleikar og sagði í
samtali við blaðið að hann
teldi kaup á Norðurtanganum
ekki endilega besta kostinn.

„Á fundinum voru ekki
kynntir neinir aðrir möguleik-
ar og það var kannski það
sem menn voru mest að setja
út á. Það er spurning um hvort
kaup og endurbætur á Norður-
tanganum sé nokkuð hag-
kvæmari kostur en að byggt
yrði nýtt skólahús. Það mætti
skoða möguleika á að flytja
Grunnskólann upp á Torfnes-
svæðið og að íþróttasvæðið
sem þarfnast verulegra endur-
bóta, yrði flutt inn í Tungudal.
Þessum hugmyndum var
varpað fram á fundinum svona
til mótvægis við hugmyndir
skólanefndar um Norðurtang-
ann, en hvort þetta er mögu-
legt ætla ég ekki að fullyrða
neitt um. Ég er einungis á
þeirri skoðun að skoða þurfi
fleiri möguleika,“ sagði Óli.

Hann segir að fundurinn
hafi að mörgu leyti verið hinn
ágætasti og að þakka beri fyrir
að fólk skuli vera upplýst um
gang mála. „Ég held að það
sé alltaf af hinu góða ef fólk
skiptist á skoðunum, hvort
sem þessi niðurstaða verður
ofan á eða ekki.“

Óli segir mikilvægt að tekin
verði ákvörðun um að betrum-
bæta það ástand sem nú er í
grunnskólamálum á Ísafirði.
„Ástandið er vægast sagt
hryllilegt. Húsnæði skólans er
sprungið og aðbúnaður bæði
nemenda og kennara er fyrir
neðan allar hellur að mínu
mati. Mér finnst að menn ættu
að líta t.d. til tveggja hæða
sem standa auðar í kaupfé-
lagshúsinu svo hægt verði að
bæta úr þessum málum til
bráðabrigða. Hins vegar verða
málin ekki leyst endanlega
nema ráðist verði í byggingu
skólahúss. Ég labbaði um
skólann s.l. vetur og mér finnst
ekkert skemmtilegt að sjá
barnabörnin í sömu óbreyttri
skólastofunni og ég var í þegar

ég var átta ára,“ sagði Óli.

Ekki verið að einblína á
eitt frekar en annað

„Það er svo sem ekki mikið
um fundinn að segja, hann
var ætlaður til upplýsingar um
þessa hugmynd sem hefur
verið til umræðu, að Norður-
tanginn verði keyptur undir 7.
til 10. bekk grunnskóla,“ sagði
Kristján Þór Júlíusson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, að-
spurður um borgarafundinn.

- Nú var það gagnrýnt á
fundinum að einblínt væri á
Norðurtangahúsið, en aðrir
möguleikar ekki skoðaðir?

„Það er bara ekki rétt.
Skólanefnd og starfsmenn
hafa unnið að stefnumótun í
skólamálum sveitarfélagsins

frá því í september í fyrra og
hafa unnið mjög gott verk sem
bæjarstjórn hefur hrósað þeim
í hástert fyrir. Skólanefnd
skilaði af sér skýrslu og
tillögum þar sem fjórar leiðir
í húsnæðismálum voru til
umfjöllunar, þannig að það
var ekkert verið að einblína á
eitt frekar en annað. Bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar sam-
þykkti einróma á fundi 5. júní,
samþykkt fræðslunefndar þar
sem lagt var til að keypt yrði
húsnæði í nágrenni grunn-
skólans á Ísafirði sem leysa
myndi húsnæðismál skólans
til framtíðar.

- Hvaða hugmyndir komu
fram á borgarafundinum um
húsnæðismálin?

„Það komu fram mjög ein-
dregnar óskir um nýbyggingu.
Sú hugmynd sem gekk lengst

í þeim efnum var í þá veru að
byggður yrði nýr skóli fyrir 1.
til 10. bekk og að skólahúsinu
við Austurveg yrði breytt í
íbúðarhúsnæði og það síðan
selt.“

- Mér skilst að Torfnes-
svæðið hafi verið nefnt sér-
staklega í þessu sambandi?

„Það er rétt og sjálfsagt er
það mögulegur kostur. Það er
samt ýmislegt sem fólk verður
að hafa í huga í þessu máli.
Það verður að horfa á í hvernig
stöðu málefni Grunnskólans
á Ísafirði eru í dag. Við erum
með skólahúsnæði sem er
gamalt og misgott og það
vantar töluvert mikið rými til
þess að fullnægt verði skil-
yrðum um einsetningu grunn-
skóla.  Við stöndum frammi
fyrir því í dag að við getum
ekki mannað kennarastöður í

Hnífsdal og það er ljóst að
okkur gengur almennt ekki
nógu vel að fá fólk til starfa.
Því er mjög brýnt að bæta úr
þessum hlutum og í leiðinni
uppfylla skilyrði um einset-
ningu skólans.

Undirbúningsvinna hefur
farið fram og fræðslunefnd
skilaði tillögum sínum sem
bæjarstjórn samþykkti ein-
róma. Samkvæmt þeim til-
lögum var ekki gert ráð fyrir
nýbyggingu. Fólk þarf að
hafa í huga að við þurfum að
ljúka einsetningu skólans
haustið 2002 samkvæmt
lögum og það þarf jafnframt
að hafa í huga fjárhagslegt
bolmagn sveitarfélagsins
þegar umræða um þessi mál
fer fram, sagði Kristján Þór.“

Tilboð Ísafjarðarbæjar í Norður-
tangahúsið dregið til baka
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Einhugur á meðal bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um húsnæðismál GÍ

Stjórnarslit ekki á döfinni
� segir Þorsteinn Jóhannesson, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. ,,Hlýt að hafa sama rétt og aðrir bæjarbúar til að hafa skoðanir á málinu,� segir

Halldór Jónsson, sem sagði í samtali við Svæðisútvarp Vestfjarða, að hann íhugaði að hætta stuðningi við meirihluta bæjarstjórnar
Meirihlutasamstarf Sjálf-

stæðisflokks og Alþýðuflokks
í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
var í uppnámi eftir fund bæj-
arstjórnar sem haldinn var á
fimmtudag í síðustu viku. Á
fundinum lagði Þorsteinn
Jóhannesson, formaður bæj-
arráðs fram tillögu þar sem
lagt var til að bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar drægi til baka
kauptilboð sitt í húsnæði
Norðurtangans, og var hún
samþykkt með tíu atkvæðum
gegn einu. Óðinn Gestsson,
formaður fræðslunefndar Ísa-
fjarðarbæjar, sem sat fundinn
í fjarveru Halldórs Jónssonar
bæjarfulltrúa Sjálfstæðis-
flokksins, lýsti andstöðu sinni

við tillöguna og sagði af sér
formennsku í fræðslunefnd í
kjölfar samþykktarinnar, en
Óðinn taldi að fagleg rök
hefðu verið látin víkja fyrir
pólitískum áherslum við af-
greiðslu málsins. Þá lýsti
Halldór Jónsson því yfir að
hann íhugaði að hætta stuðn-
ingi við meirihlutann vegna
þessa máls. Aðal- og vara-
bæjarfulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins funduðu um málið
á mánudagskvöld og var fullur
einhugur þeirra á meðal um
að kannaðir yrðu nánar þeim
tveir möguleikar sem eru í
umræðunni til að bæta hús-
næðismál Grunnskóla Ísa-
fjarðar, þ.e. hugsanleg kaup á

húsnæði Norðurtangans og
byggingu nýs skólahúss á
Torfnesi.

Þorsteinn Jóhannesson,
bæjarfulltrúi Sjálfstæðis-
flokksins, staðfesti í samtali
við blaðið að mikill titringur
hefði verið innan meirihluta
bæjarstjórnar í síðustu viku,
en að honum hefði verið eytt
eftir fund bæjarfulltrúa Sjálf-
stæðisflokksins á mánudags-
kvöld. ,,Það eru engin stjórn-
arslit á döfinni í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar,” sagði Þor-
steinn í samtali við blaðið í
gærdag. ,,Það sem ég lét hafa
eftir mér, var að mér virtist
sem að menn væru með sam-
þykkt tillögunnar, að kasta frá

sér þessum möguleika án þess
að hafa neitt borðleggjandi í
staðinn. Ég var í rauninni að
vísa í það að mér finndist það
ekki verjandi að vera kasta
frá sér margra mánaða vinnu
fræðslunefndar, sem var ein-
huga í mati sínu. Í framhaldi
af því komu hugleiðingar frá
mér um hvort meirihlutinn
væri enn til staðar,” sagði
Halldór Jónsson, bæjarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins, að-
spurður um hvort hann hygð-
ist hætta stuðningi við meiri-
hlutasamstarf Sjálfstæðis-
flokks og Alþýðuflokks.

,,Það var alveg einróma mat
manna á fundi aðal- og vara-
bæjarfulltrúa Sjálfstæðis-

flokksins sem haldinn var í
gærkvöldi (mánudagskvöld),
að halda áfram þessari faglegu
vinnu og bæta við þeim kosti
sem kom upp á síðustu stundu
þ.e. að skoða möguleika á
byggingu nýs skólahúss á
Torfnesi. Hagkvæmni þessara
tveggja kosta sem liggja fyrir
verður skoðuð og á meðan að
menn halda sig við faglega
vinnu, þá er það hið besta
mál,” sagði Halldór.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
og fræðslunefnd mun fara yfir
þá kosti sem liggja fyrir varð-
andi framtíðarlausn húsnæð-
ismála grunnskólans og er
niðurstöðu að vænta innan
tveggja vikna. ,,Á meðan að

þetta mál er unnið á faglegum
nótum, hef ég ekkert út á þetta
meirihlutasamstarf að setja,”
sagði Halldór Jónsson. Hann
sagði ennfremur að sögusagn-
ir um að hann ætti hagsmuna
að gæta varðandi hús Norður-
tangans, ekki svaraverðar og
vísaði þeim til föðurhúsanna.
,,Ég hlýt að hafa sama rétt og
aðrir bæjarbúar til að hafa
skoðanir á málum, hvort sem
ég tengist þeim eða ekki. Ég
hef ekki komið nálægt þessu
máli. Ég hef ekki setið neinn
fund þar sem þessi mál hafa
verið rædd vegna tengsla
minna við málið, en einhvers
staðar hljóta mörkin að
liggja,” sagði Halldór.

Framkvæmdastjóri Básafells ritar Ísafjarðarbæ og Verkalýðsfélaginu Baldri bréf

Býður húsnæði Norðurtangans ásamt
öllum tækjum fyrir 200 milljónir króna

Arnar Kristinsson, fram-
kvæmdastjóri Básafells hf., á
Ísafirði hefur ritað Ísafjarðar-
bæ og Verkalýðsfélaginu
Baldri á Ísafirði bréf, þar sem
hann fyrir hönd fyrirtækisins,
býðst til að beita sér fyrir því
við stjórn Þróunarsjóðs sjáv-
arútvegsins, að ógilda úreld-
ingu fiskvinnsluhúsanna að
Sundstræti 36 og 45 á Ísafirði
með því að þegar gerðir

kaupsamningar milli Bása-
fells hf., og Þróunarsjóðs verði
bakreiknaðir. Bréfið var sent
framangreindum aðilum í
kjölfar ,,nýlegra frétta um
áhuga bæjarfulltrúa á yfirtöku
á rekstri á frystihúsi því sem
Hraðfrystihúsið Norðurtangi
hf., rak um langt skeið,” eins
og segir í upphafi bréfsins.

Í bréfinu segir einnig: ,,Ef
það tekst að ógilda úrelding-

una býður Básafell hf., bæjar-
sjóði Ísafjarðarbæjar að kaupa
frystihúsið með öllum tækjum
til fiskvinnslu á kr.
200.000.000. Kaupverðið má
greiða með hlutabréfum í
Básafelli hf., að hluta eða öllu
leyti samkvæmt nánara sam-
komulagi. Húsið er fullbúið
til fiskvinnslu með ágætum
tækjum og hefur rúmgóðan
frystiklefa. Húsin eru að okkar

mati og margra annarra í góðu
ástandi og hafa fengið reglu-
bundið og vandað viðhald í
gegnum árin. Jafnframt viljum
við benda á að fjögur skip
Básafells hf., hafa verið aug-
lýst til sölu og til greina kemur
að selja þau með aflaheimild-
um óski kaupandi þess.
Greiða má kaupverð skipanna
með hlutabréfum í Básafelli
hf., að hluta eða að öllu leyti.

Hugmynd þessi er lög fram
til umræðu og erum við
tilbúnir til viðræðna um nánari
útfærslu málsins eftir ykkar
hentugleika.”

,,Þetta bréf var kynnt á
bæjarráðsfundi á mánudag en
það er ekkert í málefnasamn-
ingi núverandi samstarfs-
flokka sem segir til um að
bæjarfélagið eigi að fara út í
atvinnurekstur eða bæjarút-

gerð. Bæjarfélagið á ekki að
standa í öðrum atvinnurekstri
en það stundar í dag. Það er
stærsti atvinnurekandinn á
svæðinu og sú atvinnustarf-
semi er byggð utan um þjón-
ustuskyldu okkar við íbúa
bæjarfélagsins. Aðrir aðilar
verða að sjá um annan at-
vinnurekstur,” sagði Þorsteinn
Jóhannesson, formaður bæj-
arráðs í samtali við blaðið.

Saga Flugfélagsins Ernis á jólabókamarkaðinn

Flugsaga að vestan
Jónas Jónasson,

rithöfundur og útvarps-
maður með meiru, er
um þessar mundir að

ljúka við ritun sögu
Flugfélagsins Ernis á
Ísafirði, sem eins og

kunnugt er, var starf-
andi í aldarfjórðung, frá

árinu 1970 til 1995. Í
bókinni, sem gefin
verður út á vegum

bókaútgáfunnar Skjald-
borg, er rætt við stofn-
endur félagsins, hjónin

Jónínu Guðmunds-
dóttur og Hörð Guð-

mundsson, auk þess
sem rætt er við fyrrum

starfsmenn, viðskiptavini
og fjölmarga aðra sem
komu að starfseminni,

bæði hvað varðar póst-
og sjúkraflug félagsins.

Að sögn Jónínu er
hugmyndin að útgáfu
bókarinnar komin frá

Jónasi. Hún sagði að hér
væri ekki um að ræða
ævisögu Harðar Guð-

mundssonar, heldur
væri einungis verið að
rita sögu Flugfélagsins

Ernis. ,,Ævi Harðar spilar
að sjálfsögðu stórt

hlutverk í bókinni, þar
sem hann var stofnandi

félagsins og aðalvíta-

mínssprauta þess, en
grunntónninn í bókinni er

þó starfsemi félagsins
sjálfs. Í bókinni er rætt

við fjölmarga aðila sem
þurftu á okkar þjónustu
að halda í gegnum árin

sem og fyrrum starfs-
menn félagsins,�

sagði Jónína.
Hörður Guðmundsson

starfar um þessar
mundir sem aðstoðar-

flugmaður á Boeing 737
flugvél flugfélagsins

Atlanta. Þegar blaðið
hafði samband við

Jónínu var Hörður við
störf í Þýskalandi en

þaðan flýgur hann til
ýmissa borga í Evrópu.

Meðal samstarfsmanna
hans þar er Jón Ívars-

son, flugstjóri, sem um
árabil starfaði hjá Flug-

félaginu Ernir. ,,Nú er
Hörður aðstoðarflug-

maður hjá Jóni en fyrir

vestan var Jón aðstoðar-
flugmaður Harðar um

tíma,� sagði Jónína. Hún
sagði að þau hjón væru

búin að selja allar
flugvélar sem voru í

þeirra eigu og væru því
hætt eigin atvinnurekstri
í bili. ,,Það blundar þó í

okkur að gera eitthvað
tengt fluginu og þá á

erlendum markaði.
Tíminn verður að leiða í

ljós hvað við tökum
okkur fyrir hendur,�

sagði Jónína.

Jónína og Hörður um borð í einni af flugvélum Flugfélagsins Ernis.
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Pantanasíminn
er 456 3367

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.

