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Hætt er við, að á smærri stöðum á Vestfjörðum, eins og t.d. á Bíldudal, geti orðið æði langt
í næsta þingmann eftir fyrirhugaðar breytingar á kjördæmaskipaninni. Ekki er ósennilegt,
að Sjálfstæðisflokkurinn geti orðið eini stjórnmálaflokkurinn með þingmann búsettan á
Vestfjörðum.

Róttækar breytingar á kjördæmaskipan

Ísfirðingar

Aðeins einn flokkur með
eru
eins
og
vestfirskan þingmann?

Fyrirhugaðar breytingar á
íslenskri kjördæmaskipan,
sem væntanlega taka gildi í
þingkosningum árið 2003,
eða jafnvel fyrr ef þing verður
rofið fyrir þann tíma, munu
einkum hafa í för með sér
róttækar afleiðingar á landsbyggðinni. Vestfirðingar
munu ekki lengur eiga „sína“
þingmenn og þingmennirnir
munu ekki lengur þekkja bæði
börnin og hundana á bæjunum
með nafni þegar þeir fara í
yfirreiðir, eins og löngum hefur tíðkast. Og hafi stundum

verið erfið togstreita milli
svæða á Vestfjörðum varðandi
röðun á framboðslista, þá
verður nú langtum verra við
slíkt að eiga.
Samkvæmt samkomulagi
formanna allra stjórnmálaflokka verður fyrirhugað
Norðvesturkjördæmi enn
stærra en kjördæmanefnd
lagði til og mun það spanna
svæðið frá Hvalfirði og allt
norður á Tröllaskaga milli
Skagafjarðar og Eyjafjarðar,
eða frá Botnsá að Illviðrahnjúki. Vegalengdir á svæðinu

eru gríðarlegar. Þingmenn
þessa kjördæmis verða tíu en
kjósendur á svæðinu eru nú
um 21.500. Kjósendur að baki
hvers þingmanns í kjördæminu verða því um 2.150, færri
en í öðrum kjördæmum, en í
fyrirhuguðu Suðvesturkjördæmi verða þeir flestir eða
um 3.670.
Hin breytta skipan getur
hæglega haft það í för með
sér, að einungis stærsti stjórnmálaflokkurinn eigi þingmann búsettan á Vestfjörðum.

ein stór
fjölskylda

 sjá viðtal við
körfuboltakappann
James Cason á bls. 4.

Þegar dansmúsíkin
hefur náð undirtökunum
við útfarir, þá fer ég að
leita mér að annarri vinnu
 sjá viðtal við Huldu Bragadóttur organista í miðopnu
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LEIÐARI

Þeim getur ekki verið alvara
Allt getur gerst í henni Ameríku. Svo trúðu menn
a.m.k. áður fyrr þegar allt var þar stærra og meira en
annars staðar í heiminum, jafnvel öll vitleysa var þaðan
runnin. Þetta átti líka við um pólitíkina.
Klappstýrusýningar frambjóðenda og skrípalæti eiga
ekkert skylt við stjórnmál. Þessa baráttuaðferð hafa amerískir þó lengi talið vænlega til árangurs enda hefur hún
fleytt mörgum inn á þing og til áhrifa á öðrum vettvangi
í Bandaríkjunum
En allt er í heiminum hverfult. Jafnvel í henni Ameríku.
Kosningar þar nýverið sýndu að kjósendur voru búnir að
fá meira en nóg af persónunjósnum og ítarlegum lýsingum
á svefnherbergisvenjum pólitíkusa. Þeir sögðu einfaldlega: Okkur kemur þetta ekki við. Og refsuðu slúðurberunum.
Fyrir alþingiskosningarnar að vori er eina ferðina enn
vakin athygli á rýrri hlutdeild kvenna í pólitík. Minnt er
á að aðeins ein kona gegnir ráðherraembætti í 10 manna
ríkisstjórn. Þetta er auðvitað ekki bjóðandi. En hverju er
um að kenna? Ætli þar hallist á klakknum milli karla og
kvenna?
Hið háa alþingi hefur séð sér fært að láta nokkrar
milljónir króna af hendi rakna til að vekja athygli á
kvenmannsleysi þar á bæ. Mætti því ætla að framundan
sé sprettutíð í kvennapólitík gömlu flokkanna. Þessi
rausn ríkisvaldsins er eftirtektarverð á sama tíma og
félagsmálaráðherra lýsir því yfir á þingi, að hann treysti
sér ekki til að skerða hlut fatlaðra til að verða við kröfum
þingmanna um aukið fé til baráttu við fíkniefnavanda
unglinga.
Átakið til að rétta hlut kvenna í stjórnmálum opinberast
þessa dagana í auglýsingaherferð í dagblöðum enda
sjálfsagt að nota vel milljónirnar. Satt best að segja hélt
leiðarahöfundur að um auglýsingu á leikritinu ,,Maður í
mislitum sokkum”, sem sýnt er í Þjóðleikhúsinu um
þessar mundir, væri að ræða er hann sá utanríkisráðherra
kíkja eftir lykkjufalli á sokkabuxum á breiðmynd í Morgunblaðinu. Þá var ekki síður borgandi fyrir svip forsætisráðherra yfir kvenskóm, mörgum númerum of litlum,
sem honum var ætlað að troða sér í. Að ekki sé minnst á
tilburði formanns Alþýðbandalagsins við morgunraksturinn og Steingrím hinn óháða, kasóléttan, nýkominn úr
barneignarfríi! Og allt er þetta gert í nafni ráðherraskipaðrar nefndar til að auka hlut kvenna í stjórnmálum!
Í alvöru. Trúir einhver að peningaaustur og myndbirtingar af þessu tagi leiði til almennari þátttöku kvenna í
stjórnmálum?
Má ég þá heldur biðja um fallegar klappstýrur.
s.h.

ORÐ VIKUNNAR

Bjartsýni
Íslendingar hafa mælst hamingjusamastir og bjartsýnastir þjóða.
Íslensku heitin á tveimur mestu styrjöldum aldarinnar eru í samræmi
við það. Hjá öðrum þjóðum nefnast þær fyrsta og önnur heimsstyrjöld
en hér er talað um þá fyrri og seinni. Í því felst, að þar með sé slíkum
ósköpum lokið í tvö skipti fyrir öll.
Svo vill til, að um það leyti dags sem prentun þessa tölublaðs lýkur
eru rétt 80 ár frá lokum fyrri/fyrstu heimsstyrjaldar. Bjartsýnir menn
þess tíma nefndu hana stríðið sem átti að binda enda á öll stríð.
Fyrstu heimsstyrjöldinni lauk klukkan ellefu þann ellefta ellefta
árið 1918.
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Hörð ádeila á Pétur Sigurðsson
forseta Alþýðusambandsins
Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur hefur sagt
sig úr Alþýðusambandi Vestfjarða og gengu fulltrúar félagsins út af þingi ASV um
síðustu helgi. Með brotthvarfi
sínu kveðjast forsvarsmenn
félagsins vera m.a. að mótmæla „fullyrðingum og rangfærslum“ Péturs Sigurðssonar, forseta ASV, í garð félagsins varðandi aðdraganda að
verkfallsátökum sem áttu sér

stað í fyrra, en ekki síður
„þeim óásættanlegu skilyrðum forseta ASV að það fari
með umboð Verkalýðs- og
sjómannafélags Bolungarvíkur við næstu samningagerð.
Þótti fulltrúum VSFB rétt að
víkja, svo félög innan ASV
gætu náð fram kröfum sínum
í komandi kjarasamningum
árið 2000.“
Í yfirlýsingu frá félaginu sl.
mánudagskvöld segir einnig:

„Eitt dæmi um samstarfsviljann er að fyrir síðustu mánaðamót gerði forseti ASV
samning við vélstjóra í frystihúsum. Ekki höfum við fengið
að sjá hann enn 9. nóvember.“
Samkvæmt upplýsingum
blaðsins mætti formaður
VSFB, Sigurður Þorleifsson,
á þing ASV með fyrirfram
frágengna yfirlýsingu varðandi „fullyrðingar og rangfærslur“ í skýrslu forseta ASV

Pétur Sigurðsson.
áður en skýrslan var flutt eða
lögð fram.

ABBA-show í Krúsinni á Ísafirði
Næstu helgar verður hópur
tónlistarfólks með „ABBAshow“ í Krúsinni á Ísafirði,
þar sem rifjaðir verða upp
blómatímar sænsku hljómsveitarinnar ABBA, aðallega
árin frá 1973 til 1979. Mest
verður þarna um lagaflutning

að ræða, en flytjendur verða í
viðeigandi búningum og einhver leikatriði verða jafnframt
músíkinni.
Þessi hópur er öllum óháður
og sýningin er einkaframtak
hans. Í honum eru fimm
söngvarar, þau Þórunn Snorra-

dóttir, systkinin Guðmundur
Hjaltason og Málfríður
Hjaltadóttir og tvíburasysturnar Anna Sigríður og Gabríela Aðalbjörnsdætur. Undirleik annast Jón Hallfreð Engilbertsson, Alfreð Erlingsson og
Guðmundur Hjaltason. Leik-

stjóri er Páll Gunnar Loftsson
og ljósamenn Sveinbjörn
Björnsson og Ingvar Alferðsson.
Prógrammið tekur um
klukkustund og verður flutt í
fyrsta sinn á laugardagskvöldið fyrir matargesti.

Fulltrúar K-lista í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar skrifa

Bráðabirgðalausn:
Stefnir í áttatíu milljónir!