Hlíðarvegur 38: 183,2m² raðhús á
þremur hæðum. Verð: 9.500.000,-
Hlíðarvegur 43: 186m² raðhús á
þremur hæðum ásamt bílskúr. Verð
9.800.000,-
Hlíðarvegur 48: 146,4m² einbýlishús
á þremur pöllum, mjög fallegt útsýni.
Verð: 6.500.000,-
Lyngholt 8: 169,2m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Nýtt parkett
ný málað. Skipti á eign í Hafnarfirði.
Verð: 10.800.000,-
Mjallargata 8: 117,8m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Laust strax. Verð: 7.400.000,-

 Einbýlishús / raðhús
Brautarholt 12: 161,2m² einbýlishús
á einni hæð ásamt 53,3m² bílskúr.
Verð: 11.300.000,-
Hafraholt 14: 144,4m² raðhús á
tveimur hæðum,
ásamt bílskúr. Verð: 9.500.000,-
Heiðarbraut 6: 133,3m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
10.700.000,-
Hliðarvegur 26a: 120m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt kjallara.
Verð: 6.700.000,-

6.500.000,-
Fjarðarstræti 38: 130 m² 5 herbergja
íbúð á tveimur hæðum í þríbýlishúsi.
Hagstæð lán fylgja. Verð: 7.000.000,-
Fjarðarstræti 38: 70 m² 4ra herbergja
íbúð á rishæð ásamt geymslum.
Íbúðin er mikið endurgerð. Verð:
4.000.000,-
Hnífsdalsvegur 27: 182m² 4ra
herbergja glæsileg íbúð á tveimur
hæðum. Tilboð óskast.
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,-
Sólgata 5: 102m² 6 herbergja íbúð á
tveimur hæðum í norðurenda í tvíbýl-
ishúsi. Verð: 5.000.000,-
Stórholt 7: 116m² 4ra herbergja íbúð
á 3. hæð. t.h. í fjölbýlishúsi. Verð:
7.400.000,-
Stórholt 11: 103m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi ásamt
bílageymslu. Íbúðin er laus. Verð:
7.800,000,-
Stórholt 13: 103m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi ásamt innbyggð-
um bílskúr. Skipti á stærri eign mögu-
leg. Verð: 7.900.000,-
Túngata 21: 77,8 m² 4ra herbergja
risíbúð í þríbýlishúsi. Verð:

Hafnarstræti 6: 158m² 6 herbergja íbúð á tveimur
hæðum á 3ju hæð í fjölbýli. Skipti á minni eign möguleg.

Verð: 7.500.000,-

Tangagata 20: 70m² 4ra herbergja íbúð
 á  neðri hæð í tvíbýlishúsi. Verð: 3.500.000,-

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 her-
bergja íbúð á  neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð: 7.500.000,-

 3ja herbergja íbúðir

Aðalstræti 32: 86m² ibúð á efri hæð
í fjórbýlishúsi ásamt sameiginlegum
kjallara. Verð: 3.500.000,-
Engjavegur 17: 61,7m² íbúð á neðri
hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur.
Íbúðin er nýmáluð. Verð: 4.600.000,-
Miðtún 27: 68m² íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi  ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 4.900.000,-
Seljalandsvegur 67: 107m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýli. Verð: 6.000.000,-
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.100.000,-
Stórholt 9: 74,6m² íbúð á 1. hæð fyrir
miðju í fjölbýlishúsi. Verð: 5.300.000,-

Stórholt 11: 80m² 3ja herbergja íbúð
á 3 hæð til hægri í fjölbýlishúsi.Íbúðin
er laus í september. Verð: 5.900.000,-
Stórholt 11: 80m² 3ja herbergja íbúð
á 2 hæð í fjölbýlishúsi ásamt inn-
byggðum bílskúr. Verð: 6.900.000,-
Stórholt 11: 72,6m² 3ja herbergja
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
4.500.000,-
Túngata 3: 53m² íbúð á efri hæð í
norðurenda. Verð: 4.500.000,-
Urðarvegur 80: 82m² íbúð á jarðhæð
í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 6.500.000,-

 2ja herbergja íbúðir

Grundargata 2: 50,5 m² íbúð á fyrstu
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð: 3.800.000,-
Hlíf II: 50,4m² íbúð á 2. hæð í íbúðum
aldraðra. Verð: 6.100.000,-
Hlíf II: 50,4 m² íbúð á 4. hæð í  íbúðum
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 12: 99m² 4ra herbergja íbúð á miðhæð í
þríbýlishúsi ásamt bílskúr. Skipti á minni eign möguleg.
Verð:7.900.000,- Einnig: 98,9m² 4ra herbergja íbúð á

efri hæð í þríbýlishúsi. Mikið uppgerð. Verð: 6.700.000,-

Seljalandsvegur 48: 188m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti á ódýrari eign. Verð:
12.700.000,-
Seljalandsvegur 54: 107m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásam kjallara.
Verð: 5.300.000,-
Tangagata 6a: 99,7m² einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt litlum kjallara.
Húsið er laust strax. Verð: 6.800.000,-
Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 11.800.000,-
Urðarvegur 27: 190,5m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Stór
sólpallur og ræktuð lóð. Verð:
13.500.000,-
Urðarvegur 58: 209m² raðhús á
þremur pöllum ásamt innbyggðum
bílskúr. Góð kjör. Verð: 12.500.000,-

 4-6 herbergja íbúðir
Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 her-
bergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,-
Engjavegur 31:  92,1m² 4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.500.000,-
Fjarðarstræti 4: 120m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð  í fjölbýlishúsi. Skipti á
minni eign á Eyrinni. Verð kr.

Eiríkur Tómasson, framkvæmdastjóri Þorbjarnar hf. Ljósmynd: Víkurfréttir / Hilmar Bragi Bárðarson.

Rekstrarmögu-
leikarnir koma
til með að
halda í okkur
� segir Eiríkur Tómasson, framkvæmdastjóri Þorbjarnar hf. í Grindavík, m.a. í viðtali um rekstrarfyrirætlanir fyrirtækisins í Bolungarvík

Sú spurning brennur á
Bolvíkingum hvað forsvars-
menn Þorbjarnar hf. í Grinda-
vík hyggist fyrir með rekstur
Bakka í Bolungarvík eftir
sameiningu fyrirtækjanna
sem væntanlega gengur form-
lega í gildi eftir hluthafafundi
sem haldnir verða undir lok
mánaðarins. Mikið er í húfi
fyrir Bolvíkinga því Bakki er
aðal vinnuveitandinn í bæ-
num. Þeir sem fá mestu ráðið
um framtíðarrekstur Bakka í
Bolungarvík, eru fram-
kvæmdastjórar Þorbjarnar,
þeir Eiríkur og Gunnar Tóm-
assynir. Blaðið sló á þráðinn

til Grindavíkur og fékk Eirík
til að svara nokkrum spurn-
ingum.

Áætlanir miða að
áframhaldandi rekstri

í Bolungarvík

„Það verða haldnir hlut-
hafafundir í báðum fyrirtækj-
unum undir lok mánaðarins
þar sem endanlega verður
gengið frá sameiningunni,
þannig að fram að því er
kannski ekki hægt að segja
mikið um væntanlegt rekstrar-
fyrirkomulag. Við byrjuðum

að stjórna fyrirtækjunum
sameiginlega frá og með 1.
ágúst og vinnum nú að gerð
rekstraráætlana sem miða
allar að áframhaldandi rekstri
í Bolungarvík,“ sagði Eiríkur
aðspurður.

Hann segir að eftir hina
formlegu sameiningu verði
hafin vinna sem miði að því
að skrá hlutabréf Þorbjarnar á
Verðbréfaþingi Íslands í haust,
en eins og áður hefur komið
fram munu hlutahafar Bakka
eignast um 29% hlutabréfa í
Þorbirni eftir sameininguna.

Eiríkur vill aðspurður ekk-
ert segja um hvort Aðalbjörn

Jóakimsson, fráfarandi fram-
kvæmdastjóri og aðaleigandi
Bakka hf., hafi selt hluta hluta-
bréfa sinna, og vísar á Aðal-
björn sjálfan hvað þetta varð-
ar.

Bakki er verðmætt
vörumerki

- En eru fyrirhugaðar ein-
hverjar breytingar á rekstr-
inum í Bolungarvík?

„Það verða auðvitað ein-
hverjar breytingar, en ekkert
sem fólk verður mikið vart
við. Við erum að auka mögu-
leika okkar í rækjuvinnslu
fyrir vestan og rækjukvóti sem
við höfum til ráðstöfunar á
þessu fiskveiðiári er tæplega
þrefaldur á við síðasta ár.“

- Verður þá lögð meiri
áhersla á rækjuvinnslu en

verið hefur og dregið saman í
bolfiskvinnslunni?

„Það gæti mögulega dregið
eitthvað úr bolfiskvinnslunni,
en það hefur ekkert verið
ákveðið varðandi það. Hins
vegar get ég sagt að við
verðum áfram í bolfiskvinnslu
í Bolungarvík.“

- Nú skilst mér að þið áætlið
að vinna bolfisk einungis á
annarri af tveimur flæðilínum,
er það rétt?

„Það er ekkert rétt um það,
vegna þess að við höfum
ekkert ákveðið enn í þeim
efnum.“

- Er það ef til vill í skoðun?
„Við erum með þetta allt í

skoðun.“
- Verður fyrirtækið í Bol-

ungarvík rekið áfram undir
nafninu Bakki?

„Fyrirtækið í heild verður

rekið sem Þorbjörn hf., en
verksmiðjurnar í Bolungarvík
og Hnífsdal verða reknar undir
nafninu Bakki.“

- Hvers vegna?
„Bakki er einfaldlega verð-

mætt vörumerki.“
- Nú hafa Bolvíkingar

margir áhyggjur af sínum hag
vegna sameiningarinnar og
bíða óþreyjufullir eftir
ákvörðun ykkar um rekstrar-
fyrirkomulag....

„Við erum ekki tilbúnir til
að svara neinu um það ennþá,
við erum að skoða þessi mál
frá ýmsum hliðum. Ég get
ekki gert að því þótt fólk hafi
áhyggjur, en við höfum alltaf
sagt að við ætlum okkur að
halda áfram rekstri fyrir
vestan og það hefur ekkert
breyst.“

- Hvað með yfirmanna-
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Akureyrin veiðir
kvóta Guðbjargar

ina. Ég skil ekki yfirlýsingar
af þessu tagi og þær hljóta að
vera ætlaðar til að slá ryki í
augu fólks.“

Hef þekkt Bolvík-
inga af góðu

- Hefur bæjarstjórn Bolung-
arvíkur átt viðræður við ykkur
um hvernig rekstri ykkar
verður háttað í Bolungarvík í
framtíðinni?

„Já, við höfum hitt forsvars-
menn Bolungarvíkurkaup-
staðar að þeirra frumkvæði
og höfum fúsir orðið við
óskum þar um. Við höfum
gaman af að hitta þá og þetta
eru miklir heiðursmenn. Ég
tel mikilvægt að eiga góð
samskipti við bæjarstjórnina.
Þeir hafa hins vegar ekkert
með rekstur fyrirtækisins að
gera, hvorki þarna né annars
staðar. Þeirra hlutverk er að
skapa góðan jarðveg fyrir
rekstur fyrirtækja og ég treysti
Bolvíkingum til þess, enda
hef ég þekkt þá af góðu og
alltaf líkað vel við þá,“ sagði
Eiríkur Tómasson að lokum.

hvað?
„Ef rekstrarmöguleikar eru

ekki ekki fyrir hendi þá hljóta
menn að þurfa skoða málin.
Það er engum til góðs að reka
fyrirtæki sem ekki gengur.“

- Stjórnarformaður Gunn-
varar og Íshúsfélags Ísfirðinga
lét í ljós áhyggjur sínar á
dögunum vegna þess, eins og
hann orðaði það, að stjórn
vestfirskra sjávarútvegsfyrir-
tækja væri að hverfa í hendur
aðila utan Vestfjarða. Hann
vildi meina að með kaupum
Gunnvarar á hlut Togs í
Hraðfrystihúsinu í Hnífsdal,
væri verið að bjarga því sem
bjargað verður. Hvað viltu
segja um þessar áhyggjur
stjórnarformannsins?

„Hann verður bara að fá að
hafa þær. Þú veist hvar nýkjör-
inn stjórnarmaður Hraðfrysti-
hússins, Jón Ólafur Þórðar-
son, á heima?“

- Nei, ég verð víst að játa
fávisku mína hvað það varðar.

„Hann á heima í Garðabæ
eða Mosfellsbæ. Gunnvör
setti hann þarna inn. Magnús
Reynir setti hann inn í stjórn-

að taka það þaðan í burtu. Það
eru engir sem hafa eins litla
trú á möguleikum sjávarút-
vegs á Vestfjörðum eins og
sumir Vestfirðingar. Mér
finnst þetta viðhorf alveg með
ólíkindum og ég er alls ekki
sammála því. Ég hef mikla
trú á því að við getum rekið
þarna ákveðna þætti sjávarút-
vegs með mjög góðum ár-
angri.“

Byggjum ekki á flottheitum
- Það eru líka raddir hérna

sem segja: „þeir fara aldrei í
burtu frá Bolungarvík, það er
svo flott fiskvinnsluhús þar.“

„Þú getur komið til okkar
til Grindavíkur og séð að við
byggjum ekki á flottheitum.“

- Getur þetta fullkomna hús
í Bolungarvík ekki hjálpað til
við að halda í ykkur?

„Það sem fyrst og fremst
kemur til með að halda í
okkur, eru rekstrarmöguleik-
ar.“

- Já, menn eru víst ekkert í
þessum bransa í dag af góð-
mennsku einni saman, eða

merkjum þó.“
-Bolvíkingar og Hnífsdæl-

ingar óttast að þið munið
hverfa á brott með kvóta
Bakka, eins og gerðist þegar
Samherji eignaðist Guðbjörg-
ina. Er sá ótti á rökum reistur?

„Við getum aldrei slegið á
þessar raddir. Þær heyrast líka
hérna í Grindavík. Samherji á
Akureyri á hérna fyrirtækið
Fiskimjöl og lýsi hf., sem á
tvö skip. Það er alltaf verið að
tala um að þeir muni fara með
skipin og kvótann í burtu. Ég
á samt eftir að sjá það. Sama á
við um Þorbjörn hf., því að
stór hluti eigenda fyrirtækis-
ins núorðið, á ekki heima í
Grindavík, sem alltaf hefur
verið. Stór hluti eigendanna á
jafnvel heima á Vestfjörðum.
Það er aldrei horft á málin frá
þessu sjónarhorni.

Svo er annað sem mér finnst
alveg magnað, en það er að í
hvert einasta skipti sem það
kemur upp að einhver utan-
aðkomandi aðili eignast hlut í
vestfirsku fyrirtæki, þá er það
alveg morgunljóst hjá öllum
Vestfirðingum, að hann hljóti

„Heiðrún var seld áður en
við komum að þessu og hefur
verið afhent nýjum eigendum
sínum, Nirði hf. í Sandgerði.
Varðandi Dagrúnu, þá lýstum
við því strax yfir að við
hefðum áhuga á að skipta
henni út fyrir frystiskip sem
myndi stunda rækjuveiðar og
við erum að skoða ýmsa
möguleika í þeim efnum.
Síðan eigum við eftir að skoða
hvort við bætum við skipi fyrir
vestan sem sæi um hráefnis-
öflun í rækju og bolfiski fyrir
verksmiðjuna í Bolungarvík.“

- Nú hefur Bakki hf. verið í
viðskiptum við Sparisjóð
Bolungarvíkur. Verður svo
áfram, eða verða viðskiptin
færð í aðalviðskiptabanka
Þorbjarnar, Íslandsbanka?

„Það er ekki búið að ganga
frá því ennþá. Við, eins og
allir aðrir, tökum ákvörðun um
það að teknu tilliti til þeirra
viðskiptakjara sem í boði eru.
Þú ferð ekki með peningana
þína í Íslandsbanka ef þú getur
fengið hærri vexti í Lands-
bankanum og sama gildir um
lán, með öfugum vaxtafor-

stöður í Bakka. Verður þeim
fækkað?

„Já, þeim hefur fækkað nú
þegar. Eins og greint var frá
strax í upphafi þá fækkar
verulega á skrifstofunni og
síðan hafa orðið breytingar í
sambandi við verkstjóra og
þeim hefur fækkað. Þetta
hefur gerst í góðu samkomu-
lagi við viðkomandi.“

- Þið komist sem sagt af
með færri yfirmenn, verk-
stjóra og skrifstofufólk?

„Þessar skipulagsbreyting-
ar voru í undirbúningi áður en
við komum að þessu, þannig
að við komum í rauninni bara
inn í þær við sameininguna.“

- Hver verður aðalstjórn-
andinn í Bolungarvík?

„Það er og verður Agnar
Ebenezersson.“

Stór hluti eigenda
heima á Vestfjörðum

- Hvað með skipakostinn,
Dagrúnu og Heiðrúnu. Eru
einhverjar hugmyndir uppi
um að selja skipin?

Hálfdán Ingólfsson, flugmaður á Ísafirði skrifar

,,Sviptivindar� í Ísafjarðardjúpi
slík samsetning áhafnar er afar
vafasöm, en þar er við flugrek-
andann einan að sakast.

Það er almenn skoðun
flugmanna sem til þekkja, að
Metróinn sé bæði þungur og
afskaplega tregur í stýrum,
sérstaklega á litlum hraða,
sem gæti skýrt hvers vegna
flugmennirnir misstu stjórn á
henni. Þessi eiginleiki (eða
skortur á þeim) gerir vélina
einstaklega óheppilega til
flugs í misvindi og þrengslum
eins og eru hér í Skutuls-
firðinum, og hlýtur alltaf að
takmarka notagildi hennar hér
ef gæta á fyllsta öryggis. Til
samanburðar vil ég nefna að
vélar sem ég hef flogið í sama
stærðarflokki (Twin Otter og
Dornier D-228) eru einstak-
lega liprar og snarar í stýrum
við lágan aðflugshraða, og
henta því mjög vel hér.