Það var ekki ætlun núverandi minnihluta bæjarstjórnar
að efna nú til óvinafagnaðar
vegna Grunnskólamálsins,
jafnvel þó öllum megi ljóst
vera að sú leið sem núverandi
meirihluti Íhalds og Framsóknar valdi, hafi ekki verið
besta leiðin að okkar mati.
Það var tekin sú ákvörðun af
fulltrúum í minnihluta að bóka
andstöðu okkar við þessa leið
í upphafi og bíða með frekari
umræðu þar til endanlegur
kostnaður lægi fyrir. Ástæða
þessar greinar er hinn dæmalausi málflutningur bæjarstjóra í fjölmiðlum um málið
í lok síðustu viku, sem að okkar mati er klaufaleg tilraun
meirihluta til að réttlæta þá
ákvörðun að hafna s.k. Torfnesleið en velja þess í stað
Austurvegsleið af pólitískum
ástæðum.
Málflutningur bæjarstjóra
byggist að mestu á minnisblaði hans varðandi kostnað
framkvæmda við Austurveg
ásamt mjög vafasömum talnalegum samanburði milli þess
kostnaðar og ,,ætlaðs kostnaðar" Torfnesleiðar. Minnisblaði þessu var dreift á bæjarstjórnarfundi þann 15. október

s.l. í tengslum við tillögur að
breytingum á fjárhagsáætlun.
Þegar farið er yfir efni þess
kemur í ljós að bæjarstjóri
hagræðir staðreyndum máls
auk þess sem honum verður á
reiknivilla.

Rangfærslur og reiknivilla
Í hverju felast þá að okkar
mati rangfærslur og reiknivilla
bæjarstjóra í minnisblaði
hans? Þar ber fyrst að nefna
þá reiknivillu að inn í heildartölu kostnaðar við Austurveg
vantar kostnað vegna lyftu kr.
2.900.000 eins og fram kemur
í kostnaðarliðum einstakra
framkvæmda. Þá er að okkar
mati um rangfærslu að ræða
þegar bæjarstjóri sleppir því
að reikna áfallinn kostnað
vegna Torfnesleiðar inn í
kostnað við Austurveg. Þegar
fulltrúar meirihluta tóku
ákvörðun um að hafna Torfnesleiðinni hlýtur þeim að
hafa verið ljóst að sá kostnaður yrði hluti af heildarkostnaði
þeirrar leiðar sem valin var.
Ef notaðar eru tölur bæjarstjóra vegna áfallins kostnaðar Torfnesleiðar (Skipulagsvinna, Hönnun, Jarðvegsrann-

sóknir) þá er sá kostaður kr.
5.333.835. Niðurstaða bæjarstjóra um heildarkostnað við
framkvæmdir við Austurveg
er kr. 49.478.000 en ætti að
okkar mati miðað við ofangreindar forsendur að vera kr.
57.711.835. Hér ber einnig
að líta til þess að bæjarstjóri
velur að sleppa kaupverði húsnæðis að Austurvegi 2 að
upphæð kr. 15.000.000, án
fjármagnskostnaðar, við útreikning á heildarkostnaði.
Einnig vekur það furðu að
bæjarstjóri gefi sér að ófyrirséður kostnaður vegna Torfnesleiðar, sem að mestu leyti
fólst í nýbyggingu, hefði orðið
tvöfalt hærri en raun var við
Austurveg. Í lok minnisblaðs
fer þó bæjarstjóri á virkilegt
flug með óskiljanlegum forsendum og samanburði þegar
hann leggur til grundvallar að
,,…ef Torfnesleið hefði farið
jafnmikið framúr áætlun og
Austurvegsleið…" sem leiðir
hann til niðurstöðu sem er jafn
fáránleg og sú forsenda. Bæjarstjóri klykkir síðan út með
samanburði heildarkostnaðs
við hvora leið og kemst að
þeirri niðurstöðu að Austurvegur sé um 30.000.000 króna

ódýrari kostur en Torfnesleið!
Sökum skorts á illu innræti
okkar í minnihluta skal viðurkennt að okkur er ljóst að um
óvísvitandi villu hlýtur að vera
að ræða hjá háttvirtum bæjarstjóra í þeim samanburði. En
í ljósi þeirrar óvönduðu meðferðar talna og forsendna sem
að okkar mati endurspeglast í
minnisblaði þessu er full
ástæða til að hafa áhyggjur af
vinnu meirihluta við fjárhagsáætlunargerð næsta árs.
Meirihlutinn hefur að vísu
með óformlegum hætti boðið
okkur í minnihluta að taka
þátt í þeirri vinnu og með hag
bæjarins að leiðarljósi er
kannski ráðlegast að minnihlutinn þiggi það boð.

Um orsök, sátt
og hagkvæmni
Um ástæðu þessa útspils
meirihluta er erfitt að geta, en
að okkar mati er ekki ólíklegt
að slæm samviska nagi meirihlutann þegar ljóst er að sú
pólitíska ákvörðun sem liggur
til grundvallar þeirrar leiðar
sem valin var reynist mun dýrari en gert var ráð fyrir. Við

Sex fyrrverandi bæjarfulltrúar Ísafjarðarbæjar skrifa

Athugasemdir við yfirlit
bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar
Á fundi bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar fimmtudaginn 5.
nóvember sl. afhenti bæjarstjóri Halldór Halldórsson
bæjarfulltrúum yfirlit yfir
kostnað við framkvæmdir við
Grunnskólann á Ísafirði. Einnig var gerður samanburður á
kostnaði við breytingar á
Austurvegi 2 og svokallaðri
Torfnesleið.
Þetta yfirlit hefur að vísu
ekki verið bókað, en þar sem
bæjarstjóri fylgdi því eftir í
svæðisútvarpinu og í sjónvarpinu daginn eftir verður að
líta á það sem opinbert plagg.
Þar sem í umræddu yfirliti eru
villandi og sumstaðar beinlínis rangar fullyrðingar sjáum
við sem mynduðum fyrri
meirihluta í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar okkur tilneydd að
koma leiðréttingum á framfæri.

Bráðabirgðalausnir
Eins og lesendur eflaust
muna var eitt meginverkefni
síðustu bæjarstjórnar að taka
á húsnæðisvanda Grunnskólans á Ísafirði. Til bráðabirgða
var ákveðið að reisa færanlegt
kennsluhús við hliðina á
Íþróttarvallarhúsinu á Torfnesi
og nota bæði húsin til kennslu
yngstu árganganna, næstu
þrjú árin meðan nýr Unglingaskóli væri byggður á svæðinu
og þar með leystur húsnæðisvandi skólans til framtíðar.
Kennsla í heimilisfræði
skyldi færð inn í Skólagötu
10. Auk þessa voru ákveðnar
nokkrar framkvæmdir við
húsnæði á Eyrinni. Nýr meirihluti, sem tók við að loknum
kosningum í vor, hafnaði
Torfnesleiðinni og keypti í
staðinn tvær efri hæðirnar í
Kaupfélagshúsinu að Austurvegi 2 og innréttaði þær fyrir
skólann. Þá var byggður
mikill rampur sem inngangur
í húsið. Framkvæmdir við
Skólagötu 10 og húsnæðið á
Eyrinni var að mestu eins og
gert hafði verið ráð fyrir af
fyrri meirihluta.

Bæjarstjóri segir í yfirliti
sínu að í fjárhagsáætlun séu
áætlaðar 54,5 mkr. til framkvæmda við Grunnskólann á
Ísafirði. Þessi upphæð er hins
vegar einungis framlag bæjarins en gert var ráð fyrir 12,5
mkr. framlagi frá ríkinu á móti.
Heildarupphæð til framkvæmda við Grunnskólann á
Ísafirði er því áætluð 62,5 mkr.
í fjárhagsáætlun 1998. Við
gerð fjárhagsáætlunar var gert
ráð fyrir að þessi upphæð
dygði fyrir öllum framkvæmdum, þar með töldum
innanstokksmunum. Þeir
gleymdust því ekki eins og
sumstaðar hefur verið haldið
fram.
Þá reiknar bæjarstjóri með
að heildarkostnaður við Torfnesleiðina hefði orðið rúmar
70 mkr. samanborið við 40
mkr. við Austurvegsleiðina. Í
þessum tölum ber bæjarstjóri
saman allar framkvæmdir við
Grunnskólann á Ísafirði og
framkvæmdir við Austurveg
2, að frátöldum öðrum framkvæmdum við Grunnskólann.
Þarna ætlum við að séu um
mistök að ræða í samanburðinum hjá bæjarstjóranum.

Villandi samanburður
fulltrúar minnihlutans óttumst
hins vegar að sökum þess hve
miklum kostnaði hefur verið
varið í þessa bráðabirgðalausn
þá muni hér komin hin endanlega lausn meirihlutans í húsnæðismálum Grunnskólans á
Ísafirði. Reyndar er til enn
verri endir á þessari hringavitleysu þ.e. að við endum
aftur í Norðurtangaleið og þá
verður nú fyrst ástæða fyrir
alla að kætast! Í viðtölum bæj-

arstjóra í fjölmiðlum heyrðu
glöggir hlustendur hann í
tvígang minnast á þau húsakynni.
Hafi kostnaðaráætlanir
vegna Austurvegsleiðar farið
úr böndum þá fullyrðum við
að það vanmat á kostnaði er
barnaleikur miðað við þá
möguleika sem Norðurtangalausnin býður upp á hvað slíkt
varðar. Í forsendum bæjarstjóra vegna breytinga á fjár-
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Fallist á
kæru félaga
í Baldri
Skattstjóri á Vestfjörðum hefur fallist á
kæru félaga í Verkalýðsfélaginu Baldri til
lækkunar á tekjuskatti
og útsvari.
Skattstjórinn breytti
framtali kærenda til
hækkunar sem nam
upphæð verkfallsstyrks
sem félagið greiddi
þeim í verkfallinu vorið
1997, en félagið lítur
svo á, að um sé að ræða
endurgreidd félagsgjöld. Málinu er þar þar
með ekki lokið þar sem
skattstjóri hefur sent félagsmönnum í Baldri
fyrirspurnarbréf þar
sem óskað er eftir nánari upplýsingum um
eðli greiðslna í vinnustöðvun.

Ísafjörður

Háls-, nef
og eyrnalæknir á HSÍ

Nýtanlegt til framtíðar
Þegar þáverandi meirihluti
leitaði að bráðabirgðalausn á
húsnæðisvanda Grunnskólans á Ísafirði var kappkostað
að sem allra flest af því sem
gert væri mætti nýtast síðar
meir. Þess vegna var ákveðið
að Félagsmiðstöðin myndi
fara inn í Íþróttarvallarhúsið
þegar framtíðarskólahúsnæði
risi og allar framkvæmdir við
það miðaðar. Lausa kennsluhúsið átti að nota fyrir
Byggðasafn í framtíðinni og
það teiknað með þá notkun í
huga.
Við samanburð á Torfnesog Austurvegsleiðinni er
nauðsynlegt að taka mið af
því hvernig fjárfestingarnar
nýtast til framtíðar. Til að fá
sem skýrastan samanburð á
þessum tveimur leiðum er
best að sleppa öðrum framkvæmdum við Grunnskólann
enda er kostnaður við þær sá

STUTTAR

Háls-, nef- og eyrnalæknir verður starfandi
á Heilsugæslustöðinni
á Ísafirði dagana 26.28. nóvember nk.
Þeim sem hafa hug á
að nýta sér tíma læknisins er bent á að hafa
samband í síma stöðvarinnar 450 4511.
sami hvor leiðin sem farin
hefði verið.
Mismunur á þessum tveimur leiðum eru því rúmar 40
mkr. eða sem samsvarar byggingu nýs fótboltasvæðis með
búningsaðstöðu samkvæmt
kostnaðaráætlun Sjálfstæðismanna fyrir kosningarnar í
vor. Það skal þó tekið fram að
fyrir bráðabirgðaaðstöðuna á
Torfnesi var ekki nauðsynlegt
að færa íþróttasvæðið.

ræddu leiðir. Annars konar
samanburð, svo sem á aðgengi, öryggi barna, leiksvæði
og kennsluhúsnæði getur hver
dæmt um fyrir sig.
Guðrún Á. Stefánsdóttir.
Jónas Ólafsson.
Kolbrún Halldórsdóttir.
Kristinn Jón Jónsson.
Sigurður R. Ólafsson.
Smári Haraldsson.

Bæjarstjóri telur að kostn-

aðurinn við Austurveginn geti
enn hækkað um 10% þegar
endanlegar tölur liggja fyrir.
Kostnaður við breytingarnar
á Austurvegi 2 átti að vera að
hámarki 30 milljónir, en yrði
samkvæmt því um 60 mkr,
eða um 100% hækkun frá
áætlun. Þetta sýnir hversu
varhugavert er að kaupa gamalt. Það er dýrt að gera upp og
breyta gömlu húsnæði eins og
bent var á í umræðum um
kaup á Norðurtangahúsunum.
Í þessari grein höfum við
aðeins gert samanburð á
kostnaði við þessar tvær um-

hagsáætlun er gert ráð fyrir
að endanlegur kostnaður
vegna Austurvegar nemi allt
að 57 milljónum, og vel að
merkja hér vantar inn í kaupverð húsnæðis að Austurvegi
2 sem er 15 milljónir auk
vaxta, þannig að glöggir lesendur sjá að samanlagt stefnir
heildarkostnaður í tæpar 80
milljónir á bráðabirgðalausn
meirihlutans.
Ef litið er til hagkvæmni er

ljóst að bráðabirgðalausn okkar á Torfnesi hefur mikla yfirburði enda hefði nýbygging
ásamt breytingu á Vallarhúsi
nýst annars vegar sem safnahús og hins vegar til félagsaðstöðu unglinga eins og ráðgert
hafði verið. Hins vegar er fullkomlega óljóst hvert söluverð
húsnæðisins að Austurvegi 2
verður í einhverri framtíð þegar framtíðarlausn núverandi
meirihluta lítur dagsins ljós,

hafi einhver trú á að sá dagur
rísi. Það verður því fróðlegt
að sjá hvort sú almenna
ánægja sem bæjarstjóri fullyrðir að sé meðal bæjarbúa
með lausn þá er nú liggur fyrir
endist þegar staðreyndir málsins liggja endanlega fyrir.
Fulltrúar K-lista í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar, Bryndís G. Friðgeirsdóttir, Sigurður R. Ólafsson,
Sæmundur K. Þorvaldsson, Lárus
G. Valdimarsson.

Kostnaður við breytingar

Auglýsingar
og áskrift
sími 456 4560

Ísafjörður

Kjúklingar á
föstudögum
SKG-Veitingar hafa
ákveðið að bjóða uppá
kjúklingaveislu í hádeginu á föstudögum í
nóvember að Hótel Ísafirði.
Á meðan kjúklingaveislan stendur yfir
verður boðið uppá fjölbreytta matseld á þessari vinsælu matvöru. Á
föstudaginn kemur
verður boðið upp á
körfukjúkling, þá indverskan karrý-kjúkling
og þá kjúklinga með
sveppum og beikoni í
rauðvínssósu. Verðinu
er stillt í hóf eða aðeins
kr. 1.000.- fyrir súpu,
kjúklingaréttinn og
kaffi á eftir.
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Ísfirðingar
eru eins og ein
stór fjölskylda
 segir James Cason, sem á eftir að kynnast fleiri
þjóðum áður en hann þorir að fullyrða að
íslenska kvenfólkið sé það fallegasta í heiminum
James Cason er 25 ára Bandaríkjamaður
sem gekk til liðs við KFÍ í haust. Hann er
ekki aðeins mjög góður körfuknattleiksmaður einn og sér, heldur einnig mikilvægur
fyrir liðsheildina og drífur mannskapinn
áfram. Það leynir sér ekki stundum, að
maðurinn er kappsamur og skapmikill á
æfingum og í leikjum, en jafnframt er hann
ljúfmenni að eðlisfari og ekki síst börnin
hópast að honum eftir leiki.
En af hverju kom hann til
Íslands, af öllum stöðum?
„Ég hef leikið á Spáni og í
Lúxemburg og það er einfaldlega skemmtileg reynsla að
ferðast um og kynnast ólíkum
löndum. Ég hafði aldrei komið
til Íslands og hafði raunar ekki
heyrt mikið um landið.“
James kveðst vissulega
hafa haft mikla ánægju af
dvölinni hér, sem er orðin þrír
mánuðir – „þetta er besti staðurinn þar sem ég hef verið
hingað til“, segir hann.
James Cason er frá Alabama í Bandaríkjunum. Hann
byrjaði að leika körfubolta

fjórtán ára að aldri og fór
fljótlega að leika með menntaskólaliði og síðan háskólaliði.
„Ég elska þessa íþrótt“ segir
hann.
Fyrir nokkrum áratugum
var Alabama ásamt Arkansas
og fleiri af gömlu Suðurríkjunum þekkt sem sá hluti
Bandaríkjanna, þar sem aðskilnaðarstefnan milli hvítra
og svartra var hörðust og
blökkumenn áttu mest undir
högg að sækja. Meðal borga
sem einkum eru þekktar fyrir
slíkt á seinni áratugum eru
Montgomery í Alabama og
Little Rock í Arkansas. Þess

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

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

Einbýlishús / raðhús
Fagraholt 5: 140,6 m² einbýlishús á einni hæð í mjög góðu
standi,ásamt bílskúr. Áhv. ca.
4,7 millj.Verð kr. 11,500,000,Fjarðarstræti 33: 176,5 m² einbýlishús á tveimur hæðum.
Góður garður. Ekkert áhvílandi. Verð kr. 8,500,000,Góuholt 1: 142 m² einbýlishús
í góðu standi á einni hæð ásamt
bílskúr. Áhv. ca. 5,8 millj.
Verð kr. 11,600,000,Góuholt 3: 140,7 m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr.
Áhv. ca. 2,7 millj.
Verð kr. 12,000,000,Hjallavegur 19: 242 m² einbýlishús á 2. hæðum ásamt innb.
bílskúr. Sér íbúð á n.h. Ýmis
skipti möguleg. Áhv. ca. 5 millj.
Verð kr. 11,500,000,Hlíðarvegur 26a: 120 m² timburklætt einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt kjallara. Húsið er
óklárað. Áhv. ca. 2 millj. Verð
kr. 6,700,000,Hlíðarvegur 38: 183,2 m²
raðhús á þremur hæðum. Skipti
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á minni eign koma til greina
Verð kr. 9,500,000,Hlíðarvegur 31: 130 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Húsið er allt að mestu
uppgert. Mjög gott útsýni. Verð
kr. 10,700,000,Lyngholt 8: 138 m² einbýlishús
á einni hæð + 31 m² bílsk. Nýtt
parket ný málað Skipti möguleg. Áhv. ca. 5,5 millj. Verð kr.
10,800,000,Móholt 3: 142,4 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr.
Möguleg skipti á minni eign.
Verð kr. 11,000,000,Seljalandsvegur 12: 145,1 m²
einbýlishús á þremur hæðum
ásamt eignarlóð.
Verð kr. 7,500,000,Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Áhv. ca. 700 þús.
Verð kr. 12,700,000,Seljalandsvegur 84a: 85 m²
einbýlishús á einni hæð, endurbyggt 1992.
Verð kr. 6,200,000,Tangagata 6a: 99.7 m² einbýlishús á tveimur hæðum. Laust
fljótlega. Öll tilboð skoðuð.
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má geta, að á sínum tíma var
blökkumannaleiðtoginn og
mannréttindafrömuðurinn
Martin Luther King myrtur í
borginni Memphis í Tennessee-ríki sem liggur á milli
Alabama og Arkansas (annars
er Memphis helst þekkt sem
borgin þar sem Elvis nokkur
Presley átti heima). Cason er
frá borginni Birmingham í
Alabama, sem er stærsta borg
ríkisins með nokkurn veginn
sama íbúafjölda og á Íslandi
eða um 275.000, þótt Montgomery sé höfuðborgin.
James Cason segir að miklar breytingar hafi orðið til hins
betra á þessu svæði á liðnum
árum. „Alabama hefur þroskast mikið, enda þótt hin fyrri
viðhorf lifi þar enn hjá mörgum af eldri kynslóðinni. Mér
þótti ekki slæmt að alast þar
upp og eiga þar heima, enda
er fólkið mitt þar, en ég mæli
ekki sérstaklega með því.“
Auk körfubolta lék James
hafnabolta með háskólaliðum, en körfuboltinn höfðaði
meira til hans þegar fram í

sótti.
– Í kvikmyndum frá Bandaríkjunum sér maður oft stráka
og unglinga vera að spila á
eina körfu í bakgörðum og
öngstrætum stórborganna.
Gerðir þú það?
„Já, vissulega! Amma mín
og mamma keyptu handa mér
körfu þegar ég var fjögurra
ára og við negldum hana upp
á tré og spiluðum á berri jörðinni. Ég minnist þess vel frá
bernsku minni þegar við vorum að spila í garðinum hjá
ömmu minni og alltaf á eina
körfu.“
– Nú er veturinn að ganga í

garð. Kvíðirðu íslenska vetrinum, eftir að hafa alist upp í
Suðurríkjunum og síðan spilað á Spáni og í Lúxemburg?
„Ég hef undanfarið heyrt
margt um veturna hér. Nei, ég
kvíði vetrinum eiginlega ekki,
en ég vona bara að það verði
ekki allt of kalt!“
Cason er einhleypur og ekki
síst þess vegna mætti spyrja,
enda er sagt að glöggt sé gests
augað:
– Það vakti mikla athygli,
ekki síst hér á landi, þegar hið
virta og gamalgróna bandaríska tímarit Playboy birti sl.
sumar myndaseríu og langa