Síst vil ég níða Metróinn,

Laugardaginn 30. ágúst sl.,
rakst ég enn einu sinni á skrif
í fjölmiðlum um hina ,,öflugu
sviptivinda” sem ollu ,,smá-
vægilegum skemmdum” á
Metro 23 flugvél Flugfélags
Íslands, (FÍ). Þá var liðinn
hálfur mánuður frá atvikinu
og allan tímann hafa talsmenn
FÍ klifað á hinum ,,ofsafengnu
sviptivindum” sem ollu þessu
í Ísafjarðardjúpi, en þagað
þunnu hljóði um aðrar og
líklegri orsakir. Í fjalllendi
eins og á Vestfjörðum, er
vissulega oft mikil ókyrrð
þegar hvasst er, en ég er
ósáttur við að talsmenn FÍ
komist upp með að sverta
flugskilyrði við Ísafjörð meira
en efni standa til.

Hvort sem um er að ræða
vísvitandi villandi áróður eða
hvort verið sé að stinga höfð-
inu í sandinn skal ég ekki
fullyrða um, en það er mitt

álit að ekki hafi verið nema
miðlungs ókyrrð, sem varð
þess valdandi að flugmenn-
irnir misstu gjörsamlega vald
á vélinni um tíma., Hvernig
það mátti vera er það sem
umræðan ætti að snúast um,
hvort sem mönnum líkar betur
eða verr. Það er nefnilega
staðreynd, að vindur í fjalla-
hæð mældist ekki nema 5-6
vindstig (20-25 hnútar) þegar
atvikið átti sér stað. Ég hef
flogið til og frá Ísafirði í
rúmlega tuttugu ár, í allskonar
veðrum, og samkvæmt minni
reynslu er allt tal um öfluga
sviptivinda við þessar aðstæð-
ur, í rúmlega tvöfaldri fjalla-
hæð, gjörsamlega út í hött.

Svo virðist sem vélin hafi
misst rúmlega helming flug-
hæðar sinnar á örfáum sek-
úndum. Lauslega reiknað
virðist vélin hafa fallið með
hraða sem var a.m.k. áttfaldur

kvæmt sömu styrkleikakröf-
um.

Við þjálfun á Metró, voru
flugmenn sem ég þekki, var-
aðir við því að við fullt ofris,
myndi vélin missa minnst
3000-5000 fet, sem kemur
heim og saman við umrætt
atvik, hafi verið um ofris að
ræða. Til samanburðar má
nefna að aðrar vélar í sama
stærðarflokki sem ég hef
flogið, missa einungis nokkur
hundruð fet við fullt ofris. Um
flugstjóra vélarinnar veit ég
að hann hefur talsverða
reynslu á minni vélum, en
hann hefur einungis flogið
Metró í nokkra mánuði, sem
hefur vafalaust átt sinn þátt í
að þetta gat gerst. Um reynslu
aðstoðarflugmannsins veit ég
ekkert, að frátöldu því að allir
núverandi aðstoðarflugmenn
FÍ á Metró, eru nýbyrjaðir.
Það er almennt viðurkennt að

hraði vindsins í fjallahæð.
Sjálfum finnst mér augljóst
að vélin hljóti að hafa farið
beint á nefið þessa vegalengd,
t.d. eftir ofris. Mér er tjáð að
flugritinn sýni að álag á vélina
var mest +4.8G og minnst -
1.3G, sem samsvarar því að
þyngd farþeganna hafi næst-
um fimmfaldast annars vegar
og hins vegar að þeir hafi
hangið á hvolfi í beltunum, að
viðbættri þyngd sem sam-
svarar nærri 1/3 af eigin lík-
amsþyngd. Einnig er mér tjáð
að flugritinn hafi sýnt flug-
hraða frá núll og langt upp
fyrir leyfðan hámarkshraða
vélarinnar. Miðað við það er
Metróinn vissulega sterk-
byggð flugvél, en það er svo
sem ekkert til að stæra sér af.
Hún er ekki vitund sterk-
byggðari en aðrar flugvélar í
sama stærðarflokki, sem eru
að sjálfsögðu byggðar sam-

sem er dáyndisgóð flugvél, ef
hún er rétt notuð við aðstæður
sem henta henni, en ég er
orðinn smeykur um að svo
verði ekki hér á Ísafirði. Ég
hef nefnilega nýlega komist
að því, að a.m.k. nokkrir
flugmenn FÍ, trúa því stað-
fastlega að umrætt atvik hafi
eingöngu orðið vegna öflugra
sviptivinda. Ef þessi skoðun
er almenn meðal flugmanna
FÍ, óttast ég að þeir horfi
framhjá því sem ég er sann-
færður um að hafi verið helsta
orsökin, nefnilega óvenjulegir
flugeiginleikar vélarinnar og
reynsluleysi flugmannanna á
þessa flugvélategund. Afleið-
ingin gæti auðveldlega orðið
sú að eitthvað hliðstætt gerðist
aftur, og þá með alvarlegri
afleiðingum.

Ísafirði 7. sept. 1997,
Hálfdán Ingólfsson,

flugmaður.

Akureyrin, skip Samherja hf.
á Akureyri, kom til Bolung-
arvíkur fyrir stuttu og var
erindið að sækja vatn og olíu.
Skipið stundar nú veiðar á
Vestfjarðamiðum ásamt
tveimur öðrum skipum Sam-
herja og var haft eftir skipverj-
um á Akureyrinni að þeir væru
að veiða �Guggu-kvótann.� Af
Guðbjörginni er það að frétta
að nú skartar hún þýsku skrán-
ingarnúmeri, en það hefur verið
leigt til þýsks útgerðarfélags
eins og kunnugt er.

Akureyrin veiðir
kvóta Guðbjargar
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Leiðari

Árni Pétur Jónsson e
víkingur og er forstj

aldur mér ekki, en stundum
sit ég fundi með mun reyndari
mönnum, sem hafa sambönd
til tuga ára á bakvið sig og
það kennir mér mikið að um-
gangast menn með meiri
reynslu.“

- Finnst þér að ungu fólki
séu gefin nægileg færi á að
gegna ábyrgðarstöðum í þjóð-
félaginu?

„Almennt held ég að það sé
ekki, en hins vegar er ungu
fólki gefið tækifæri hér hjá
okkur og ég hef haft þá stefnu
að gefa því færi á að sýna sig
og sanna. Það er ungt fólk í
stjórnendastöðum hérna,
þannig að ég hef reynt að bæta
aðeins úr þessu.“

Vinnur nánast allan
sólarhringinn

Starf Árna Péturs felst að
miklu leyti í samningagerð við
stærri viðskiptaaðila fyrir-
tækisins, bæði innanlands og
utan. Einnig á hann mikil
samskipti við samstarfsaðila
eins og flugfélög og sambæri-

sendinga er regluleg, þannig
að ekki líður langur tími frá
því að kaup eru gerð þangað
til varan er komin hingað til
lands. Fyrirtæki geta þannig
náð fram verulega lækkuðum
flutningskostnaði, allt að 30-
50% lækkun, að sögn Árna
Péturs.

Gefur ungu fólki færi á að
sýna sig og sanna

- En hvernig hefur unga
forstjóranum gengið í þessu
ábyrgðarstarfi og hvernig hafa
viðskiptavinir og starfsmenn
tekið honum?

„Það hefur gengið ágæt-
lega. Þetta er mikil vinna auð-
vitað, en það er allt í lagi og
ég kvarta ekki. Mörgum þykir
kannski að ég sé of ungur en
ég hef að minnsta kosti ekki
verið látinn finna inn á það.
Það er þó nokkur hluti starfs-
manna eldri en ég, en ég held
að þeir taki því bara ágætlega
að hér sé kominn ungur
maður. Gagnvart stjórnun fyr-
irtækisins í heild háir ungur

tók við sem framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins í maí árið
1993, þá aðeins 26 ára gamall.
Hann sinnti þeirri stöðu þar
til 15. apríl á síðasta ári, þegar
hann var eins og áður sagði,
ráðinn forstjóri hins nýsam-
einaða fyrirtækis Tollvöru-
geymslunnar og Zimsen,
TVG-Zimsen.

Að sögn Árna rekur fyrir-
tækið tollvörugeymslu og
flutningsmiðlun í Reykjavík,
Hafnarfirði og á Akureyri og
vinna um 40 starfsmenn undir
hans stjórn. Flutningssvið
fyrirtækisins býður m.a. upp
á hraðsendingar með UPS,
geymslusvið, safnsendingar í
flugi, tollskýrslugerð, sjó-
frakt, útflutningsskýrslugerð,
umhleðslusendingar, endur-
sendingar og dreifingaþjón-
ustu innan Reykjavíkur.
Geymslusviðið býður upp á
fjölda möguleika á geymslu á
vörum, t.d. frísvæði fyrir
áfengi og tollvörugeymslu. Í
safnsendingar er safnað sam-
an sendingum ýmissa aðila
til að ná fram hagstæðum
flutningsgjöldum. Tíðni safn-

Árni Pétur Jónsson er ung-
ur Bolvíkingur sem náð hefur
langt á stjórnunarsviðinu, en
hann er forstjóri Tollvöru-
geymslunnar Zimsen hf.,
aðeins 30 ára gamall. Hann
tók við forstjórastöðunni á
síðasta ári í kjölfar samein-
ingar Tollvörugeymslunnar
hf. og Skipaafgreiðslu Jes
Zimsen í TVG-Zimsen hf. BB
hafði samband við Árna Pétur
til að forvitnast um hagi hans
og forstjórastarfið.

Varð framkvæmda-
stjóri 26 ára

Árni, sem er sonur Jóns
Eðvalds Guðfinnssonar og
Guðbjargar Hermannsdóttur,
hóf framhaldsskólanám í
Menntaskólanum á Ísafirði á
sínum tíma og var þar í tvö ár
áður en hann flutti sig um set
í Verslunarskóla Íslands. Að
loknu stúdentsprófi hóf Árni
Pétur nám í Háskólanum og
útskrifaðist þaðan sem við-
skiptafræðingur árið 1991.
Sama ár var hann ráðinn
sölustjóri hjá Jes Zimsen og

Þessi mynd var tekin í Bolungarvík á dögunum þegar unnið var við slitlagslögn á Stigahlíð og Bakkastíg, en að
loknu þessu verki eru allar götur í Bolungarvík lagðar slitlagi.

Slitlag á öllum götum Bolungarvíkur

Á þessum vettvangi hefur
margsinnis verið á það bent
hvernig bæjaryfirvöld Ísa-
fjarðarbæjar hafa sniðgengið íbúana með því að láta sem
almenningi komi ekkert við hvað höfðingjarnir hafast að í
Stjórnsýsluhúsinu.

Því miður eru dæmin alltof mörg þar sem bæjaryfirvöld
með bæjarstjórann í fararbroddi, hafa hundsað skrif á
opinberum vettvangi, ekki svarað spurningum, sem beint
hefur verið til þeirra að gefnu tilefni.

Að því er best er vitað hefur bæjarstjórinn látið það helst
frá sér fara að hann eltist ekki við nafnleysingja og standi
ekki í því að svara lákúrulegu blaðri. Nú er víðs fjarri að
hulinshjálmur nafnleyndar hafi umlukt alla gagnrýni og
fyrirspurnir sem fram hafa komið til ráðamanna bæjarins.
Af framkomu þeirra verður því ekki annað ráðið en að
bæjaryfirvöld telji sig yfir það hafin að standa í bréfaskrift-
um og upplýsingamiðlun til íbúa Ísafjarðarbæjar.

Þetta sambandsleysi bæjaryfirvalda við þegnana kom
heldur betur upp á yfirborðið á borgarafundi í síðustu viku
þegar kynnt voru áform bæjarins um kaup á húsakynnum
Norðurtangans í því augnamiði að leysa húsnæðisvanda
grunnskólans. Gagnrýni þeirra sem lýstu sig andsnúna
fyrirhuguðum kaupum beindist ekki síst að þeim
vinnubrögðum bæjaryfirvalda að kynna ekki nægilega þá
möguleika sem fyrir hendi eru til að leysa húsnæðismál
skólans, sem vissulega eru fleiri en Norðurtangahúsin,
þ.á.m. nýbygging sem einn fyrrum bæjarfulltrúi taldi ólíkt
metnaðarfyllri leið.

Ljóst er af stuðningi bæjarfulltrúa við tillögu formanns
bæjarráðs um að draga kaupin til baka, að Norðurtanga-
kaupin eru ekki í efsta sæti vinsældarlistans. Bæjarfull-
trúarnir gripu því tillögu formannsins fegins hendi.

Vel má vera að unnt sé að breyta fiskvinnsluhúsum
Norðurtangans í viðunandi skólahúsnæði. Breyting af því
tagi og þeirri stærðargráðu hlýtur að vera afar kostnaðarsöm
og mörgum annmörkum háð.

Blaðinu er ekki kunnugt um að gerður hafi verið saman-
burður á kostnaði við breytingar á Norðurtanganum annars
vegar og nýbyggingu hins vegar áður en Þróunarsjóði var
gefið undir fótinn með kaupin. Slík úttekt hlýtur þó að vera
ein af megin forsendum fyrir ákvarðanatöku.

Skjót og varanleg lausn á húsnæðisvanda grunnskólans
er brýn. Neyðin í því máli réttlætir þó á engan hátt þá
fljótfærnislegu ákvörðun, sem fólst í fyrirheitinu um kaup
á Norðurtanganum. Sú ákvörðun virðist hafa verið tekin af
fámennum hópi innan bæjarstjórnar án þess að vilji
meirihluta bæjarstjórnar lægi fyrir, hvað þá að haft hafi
verið fyrir því að kynna málið fyrir almenningi í bænum.

Slíkur flumbruháttur kann ekki gróðri lukku að stýra.

s.h.

Flumbrugangur

Ísafjörður

Sjálfstæðiskvennafélag 40 ára
Sjálfstæðiskvennafélag Ísafjarðar verður 40 ára föstudag-

inn 12. september nk. Í tilefni afmælisins, hefur félagið
ákveðið að efna til hátíðarkvöldverðar á Hótel Ísafirði sama
dag.

Allt sjálfstæðisfólk er velkomið til hátíðarinnar en þátttöku
þarf að tilkynna fyrir fimmtudagskvöld til Signýjar Rósants-
dóttur í síma 456 3774. Stjórn félagsins hvetur sjálfstæðisfólk
á norðanverðum Vestfjörðum til að fjölmenna til hátíðarinnar.

Ísafjörður Ísafjörður Ísafjörður

Lista - og menningarvika
Hafinn er undirbúningur að lista- og menningarviku á Ísa-

firði sem haldin verður dagana 24. október til 2. nóvember nk.
Að hátíðinni standa ýmis félög, kórar og einstaklingar á Ísa-
firði og nágrenni sem áhuga hafa á að auka fjölbreytni dægra-
dvalar á svæðinu.

Dagskrá menningarvikunnar er enn í mótun. Undirbún-
ingshópur hefur tekið til starfa og er áhugasömum bent á að
  hafa samband við Finn í símum 456 3032 eða 456 3236.

Setning Tónlistarskólans
Skólasetning Tónlistarskóla Ísafjarðar fer fram í Ísafjarðar-

kirkju sunnudaginn 14. september kl. 14:00. Við skólasetn-
inguna mun skólastjóri flytja ávarp auk þess sem flutt verður
tónlist. Fjölbreytt námsframboð verður við skólann í vetur
auk þess sem starfræktur verður barnakór.

Fimmtán kennarar starfa við skólann í vetur, þar af tveir
nýir, þær Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Guðrún Jónsdóttir.
  Skólinn starfrækir útibú í Súðavík og á Suðureyri.
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er þrítugur Bol-
jóri TVG-Zimsen

flutti, en ég man að fyrst eftir
að ég flutti þá sló hún mig
nokkuð þessi umræða. Hún
er óþarflega neikvæð, því það
er margt gott sem gert er fyrir
vestan og það er gott að búa
þar. Mér finnst jákvæðir
punktar ekki skila sér í um-
ræðunni og auðvitað sárnar
manni það“

- Árni Pétur er í sambúð
með Guðrúnu Elísabetu Bald-
ursdóttur, sem er Ísfirðingur,
og eiga þau eina dóttur. Kemur
vinnuálagið ekki niður á
fjölskyldulífinu?

„Ég mæli í sjálfu sér ekki
með svona álagi til lengri tíma
upp á fjölskyldulíf að gera.
Þetta er samt í lagi í einhvern
tíma og ungir menn geta
kannski frekar leyft sér að vera
undir álagi en menn sem
teknir eru að reskjast. Þetta er
frábært tækifæri til að sýna
sig og sanna og maður öðlast
auðvitað reynslu og sambönd,
sem maður hefði kannski
annars farið á mis við.“

- Þú ert greinilega upptek-
inn maður. Ég var í heila tvo
daga að reyna ná sambandi

tíma minn þannig að ég geti
sinnt íþróttum að einhverju
leyti. Ég hef verið að spila
svolítið fótbolta með brott-
fluttum Bolvíkingum í
Íþróttahúsinu á Seltjarnanesi
undanfarin ár, en síðasta vetur
gafst mér heldur lítill tími til
þess. Ég hef hins vegar stund-
að líkamsrækt í World Class
og reyni helst að mæta þar á
hverjum morgni áður en ég
mæti til vinnu.“

- Þú hefur sem sagt sam-
band við Bolvíkingana fyrir
sunnan. En heldur þú tengsl-
um við Bolungarvík? Kemur
þú ekki vestur af og til?