Áhv. ca. 1,5 millj.
Verð kr. 6,800,000,Tangagata 15b: 103 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt uppgerðum geymsluskúr. Laust
fljótlega. Áhv. ca. 3,3 millj. Verð
kr. 6,200,000,Urðarvegur 13: 85 m² einbýlishús á einni hæð ásamt kjallara.
Skipti á stærri eign möguleg.
Áhv. ca. 3,2 millj.
Verð kr. 5,500,000,Urðarvegur 27: 190,5 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt
bílskúr, góðum garði, svölum
og sólpalli. Skipti á minni eign
möguleg. Verð kr. 13,500,000,-

4-6 herbergja íbúðir
Engjavegur 31: 92,1 m² 4ra herb.
íbúð á n.h. í tvíb.húsi. Mikið
uppgerð, skipti á stærri eign
möguleg. Áhv. ca. 2,2 millj. Verð
kr. 5,500,000,Fjarðarstræti 11: 131 m² 4ra
herb. íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.
Áhv. ca. 3,8 millj.
Verð kr. 6,800,000,Fjarðarstræti 32: 112,7 m² 4ra
herb. íbúð á tveimur hæðum í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr. Áhv.
ca.1,5 millj. Verð kr. 5,900,000,Hjallavegur 8:128,5 m² 4ra herb.
íbúð á neðri hæð í tvíbýlis-húsi.
Áhv. ca. 2.8 millj. Laus 1.
janúar1998.
Verðkr. 6,900,000,Hnífsdalsvegur 27: 182 m²
glæsileg íbúð með parketi og
harðv.innr. Einnig 415 m² iðnaðar- og viðg.húsnæði ásamt
lagerhúsnæði. Tilboð
Pólgata 5a: 121 m² nýlega
uppgerð 4ra herb. íbúð á n.h. í
þríb.húsi ásamt bílskúr og 1/2
kjallara. Íbúðin er laus strax.
Verð kr. 6,300,000,Sólgata 5: 102 m² 6 herbergja

frásögn af íslenskum kvennablóma...
„Ég sá það ekki, en ég hef
heyrt um það.“
– Eftir nokkurra mánaða
kynni þín af Íslandi og Íslendingum og þá aðallega Ísfirðingum – heldurðu að það sé
eitthvað til í goðsögninni um
að hér sé fallegasta kvenfólk í
heimi?
„Ég gæti alveg ímyndað
mér það. Hér er mjög mikið
af fallegu kvenfólki og ljósa
hárið og bláu augun vekja
vissulega athygli. En reyndar
hef ég ekki ferðast nógu víða
um heiminn til þess að full-

Bakkavegur 39
201 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr.
Nýtt þak, húsið ný málað. Áhv. ca. 3,8 millj. Verð kr. 12,200,000,íbúð á tveimur hæðum í norðurenda í tvíbýlishúsi. Áhv. ca. 3,5
millj.Verð kr. 5,000,000,Sólgata 8: 101,7 m² 3-4ra herb.
íbúð á e.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi kjallara og rislofts.
Áhv. ca. 850 þús.
Verð kr. 7,000,000,Stórholt 13: 123 m² 4ra herb.
íbúð á 3ju hæð í fjölbýli ásamt
bílskúr.Íbúðin er mikið uppgerð. Áhv. ca. 567 þús.
Verð kr. 7,900,000,Túngata 18: 89,2 m² 4ra herb.
íbúð í góðu standi á 3ju hæð í
uppgerðu fjölb.húsi. Skipti á
minni eign mögul. Áhv. ca. 3,5
millj. Verð kr. 6,900,000,Túngata 21: 77,8 m² 4ra herb.
risíbúð á 3ju hæð í þríbýli. Inng.
sameiginl. m/2. hæð. Nýlega
viðgert þak. Áhv. ca. 600 þús.
Verð kr. 5,600,000,-

3ja herbergja íbúðir
Pólgata 6: 55 m² risíbúð í fjöl-

býlishúsi, ásamt geymslu í kjallara. Mikið endurnýjuð. Góð
kjör í boði. Verð kr. 2,900,000,Sólgata 8: 80 m² íbúð í góðu
standi á neðri hæð í fjölbýlishúsi.
Áhv. ca. 3 millj.
Verð kr. 5,800,000,Stórholt 11: 80 m² íbúð í góðu
standi á 3. hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Áhv. ca. 2,5 millj.
Verð kr. 5,800,000,-

2ja herbergja íbúðir
Aðalstræti 20: 94 m² íbúð á 4.
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 1,7 millj.
Verð kr. 5,900,000,Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð á
2. hæð í Dvalarheimili aldraðra.
Áhv. ca. 3,9 millj.
Verð kr. 6,200,000,Túngata 18: 53,4 m² íbúð á
jarðhæð í nýlega uppgerðu
fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.

Verð kr. 4,300,000,-

Atvinnuhúsnæði
Austurvegur 1: 103,4 m² skrifstofuhúsnæði á 3. hæð. Fallegt
útsýni. Laust fljótlega.
Verð kr. 5,500,000,Mjallargata 5: 200 m² verslunarhúsnæði á neðri hæð, gistiheimili á efri hæð. Áhvílandi 3
millj. Verð kr. 7,500,000,Aðalstræti 20b: 215 m²
verslunar-og þjónustuhúsnæði í miðbænum. Tilheyrandi 166 m² eignarlóð.

Bolungarvík
Verð kr. 16,700,000,Heiðarbrún 4: 140 m² einbýlishús á einni hæð ásamt
bílskúr. Áhv. ca. 4 millj. Tilboð
óskast.

Nýr golfskáli í Tungudal tilbúinn í vor

Gjörbylting í þeirri
þjónustu sem við
getum veitt
 segir Tryggvi Guðmundsson, formaður Golfklúbbs Ísafjarðar
Í vor mun Golfklúbbur
Ísafjarðar taka í notkun nýjan og glæsilegan tveggja
hæða golfskála í Tungudal.
Heildarflatarmál hans verður um sexfalt til sjöfalt frá
því sem er í gamla skálanum. „Þetta verður gjörbylting í þeirri þjónustu sem
við getum veitt“, segir formaður GÍ, Tryggvi Guð-

mundsson. „Hér verður um
að ræða stærstu þáttaskil í
sögu klúbbsins og við vonum
að þetta verði til þess að hann
eflist og það fjölgi í honum.“
Verksamningur um byggingu hins nýja skála var undirritaður í síðustu viku. Tvö
fyrirtæki taka að sér verkið í
sameiningu, Naglinn ehf. og
Trésmiðjan ehf. í Hnífsdal.

yrða að íslenska kvenfólkið
sé það allra fallegasta!“
– Hvernig er andinn innan
liðs KFÍ?
„Ég hef einungis samanburð við þau lið sem ég hef
leikið með áður, en þetta er
fyrsta liðið þar sem hvaða
leikmaður sem er sættir sig
umyrðalaust við að vera tekinn út af, enda þótt hann hafi
verið í byrjunarliðinu. Andinn
er mjög jákvæður og góður
og ég gæti ekki hugsað mér
betri félaga. Mér líður ákaflega vel í þessum stórkostlega
hópi og undir stjórn þessa

þjálfara.“
– Hefurðu nokkru sinni
fundið fyrir einhverri andúð
eða fordómum vegna hörundslitar þíns síðan þú komst
hingað?
„Nei, ég hef ekki orðið var
við neina óvinsemd. Annars
staðar þar sem ég hef spilað
hefur komið fyrir að einstakir
leikmenn hafa sagt eitthvað
ósmekklegt í hita leiksins eða
að áhorfendur hafi hrópað eitthvað leiðinlegt að manni inn
á völlinn. Það getur farið illa í
mann meðan á leik stendur.
En eftir leik takast leikmenn í

Fitjateigur 6 í Hnífsdal. Þetta 130 m² timburhús verður efri hæð hins nýja skála Golfklúbbs Ísafjarðar í Tungudal.
Vegna þess hversu áliðið er skálann, á veginum sem liggur urhúsið að Fitjateigi 6 í
orðið og hversu hratt þarf að þar upp, og þess vegna er nú Hnífsdal (eitt af uppkaupavinna treystu þau sér ekki til búið að leggja lykkju á veginn húsunum svonefndu), sem
að vinna verkið hvort í sínu framhjá þeim stað þar sem klúbburinn keypti fyrr á
lagi, en með þessu geta þau skálinn verður. Gamli skálinn þessu ári. Það verður einsamnýtt mannskapinn betur. verður fjarlægður og gengið faldlega sett ofan á neðri
Nýi golfskálinn verður á frá vellinum og verður braut hæðina. Ætlunin er að það
verði komið á sinn stað um
hæðinni beint fyrir ofan gamla þar sem hann er nú.
Nýi skálinn verður um 130 miðjan janúar, þannig að
m² að grunnfleti og hæðirnar klúbbfélagar geti þá farið
verða tvær, þannig að heild- að byrja á innréttingum og
arflatarmál verður um 260 m². annarri innivinnu og hægt
„Neðri hæðin verður notuð verði að byrja að nýta
annars vegar sem geymsla skálann að fullu í vor þegar
fyrir áhöld og tæki, en við klúbbstarfið byrjar. „Þessi
höfum verið á hrakhólum með framkvæmd kostar auðslíkt á liðnum árum, og hins vitað verulegt fé og klúbbvegar verður þar vagna- og urinn þarf að mæta henni
kerrugeymsla ásamt skipti- með fjárhagslegu átaki og
klefum. Uppi verður félags- lántökum“, segir Tryggvi
heimili með góðri veitinga- Guðmundsson.
Gamli blái skálinn sem
aðstöðu og allri þeirri þjónustu sem golfskálar þurfa að nú hverfur senn er gamall
vigtarskúr sem keyptur var
hafa“, segir Tryggvi.
Neðri hæðin verður steypt af Hafnarnefnd ÍsafjarðarVið undirritun verksamings um byggingu nýja golfskálans: Tryggvi Guðmundsson, og miðað er við að lokið verði kaupstaðar árið 1985 og var
formaður GÍ, Halldór Antonsson f.h. Naglans ehf., Magnús Helgason f.h. Trésmiðjunnar við að steypa upp fyrir áramót. hann kominn á sinn stað
ehf. í Hnífsdal, og Pétur Bjarnason, varaformaður GÍ.
Efri hæðin verður síðan timb- 15. júní það ár.
hendur og klappa hver öðrum
á öxlina og áhorfendur koma
til manns og þakka fyrir
leikinn. Nei, hér hef ég ekki
orðið var við nein leiðindi.“
– Ef veturinn verður ekki
allt of kaldur fyrir þig og leiktímabilið í vetur verður gott –
gætirðu hugsað þér að vera
áfram á Íslandi eða langar þig
frekar til að halda áfram að
kynnast fleiri löndum og
þjóðum?“
– Þessir þrír mánuðir mínir
hér hafa verið stórkostlega
góðir og ég vona að það breytist ekki. Ef KFÍ byði mér að

vera áfram, þá sé ég ekkert
því til fyrirstöðu eins og nú
standa sakir.“
– Er Tony góður þjálfari?
„Já, hann er mjög góður.
Mjög harður, en mjög góður.“
– Nokkuð sérstakt að lokum?
„Mig langar til að segja, að
Ísfirðingar eru eins og ein stór
fjölskylda. Guðjón [Þorsteinsson, framkvæmdastjóri KFÍ]
hefur sannarlega komið fram
við mig eins og vin miklu
fremur en mann sem hann er
með í vinnu. Ísfólkið, stuðningslið KFÍ, hefur verið mér

ákaflega gott og mig langar
til að koma á framfæri sérstökum þökkum til Dóra
[Halldórs Sveinbjörnssonar]
og Dúa [Steinþórs Friðrikssonar]. Það skiptir ekki máli
hvort liðið leikur vel eða illa
hverju sinni, þeir hafa alltaf
eitthvað jákvætt og gott að
segja eftir leikinn. Flestir
íþróttamenn hafa þörf fyrir
uppörvun og í því sambandi
vil ég þakka þessum tveimur
alveg sérstaklega fyrir hlýju
þeirra.

Kostnaður við skólahúsnæði við Austurveg nemur 65 milljónum króna

Kostnaður við Torfnesleiðina hefði getað numið allt að 88 milljónum króna
 að mati bæjarstjórans á Ísafirði og miðar hann þá við að kostnaðurinn hefði farið jafnlangt fram úr áætlun og við Austurveg

Í upplýsingablaði sem bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar hefur
afhent bæjarfulltrúum sveitarfélagsins kemur fram að
heildarkostnaður við breytingar á skólahúsnæði grunnskólans í gamla kaupfélagshúsinu hafi numið tæpum 50

milljónum króna. Eru þá kaup
sveitarfélagsins á tveimur
hæðum í húsnæðinu ekki
meðtaldar, en kaupverð þeirra
var 15 milljónir króna. Heildarkostnaður við skólahúsnæðið nemur því um 65 milljónum
króna.

Í bréfi bæjarstjórans er einnig gerður samanburður á svokallaðri Torfnesleið, sem fallið var frá, þ.e. að breyta vallarhúsinu og reisa þar kennslustofur, en samkvæmt útreikningi bæjarverkfræðings hefði
sú leið kostað rúmar 76 millj-

ónir króna. Í þeirri fjárhæð er
ekki gert ráð fyrir verðmæti
vallarhússins né heldur flutningi íþróttamannvirkja af
svæðinu. Bæjarstjórinn veltir
því einnig fyrir sér í bréfinu,
hver kostnaður hefði orðið við
Torfnesleiðina, hefði hún farið

jafnlangt fram úr kostnaði og
framkvæmdirnar í kaupfélagshúsinu og kemst að þeirri
niðurstöðu að heildarkostnaðurinn hefði getað numið 88
milljónum króna. Ljóst er því
að sú leið sem valin var, er í
alla staði mun ódýrari.

Á

Inga S.
Ólafsdóttir,
ferðafræðingur
á Ísafirði

línunni hjá Hlyni Þór

Nefndu
það bara!
Mikil ferðagleði Íslendinga til útlanda í haust
og vetur hefur verið í
fréttum að undanförnu.
Hefur þú sömu sögu að
segja af fólki hér á norðanverðum Vestfjörðum?
Já, vissulega. Ferðagleðin hér er ekki slakari en hjá
öðrum landsmönnum.
Og hvert fer fólk héðan
helst?
Hreinlega út um allt.
Núna var að fara héðan fólk
til Ítalíu, Kúbu, Kenýa,
Dublin, Bandaríkjanna og
Mið-Evrópu, svo það
helsta sé nefnt.
Verður mannauðn hér
fyrir vestan á jólunum?
Verða þá allir í útlandinu?
Nei, ætli það. Ísfirðingar
hafa jafnan verið fremur
fastheldnir á jólin, en þó
eru allmargir héðan sem
verða á Kanaríeyjum um
jólin og svo eru mjög margir sem fara þangað í vor.
Hefur salan aukist
mikið milli ára?
Já, vöxturinn er mikill,
bæði innanlands og utan.
Innanlands? Ég hélt að
þú værir bara með utanlandsferðir og svo Gjugg
í borg...
Það er nú eitthvað annað.
Ég tek að mér allt sem viðkemur ferðalögum innanlands. Til dæmis er nýafstaðin á Kirkjubæjar klaustri stór ráðstefna
krabbameinslækna og
hjúkrunarfræðinga. Hér
innanlands skipulegg ég
viðskiptaferðir, flug og bíl
og hótel, allskonar
skemmtiferðir, svo sem í
Bláa lónið og víkingaveislur, og síðan nefndirðu
Gjugg í borg, en það er
helgarferð til Reykjavíkur
sem mikið er farið í.
Nefndu það bara!
Verða ekki allir búnir
að fá nóg á næsta ári?
Ég vona að næsta ár verði
ennþá betra. Ég vona að
Vestfirðingar hætti ekki að
ferðast þó að þeir séu svona
ferðaglaðir núna, heldur
þvert á móti!
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Þegar dansmúsíkin hefur ná
útfarir, þá fer ég að leita mér
 segir Hulda Bragadóttir, organisti og kórstjóri og fyrrum dux scholae frá MÍ í félagi við móður sína

Hulda Bragadóttir er organisti og kórstjóri
við Ísafjarðarkirkju og kennir auk þess
píanóleik við Tónlistarskóla Ísafjarðar. Hún
starfaði um tíma sem flugfreyja og lauk
ströngu námi í þeim fræðum. Hún var dux
scholae á stúdentsprófi frá Menntaskólanum
á Ísafirði vorið 1986 – og deildi þeim titli
með móður sinni, Báru Einarsdóttur, sem
lauk stúdentsprófi úr öldungadeildinni sama
vor. Mæðgurnar fengu sömu meðaleinkunn
upp á tvo aukastafi, og má ætla að þetta sé
einsdæmi í veröldinni og þótt víðar væri
leitað.
Þeir sem unnu við útreikning einkunna það vorið minnast þess enn, hvernig aftur og
aftur var farið yfir einkunnir
og reiknað og reiknað aftur,
vegna þess að þeir trúðu ekki
sínum eigin augum. En niðurstaðan var alltaf hin sama.
Mæðgurnar urðu að deila með
sér efsta sætinu.
Það er hins vegar ekki einsdæmi, að saman fari flug og
músík hjá ungu fólki héðan.
Jóhannes Bjarni Guðmundsson sjónvarpsfréttamaður
(„alveg svakalega fínn fréttamaður“, segir Hulda) er afbragðs fiðluleikari og jafnframt atvinnuflugmaður að
mennt og fer senn að fljúga
hingað til Ísafjarðar og reyndar hvert á land sem er. Enda
þótt liðinn sé um áratugur frá
því að Hulda Bragadóttir
starfaði síðast sem flugfreyja,
þá má spyrja hana hvort hún
væri til í að bregða sér eina og
eina ferð með Jóa Badda ef
svo bæri undir...
„Já, bara nefna það! En ég
þyrfti sjálfsagt að læra á
aðstæðurnar í nýju Fokkerunum. Þessar vélar eru mjög
breyttar frá því þegar ég var
að fljúga og öryggistækin eru
væntanlega á allt öðrum stöðum. Jói Baddi ætti nú að
þekkja aðstæðurnar hér. Ég
man að flugstjórarnir töluðu
um það með kvíða þegar verið
var að raða niður á vikuna,
hverjir myndu lenda í því að
fara vestur. Verstu skilyrðin
voru á Ísafirði.“

Flug og konsert
– Þið Jóhannes Bjarni eigið
kannski eftir bæði að fljúga
saman og flytja saman konsert
fyrir fiðlu og píanó...
„Við höfum reyndar spilað
saman. Við lékum saman eitt
og annað við jarðarfarir hér í
kapellunni á sínum tíma, áður
en kirkjan var tekin í notkun.“
Hulda lærði píanóleik hjá
6

Ragnari H. Ragnar frá 9 ára
aldri og hélt því áfram með
menntaskólanámi, þar sem
hún var á tónlistarbraut ásamt
því að vera á mála- og samfélagsbraut. Hér lauk hún 7. stigi
en fór svo í Tónlistarskólann í
Reykjavík til Halldórs Haraldssonar píanóleikara, en
þeir Ragnar H voru góðir vinir.
Halldór er jafnframt mikill
vinur Ísfirðinga yfirleitt og
hefur starfað mikið sem prófdómari við Tónlistarskóla Ísafjarðar og nemendur héðan
hafa gjarnan farið til hans í
framhaldsnám. Hjá Halldóri
fór Hulda í 8. stigið í píanónáminu, lauk því á einum vetri
og tók bókleg fög með og var
jafnframt í flugfreyjunámi.