„Jú jú, ég held tengslum
vestur og hef reynt að fara
svona tvisvar á ári í stuttar
ferðir til að heilsa upp á fólkið
mitt þar.“

Sárnar hin neikvæða
umræða um Vestfirði

- Hvernig kemur umræðan
um Vestfirði brottfluttum
Bolvíkingi fyrir sjónir?

„Nú er svo langt síðan ég

við þig.
„Já, þú varst nú eiginlega

heppinn. Ég sá nafnið þitt í
skilaboðabunkanum og ákvað

þannig að blaðamaður þakk-
aði honum fyrir spjallið og
óskaði honum velfarnaðar í
starfi..

að hringja strax til að forvitn-
ast um hvað menn að vestan
vildu mér,“ sagði forstjórinn
ungi sem var að rjúka á fund

leg fyrirtæki erlendis. Árni
Pétur segir mjög mikilvægt
að rekið sé gott þjónustunet
um allan heim til að hægt sé
að móttaka vörur hvar sem er
og ferðast hann töluvert til að
tryggja það markmið með
samningum við erlenda aðila.
Fundahöld af ýmsu tagi eru
fastur liður í starfi Árna Péturs,
en hann vinnur m.a. náið með
aðilum innan Ríkistollstjóra-
embættisins, Fjármálaráðu-
neytisins og Verslunarráðs.

- En er álagið ekki mikið
vegna starfsins?

„Jú, ég held að það sé alveg
óhætt að fullyrða það. Ég vinn
alla daga vikunnar og vinnu-
tíminn er nálægt því að vera
allur sólarhringurinn, ég vinn
yfirleitt fram á kvöld og það
er hringt í mig á öllum tím-
um.“

- Árni Pétur stundaði íþrótt-
ir af miklu kappi á yngri árum
í Bolungarvík og þá aðallega
knattspyrnu. Er íþróttaáhug-
inn enn fyrir hendi, eða vinnst
enginn tími til slíks?

„Áhuginn er enn fyrir hendi
og ég hef reynt að skipuleggja

Árý Hinriksson, fiskvinnslukona á Ísafirði hitti Díönu prinsessu

Heimurinn syrgir Díönu
prinsessu af Wales og

hafa fréttir af dauða
hennar vakið margvísleg

viðbrögð manna. BB
fékk veður af því að Árý
Hinriksson, fiskvinnslu-
kona á Ísafirði hefði eitt

sinn hitt Díönu þegar
hún var í heimsókn hjá

ættingjum í London. Árý
vildi ekki staðfesta þetta

í samtali við blaðið og
sagðist frábiðja sér

umfjöllun af þessu tagi.
Hún kvaðst hinsvegar

reiðubúin til að lýsa
skoðun sinni á lífi og

dauða prinsessunnar og
hjónabandi hennar og

Karls.
�Ég er alveg tilbúin til

að tjá mig um Díönu á
almennan máta vegna

þess að ég er mjög
ósátt með hvernig Karl

Bretaprins kom fram við
hana. Hann hélt við aðra

konu strax eftir hjóna-
band hans og Díönu og

eyðilagði líf þessarar
ungu og fallegu stúlku.
Díana var ekki saklaus

sjálf, en hvað á ung

evrópsk kona að gera
þegar maðurinn hennar
hagar sér svona eins og
Karl gerði? Díana giftist

Karli af heilum hug og
vildi verða góð eiginkona

og móðir og að hjóna-
bandið yrði farsælt.

Henni varð þetta
ómögulegt vegna þess
að frá byrjun átti Karl í

ástarsambandi við
Camillu Parker Bowles.

Díana var með andlit
sem gat sjósett þúsund

skip, en andlit Camillu
gat sökkt þúsund
skipum og drekkt

þúsund þrælum,� segir
Árý.

Fjölmiðlarnir óku ekki
bílnum drukknir

Árý segir það skoðun
sína að fjölmiðlar hafi

rétt til að fjalla um fólk
sem gegni opinberum

störfum vegna þess að
þetta fólki lifi á opinberu

fé. Ef fólk í háum stöð-
um er illa við opinbera

umfjöllun, þá á það ekki

að gegna slíkum stöð-
um, segir hún. Árý

segist fara 2-3 sinnum á
ári til Bretlands til að

heimsækja vini og
kunningja, og fylgist þá

vel með fréttum í fjöl-
miðlum, þar á meðal
fréttum af konungs-
fjölskyldunni. Það er

skoðun hennar að Dodi
Al-Fayed hafi alls ekki

verið rétti maðurinn
handa Díönu.

�Hún átti skilið mann
sem hún gat treyst og

verið stolt af og sem
væri stoltur af henni.
Hún hefði aldrei lent í

þessu slysi ef Karl hefði
staðið með henni  og

verið henni trúr. Þá hefði
hún ekki látið sjá sig

með mönnum á borð við
James Hewitt og Dodi

Al-Fayed.�
Árý segir að of mikið

hafi verið gert úr þætti
fjölmiðla í slysinu. �Við

verðum að muna að
fjölmiðlarnir óku ekki
bílnum drukknir. Hún

gengdi hárri opinberri
stöðu og þess vegna á

almenningur rétt á
fylgjast með henni.�

Díana var elskuð
og dáð meira
Aðspurð segist Árý

álíta að breska kon-
ungsfjölskyldan eigi

skilið þá gagnrýni sem
komið hefur fram hjá
breskum almenningi.

�Díana naut mikillar hylli
almennings fyrir tilstuðl-

an fjölmiðla m.a. og
útför hennar hefði átt að

fara fram þannig að
almenningur gæti fylgt
henni til grafar, svipað

og þegar Evita var borin
til grafar. Díana var
jörðuð við sérstaka

athöfn, eins og það var
orðað, en af hverju ekki
við konunglega athöfn

eins og t.d. var viðhöfð
við útför Winston Churc-
hill? En hvað var Churc-

hill? Hann var maður
sem lokaði augunum
gagnvart heimalandi

mínu Indlandi, á meðan
Bretar rændu landið.

Hann var kannski hetja í

augum heimsins, en
hann var aldrei hetja í

mínum augum.�
Árý heldur að dauði

Díönu geti haft þau áhrif
að breska konung-

dæmið líði undir lok.
�Hún var elskuð og dáð

meira en nokkur úr
konungsfjölskyldunni og

í rauninni meira en
nokkur önnur mann-
eskja. Af nítján ára,

saklausri, venjulegri,
óreyndri unglingsstúlku

að vera, sem hún var
þegar hún giftist Karli
prins, þá stóð hún sig
frábærlega vel og var

nógu snjöll til að vinna
hjörtu fólks um allan

heim með framkomu
sinni, fegurð, hrífandi

persónuleika, persónu-
töfrum og gáfum.

Breskir fjölmiðlar og
almenningur hafa

hinsvegar dregið dár að
Karli prins í gegnum

tíðina,� sagði Árý.

Díana var með andlit sem gat sjósett þúsund
skip en andlit Camillu gat sökkt þeim öllum

Árý Hinriksson. Díana prinsessa af Wales.
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Hörður Högnason í kapellu Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði. Myndin hér að ofan sem og forsíðumyndin eru sviðsettar.

„Sá er munurinn á þessum
spítala hér á Ísafirði og stóru
sjúkrahúsunum í Reykjavík,
að þegar einhver deyr þar, þá
sér hjúkrunarfólkið ekkert
meira af þeirri manneskju“,
segir Hörður Högnason. „Þar
er líkið flutt í líkhús með
sérstöku starfsfólki og síðan
á útfararstofnun sem annast
um framhaldið. Hér á Ísafirði
er engin útfararstofnun og
reyndar enginn grundvöllur
fyrir slíku, þannig að þessir
þættir koma í hlut spítalans,
þar sem hér er eina líkhúsið á
svæðinu.

Venjulega er verkaskipting
á sjúkrahúsum nokkuð glögg,
en samt eru alltaf einhverjir
hlutar þjónustunnar sem eru í
rauninni á einskis manns
landi. Sú venja hefur skapast
hér, að það tilheyrir hjúkrunar-
stjórninni að annast einnig
hina látnu. Og meðan umfang-
ið er ekki meira í líkhúsi og
kapellu en hér er, þá hefur
ekki verið ráðin nein sérstök
manneskja til að sinna þeim
verkum, heldur fer það meira
eftir því hvar viðkomandi

deyr. Þannig sjá legudeildirnar
hér um sitt fólk að öllu leyti.
En þegar maður deyr t.d. á
sjúkrahúsinu í Bolungarvík og
lík hans er flutt í líkhúsið hér
á Ísafirði, þá kemur hjúkrunar-
fólkið í Bolungarvík með og
veitir því umönnun og við hér
þurfum ekki að hugsa mikið
fyrir því.

Þegar fólk deyr úti í bæ ætti
Heilsugæslustöðin í rauninni
að sjá um þau tilvik, en þar
sem slíkt gerist á öllum tímum
sólarhringsins og yfirleitt er
ekki unnin yfirvinna á Heilsu-
gæslustöðinni, þá kemur það
venjulega í minn hlut og
ráðamanna spítalans að sjá um
það. Yfirleitt hef ég einhverja
hönd í bagga með því sem
fram fer í líkhúsinu og það
hefur komið í hlut hjúkrunar-
forstjóra að hafa yfirumsjón
með því sem þar fer fram.
Það gerir starfið mitt fjöl-
breyttara að vera ekki bara
lokaður inni á skrifstofu. Hér
er maður alltaf eins og þeyti-
spjald út um allan spítala, uppi
og niðri, og kemur nálægt af-
skaplega mörgu af því sem

getur gerst á einu sjúkrahúsi.“

Tvíþætt verkefni
„Segja má að verkefnin sem

snúa að hinum látna séu
tvenns konar. Annars vegar er
að ganga frá líkinu, þvo því,
fjarlægja allar slöngur og
nálar og taka af því skartgripi
og annað slíkt ef þess er óskað,
og svo er líkið sveipað í lak.
Síðan bíður hinn látni í kæli
eftir því að fengin sé kista og
kistulagningarathöfn ákveðin.
Þá kemur að hinum þættinum,
sjálfri útfararþjónustunni, sem
er fólgin í því að klæða líkið í
þau föt sem það á að vera í,
snyrta það til, koma því í
kistuna og láta það líta út eins
þokkalega og hægt er. Og
síðan er að koma líkinu í
kapelluna rétt fyrir kistulagn-
ingarathöfnina. Þetta er allt á
verksviði okkar. En yfirleitt
gerum ekki það sem útfarar-
stofnanir syðra gera gjarnan,
að sjá um allan „pakkann“,
útvega legstað í kirkjugarði,
panta kirkju og prest, gera
ráðstafanir varðandi grafljóð,

kórsöng og hljóðfæraleikara,
panta blómaskreytingar og
annað slíkt. Hér er sá þáttur í
höndum aðstandenda sjálfra.
Í staðinn höfum við útbúið
bækling fyrir aðstandendur til
þess að leiðbeina þeim hvað
þeir þurfa að gera.“

Yfirleitt fara kistulagning-
arnar fram í kapellunni í
Fjórðungssjúkrahúsinu. Þó
fara slíkar athafnir stundum
fram í Bolungarvík eða á
öðrum stöðum hér í kring, en
það verður stöðugt sjaldgæf-
ara. „Venjulega fara þær
athafnir fram hér áður en
kistan fer héðan úr húsinu.
Og þegar fólk héðan að vestan
deyr annars staðar, til dæmis í
Reykjavík, en er jarðsett hér
fyrir vestan, þá er algengt að
kistan sé geymd hér í líkhús-
inu og að kistulagningarnar
fari fram í kapellunni“ segir
Hörður.

Aðstaðan ólík því sem var
á gamla sjúkrahúsinu

Átta ár eru liðin frá því að

nýja Fjórðungssjúkrahúsið á
Ísafirði var tekið í notkun og
flutt var úr gamla sjúkrahúsinu
á Eyrartúni. Aðstaðan hlýtur
að vera nokkuð frábrugðin...

„Já, það er að öllu leyti ólíku
saman að jafna, aðstöðunni á
gamla spítalanum fram til
1989 og hér á þessum nýja.
Þar var pínulítið ókælt her-
bergi þar sem líkin lágu á tré-
borði og ekki var hægt að
komast inn og út með lík og
kistu nema beint utan af götu.
Í þessu litla herbergi fóru
einnig kistulagningarathafn-
irnar fram og þá kannski með
annað lík liggjandi við hliðina.
Hér höfum við þó kapelluna
við hliðina á líkhúsinu og
sérstakan kæli í líkhúsinu þar
sem líkin eru geymd, og jafn-
framt er mjög rúm og góð
aðstaða til þess að gera hinum
látnu til góða.“

– Hvað hefur þú starfað
lengi við þetta?

„Það má segja að ég hafi
komið mikið nálægt þessum
verkum alveg frá því að ég
kom fyrst til starfa á gamla
sjúkrahúsinu árið 1981, en

kannski á dálítið annan hátt
frá 1989, þegar ég varð hjúkr-
unarforstjóri. Þá komst þetta
undir mína umsjón og það
sem gera þurfti og var ekki
beinlínis á verksviði annarra
kom í minn hlut.“

Hinum látna sé
sýnd fyllsta virðing

– Er þetta erfitt? Var það
erfitt þegar þú varst að byrja?

„Nei, ég get nú ekki sagt
það. Það er kannski erfiðast
þegar um mjög sviplegan
dauðdaga er að ræða. Og þá
ekki gagnvart líkinu, heldur
gagnvart aðstandendum. Ekk-
ert sem varðar líkin eða hina
látnu finnst mér á nokkurn
hátt ógeðfellt eða óhugn-
anlegt. Ég lít alltaf á þetta
fólk sem sama fólkið og það
var áður. Maður finnur það
hins vegar á mörgu fólki, að
það á erfitt með að tala um
nýlátinn ástvin sinn sem per-
sónu, heldur talar fólk um
„líkið“ eða „hinn látna“ í stað-
inn fyrir að segja bara pabbi

Á þr
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eilífðarinnar
Hörður Högnason er hjúkrunarforstjóri Fjórð-

ungssjúkrahússins á Ísafirði. Enda þótt FSÍ sé stór
stofnun á vestfirskan mælikvarða, þá er það fremur
smátt í samanburði við stóru spítalana fyrir sunnan
og sérhæfing þeirra sem hér vinna ekki eins mikil.
Hjúkrunarforstjóri syðra vinnur einkum á sínum
kontór og fundarherbergjum, en viðfangsefni
Harðar Högnasonar eru miklu fjölþættari. Hann
vinnur jöfnum höndum á skrifstofu sinni á efstu

hæð, í líkhúsinu í kjallaranum, og á sjúkradeild-
unum og skurðstofu á hæðunum þar á milli.
Hlutverk hans er ekki einungis að hjúkra lifendum,
heldur einnig að fara nærfærnum höndum um
hina dánu og búa þá til hinstu ferðar. Þar fetar
hann í fótspor móður sinnar, sem á að baki margra
áratuga starf á þessu sviði. Einmitt þessi þáttur í
starfi Harðar Högnasonar er tilefni þessa spjalls.

Í kjallara Fjórðungssjúkrahússins er dálítil kap-

ella, hlýleg og falleg. Þar fara fram kistulagning-
ar, þar kveður fólk ástvini sína. Í þessari kapellu
hafa einnig flest eða öll önnur prestsverk verið
innt af hendi. Nema að hér á enn eftir að ferma
barn.

Við hliðina á kapellunni er líkhúsið. Þar eru
líkin þvegin og snyrt og geymd í kæli fram að
brottför. Og þar fara fram krufningar, þegar slíks
er þörf.

eða Jón. En maður leggur
mikið upp úr því að hinum
látna sé sýnd fyllsta virðing
eftir dauðann, að þetta sé ekki
bara líkamshylkið eitt, heldur
vill maður halda áfram að líta
svo á að hér sé ennþá persónan
sjálf og njóti sömu virðingar
og fyrr.