Kennarapróf og
einleikarapróf
Eftir það fór hún í kennaradeildina í Tónlistarskólanum
í Reykjavík og lauk kennaraprófi þremur árum síðar eða
vorið 1990, og jafnframt einleikaraprófi um leið. Venjulega er það tekið ári seinna en
henni var boðið að taka einleikaradeildina samhliða síðasta veturinn í kennaranáminu. Einleikaraprófið felst í
því að leika konsert með Sinfóníuhljómsveit Íslands og
halda auk þess einleikstónleika.
– En hvernig atvikaðist að
þú gerðist flugfreyja?
„Ég hafði reyndar sótt um
áður, en komst ekki að þá.
Það var vorið 1985, ári áður
en ég lauk stúdentsprófi, og
þá hugsaði ég bara um sumarvinnu. Það er alltaf gífurlegur
fjöldi sem sækir um flugfreyjustörf, umsækjendurnir
skipta hundruðum, og síðan
minnkar sá hópur við hvert
próf. Ég sótti um aftur og
komst þá mjög auðveldlega
inn og gekk í gegnum strangt
og mikið nám. Það var vorið

MIÐVIKUDAGUR 11. NÓVEMBER 1998

1987 og ég starfaði sem flugfreyja tæpa fimm mánuði það
árið og annað eins árið eftir.“

Gömlu VesturÍslendingarnir
voru erfiðastir
– Ég man eftir þér í flugfreyjustarfi í Fokker á leið til
Ísafjarðar á þessum tíma.
Varstu eingöngu á leiðum
innanlands?
„Nei, þetta er blandað og
mest var ég í millilandaflugi,
aðallega til Bandaríkjanna.
Fimmtu hverja viku vorum
við í innanlandsflugi. Þetta
átti reyndar illa við mig á þessum tíma og ég þoldi ekki álagið sem fylgdi starfinu. Ég fann
til mikils léttis eftir hverja
lendingu. Líkamlegt álag var
mikið. Aðstæðurnar um borð
hafa breyst mikið síðan.
Þrengslin voru mikil. Við lentum í alls konar ókyrrð í millilandafluginu og jafnvel beinum lífsháska. Það var oft mjög
slæmt flugveður, eða það sem
kallað er ókyrrð í heiðskíru
lofti. Þegar flogið er mjög hátt
og komið langt yfir veðrahvörf
má búast við rafmögnuðum
vindum, sem nefndir eru ýmsum nöfnum. Þetta var mikið
næturflug og mér fannst ég
ekki hafa nægan tíma til að
æfa mig á píanóið, heldur svaf
ég bara þegar ég var ekki að
fljúga. Þetta fór alls ekki saman. En vissulega var þetta mikill og góður skóli.“
– Voru farþegar oft erfiðir?
„Nei. Allan þennan tíma fór
ég aldrei í sólarlandaflug. Þau
eru verst.“
– Maður les í blöðum um
sífelldar uppákomur og vandræði vegna snarvitlausra farþega á langleiðum hjá erlendum flugfélögum...
„Ég hygg að þetta hafi
breyst til hins betra hvað Íslendinga snertir. Líklega eru
Skandinavarnir einna verstir í
þessum efnum. En eitt sinn
fórum við og sóttum VesturÍslendinga til Kanada, og það
er versta flug sem ég get hugsað mér. Það drakk allt sem til
var í vélinni og tók hreinlega
völdin um borð, gamla fólkið!
Við áttum fótum okkar fjör að
launa.“
– Varla hafið þið getað
hlaupið langt þarna í háloftunum...
„Nei, við gátum náttúrlega
ekki farið út! Annars voru farþegar yfirleitt alltaf mjög
þægilegir.“

Kennarinn sat
geispandi úti í horni
Hulda kom vestur til Ísafjarðar vorið 1990 þegar hún
var búin með einleikaraprófið.
„Þá var ég ófrísk að Báru og
var búin að fá alveg upp í háls
af músík og var hér í rólegheitum þá um veturinn og var
hreinlega ekki að gera neitt.
En síðan fór ég til Akureyrar
og starfaði við Tónlistarskólann þar sem píanókennari í
tvö ár. Ég hringdi í Roar
Kwam, þáverandi skólastjóra,
og fékk strax stöðu. Síðan ríkti
mikil upplausn í skólanum og
Roar var látinn fara og í
staðinn var ráðinn Guðmundur Óli Gunnarsson, sem er nú
stjórnandi Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands. Hingað
vestur kom ég aftur vorið 1993
og var hér yfir sumarið og
hélt tónleika, áður en ég hélt
til Bandaríkjanna. Þá voru
haldnir hér minningartónleikar um ömmu mína og tvíburasystur hennar, Elísabetu og
Kristínu Samúelsdætur, í tilefni þess að þær hefðu þá orðið áttræðar. Um haustið hélt
ég til Bandaríkjanna í nám,
þar sem ég fékk námsstyrk,
og var þar einn vetur. Ég ætlaði
mér upphaflega að vera tvo
vetur vestra og ljúka mastersprófi, en mér líkaði mjög illa
þar. Kennarinn sat bara geispandi úti í horni og mér fannst
ég ekki fá neitt út úr þessu. Ég
þurfti mikla hvatningu. Mér
fannst ég ekki fá það út úr
dvölinni vestra sem ég ætlaðist til og taldi ekki ástæðu til
að vera þar áfram.“

Af hótelinu í kirkjuna
Vorið 1994 kom Hulda því
heim aftur og fór að vinna á
Hótel Ísafirði sem næturvörður og í móttöku, þangað til
hún sá auglýsingu um að það
vantaði organista á Ísafirði.
„Reyndar hafði ég áður verið
beðin um að leysa af um jól
og páska þegar ég hafði komið
hingað heim. Ég lék við fyrstu
messuna á gamlárskvöld
nokkrum árum áður, þannig
að ég hafði svolítið gripið í
orgel. Og ég var ráðin og hef
verið í þessu starfi síðan.“
– En þú ert líka að kenna
við Tónlistarskóla Ísafjarðar...
„Já, ég er þar í hálfu starfi.
Ég er í 70% stöðu organista
hér við kirkjuna og 30% í
Hnífsdal, þannig að ég er samtals í 150% starfi.“
– Er það mikil rútínuvinna

að vera organisti í kirkju?
„Nei, alls ekki, sem betur
fer. Það er mjög fjölbreytilegt,
en reyndar fer það mjög eftir
manni sjálfum. Vissulega er
hugsanlegt að gera þetta með
hangandi hendi og án þess að
æfa sig nokkuð, en á hinn
bóginn er hægt að stunda æfingar af kappi og láta kórana
æfa einhver erfið verk fyrir
sérstaka viðburði. Það eru
ýmsir fastir liðir á hverju ári,
svo sem aðventukvöldið og
kirkjukvöld á föstudaginn
langa. Um fermingarnar er
mikil törn hjá okkur og svo
auðvitað um jólin.“
– Þú stjórnar líka kirkjukórunum...
„Já, bæði hér á Ísafirði og í
Hnífsdal. Að jafnaði eru kóræfingar einu sinni í viku á
hvorum stað.“
Eins og Hulda nefndi áður
var hún ófrísk þegar hún kom
til Ísafjarðar árið 1990. Börnin
hennar eru nú orðin tvö, Bára
sem er átta ára og Hálfdán
sem er tveggja ára. Þau eru
samfeðra og faðir þeirra býr
fyrir sunnan, en þau Hulda
hafa aldrei verið í sambúð.

Dúxarnir tveir í MÍ 1986
– Við skulum snúa okkur
að Menntaskólanum á Ísafirði
og þessu einstæða tilviki að
þið mæðgurnar skylduð vera
dúxar á stúdentsprófi sama
vorið og með nákvæmlega
sömu einkunn upp á tvo aukastafi. Var samkeppni og metingur á milli ykkar?
„Áreiðanlega að einhverju
marki. Við lærðum nokkuð
mikið saman og ég naut góðs
af því, ég viðurkenni það. Það
eru ekki allir sem búa við það
að móðirin sé að læra sama
námsefni og maður sjálfur.“
– Ætli hún hafi ekki notið
góðs af þessu líka?
„Ég veit það ekki! Vonandi!
Það er oft sagt að maður læri
mest af því að kenna öðrum,
þannig að ef til vill hefur hún
þurft að leggja hart að sér til
að kenna mér. Mamma er mikil námsmanneskja. En ég var
með fleiri einingar en hún á
stúdentsprófi. Öldungadeildin
var með allt öðru skipulagi,
bæði mismunandi greinar og
annað mat, þannig að við
gátum ekki lært nærri allar
greinar saman. Það kom okkur
báðum afskaplega mikið á
óvart að verða efstar á stúdentsprófinu. Þessi árgangur
var mjög duglegur í námi og
margir mjög góðir nemendur
í skólanum, þannig að okkur

fannst það alls ekki koma til
greina að verða hæstar og
höfðum hreinlega ekkert
hugsað út í það. Ég held bara
að við höfum ekki áttað okkur
á því ennþá!
En það skemmtilegasta við
þetta var hvernig við fengum
að vita það. Ég gleymi því
aldrei og ekki mamma heldur.
Björn Teitsson er mjög sniðugur og við hittum hann í stiganum upp á efri hæðina í Bókhlöðunni. Það var mjög þröngt
þarna upp og hann króaði okkur af þar á sinn einstaka hátt.
Björn er ekki mjög stór vexti
en hann gat króað okkur af
með því að breiða út faðminn.
Hann var mjög leyndardómsfullur og talaði í lágum hljóðum eins og enginn annar mætti
heyra, og tilkynnti okkur úrslitin úr stúdentsprófinu og
hvað okkar biði af því tilefni.
Við urðum að semja ræðu til
að flytja við brautskráninguna
og þurftum að vita allan gang
mála þar, vegna þess að sá
sem er efstur hverju sinni þarf
að gegna ýmsum hlutverkum
við þá athöfn og við borðhaldið um kvöldið. Það fór
svo, að mamma samdi ræðuna
en ég flutti hana. Það var ef til
vill nokkuð dæmigert fyrir
skólagönguna og samstarfið
hjá okkur.“
– Og þessi frásögn af samfundum ykkar mæðgna við
meistara Björn má líka teljast
nokkuð dæmigerð – þessi
útsmogni og fíngerði húmor...
„Já, ég er alveg sammála
því! Ég á ekkert nema góðar
minningar frá Menntaskólanum á Ísafirði. Þar var alltaf
mikið að gerast og mikill lærdómur.“