En vissulega hafa komið
tímabil þegar þetta hefur verið
ákaflega erfitt. Eins og eftir
snjóflóðin í Súðavík og á
Flateyri, þar sem atburðirnir
höfðu gerst svona sviplega og
svona margir áttu í hlut, þar á
meðal börn. Frágangur á
líkunum og kistulagning tók
þá kannski góðan part úr
sólarhring í stanslausri vinnu
fyrir heilan hóp af fólki. Þrátt
fyrir það voru sjálfar samvist-
irnar við hina látnu ekki svo
erfiðar, fannst mér. Það var
miklu, miklu erfiðara að vera
með aðstandendum, þegar
þeir voru að sjá og kveðja
sína nánustu.“

Að �sættast� við dauðann
„Einhvern veginn er það

svo, að maður eins og frið-
mælist við hinn látna, þegar
maður er að gera honum til
góða eftir dauðann. Og eins
og eftir snjóflóðin, þá lagði
maður sig sérstaklega fram
við að „sættast“ við dauðann,
kannski bæði vitandi og óaf-
vitandi, þó að maður sætti sig
vissulega ekki við það sem
hafði gerst. Eflaust er maður
að reyna að sætta sjálfan sig
við að viðkomandi manneskja
skuli vera farin. Að vissu leyti
þarf maður að kveðja þetta
fólk og á margan hátt erum
við í betri aðstöðu til þess en
aðstandendur. Þeir hefðu oft
þörf fyrir meiri samvistir við
hinn látna, til þess að kveðja
hann og til þess að geta sætt
sig við orðinn hlut, heldur en
kannski er stundum í dag.
Þannig finnst mér kistulagn-
ingarathöfn vera mun mikil-
vægar i kveðjuathöfn fyrir
aðstandendur en sjálf útförin.
Þess vegna hef ég oft lagt
áherslu á það við fólk, þegar
það spyr hvort börn megi vera
við kistulagningarathöfn, þar
sem kistan er opin og andlit

hins látna sést, að það sé
líklega miklu betra og mikil-
vægara að börnin séu viðstödd
kistulagninguna en sjálfa
útförina. Börn þurfa oft bók-
staflega að taka á hlutunum
til þess að átta sig á þeim. Þau
þurfa að kveðja á sinn hátt.
Dauðinn er mjög óraunveru-
legur fyrir þeim. Og útför í
kirkju er miklu óraunverulegri
fyrir þeim en að sjá afa eða
ömmu eða annan ástvin sinn
berum augum og geta kysst
hann bless og kannski lagt
teikningu, hlut eða blóm í
kistuna.

Aðstandendur þurfa að gefa
sér tíma til þess að kveðja og
sætta sig við orðinn hlut. Þeir
gefa sér kannski ekki nægi-
legan tíma til þess við dánar-
beðin og þess vegna verður
sorgin oft sárari. Við sem
vinnum við þetta, við þurfum
á mjög svipaðan hátt að
sættast við dauðann. Við
gerum það þó að við finnum
auðvitað ekki fyrir þessu á
sama hátt og aðstandendur.
Og stundum erum við í raun-
inni fegin fyrir hönd hins látna

að hafa loksins fengið frið og
hvíld frá kvölum og pínu.“

Þar sem allir þekkja alla
– Þú nefndir muninn á því

að vinna á litlum stað eins og
hér og svo á stærri stað eins
og í Reykjavík. Þar þekkir
starfsfólkið væntanlega
sjaldnast hina látnu, en hér
hefur þú í mörgum tilvikum
þekkt fólkið í áratugi...

„Já, og það er gott að mörgu
leyti. Hér á legudeildunum er
starfsfólkið í mörgum tilvik-
um búið að hjúkra þessu fólki,
kannski lengi og kannski oft,
hefur þekkt það persónulega
áður og þekkir aðstandendur
þess. Og á sama hátt þekkja
aðstandendurnir flesta þá sem
koma að hjúkruninni og vita
að starfsfólkið er ennþá að
hlynna að ástvininum eftir
dauðann. Þeir sjá að það er
ennþá litið á hann sem mann-
eskju. Þetta skiptir miklu
máli.“

Friðþæging fyrir börnin

– Þú nefndir myndir eða
blóm, sem börn leggja í kistu
hinna látnu. Er algengt að
persónulegir hlutir fylgi fólki
á leiðarenda, einhverjir gripir,
jafnvel einkennisbúningur?

„Það er sjaldnast, nema þá
einhverjir einfaldir skartgripir,
kannski giftingarhr ingur,
kross um háls eða eitthvað
sem hefur tengst þessari
persónu mjög sterklega. En
það er ekki mikið um annað,
nema helst að lögð sé ein rós
á brjóst hins látna, eða sálma-
bók opin á einhverjum
ákveðnum sálmi sem viðkom-
andi hafði dálæti á. En fyrir
börn er það mikil friðþæging
að skilja eitthvað eftir sem fer
með hinum látna.“

– Er það algengt að fólk
hafi gert einhverjar ráðstafanir
eða látið í ljós óskir varðandi
umbúnað eða eitthvað sem
fylgja skuli í kistunni?

„Nei, það er mjög sjaldgæft,
að minnsta kosti miðað við
það sem tíðkast í öðrum
löndum. Það er til dæmis mjög
sjaldgæft að fólk fari í kistuna
í sínum eigin fötum. Ég veit

ekki nema um eina manneskju
sem var búin að ganga frá því
að hún ætlaði að vera klædd
ákveðnum kjól í kistunni og
hún var líka búin að ganga frá
því við kistusmiðinn löngu
áður en hún dó að kistan yrði
máluð í sama lit og kjóllinn.
Og þetta var gert.“

Snyrting líksins

– Í hverju er það fólgið að
snyrta lík, eins og það er
kallað, og búa það undir
síðustu hvíluna, kistuna?

„Maðurinn fer nakinn í
líklakið rétt eins og hann kom
í þennan heim. Alltaf er líkinu
þvegið, burstaðar tennur, hárið
er greitt, fjarlægðar allar nálar
og slöngur, ef um slíkt hefur
verið að ræða, og síðan er
líkaminn sveipaður líkklæði.
Gengið er svo frá að augu og
munnur séu lokuð, þannig að
andlitið stirðni með sem
friðsælustum og eðlilegustum
hætti. Þannig fer líkið í lík-
geymsluna. Síðan fer það eftir
útfararþjónustunni, hvernig
gengið er frá líkinu í kistu. Ég

röskuldi
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minnist í því sambandi góðrar
konu, líksnyrtis, sem kom og
hjálpaði okkur hér eftir snjó-
flóðin miklu. Hún vann þetta
allt mjög eðlilega, ef svo má
segja. Hún lagði hárið á kon-
unum og lagði höfuð hinna
látnu mjög eðlilega á kodd-
ann, þannig að frekar minnti
á sofandi fólk en stirðnuð lík.
Á hinn bóginn hefur það
óneitanlega farið dálítið í
taugarnar á mér varðandi
líksnyrtingu, eins og stundum
má sjá þegar lík koma hingað
að sunnan, hvað þau eru í
einstaka tilvikum mikið förð-
uð. Mér finnst í sjálfu sér allt
í lagi að koma dálitlum roða í
andlit með smávegis púðri, ef
þess gerist þörf, en mér finnst
fremur óviðeigandi að sjá til
dæmis lík karlmanna mikið
máluð. Mér finnst mikilvægt
að líkin líti vel út í kistunni og
það hefur mikið að segja fyrir
ástvini, en þar má ekki ganga
fram úr hófi.“

Verkin þarf að vinna

– Hörður Högnason, þú ert
ákaflega yfirvegaður og hlý-
legur maður og þér fylgir
friður og rósemi í daglegum
kynnum. Ertu þannig að upp-
lagi eða eru þetta kannski
einhver áhrif frá áralöngu
starfi þínu á þröskuldi eilífð-
arinnar?

„Ég hygg að ég hafi alltaf
verið frekar rólyndur að eðlis-
fari. Að minnsta kosti þarf
töluvert mikið til þess að ég
skipti skapi. Oftast finnst mér
skemmtilegra að hlusta en að
tala, þó að stöku sinnum losni
dálítið um málbeinið! En ég
verð sjaldan uppnæmur fyrir
einhverju óþægilegu. Hlut-
irnir hafa gerst, þeim þarf að
sinna og verkin þarf að vinna.
Að öðru leyti er ósköp lítið
um það að segja. Nei, þetta

Forstöðustarf
 við mötuneyti

Framhaldsskóla Vestfjarða er laust. Þetta
er lítið mötuneyti og starfsmaðurinn getur
einnig átt kost á vinnu við ræstingu á
sama stað. Umsóknum skal komið fyrir
15. september til undirritaðs, sem einnig
veitir nánari vitneskju, í síma 456-4540
(vs.) eða 456-4119 (hs).

Skólameistari.

FRAMHALDSSKÓLI
VESTFJARÐA

Pósthólf 97 - 400 ísafirði

Sparisjóður Súðavíkur

Atvinna
Sparisjóður Súðavíkur óskar að ráða starfs-

mann við afgreiðslu sparisjóðsins á Ísafirði.
Umsóknarfestur er til 20. september nk.

Upplýsingar gefur sparisjóðsstjóri í síma
456 4888.

hefur engan veginn komið til
gegnum þennan litla anga af
starfi mínu. Líkhúsið og
þjónustan við hina látnu er
bara einn þátturinn í fjöl-
breyttu starfi á litlu sjúkra-
húsi.“

Þegar dauðinn
ber að dyrum

– Þegar dauðsfall verður í
fjölskyldu, veit fólk þá yfirleitt
hvað þarf að gera? Kemur
þetta allt af sjálfu sér?

„Nei. Fyrir sunnan er hægt
að hringja eitt símtal í útfarar-
þjónustu og segja: Þið sjáið
um þetta fyrir okkur. Hér er
slíku ekki til að dreifa og fólk
hefur oft miklar áhyggjur af

þessu, vegna þess að það er
svo margt sem þarf að hugsa
um, ákveða, panta og fram-
kvæma fyrir eina útför. Auð-
vitað er fólk ekki með þetta
allt í kollinum. En við erum
boðin og búin að veita leið-
beiningar í þeim efnum og
presturinn sömuleiðis. Í þess-
um tilgangi höfum við einmitt
útbúið bækling fyrir aðstand-
endur, sem þeir eru kannski
búnir að fá með sér heim til
að kynna sér þegar einhver
þeim náinn liggur sína bana-
legu. En þegar sviplegir at-
burðir gerast eru hlutirnir
meira yfirþyrmandi. Eins og
eðlilegt er um fólk í sorg er
það hálflamað og ringlað og
þá er ekki mjög auðvelt að

sigla lygnan sjó í gegnum allt
sem þarf að sinna. Við bjóðum
fólki yfirleitt að kalla á prest
þegar ástvinur er að skilja við,
þannig að hann geti komið og
verið með aðstandendum í
kringum andlátið. Yfirleitt
hvetjum við fólk til að hafa
fljótt samband við prestinn og
þiggja af honum það sem hann
hefur að gefa í sorginni.
Presturinn útvegar líka legstað
og í samráði við hann er
ákveðið hvenær kistulagn-
ingin á að fara fram, venjulega
einum til þremur dögum fyrir
útför. Hér er ekkert vandamál
að útvega kistu. Hér fyrir
vestan eru þrír kistusmiðir og
mjög sjaldgæft að fólk leiti
annað en til þeirra. Miðað við

sumar af þeim kistum sem
maður hefur séð koma frá
Reykjavík eru það mjög vand-
aðar kistur sem menn smíða
hér vestra.“

Líkhúsið
Við Hörður Högnason för-

um af skrifstofunni á efstu
hæð og niður í kjallara og
göngum um kapelluna og
líkhúsið, þar sem ein hurð
skilur á milli. Í líkhúsinu eru
skálarlaga stálbekkir sem

líkin hvíla á við krufningar og
snyrtingu. Þar eru hillur með
snyrtivörum og ýmsu öðru
sem nota þarf. Og hér er
kælirinn, þar sem við eigum
flest eftir að bíða stundarkorn
áður en moldin tekur við.

Hlýjan á þessum stað kem-
ur frá starfsfólkinu.

Fyrri ferð í líkhús:
Hlynur Þór Magnússon.

Hörður Högnason og Einar Hjaltason, fyrrum yfirlæknir á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði flytja látinn einstakling úr gamla sjúkrahúsinu í það
nýja.

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

Fasteignaviðskipti

ÍSAFJÖRÐUR:
Kirkjubær: 100m² einbýlishús á
tveimur hæðum. Laust.
Dalbraut 10: 115m² einbýlishús
ásamt bílskúr. Skipti á íbúð í  Hafnar-
firði koma til greina. Verð:
7.100.000,-
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
Miðtún 31: 190 m² endaraðhús á
2 hæðum. Tilboð óskast.
Stakkanes 6: Rúmlega 140m²
raðhús ásamt bílskúr og sólstofu.

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

Verð 11.500.000,-
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 2.000.000
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega. Verð:
6.300.000,-
Mjallargata 6: Norðurendi, 2x40m²
4ra herbergja íbúð ásamt tvöföldum
bílskúr. Íbúðin er laus. Verð:
3.600.000,-
Silfurgata 11: 3ja herbergja íbúð á
1. hæð. Verð: 4.000.000,-
Stórholt 11: 3ja herbergja íbúð á
3. hæð fyrir miðju. Laus. Verð
4.300.000,-

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

Aðalstræti 13: Efri hæð í tvíbýlishúsi ásamt hálfum
kjallara og tvöföldum bílskúr. Laust fljótlega.

Strandgata 7: Þetta hús er nú til
sölu á aðeins kr. 6.500.000,-
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 óskast.

BOLUNGARVÍK:
Kirkjuvegur 2: 214m²  glæsilegt
einbýlishús með innbyggðum bílskúr.
Laust samkvæmt samkomulagi.
Traðarland 10: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Verð: 7.200.000,-
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 her-
bergja íbúðir. Verð: 1.500.000,- til
3.000.000,-
Völusteinsstræti 28: 150m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Nýuppgert að utan. Verð:
7.000.000,-
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,-

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

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

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,-
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Gylfi Þór Gíslason, lögreglumaður á Ísafirði skrifar

Halló ! hvar er ég á kortinu

Gylfi Þór Gíslason.

Í þjóðfélaginu berast þær
fréttir frá Vestfjörðum að fólk
flýi suður í stórum stíl. Þær
fréttir sem landsmenn fá úr
fjölmiðlum héðan af Vest-
fjörðum er fólksflótti. Hvers
vegna er það ? Hvaðan hafa
þeir þessar fréttir? Jú, frá
fólkinu sem býr á kjálkanum.
Þeir eru mataðir af slíkum
fréttum. Ég flutti frá Reykja-
vík, hingað vestur, 30. maí
síðastliðinn. Vinir og félagar
fyrir sunnan voru hneykslaðir
á þessu, að detta það til hugar
að flytjast vestur á Ísafjörð,
þar sem allt logaði í verk-
föllum og ef verkfallið dragist
fram í júní mánuð myndu
mörg fyrirtæki loka og nánast
allt atvinnulíf leggjast niður á
Vestfjörðum. Það mátti helst
skilja í fjölmiðlum þegar rætt
var við fólk héðan að vestan.

Þegar ég var kominn með
gáminn fyrir framan húsið
heima í Reykjavík hugsaði
fólk eflaust í næstu húsum:
,,Jæja er hann að flytja af landi
brott, einn af þeim”. Engum
gat dottið það til hugar að ég
væri að láta mig dreyma um
að flytjast vestur í eymdina
þar.

Af hverju vestur?

Um síðust jól fór unnusta
mín, Sóley Veturliðadóttir
vestur til foreldra sinna og ég
kom og heimsótti þau um
áramótin. Þá hittum við Lauf-
ey Jónsdóttir framkvæmda-
stjóra Svæðisskrifstofu mál-
efna fatlaðra á Vestfjörð-
um.Hún sló því fram við Sól-
ey sem er þroskaþjálfi að flytj-
ast vestur.  Ég tek vel í það og
þetta létta spjall varð til þess
að við athuguðum þetta fyrir
alvöru, ég fékk vinnu hjá

lögreglunni og hingað erum
við komin og okkur hefur ekki
leiðst eina einustu mínútu.

Halló hvar er ég
Ég er fluttur vestur á firði!

Hvaða firði? Hvar eru þessir
firðir? Hvar á kortinu er ég
búinn að koma mér fyrir?  Er
ég að grafa mína eigin gröf?
Það er þögn í útvarpinu.
Fólkið mitt fyrir sunnan veit
ekki hvar ég er. Fólkið mitt
kvaddi ég í vor og ók vestur í
þögnina. Frá því ég kom
hingað hef ég fundið fyrir því
við að hlusta á fjölmiðla, að
lítið sem ekkert er minnst á
Vestfirði í fjölmiðlum. Það er
Reykjavíkursvæðið og Akur-
eyri jafnvel Egilsstaðir eru
nefndir.

Eftir að hafa búið hér í
nokkrar vikur geri ég mér
grein fyrir því að  möguleikar
eru hér gríðalegir og af mörgu
að taka. Eitthvað vantar þarna.
Vantar öflugri fréttaritara?
Vantar öfluga fjölmiðla full-
trúa? Við sem búum hér erum
öflugustu fjölmiðlafulltrú-
arnir og eigum að benda á
hvaða forréttindi það eru að
búa hér á Vestfjörðum.  Við
verðum að láta vita af okkur á
jákvæðan hátt ef við viljum
fá hingað fólk til búsetu og
ferðamenn.

Sofandi þingmenn

Í fjölmiðlum landsins og
kjördæmisins er fjallað um
fólksflutninga héðan af Vest-
fjörðum. Í  DV nýverið var
fjallað um það og  haft  eftir
nokkrum af þingmönnum
kjördæmisins að helsta ástæð-
an fyrir fólksflutningum væri
lítill kvóti á Vestfjörðum.

ferðalag sem almenningur
treystir sér ekki til. Mögu-
leikarnir í ferðalögum hér eru
ótal margir. Ég tala nú ekki
um ef við værum í ESB, þá
ættum við möguleika á góðum
stuðningi til nýsköpunar úr
sjóðum Evrópusambandsins.
Því að í Evrópusamvinnu eru
miklir möguleikar fyrir jaðar-
svæði að leita stuðnings. Ekki
er hægt að finna meira jaðar-
svæði í Evrópu en Vestfirði.
En umsókn um aðild að ESB
er nú efni í enn aðra grein.

Hópast vestur
Þegar ég flutti í vor í

Múlaland 12 á Ísafirði fluttu
þangað tvær aðrar fjölskyldur.
Og eflaust hafa fleiri flutt í
vor hingað vestur heldur en
þessar þrjár í eitt hús á Ísafirði.
Hvergi er því haldið á lofti og
eru þá héraðsblöðin hér vestra
ekki undan skilin.

Berjumst bræður

Vestfirðingar! Hristum af
okkur sofandaháttinn, stöðv-
um þennan sorgarsöng að
vestan og snúum vörn í sókn.
Við verðum að koma með
jákvæða strauma héðan ef við
eigum ekki að missa allt unga
fólkið suður. Látum lands-
menn heyra og sjá það að við
sem búum á Vestfjörðum
séum þar sem fólk vill vera,
sýnum Íslendingum að mögu-
leikar á Vestfjörðum eru miklir
og hvergi er betra að vera.

Gylfi Þór Gíslason. Höf-
undur er formaður Æsku-
lýðssambands Íslands og

starfar sem lögreglumaður
á Ísafirði

Þessi gamla tugga héðan að
vestan. Ekki vil ég gera lítið
úr kvótamissi hér.  Þar sem
lítill kvóti hefur farið enn
minnkandi undanfarna mán-
uði. Það er alvarlegur hlutur
og ætla ég ekki að gera lítið úr
því, en umfjöllun um fisk-
veiðistefnuna á Íslandi er efni
í heila grein.
Jú, jú þingmenn nefndu helstu
ástæðuna vera kvótaleysi.
Hvar hafa þingmenn kjör-
dæmisins verið undan farna
mánuði?  Í allt sumar er búið
að vera að flytja fleiri tonn á
dag, óunnið á markað suður.
Nóg hefur veiðst en engin er
fullvinnslan í landi. Hvar er
nýsköpun í atvinnumálum hér
á Vestfjörðum í fullvinnslu á
fiskafurðum, ferðaþjónustu
og öðrum iðnaði?  Það eina
sem heyrist frá þingmönnum
er kvótaleysi, kvótaleysi.  Það
sem vantar hér er nýsköpun í
atvinnulífinu. Ferðamanna-
iðnaðurinn á Vestfjörðum er
til dæmis óplægður akur.
Þegar minnst er á ferðalög
hingað eru gönguferðir um
Hornstrandir það eina sem
kemur upp í hugann. Það er

í haust. Um er að ræða námskeið sem samsvarar 60 stunda
hefðbundnu námskeiði í Windows, Word, Excel og Internetinu
og er ætlað byrjendum. Námið tekur 8 til 12 vikur og eru
námsgögn ýmist send með pósti eða í gegnum Internetið og
verða nemendur því að hafa tölvu til umráða með viðeigandi
forritum, Internettengingu og mótaldi. Samkvæmt upplýsing-
um frá skólanum mun námskeiðið kosta um 30 þúsund krónur.

Rafiðnaðarskólinn býður upp á fjarkennslu í Windows,
Word, Excel og Internetinu og er áhersla lögð á að útskrifa
nemendur með hagnýta þekkingu á tölvunotkun og veita þeim
innsýn í notkunarmöguleika í tölvu- og upplýsingaumhverfinu.
Námið tekur átta til tíu vikur, er tvær námseiningar, 60 kennslu-
stundir og kostar 30 þúsund krónur.

Tölvu og verkfræðiþjónustan býður upp á fjarkennslu fyrir
byrjendur og lengra komna í Windows, Word, Excel og
Internetinu. Verð fyrir hvert námskeið sem að jafnaði tekur
um mánuð, er 10.900 krónur. Nemendur fá kennslubækur
sendar í pósti og verkefni og æfingar í tölvupósti.

Fjarnám með aðstoð tölva færist í vöxt meðal landsmanna
og þá sérstaklega á landbyggðinni þar sem aðgangur fólks að
hefðbundnu námi og námskeiðum er oft takmarkaður. Verk-
menntaskólinn á Akureyri og Kennaraháskólinn hafa um
nokkurra ára skeið boðið upp á nám þar sem námsgögn og
verkefni eru send nemendum sem geta síðan leyst úr þeim
heima hjá sér og sent lausnirnar með mótaldi úr tölvunni hjá
sér til skólanna. Nú eru fleiri aðilar farnir að bjóða upp á
fjarnám af ýmsu tagi og ákvað BB því að kanna hvað fróðleiks-
fúsum stendur til boða í þeim efnum.

Í fjarnámsdeild VMA er hægt að stunda bóklegt nám til
lokaprófs á þeim brautum skólans sem ná til stúdentsprófs.
Áfangar eru almennir framhaldsskólaáfangar og námsefni,
yfirferð og kröfur um námsárangur þær sömu. Kostnaður við
hvern stakan áfanga er 10 þúsund krónur en fer lækkandi ef
fleiri eru teknir saman. Annar áfangi kostar t.d. 8 þúsund og
eftir það 6 þúsund krónur áfanginn. Innritun fyrir haustönn er
nú lokið, en innritun fyrir vorönn fer fram í byrjun janúar.

Viðskipta og tölvuskólinn býður upp á fjarkennslu í tölvum

Fjarnám býður upp á
ýmsa kosti til menntunar

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar á við ýmis vandamál að glíma um
þessar mundir. Venjulega fylgja þau sveitarstjórnarmálum enda
bjóða menn sig fram í kosningum til þess að leysa þau. Skólamál
eru nú alfarið á höndum sveitarfélaganna að minnsta kosti
grunnskólinn. Svo er einnig um atvinnumál að minnsta kosti
þegar horfir til vandræða. Skyndilega tengist þetta tvennt með
sérstæðum hætti í Ísafjarðarbæ.

Það vakti athygli fyrir nokkru, sama dag og skorað var á
bæjarstjórnarmenn í þessum dálki um að skrifa nú opinberlega
um málefni sveitarfélagsins, að Þorsteinn Jóhannesson yfirlæknir
ritaði í Morgunblaðið um ranglæti kvótakerfisins. Þetta var
prýðilegt framtak hjá Þorsteini yfirlækni. Þorsteinn Jóhannesson
forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarkaupstaðar og síðar Ísafjarðarbæjar
hafði ekki tjáð sig með svipuðum hætti. Sama er að segja um
núverandi formann bæjarráðs.

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og áður Ísafjarðarkaupstaðar og
þar áður Dalvíkurbæjar til langs tíma, Kristján Þór
Júlíusson, er náinn samstarfsmaður forseta bæjar-
stjórnar og formanns bæjarráðs. Hann er einnig
stjórnarformaður Samherja á Akureyri. Sam-
herji keypti skuttogarann og frystiskipið
Guðbjörgu ÍS. Þáverandi stjórnendur
Samherja gáfu loforð um að Guð-
björg yrði áfram gerð út frá Ísa-
firði. Alkunna er nú að svo er
ekki. Skipið er nú skráð á Akureyri
og verður leigt Þjóðverjum og
þess vart langt að bíða að skipið
verði ekki merkt Íslendingum eða
Íslandi. Tæpast er nauðsyn að skýra
frá því að kvóti skipsins fer með
því.

Að þessu sögðu vekur at-
hygli að orð þess er gegnir
stöðu formanns bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar og gerðir bæj-
arstjórans á Ísafirði fara ekki
saman. Annar ritar grein um
ranglæti kvótakerfisins í Morgunblaðið, sem vísar til hennar í
leiðara, hinn stýrir sjávarútvegsrisa á Akureyri, fyrirtæki sem
flytur kvótann frá Ísafirði.

Að vera sjálfum sér samkvæmur

Ánægjulegt er að Kristjáni Þór Júlíussyni skuli treyst til þess
að gegna svo vandasömu starfi að vera stjórnarformaður
Samherja. Honum er óskað til hamingju með það og óskað alls
velfarnaðar á þeim vettvangi. Við lestur greinar Þorsteins Jóhann-
essonar yfirlæknis vaknar spurning um það hvort hann sé ósam-
mála Kristjáni um sjávarútvegsmál. Lesandinn getur trauðla
dregið aðra ályktun af lestri greinarinnar. Enda má segja miðað
við stöðu atvinnulífs á Vestfjörðum að hvert kíló óveidds þorsks
eða annars fisks í sjó, kvóta, sem flutt er úr Vestfirðingafjórðungi
sé tap fyrir íbúana.

Þá vaknar sú spurning hvort við hæfi sé að sami maður stýri
atvinnufyrirtæki í öðrum landsfjórðungi og sé jafnframt bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar. Bæjarfulltrúar munu svara því. En óneit-
anlega vaknar mikill efi í huga margra. Hagsmunir Samherja og
Ísafjarðarbæjar fara ekki saman. Brottflutningur Guðbjargar
segir sitt, en hefur ekki úrslitaáhrif. Yfirlæknirinn lýsir því
prýðilega í greininni áðurnefndu hver áhrif flutnings kvóta úr
bænum getur haft á þá sem eftir búa.

Þess vegna hefði kannski verið nær að hann hefði rætt við
stjórnarformann Samherja um neikvæð áhrif af kvótakerfinu.
Kristján Þór Júlíusson er í erfiðri en vandalausri stöðu. Þetta er
auðvitað þversögn. Því fylgir nefnilega mikill vandi að vera
bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ. Með sama hætti er mikil ábyrgð
fólginn í því að vera formaður stjórnar Samherja. Þá er að vera
sjálfum sér samkvæmur. Fara þessi tvö störf saman? Svarið
hlýtur að vera nei. Vandalaust er að ljúka málinu.

Vandi fylgir vegsemd hverri

Síðustu ár hefur verið gerð nokkur tilraun til að koma
nútímaskipan á stjórnsýslu hérlendis. Þáttur í þeirri viðleitni er
að settar hafa verið reglur um vanhæfi, það er að segja þegar
menn, sem sitja í sæti stjórnvalds, hafa persónulegra hagsmuna
að gæta af úrlausn mála. Við þær aðstæður ber mönnum að víkja
og taka ekki þátt í afgreiðslu mála. Þeim ber sjálfum að vekja
athygli á vanhæfinu viti þeir af því. Þótt ekki sé það beinlínis
bundið í lög að sami maður geti ekki verið bæði bæjarstjóri í
Ísafjarðarbæ og stjórnarformaður Samherja, er það fallið til að
vekja tortryggni kjósenda í Ísafjarðarbæ á viðsjárverðum tímum.
Því sýnist eðlilegast að Kristján Þór Júlíusson velji á milli þess-
ara tveggja starfa og segi því af sér sem hann metur minna.

Með vísan til stjórnsýslulaga og sveitarstjórnarlaga bæri manni
sem hefur hagsmuna að gæta af því að selja Ísafjarðarbæ atvinnu-
húsnæði fyrirtækis sem hann stjórnar að einhverju leyti, að víkja
við afgreiðslu málsins í bæjarstjórn. Yfirlæknirinn hefur vakið
athygli á því að í kvótanum eru fólgnir miklu meiri hagsmunir en
eru í úreltu atvinnuhúsnæði. Hvað gerir Samherji bjóðist til
dæmis skip Básafells til kaups?

– Stakkur

Afsögn bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar
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Sólgata 11 • 400 Ísafirði
Sími 456 5091

TILBOÐ
Sambyggt loftnet fyrir Stöð 2
og RÚV á aðeins 2.999,- stgr

Gervihnattadiskur með
móttakara, afruglara

og LNB aðeins 79.900,- stgr

Allir nýjustu geisladiskarnir
Oasis, The Wallflowers,
Morrisey, Ziggy Marley

Satt fréttir
Myndir þessa viku á

Channel +
Fair Game, Appolo 11, Tank Girl,

Men With The Gun,Angel Heart, Goldeneye,
Svanaprinsessan, Waterworld,Money Train,
Rage, Desert Winds, City Of Lost Children,
Demon Knight, Jefferson In Paris, Heavy,

Napolon and Samantha.

 TV1000
Bad Girls, Speed, French Kiss,

Coldbloded, Stranger Amoung us,

TNT
North By Northwest, Get Garter, Blank,

Meed Me In Sant Louis, The Maltese Falcon.

kaup & sala

Afmæli

Margrét Jóhannsdóttir,
Traðarlandi 12 í Bolung-
arvík verður fimmtug
sunnudaginn 14. septem-
ber nk.

Hún og eiginmaður
hennar, Bjarni S. Bene-
diktsson, taka á móti
ættingjum og vinum í
Safnaðarheimilinu að Að-
alstræti 22 í Bolungarvík,
milli kl. 15 og 18 á af-
mælisdaginn.

50 ára

Aðalfundur Kjördæmisráðs
Sjálfstæðisflokksins á Vest-
fjörðum, sem haldinn var í
Reykjanesi á laugardaginn,
fagnar þeim efnahagslega
árangri sem náðst hefur á
undanförnum árum. Í frétt frá
fundinum segir að fátt sé
mikilvægara en að þessi ár-
angur sé varðveittur með festu
í efnahagsstjórn til þess að
tryggja þá sókn til bættra líf-
skjara sem hafin er. Aukin
viðskiptahalli er mjög mikið
áhyggjuefni og afar brýnt að
tryggja viðskiptajöfnuð. Við-
skiptahalli er vísbending um
erlenda skuldasöfnun og veik-
ari stöðu útflutningsatvinnu-
greinanna, eins og komið
hefur í ljós á þessu ári. Hækk-
un raungengis krónunnar nú á
sér enga efnahagslega stoð,
en mun valda gríðarlegu tjóni
á útflutningsgreinunum og
leiða því til lakari lífskjara
eins og reynslan hefur sýnt.

,,Vestfirskir sjálfstæðis-
menn hvetja til þess að á næstu
árum verði gert stórátak við
uppbyggingu í samgöngu-
málum. Slík uppbygging er

forsenda þess að unnt sé að
snúa við hinni stórháskalegu
byggðaþróun í landinu. Bætt-
ar samgöngur verða öllu
atvinnu- og mannlífi til styrkt-
ar og eflingar.  Til þess að fjár-
magna hinar gríðarlegu og
nauðsynlegu framkvæmdir í
samgöngumálum svo sem
þær sem vestfirskir sveitar-
stjórnarmenn hafa náð víð-
tækri samstöðu um, er um-
fram allt skynsamlegt að hefja
nú þegar einkavæðingu ríkis-
fyrirtækja, í miklu meira mæli
en gert hefur verið fram að
þessu. Með því móti vinnst
allt í senn, fjármögnun hag-
kvæmra samgöngumann-
virkja, sparnaður eykst, þen-
sluáhrif verða engin, sam-
keppni vex og tryggður verður
betri rekstur fyrirtækja sem
þannig komast í eigu almenn-
ings.

Vestfirskir sjálfstæðismenn
benda á möguleg sóknarfæri
við stofnun Nýsköpunarsjóðs
atvinnugreina. Með stofnun
þessa sjóðs skapast auknir
möguleikar fyrir ný fyrirtæki
og ekki síður fyrir þróun og

nýsköpun innan þeirra sem
starfandi eru. Fjölbreytileiki
innan atvinnulífsins styrkir
stöðu þess sem og mannlífs-
ins. Vestfirskir sjálfstæðis-
menn minna á að möguleikar
hverrar byggðar felast í æsku-
fólkinu og styrkri stöðu fjöl-
skyldunnar. Því er mikilvægt
að styrkja stöðu fjölskyld-
unnar. Standa verður vel að
uppbyggingu skólamála í
kjördæminu og styðja enn
frekar við það skólastarf sem
fyrir er. Vestfirskir sjálfstæð-
ismenn harma afgreiðslu
síðasta landsfundar Sjálfstæð-
isflokksins á tillögum Vest-
firðinga um endurskoðun á
stjórnkerfi fiskveiða. Ljóst er
að vaxandi óþols gætir á
meðal íslensku þjóðarinnar
með fiskveiðistjórnunina og
því er það skylda Sjálfstæðis-
flokksins að skoða opnum
huga alla hugsanlega valkosti
í þeim efnum. Því eru írekaðar
fyrri ályktanir vestfirskra
sjálfstæðismanna um nauðsyn
þess að endurskoða frá grunni
lög um stjórnun fiskveiða,”
segir í frétt frá fundinum.

Hvetur til sérstaks átaks við
uppbyggingu í samgöngumálum

Aðalfundur Kjördæmisráðs Sjálfstæðisflokksins

Fjölföldum videóspólur
og erum með viðgerðir

á videóspólum

Til sölu
eru eftirtaldar eignir úr þrotabúi

Sláturfélagsins Barða hf., Þingeyri

Atvinnuhúsnæði - fasteignin �Sláturhús á
Þingeyrarodda�: Um er að ræða steinsteypt
hús um 956m², byggt 1980, á um 3.200m²
lóð. Húsið er í góðu ástandi og skiptist í grófum
dráttum í slátursal með færiböndum og búnaði
bæði fyrir sauðfjárslátrun og stórgripaslátrun,
kjötsal, frystiklefa, kjötvinnslusal auk aðstöðu
fyrir matsmenn, verkstjóra og starfsfólk.

Húsið nýtist ágætlega sem atvinnuhúsnæði
fyrir ýmsan rekstur.

Lausafé: Fjölnota tölvustýrður reykofn í góðu
ástandi af gerðinni REICH unigar.

Taðreykingarofn í góðu ástandi.
Stór frystiklefi, einingarklefi ásamt meðfylgj-

andi loftpressu.
Vogir: Löggilt Póls pallavog (V125 max 1/1, 5/

2 T min. 20kg.). Löggilt Póls vog (V125 max 30/
60kg min 100gr.) Marel tölvuvog, M200, series,
P30, N, max 150kg., min 1kg. Ishita vog, (max
6/15kg. min 40 gr.)

Afurðakerfatölva, búnaður á skrifstofu og kaffi-
stofu.

Pylsusprauta (Manica). Djúpsteikingarpottur
(Senator). Klifsari. Filmupakkningarvél (Lovero).
Skurðarboð. Saltpækilssprauta. Bandsög (BIRO),
model '44. Fláningsfæriband, bakkaband, stór-
gripasög, talíur, hornaklippur, vagnar og kerrur.

Tilboð í ofangreindar eignir sendist undirrituð-
um skiptastjóra fyrir kl. 12.00 á hádegi miðviku-
daginn 24. n.k.

Jón Sigfús Sigurjónsson hdl., skiptastjóri.
Sími 588-6100 og 456-4600
Fax: 588-6105 og 456-4602.

ÍSAFJARÐARBÆR

LAUST STARF

Leikskólakennari eða starfsmaður
með brennandi áhuga á að vinna með
börnum er velkominn að starfa með
okkur á leikskólanum í íþróttavallar-
húsinu.
Um er að ræða 100% framtíðarstarf.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í
síma 456 3185.

STARFSMAÐUR ÓSKAST

Starfsmaður óskast á leikskólann
Bakkaskjól. Um er að ræða 50% stöðu
eftir hádegi.
Æskilegt að viðkomandi sé orðinn
átján ára.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í
síma 456 3565.

Hnífsdælingar
Fjölskylduguðsþjónusta verður í Hnífs-

dalskapellu sunnudaginn 14. september
kl. 14:00.

Hnífsdalssókn.

Til sölu eða leigu er einbýlis-
húsið að Hjallabyggð 9,
Suðureyri. Allar nánari upp-
lýsingar í síma 567 6217 og
897 6183

Óska eftir Barbie húsi. Má
vera heimasmíðað. Upplýsing-
ar eru veittar í síma 456 5199.

Zodiak! Vil skipta á nýlegri
Hondu rafstöð, plast vatnabát
og Zodiak gúmmibát, minni
gerð. Upplýsingar gefur Þor-
steinn í síma 456 3102.

Mig vantar litla íbúð eða her-
bergi með baði eða eldunar-
aðstöðu. Upplýsingar veitir
Pálfríður í síma 899 0774.

Strákur á 16. ári óskar eftir
vinnu eftir hádegi og /eða á
kvöldin. Reyklaus og reglu-
samur. Upplýsingar gefur
Jósep í síma 456 3030.

Til leigu er þriggja herbergja
íbúð í Stórholt. Laus strax.
Upplýsingar í síma 456 3183
á kvöldin.

Til sölu er Daihatsu Rocky
�87, lengri gerð, upphækkaður
á 31" dekkjum. Fæst á smánar-
legu verði. Upplýsingar eru
veittar í síma 896 2896.

Óska eftir gamalli þvottavél
til kaups. Upplýsingar í síma
456 6184 eftir kl. 17:00.

Til sölu eða skipta er 600ltr.
frystikista, er 3ja ára. Vantar
miðstöðvarofn 80cm langan,
helst tvöfaldan. Upplýsingar
eru veittar í síma 456 4028.

Óska eftir að kaupa vel með
farinn klassískan barna-
gítar. Upplýsingar gefur
Bjarki í síma 456 7557.

Bíll óskast! Óska eftir ódýrum
bíl á góðum kjörum. Flest
kemur til greina. Upplýsingar
í síma 456 3030.

Til sölu er Isuzu Trooper �82.
Góður jeppi og lítur mjög vel
út. Skipti á fólksbíl kemur til
greina. Verð: 290.000,- Upp-
lýsingar í heimasíma 456 5308
eða í vinnusíma 456 6121.

Til sölu er Hlíðarvegur 43,
sem er 180m² raðhús ásamt
bílskúr. Upplýsingar í síma
456 3179 á kvöldin.

Til sölu vegna flutnings, 5
sæta hornsófi sem hægt er að
breyta í rúm. Hálfs árs gamall.
Einnig er til sölu AEG þvotta-
vél, mjög lítið notuð. Árs
gömul. Upplýsingar eru veittar
í síma 456 3006.

Óska eftir ísskáp. Allar nánari
upplýsingar í síma 456 3030.

Til sölu er 22 BRNO með
spangikk og góðum sjónauka,
skipti möguleg á hálfsjálfvirkri
haglabyssu. Upplýsingar í
síma 456 6258 eftir kl. 23:00.

Til sölu Scout 2 jeppi �74.
Selst í heilu lagi eða í pörtum.
Upplýsingar eru veittar í síma
456 3704, Selma.

Til sölu eru haglabyssur.
Remington pumpa 870 Ex-
presso og Remington Wing-
master 870 pumpa. Allar
upplýsingar í síma 456 7545,
á kvöldin.

Til leigu er 2ja og 3ja herbergja
íbúðir í Hnífsdal utan snjó-
flóðahættusvæðis. Upp-

lýsingar gefur Heiðar í símum
456 4072 og 456 3441.

Til sölu er 12' snókerborð í
mjög góðu standi, á mjög góðu
verði. Upplýsingar í síma 456
3617 eftir kl. 14:00.

Til sölu eða leigu er falleg
80m² 3ja herbergja íbúð að
Stórholti 11. Verð.
5.900.000,- Mjög gott útsýni.
Íbúðin er laus. Upplýsingar í
síma 456 4727.

Myndavél til sölu! Canon
EOS 1000F, ásamt flassi, linsu
35-80mm og tösku. Verð ca.
30.000,- kr. Upplýsingar í
síma 456 3283 á kvöldin eða
456 4560 á daginn, Gústi.

Til leigu er 3ja herbergja
íbúð í fegurstu götu bæjarins.
Upplýsingar veitir Jón Oddur
í síma 456 5232 eftir kl. 18.

Til sölu er 4ra herbergja íbúð
að Stórholti 7. Frábært útsýni.
Upplýsingar í síma 456 4212
og 853 1769.

Til sölu er Daihatsu Curo
´86. Skemmdur eftir veltu.
Upplýsingar í síma 465 7348.

Íbúðin að Skólastíg 21 í
Bolungarvík, neðri hæð er til
sölu, íbúðin er ca. 83m²,
nýmáluð og er laus. Upplýs-
ingar í síma 456 7265.

Fallegir og gæfir kanínu-
ungar fást gefins. Upplýs-
ingar í síma 456 4637.

Lækkað verð! Til sölu er falleg
55m² íbúð. Laus strax. Öll ný
standsett, þarf bara að flytja
inn. Upplýsingar í síma 456
3128.

3 sætar læður fást gefins.
Upplýsingar í síma 456 4257,
eftir kl. 17:00.

Til leigu er 3ja herbergja
íbúð á Ísafirði. Laus nú þegar.
Upplýsíngar í síma 436 1136.

Óska eftir herbergi á leigu
fyrir ungan Ísfirðing. Upplýs-
ingar gefur Tryggvi Adda í
Reykjavík í síma 557 8168.

Til sölu eru 13" nagladekk og
felgur af Nissan Sunny og á
sama stað er til sölu Silver
Cross barnavagn, mjög vel
með farinn. Selst ódýrt. Upp-
lýsingar í síma 456 4585.

Til sölu er PC Pentium
133MHz tölva. 32mb minni
og 1,3gb diskur, netkort,
útvarpskort og fullt af forr-
itum. Upplýsingar eru veittar
í síma 456 3617 eftir kl. 14:00.

Geymsluhúsnæði til leigu
fyrir stóra sem smáa hluti.
Upplýsingar í síma 456 3172,
897 6715 og 896 0524.

Uppskeruhátíð BÍ88 verður
haldin í sal Grunnskólans
laugardaginn 13. september.
kl. 15:00. Veittar verða viður-
kenningar og kaffi og kökur á
boðstólnum. Mætum öll, börn
og foreldrar og gerum okkur
glaðan dag. Stjórn unglinga-
ráðs.

Til sölu eru fjögur BFGood-
rich jeppadekk.  Stærð:
32"x11,5. Aðeins hefur verið
ekið á þeim einn vetur. Uppl-
ýsingar í síma 456 4277.

Smáauglýsingasími Bæjarins
besta er 456 4560.
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FASTEIGNA OG SKIPASALA VESTFJARÐA
AÐALSTRÆTI 24 • ÍSAFIRÐI • FAX : 456 4602

SÍMI: 456 4600 • GSM: 893 3003

ÍSAFJÖRÐUR

Brautarholt 12:  Hagstætt verð. Um 161m² gott einbýlishús á
einni hæð með tvöföldum bílskúr um 56m², eða alls um 217m².
Húsið skiptist í forstofu, hol, stofu, gestaherbergi, eldhús og
búr, á sér gangi: Hjónaherbergi og 3 barnarherbergi, baðherbergi
með sturtuklefa og keri. Sér þvottahús. Fjarvarmaveita. Gróin
lóð um 816m². Áhvílandi um 5,2 millj. Byggingarsjóður og
húsbréf. Verð kr. 10,4 millj. Hagstæð greiðslukjör. Laust nú
þegar.

Stórholt 13: 4ra herbergja, góð 122,9m² íbúð á 2. hæð, ásamt
um 20m² innbyggðum bílskúr. Laus nú þegar. Áhv. um 2,8

Óskað er eftir eignum á skrá allsstaðar af Vestfjörðum.
Auk íbúðarhúsnæðis eru teknar í sölumeðferð

atvinnuhúsnæði, jarðir, bátar og skip.

JÓN SIGFÚS SIGURJÓNSSON HDL.
LÖGGILTUR  FASTEIGNA OG SKIPASALI .

Ísfirsk ungmenni gæða sér á framleiðsluvörum fyrirtækis-
ins á fjölskylduhátíðinni á laugardag.

Jón Snorri Snorrason, framkvæmdastjóri Egils Skalla-
grímssonar í opnunarhófinu á föstudagskvöld.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf.

Opnun nýs útibús fagnað
Um síðustu helgi fór

fram formleg opnun á
nýju útibúi Ölgerðarinnar
Egill Skallagrímsson ehf.,

á norðanverðum Vest-
fjörðum. Hið nýja útibú er

að Sindragötu 14 á Ísa-
firði, en áður var útibú

fyrirtækisins til húsa hjá
Vöruflutningum Ármanns
Leifssonar í Bolungarvík.

Til að fagna þessum
tímamótum, bauð

Frá undirritun styrktarsamningsins milli Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar og Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar.
Það eru þeir Eyjólfur Lárusson, sölustjóri landsbyggðar hjá Agli Skallagrímssyni og Guðjón Þorsteinsson, liðsstjóri
KFÍ, sem hér takast í hendur. Fyrir aftan þá standa þeir Rúnar Örn Rafnsson, svæðisstjóri fyrirtækisins á norðanverðum
Vestfjörðum og Gísli Úlfarsson, gjaldkeri KFÍ.

sig í körfuhittni og liðs-
menn KFÍ sýndu leikni
sína, en þess má geta

að Ölgerðin Egill Skalla-
grímsson ehf., er einn

aðalstyrktaraðili liðsins í
vetur.

Húsnæði útibúsins á
Ísafirði var byggt af

Ágústi og Flosa hf., og
var það afhent nýjum

eigendum undir lok júlí,
viku á undan áætlun.

Rúnar Örn Rafnsson
hefur verið ráðinn svæð-

isstjóri fyrirtækisins á
norðanverðum Vest-
fjörðum en honum til
aðstoðar verður Her-

mann Halldórsson.
Ljósmyndari blaðsins leit

inn í opnunarhófið á
föstudagskvöld og á

fjölskylduhátíðina á
laugardag og tók þá

meðfylgjandi myndir.

fyrirtækið til opnunar-
hófs á föstudagskvöld

og á laugardag var efnt
fjölskylduskemmtunar,

þar sem gestum og
gangandi var gefinn

kostur á að bragða á
framleiðsluvörum

fyrirtækisins auk þess
sem ýmis skemmtun

var í boði. Meðal annars
fengu yngstu fjölskyldu-
meðlimirnir að spreyta

Jón Snorri Snorrason, framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar
Egill Skallagrímssonar þakkar hér Ágústi Gíslasyni,
framkvæmdastjóra Ágústs og Flosa hf., fyrir vel unnið
verk. Á milli þeirra stendur Finnbogi Hermannsson,
fréttamaður á Svæðisútvarpi Vestfjarða.

Meðal viðstaddra í opnunarhófinu á föstudagskvöld voru
þeir Ómar Valdimarsson, verslunarstjóri Samkaupa og
Benedikt Kristjánsson, framkvæmdastjóri Vöruvals. Á
milli þeirra stendur Jón Erling Ragnarsson, sölustjóri hjá
Agli Skallagrímssyni. Og önnur reyndu fyrir sér í körfuhittni.
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Helgar-
dagskráin

Helgar-
veðrið

Helgar-
sportið

FIMMTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.00 Undir rauðum fána (e)
13.50 Lög og regla (21:22) (e)

Law and Order
14.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.10 Oprah Winfrey (e)
16.00 Ævintýri hvíta úlfs
16.25 Sögur úr Andabæ
16.50 Með afa
17.45 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
18.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 19 > 20
20.00 Dr. Quinn (22:25)
21.35 Gleðistund (1:6)

The Comedy Hour
Ný bresk gamanþáttaröð þar sem við
sjáum lífið í svolítið nýju ljósi.

22.30 Kvöldfréttir
22.50 Lög og regla (22:22)

Law and Order
23.35 Leifturhraði (e)

Sérsveitarmaðurinn Jack Tavern þarf
að stýra þéttsetinni fólksflutninga-
bifreið um stræti Los Angeles en við
vagninn hefur verið tengd sprengja
sem springur ef hægt er á honum.

01.30 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.00 Síðustu forvöð (e)

Deadline for Murder: From the files

of Edna Buchanan
14.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.00 Listamannaskálinn (e)
16.00 Heljarslóð
16.25 Sögur úr Andabæ
16.45 Magðalena
17.10 Glæstar vonir
17.40 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Íslenski listinn
19.00 19 > 20
20.00 Lois og Clark (2:23)
20.55 Jumanji

Jumanji
Bráðskemmtileg en svolítið drauga-
leg bíómynd fyrir alla fjölskylduna.

22.45 Á förum frá Vegas
Leaving Las Vegas
Hér segir af áfengissjúklingnum Ben
sem fer til Las Vegas til að drekka sig
í hel. Þar kynnist hann vændiskonunni
Seru og með þeim þróast einkennilegt
ástarsamband.

00.35 Síðustu forvöð (e)
Deadline for Murder: From the files
of Edna Buchanan
Sjá umfjöllun að ofan.

02.05 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Með afa
09.50 Bíbí og félagar
10.45 Geimævintýri
11.10 Andinn í flöskunni
11.35 Týnda borgin
12.00 Beint í mark með VISA
12.25 NBA-molar
12.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.05 Lois og Clark (12:22) (e)

Lois and Clark
13.50 Vinir (23:24) (e)

Friends
14.15 Skógarlíf (e)

The Jungle Book
16.05 Oprah Winfrey
16.50 Glæstar vonir
17.10 60 mínútur
18.00 Enski boltinn
19.00 19 >20
20.00 Vinir (4:27)

Friends
20.30 Cosby (3:26)

Cosby Show

21.00 Gengið
Mallrats
Bandarísk gamanmynd frá 1995 um
tvo kumpána sem hafa báðir lent í
þeim ósköpum að kærusturnar spörk-
uðu þeim.

22.40 Krakkar
Kids
Raunsæ mynd um ungmenni sem
njóta lítils öryggis og verða í raun að
ala sig upp sjálf.

00.15 Sönn ást (e)
True Romance
Í þessari mynd er lýst hráslagalegum
og ljótum veruleika í undirheimum
bandarískrar stórborgar.

02.15 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Sesam opnist þú
09.30 Dóri
09.55 Eðlukrílin
10.05 Kormákur
10.20 Aftur til framtíðar
10.40 Krakkarnir í Kapútar
11.05 Úrvalsdeildin
11.30 Ævintýralandið
12.00 Íslenski listinn (e)
13.00 Búðarlokur (e)

Clerks
14.40 Ekkjuklúbburinn (e)

The Cemetery Club
16.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
17.00 Húsið á sléttunni
17.45 Glæstar vonir
18.05 Howard Hughes í nærmynd (e)

Howard Hughes
Heimildarmynd um flugkappann,
athafnamanninn og sjarmörinn How-
ard Hughes sem vafði gyðjum Holly-
woodmyndanna um fingur sér.

19.00 19 > 20
20.00 Morðgáta (21:22)

Murder She Wrote
20.50 Endurreisn

Restoration
Þriggja stjörnu bíómynd frá 1995 sem
gerist á 17. öld við hirð Karls II Eng-
landskonungs.

23.45 Búðarlokur (e)
Clerks
Sjá umfjöllun að ofan.

01.15 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir
18.02 Leiðarljós (723)
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Þytur í laufi (12:65)

Wind in the Willows
19.20 Ferðaleiðir

Sumarhús í Provence
Frönsk þáttaröð frá fjarlægum strönd-
um. Í þættinum er sagt frá fólkinu
sem býr við Beauduc-flóann nálægt
Marseilles í Frakklandi.

19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Allt í himnalagi (14:22)

Something so Right
21.00 Lásasmiðurinn (6:6)

The Locksmith
Breskur myndaflokkur um lásasmið
sem verður fyrir því óláni að brotist
er inn hjá honum. Hann ákveður að
taka lögin í sínar hendur en er ekki
búinn að bíta úr nálinni með þá
ákvörðun.

22.00 Attenborough í Paradís
Attenborough in Paradise
Bresk heimildarmynd um fjölskrúð-
ugt fuglalíf í Nýju Gíneu gerð af
David Attenborough.

23.00 Ellefufréttir
23.15 Hátíðartónleikar við upphaf
RúRek ’97

Upptaka frá setningu djasshátíðar-
innar í Útvarpshúsinu við Efstaleiti.
Pierre Dørge ásamt hljómsveit sinni,
New Jungle Orchestra, þýska djass-
leikhúsið Off-Off Theater und Tanz-
werkstatt, Tríó Egils Staume frá Lett-

landi, Stórsveit Reykjavíkur leika og
septett skipaður Tríói Carls Möllers
og strengjakvartettinum M3O leika.

00.05 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir
18.02 Leiðarljós (724)
18.45  Sjónvarpskringlan
19.00 Fjör á fjölbraut (30:39)

Heartbreak High IV
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.40 Kampavínskóngurinn (1:2)

Champagne Charlie
Kanadísk/frönsk sjónvarpsmynd í
tveimur hlutum sem gerist um miðbik
síðustu aldar.  Hún segir frá Frakk-
anum Charles Camille Heidsieck sem
kynnti kampavínið fyrir Bandaríkja-
mönnum.

22.30 Á næturvakt (19:22)
23.20 Vændishúsið

Saint Jack
Bandarísk kvikmynd frá árinu 1979
eftir sögu Paul Theroux.  Myndin
gerist í Singapúr í byrjun sjöunda
áratugarins og fjallar um líf banda-
ríska melludólgsins Jack Flowers.

01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
Myndasafnið
Pósturinn Páll (1:10)
Barbapabbi (21:96)
Tuskudúkkurnar (16:49)
Einar Áskell (1:3)
Simbi ljónakonungur (41:52)

10.25 Lokamót Alþjóða frjálsíþrótta-
sambandsins

13.55 Íslandsmótið í knattspyrnu
18.00 Íþróttaþátturinn
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Grímur og Gæsamamma
19.00 Hvutti (1:17)

Woof
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó

TÓNLISTARSKÓLI
FLATEYRAR

Innritun
Innritun nemenda í Tónlistarskóla Flateyrar

fer fram fimmtudaginn og föstudaginn 11. -
12. september kl. 16:00 - 19:00 og laugar-
daginn 13. september kl. 13:00 - 16:00, í
húsnæði skólans að Grundarstíg 22.

Kennt verður á eftirfarandi hljóðfæri; píanó,
hljómborð, fiðlu, gítar, rafmagnsgítar, raf-
magnsbassa, blokkflautu og klarinett. Auka-
greinar eru tónfræði og tónlistarsaga.

Sími í Tónlistarskólanum er 456 7880
Heimasími skólastjóra er 456 7846.

Skólastjóri.

Til sölu
Til sölu er einbýlishúsið að Móholti 9,

Ísafirði sem er u.þ.b. 160m² auk 50m²
bílskúr. Húsið getur verið laust fljótlega.

Nánari upplýsingar í síma 456 3629.

Petólína Sigmundsdótt-
ir, Hlíf 2 Ísafirði verður 75
ára þriðjudaginn 16. sept-
ember nk.

Hún tekur á móti vinum
og vandamönnum að Mó-
holti 7, laugardaginn 13.
september frá kl. 15:30.

75 ára
Afmæli

Verður Vatnsfjarðarprestakall lagt niður?

Lagt er til að prestur sem hafi bú-
setu í Súðavík þjóni Ísafjarðardjúpi

Á héraðsfundi Ísafjarðar-
prófastdæmis sem haldinn var
í Safnaðarheimilinu í Bolung-
arvík á sunnudag kom fram
tillaga um að leggja niður
Vatnsfjarðarprestakall í Ísa-
fjarðardjúpi eftir tvö ár, en þá
mun sr. Baldur Vilhelmsson,
prófastur í Vatnsfirði láta af
störfum fyrir aldurs sakir.
Verði tillagan samþykkt af
kirkjuþingi og biskupi Ís-
lands, eru uppi hugmyndir um
að aðstoðarprestur Ísafjarðar-
prestakalls taki að sér prest-
þjónustu í Súðavík og að hann
þjóni þá einnig íbúum í Ísa-
fjarðardjúpi. Verði það sam-

þykkt mun aðstoðarpresturinn
flytjast búferlum til Súða-
víkur.

,,Það er rétt að sr. Valdimar
Hreiðarsson, sóknarprestur á
Suðureyri, flutti framsögu um
skipan kirkjulegrar þjónustu
hér í prófastdæminu á héraðs-
fundinum á sunnudag. Það
hefur lengi verið vitað á meðal
presta og kirkjulegra áhuga-
manna að Ísafjarðarprestakall
er langstærst og að presturinn
á Ísafirði þjónar meira en
helmingi íbúanna í prófast-
dæminu. Þar af leiðandi hefur
mönnum dottið í hug ýmsar
tilfærslur m.a. að prestur muni
setjast að í Súðavík og þjóna
um leið íbúum í Ísafjarðar-

djúpi. Vatnsfjarðarprestakall
er orðið mjög fámennt, þar
eru einungis um níutíu sókn-
arbörn, og prófasturinn þar
mun láta af störfum eftir tvö
ár. Því er á þessari stundu óvíst
um framtíð Vatnsfjarðar-
prestakalls,” sagði sr. Baldur
Vilhelmsson, prófastur í
Vatnsfirði í samtali við blaðið.

,,Málið leysist annað hvort
með búsetu aðstoðarprestsins
á Ísafirði í Súðavík eða að nýr
prestur verði ráðinn til starfa.
Það kemur ekki til mála að
nýr prestur verði ráðinn í
Súðavík og að tveir prestar
verði áfram starfandi á Ísa-
firði. Það verður að fækka um
einn. Ég mun senda þessar

hugmyndir til kirkjuþings og
biskups og það er þeirra að
taka endanlega ákvörðun um
framhaldið,” sagði sr. Baldur.
Hann sagði að á héraðsfund-
inum hefði einnig verið rætt
um styrkveitingu til presta
vegna farsímakaupa auk þess
sem kynnt hefði verið bréf frá
sr. Flosa Magnússyni, prófasti
í Barðastrandarprófastdæmi,
um að gera Sauðlauksdal að
kirkjumiðstöð. ,,Ég hafnaði
því að ræða það mál frekar
núna. Ég lagði til að það yrði
undirbúið betur og tekið fyrir
á fundi héraðsnefndar að ári
liðnu,” sagði sr. Baldur Vil-
helmsson.

Auðunn og Hall-
dór sigruðu

Auðunn Einarsson og Halldór Bjarkason sigurðu
á J.Ó.D.-mótinu í golfi sem haldið var á golfvellinum
í Tungudal um síðustu helgi. Á mótinu voru leiknar
36 holur með og án forgjafar.

Auðunn sigraði án forgjafar og fór hann holurnar
36 á 163 höggum. Annar varð Egill Sigmundsson á
166 höggum, þriðji varð Rúnar Vílfilsson á 182
höggum og fjórði var Björn Helgason, einnig á 182
höggum.

Halldór Bjarkason sigraði með forgjöf á 138
höggum nettó, annar varð Örnólfur Örnólfsson á 141
höggi, þriðji varð Egill Sigmundsson á 144 höggum
og fjórði varð Björn Helgason, einnig á 144 höggum.

J.Ó.D.-mótið í golfi

Auðunn Einarsson.
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Horfur á fimmtudag:
Norðanátt um allt land, víða
allhvöss, einkum um aust-

anvert landið. Rigning
norðanlands og austan en

snjókoma til fjalla,  úrkomu-
lítið suðvestanlands. Hiti
víðast 3 til 7 stig, hlýjast

á Suðausturlandi.

     Horfur á föstudag:
Minnkandi norðanátt en
áfram fremur kalt. Smá-
skúrir eða slydduél norð-
austanlands en bjart veður
um sunnan- og vestanvert

landið.

     Á laugardag má búast
við svipuðu veðri áfram.

     Á sunnudag er líklegt að
lægð komi upp að suðvest-

anverðu landinu og fari
austur yfir landið á mánu-

dag með rigningu víða
um land.

TV-SPORT

Föstudagur 12. september kl. 16:50
Brønby - AGF

Laugardagur 13. september kl. 16:00
Leicester - Tottenham

Sunnudagur 14. september kl. 12:55
Vejle - OB

Sunnudagur 14. september kl. 15:55
Feyenoord - PSV Eindhoven

TV 3 - NOREGUR

Miðvikudagur 17. september kl. 18:00
Real Madrid - Rosenborg

Miðvikudagur 17. september kl. 20:45
FC Kosice - Manchester United

TV -1000

Miðvikudagur 10. september kl. 16:45
Svíþjóð - Lettland

TV 3 - DANMÖRK

Miðvikudagur 17. september kl. 18:30
Newcastle - FC Barcelona

NRK 1

Miðvikudagur 10. september kl. 17:45
Noregur - Sviss

CANAL +

Laugardagur 13. september kl. 14:45
Örgryte - IFK Göteborg

20.45 Simpson-fjölskyldan (19:24)
21.10 Kampavínskóngurinn (2:2)

Champagne Charlie
Síðari hluti kanadísk/franskrar sjón-
varpsmyndar í tveimur hlutum sem
gerist um miðbik síðustu aldar.  Hún
segir frá Frakkanum Charles Camille
Heidsieck sem kynnti kampavínið
fyrir Bandaríkjamönnum.

22.55 Uns sekt er sönnuð
Presumed Innocent
Bandarísk kvikmynd frá árinu 1990
gerð eftir sögu Scotts Turrows.  Öll
spjót beinast að saksóknara þegar
starfssystir hans, sem hann hefur átt í
ástarsambandi við, er myrt.

01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
Silfurfolinn (19:26)
Land í Afríku
Múmínálfarnir (5:52)
Einu sinni var... (5:26)
Ævintýri frá ýmsum löndum

10.50 Hlé
15.50 HM í fimleikum
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Víðavangshlaupið (1:3)

Finnskur myndaflokkur um Alex,
foreldra hans og stóra bróður.

18.25 Ghana (4:4)
19.00 Í blíðu og stríðu (5:13)

Wind at My Back II
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Nærmynd

Vigdís Grímsdóttir rithöfundur. Ný
heimildarmynd um ævi og ritstörf
Vigdísar Grímsdóttur.

21.00 Zorn (2:3)
22.00 Helgarsportið
22.30 Gettysburg (2:3)

Gettysburg
Bandarísk stórmynd í þremur hlutum
gerð eftir Pulitzer-verðlaunaverki
Michaels Shaara, The Killer Angels.
Í myndunum er fjallað um ógnþrung-
in og örlagarík átök herja norðan- og
sunnanmanna í Þrælastríðinu.

00.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Verð á myndböndum:
Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)
Eldri myndir kr. 200,- (yfir 3000 myndir)

Teiknimyndir kr. 100,-

Tölvuleikir og
Nintendo 64

tölva

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

Sumaropnum
í Vídeóhöllinni



Íþrótta-
brjóstahöld Bæjarins besta

ÓHÁÐ Á VESTFJÖRÐUMFRÉTTABLAÐ

Stofnað 14. nóvember 1984� Sími 456 4560 �Fax 456 4564 � Netfang: hprent@snerpa.is � Verð kr. 200 m/vsk

Íþrótta-
brjóstahöld

Íþrótta-
brjóstahöld

Íþrótta-
brjóstahöld

Á fimmtudag í síðustu viku
sögðu 20 af 46 kennurum við
Grunnskólann á Ísafirði upp
störfum. Í uppsagnarbréfum
kennaranna kemur fram að
uppsagnirnar séu komnar til
vegna óánægju með kjör, en
samkvæmt heimildum blaðs-
ins mun aðstöðuleysi í hús-
næði grunnskólans eiga sinn
þátt í uppsögnunum. Vinnu-
aðstaða er einungis til staðar
fyrir 12 kennara af 46, og hafa
þeir einungis þrjá síma til
afnota svo lítið dæmi sé tekið.
Á sama tíma eru gerðar kröfur
frá sveitarfélögum um að
kennarar sinni starfi sínu
meira innan veggja skólanna
en verið hefur, og finnst kenn-
urum á Ísafirði að með því sé
gráu bætt ofan á svart.

„Einn hluti af kjaramálum
kennara er að sveitarfélögin
með sinni samningsgerð, eru
að gera kröfu um að vinnutími
kennara verði sýnilegri en
verið hefur, það er að þeir
skili í rauninni allri sinni vinnu
innan veggja skólans. Ég er
sammála þessari kröfu, en
meginmálið er það að bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar getur
einungis boðið 12 af 46 kenn-
urum upp á vinnuaðstöðu,
þannig að þetta er svolítið
skondin krafa á hendur kenn-
arastéttinni. Ég vil meina að á
meðan ríkið hafði með þessi
mál að gera, hafi verið litið
svo á að ríkið sparaði sér
stofnkostnað við skólabygg-
ingar, með því að borga kenn-
urum fyrir að vinna hluta

peninga og af þeim eigum
við því miður ekki nóg,“ sagði
Kristján Þór.

Kristinn Breiðfjörð Guð-
mundsson, skólastjóri Grunn-
skóla Ísafjarðar, sagði í sam-
tali við blaðið að uppsagn-
irnar væru slæmar fréttir sem
stefndu skólastarfi í mikla
óvissu. ,,Uppsagnarfresturinn
er þrír mánuðir og því munu
uppsagnirnar taka gildi um
næstu áramót. Mér þykir
mjög slæmt að ástandið skuli
vera svona. Ég veit hvernig
staðan er í kjaramálunum og
skil uppsagnirnar að því
leytinu til, en því er ekki að
leyna að uppsagnirnar stefna
skólastarfinu í mikla óvissu,
og þá ennþá meira en nokkurn
tíma kjarasamningarnir. Við

megum ekki við neinu slíku
hér við skólann því starfs-
mannahaldið er mjög naumt.
Við gátum ekki mannað skól-
ann í Hnífsdal og því stendur
ekkert eftir. Þetta voru slæmar
fréttir, bæði uppsagnirnar sem
og fréttir af húsnæðismálum
skólans,” sagði Kristinn.

,,Hvað varðar húsnæðismál
skólans sagði Kristinn Breið-
fjörð: ,,Við erum aðkreppt í
húsnæðismálum og því sá ég
Norðurtangahúsið sem ágætis
lausn enda  liggur það ekki
fjarri núverandi skólabygg-
ingu. En ef menn vilja bjóða
nýja skólabyggingu og allt
tilheyrandi og eiga peninga
fyrir því, þá er það líka góð
lausn,” sagði Kristinn Breið-
fjörð Guðmundsson.

vinnu sinnar heima. Sveitar-
félögin vilja að vinnan fari
fram í skólunum, en sú krafa
þýðir að við verðum að skapa
starfsfólki skólanna það um-
hverfi sem við erum að gera
kröfur um að það vinni í,“
sagði Kristján Þór Júlíusson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
þegar aðstöðuleysi kennara
var borið undir hann.

Hvað varðar tímabundna
lausn til að lagfæra þessi mál,
hefur verið bent á að tvær
hæðir í kaupfélagshúsinu
svonefnda standi auðar og að
þær sé hægt að nýta í þágu
skólans.

„Í þessari stöðu hlýtur allt
að koma til greina. Menn
verða hinsvegar að gera sér
grein fyrir því að allt kostar

Uppsagnirnar stefna
skólastarfinu í óvissu

Tuttugu kennarar við Grunnskóla Ísafjarðar segja upp störfum