Sterkur árgangur
– Nú eru komin í skólana
tölvukerfi sem sjá um alla útreikninga. Undirritaður minnist þess vel þegar kennarar
sátu daglangt og náttlangt
vorið 1986 í handavinnu við
að reikna út meðaleinkunnir.
Þetta var svo einstök tilviljun
að þið mæðgurnar skylduð
vera með sömu meðaleinkunn
upp á tvo aukastafi, að menn
trúðu því naumast og það var
reiknað aftur og aftur og yfirfarið enn á ný. Þar að auki
voru aðrir úrvalsnemendur
þarna alveg rétt á eftir ykkur,
fólk eins og Jón Áki Leifsson
og Unnur Árnadóttir, þannig
að engu mátti skeika...
„Það var mjög mikill metnaður í þessum árgangi og mikið lært. Minningar mínar úr

áð undirtökunum við
að annarri vinnu

Ný viðhorf

Í síðustu viku var fjallað um nýja kjördæmaskipan. Vikið var
lítillega að breyttum forsendum varðandi fjölda kjósenda og í raun
þá misskiptingu sem fólgin er í því kosningakerfi sem nú er við
lýði. Þar hefur landfræðilegur hugsunarháttur ráðið meiru en
skynsemi. Þjóðin virðist að sumu leyti bundin á klafa landafræði
sem hefur breyst mun meira en landakortið gefur til kynna.
Með breyttum samgöngum hafa allar fjarlægðir minnkað verulega, landakortið breyst. Sé litið til Reykjavíkur má auðveldlega
segja að Reykjanes, sé nánast úthverfi höfuðborgarinnar. Keflavík
er í þriggja kortera fjarlægð, Reykjanesbær reyndar allur og
skammt er þaðan til Grindavíkur. Vogar og Hafnarfjörður eru enn
nær. Selfoss og Suðurland eru í einnar til tveggja stunda fjarlægð
sé farið í bíl. Akranes er við bæjardyr höfðuborgarinnar og Borgarnes einnig. Snæfellsnes er að mestu leyti í tveggja stunda
fjarlægð, sama er um Búðardal og Vestur-Húnavatnssýslu. Samkvæmt þessu hefur miðpunktur landsins teygt sig all nokkuð inn
í Norðvesturkjördæmið nýja, ef sú verður raunin.
Norðurland er enn í nokkurri fjarlægð, en innan við 400
kílómetrar verða til Akureyrar, sem óneitanlega er
miðpunktur Norðurlands. Þeir hlutar landsins sem
verða útundan eru Norðausturland, Austfirðir
og Vestfirðir að mestu. Að Reykhólum
verður nú innan við þriggja stunda akstur
enda Gilsfjarðarbrúin veruleg sam göngubót.
Vegasamgöngur við Vestfirði og
innan er brýnt að bæta umtalsvert.
Það þarf að gera hvort eð er, en
nýtt og stærra kjördæmi kallar á
greiðari samgöngur, hvort sem það
verður að einni stjórnsýslueiningu
eða ekki. Viðhorf manna til
stjórnsýslueininga verður að vera
sveigjanlegt á tímum stöðugt
batnandi samgangna. Þingmenn
eiga fyrir höndum verulegt
verkefni við að hraða vegabótum. Með þeim hætti einum
verður samstaða íbúa og byggð
efld.

Ný tækni

skólanum eru ekki á félagslega sviðinu. Það snerist allt
um námið. Á fyrri árum skólans var ef til vill verið að
djamma meira á heimavistinni, en á minni tíð var vistarbúum mjög farið að fækka.
Líka var ég að vinna í Sjallanum með náminu og þar fékk
maður andhverfuna við skólann. Og svo var ég auðvitað í
tónlistarskólanum öll menntaskólaárin og var að halda tónleika.“
– Það virðist oft svo, að
nemendur sem eru af fullum
krafti í t.d. sundþjálfun eða
tónlistarnámi og standa sig
vel þar, eru jafnframt mjög
góðir nemendur í framhaldsskóla. Ástæðan er væntanlega
sú, að þetta fólk er kappsamt
og duglegt að hverju sem það
gengur, hefur mikinn sjálfsaga
og lærir að skipuleggja tíma
sinn vel...
„Líklega er nokkuð til í því.
Ég þurfti að hafa heilmikið
fyrir náminu.“

Óljós framtíðaráform
– Kom aldrei neitt annað til
greina hjá þér á ungum aldri
en tónlistin eftir að stúdentsprófi lyki?
„Jú. Til dæmis þegar ég var
að byrja í menntaskólanum
ætlaði ég alls ekki að leggja
tónlistina fyrir mig. En ég fór
eitt ár til Þýskalands sem

skiptinemi, veturinn 1983-84,
og þá varð eins árs hlé á tónlistarnáminu hjá mér. Og ég
hlýt að hafa saknað þess ákaflega mikið, því að ég byrjaði
af endurnýjuðum krafti þegar
ég kom heim aftur og þá var
framhaldið nokkurn veginn
ráðið.“
– Áttirðu þér áður eitthvert
draumanám eða draumastarf
í framtíðinni?
„Nei, í rauninni ekki. Ég
hafði að vísu alltaf áhuga á
fluginu, en ég hafði ekki hugsað sérstaklega út í neitt annað.
En varðandi tónlistarnámið
átti Ragnar H. Ragnar mikinn
þátt í því að hvetja mig áfram.
Hann var alveg sérstakur.“

Skortur á söngfólki
Tímarnir breytast og þar
með kirkjustarfið og ekki allt
til hins betra. „Við erum í
miklum vandræðum í kirkjunni vegna skorts á söngfólki.
Ég er búin að auglýsa nokkrum sinnum en það hefur ekki
borið neinn árangur. Með
þessu áframhaldi verður enginn kór starfandi í kirkjunni
áður en langt um líður. Þetta
er svona um allt land. Ég er
búin að kynna mér þetta vel.
Meira að segja er búið að gefa
út einradda sálmabók. Þetta
er þróunin hérlendis jafnt sem
annars staðar. Erlendis syngur
bara fólkið sem kemur í mess-

urnar, en það er enginn kór.
Síðan er bara hóað saman við
sérstök tækifæri og gestakórar
fá að syngja. En okkur finnst
þetta mjög miður, sérstaklega
við jarðarfarir, vegna þess að
hér hefur skapast hefð fyrir
stóra kóra við slíkar athafnir.
Við skiljum ekki að ungt fólk
skuli ekki vilja koma og
syngja í kirkjunni. Fyrir
nokkrum áratugum var hreinlega biðröð að komast í kirkjukór. Mér finnst áhugi fólks á
tónlist vera að breytast mjög
til hins verra, verð ég að segja.
Það er orðið svo mikið um
léttmeti, þessi létta danslagamúsík er farin að verða svo
ríkjandi. Þetta virðist haldast
í hendur við breytingar á mataræði, allt skyndifæðið sem
fólk er farið að neyta í sívaxandi mæli. Léttmetið er að
taka völdin bæði í músíkinni
og fæðuvalinu. Í sjálfu sér er
þetta skiljanleg þróun, en mér
finnst hún eiga illa við í kirkjunni. Það er til svo mikið af
fallegri músík sem kemst ekki
að.“

Dansmúsík við jarðarfarir
– Undanfarið hefur mátt sjá
blaðaskrif og blaðadeilur um
tónlistarval við jarðarfarir.
Hafa orðið miklar breytingar
í þeim efnum hér vestra?
„Já. Okkur sem störfum við
kirkjuna blöskrar stundum

lagavalið hjá aðstandendum,
vegna þess að það er farið að
velja svo mikið af léttri tónlist.
Það er farið að velja danslög
og fólk vill helst spila þau af
diskum, einhver lög sem hinn
látni hélt upp á. En þegar athöfnin er hafin, þá myndast í
kirkjunni andrúmsloft sem á
alls ekki við þessa tónlist. Þá
finnur fólk loksins að þetta
passar ekki saman. Það er
verið að kveðja hinstu kveðju
og þá er ekki viðeigandi að
sitja undir dansmúsík. Hvað
sem öllum trúmálum líður, þá
verkar tónlist af öðru tagi betur
á sálarlífið, jafnvel þó að það
sé ekki beinlínis um sérstaka
kirkjutónlist að ræða. Það er
alltaf verið að tala um stressið
í þjóðfélaginu og hraði í
músíkinni ýtir undir það.
Jarðarfarir eiga að vera friðarstundir. Þegar dansmúsíkin
hefur náð undirtökunum við
útfarir, þá fer ég að leita mér
að annarri vinnu.“
– Þú hefur búið í Reykjavík,
á Akureyri, í Þýskalandi og í
Bandaríkjunum og hefur því
nokkurn samanburð. Finnst
þér gott að vera hérna heima á
Ísafirði?
„Já, mér finnst hvergi betra
að vera en hér. Og hér er allt
mitt fólk í báðum ættum. Ég
fæ alltaf heimþrá þegar ég er
annars staðar.“
– hþm.

Forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson vakti máls á því í
opinberri heimsókn 1996 að nauðsynlegt væri að nýta nýja
samskiptatækni. Ísfirðingar, Barðstrendingar, Bolvíkingar eða
hverjir sem eru tengjast upplýsingahraðbrautinni, internetinu með
sama hætti og aðrir, og eru alls ekki fjær því sem þar gerist en þótt
þeir byggju í miðri Evrópu.
Forsetinn vakti athygli á þeim möguleikum sem búa í samskiptatækninni. Á Ísafirði starfar Snerpa, sem sérhæfir sig í
tölvuþjónustu. Fleira er unnt að gera. Því miður virðist sem svo að
fólk sæki enn þá meira frá Vestfjörðum en til. Oft gengur illa að
fá fólk til sérhæfðra starfa utan Reykjavíkur. Oftar en ekki tengist
það því að maki þess sem vill taka að sér ákveðið starf þarf líka að
fá vinnu. Samskiptatæknin sem forseti Íslands ræddi sérstaklega
um býður ýmsa möguleika í þeim efnum. Ýmsa þjónustu bæði
einkaðila og opinberra mætti hæglega reka á Vestfjörðum.
Nægir að nefna þær miklu breytingar sem ganga yfir bankakerfið
nú. Starfsfólki fækkar stöðugt og meira er unnið með tölvum. Í
Reykjavík er reiknistofa bankanna. Flest þau störf sem þar eru
unnin er alveg eins hægt að vinna á Ísafirði. Öll ökuskírteini
landsins mætti gefa út á Ísafirði. Það er enginn stórisannleikur að
það sé bara hægt að gefa út ökuskírteini í Reykjavík. Pósturinn fer
í báðar áttir. Í síðustu viku var að því vikið að unnt er að fara yfir
framtöl Reykvínga á Ísafirði jafnt og í Reykjavík. Með nútíma
tækni til samskipta er léttilega hægt að vinna alla álagningarvinnu
hér vestra. Hið eina sem þarf eru ný viðhorf.
Í Reykjavík er mikill uppgangur, góðærið ríkir ekki bara, það
herjar á með fítonskrafti og sogar til sín fólk og peninga. Einkaframtakið tekur til sín. Hið opinbera á ekki að keppa við það um
vinnuaflið. Hins vegar er rétt að styrkja vinnustaði hins opinbera
úti landi með því flytja þangað fleiri og mikilvægari verkefni.
Með þeim hætti er mögulegt að skapa sérhæfð störf á
landsbyggðinni til jafnvægis við störf í sjávarútvegi, sem reyndar
verða stöðugt sérhæfðari.

Jafnvægi
Miklar deilur urðu um flutning Landmælinga ríkisins til Akraness
á sínum tíma. Sennilega hefði miklu fremur átt að deila um það
hvort, leggja bæri starfsemina niður og bjóða hana út á frjálsum
markaði. En hún er ekki verr staðsett á Akranesi en hvar annars
staðar. Stundum hefur því verið haldið fram með réttu að helstu
andstæðingar jafnvægis í byggð landsins í formi dreifingar
opinberrar þjónustu séu sveitarstjórnarmenn sem sækja margt til
Reykjavíkur og vilja ekki breyta því.
Án þess að hér verði farið af stað með umræðu um það í hve
miklum mæli færa skuli þjónustu frá ríkinu til einkaaðila eða
sveitarfélaga er þó ljóst að breytingar verða miklar á næstu árum.
Kjörnir fulltrúar þjóðarinnar ásamt sveitarstjórarmönnum verða
taka þar hraustlega á málstað þeirra sem búa á landsbyggðinni.
Hitt er skýrt eins og sól í heiðum himni, að til að brjóta ísinn og
sýna fram á að nútíma þjónustu á Íslandi er ekki nauðsynlegt að
reka í Reykjavík, ber hinu opinbera að hafa forgöngu.
Páll Pétursson félagsmálaráðherra hefur ákveðið að undirdeild
íbúðalánasjóðs skuli starfa á Sauðárkróki. Hann fullyrðir að það
verði ódýrara en að vinna störfin í Reykjavík. Hér hefur verið
rudd ný braut. Hvað er til dæmis að því, að vinna við álagningu
skatta á fólk og fyrirtæki í Reykjavík fari að hluta eða mestu leyti
fram á Skattstofunni á Ísafirði?
-Stakkur.
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Leikskólinn Glaðheimar í Bolungarvík

Eins og
steinn sem
hafið fágar
Forlagið hefur sent frá
sér nýja bók eftir Guðberg Bergsson sem ber
heitið Eins og steinn sem
hafið fágar. Bókin er
sjálfstætt framhald af
skáldævisögu Guðbergs
Faðir og móðir og dulmagn bernskunnar sem
kom út í fyrra og hlaut
Íslensku bókmennta verðlaunin. Verkið ber
undirheitið ,,skáldævisaga" og enn sem fyrr
kemur höfundurinn lesendum sínum á óvart með
stílsnilld sinni.

Saga
Þorvaldar í
Síld og Fisk
Forlagið hefur sent frá
sér bókina Saga athafnaskálds – Þorvaldur Guðmundsson í Síld og fisk
eftir Gylfa Gröndal. Bókin er kynnt svo: ,,Þorvaldur Guðmundsson ólst upp
í fátækt hjá einstæðri
móður, en varð einn af
mestu athafnamönnum
síðari tíma og hæsti skattgreiðandi landsins um
áratuga skeið. Hann var
jafnframt einstæður fagurkeri, byrjaði ungur að
safna listaverkum og
eignaðist stærsta listaverkasafn í einkaeign hér
á landi, þar á meðal um
tvö hundruð myndir eftir
Kjarval. Þorvaldur, sem
lést í ár, var sannkallað
athafnaskáld og í hópi
merkustu Íslendinga á
þessari öld." Höfundurinn
Gylfi Gröndal hefur ritað
mikinn fjölda ævisagna
og má þar nefna ævisögur
forsetanna Sveins Björnssonar, Ásgeirs Ásgeirssonar og Kristjáns Eldjárns, Hrefnu Benediktsson og Jóhönnu Egilsdóttur, verkalýðsforingja.

Guð hins
smáa
Forlagið hefur sent frá
sér bókina Guð hins smáa
eftir Arundhati Roy. Í
kynningu bókarinnar
segir: ,,Sögusviðið er
Keralafylki í SuðurIndlandi undir lok sjöunda áratugarins. Í þorpinu Ayemenem búa tvíburarnir Rahel og Estha
ásamt móður sinni,
Ammu hinni fögru, og
sundurleitum hópi ættingja. Þegar Sophi Mol,
frænka tvíburanna frá
Englandi og móðir hennar koma í heimsókn til
Ayemenems um jólin
komast Rahel og Estha
að raun um að allt getur
breyst á einni nóttu.
Bókin hefur verið metsölubók víða um lönd og
hlaut bresku Bookerverðlaunin árið 1997."
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Bolungarvík

Stækkun ákveðin en Hreggnasavöllóvíst enn hversu mikil ur flóðlýstur

Fyrirhuguð er stækkun
Leikskólans Glaðheima í Bolungarvík og hafa fyrstu drög
að teikningum verið lögð fram
til umfjöllunar. Fræðslumálaráð Bolungarvíkur hefur látið
í ljós það álit, að við stækkunina skuli gert ráð fyrir nýrri
deild sem rúmi allt að 16 börn,
enda sé þörfin þegar fyrir
hendi hvað varðar börn yngri
en tveggja ára.
Þær hugmyndir sem nú
þegar liggja fyrir varðandi
stækkun leikskólans eru þríþættar. Í fyrsta lagi að hægt
verði að taka á móti og þjóna

fötluðum börnum, í öðru lagi
að komið verði upp aðstöðu
til þess að leikskólabörnin geti
fengið hádegisverð í skólanum og í þriðja lagi að aðstaða
starfsfólksins verði bætt.
Á fundi bæjarstjórnar sl.
fimmtudag kom fram einhugur um að láta fara fram ítarlegri úttekt á þörfum leikskólans. Verði niðurstaða hennar
sú, að æskilegt þyki að inn
taka yngri börn en verið hefur,
t.d. til þess að mæður þeirra
geti farið fyrr út á vinnumarkaðinn, þá er það talið koma
vel til greina. Hins vegar er

Körfuknattleikur

ekki líklegt að ráðist verði í
frekari stækkun en þegar hefur
verið gert ráð fyrir nema að
vel athuguðu máli, enda hefur
verið fólksfækkun í bænum
og minna er um stórar fjölskyldur en áður.
Hver sem niðurstaðan verður, þá er líklegt að framkvæmdir við leikskólann
verði unnar í áföngum á næstu
þremur árum eða svo. Nú
rúmar Leikskólinn Glaðheimar 20 börn í senn og eru þar
tveir hópar daglega, hálfan
daginn hvor.

Ákveðið hefur verið að
koma upp flóðlýsingu á
gamla Hreggnasavellinum
norðan við Hólsána í Bolungarvík, í þeim tilgangi að
hann nýtist betur en áður til
knattspyrnuæfinga. Komið
verður upp 8 tréstaurum sem
hver verður 14 metra hár.
Ungmennafélag Bolungarvíkur annast sjálft framkvæmdina en bæjarsjóður
mun greiða rafmagnskostnaðinn við lýsinguna þegar
þar að kemur.
Mikið átak hefur verið

gert í uppbyggingu íþróttasvæða í Bolungarvík á undanförnum árum og hafa félagsmenn UMFB og velunnarar þess meðal einstaklinga og fyrirtækja innt
mikla sjálfboðavinnu af
hendi. Einnig má ætla, að
fjármunir nýtist mun betur í
slíkum framkvæmdum þegar íþróttafélög ráðstafa sjálf
því sem þau hafa úr að spila
og geti náð hagstæðari
samningum en þegar bæjarfélög standa í slíkum
framkvæmdum.

Básafell, Freyja og Bræðraverk

Enn tapar KFÍ Stefnt að samruna 3ja
fiskvinnslufyrirtækja

Fjórði tapleikur KFÍ í röð
varð að veruleika á sunnudagskvöld er liðið tók á móti
KR-ingum í íþróttahúsinu á
Torfnesi. Tveimur dögum
fyrr tapaði liðið gegn Njarðvíkingum á útivelli og er nú
í áttunda sæti DHL-deildarinnar með sex stig að afloknum sjö leikjum.
Í leiknum gegn KR höfðu
gestirnir yfirhöndina mest
allan leikinn og komust
mest 20 stigum yfir heimamenn. Undir lok leiksins
tókst KFÍ-mönnum að rétta
úr kútnum og munaði aðeins
einu stigi þegar nokkrar sekúndur lifðu af leiknum.
Lokatölur urðu 89-92 fyrir
KR, sem höfðu átta stiga
forskot í hálfleik 42-50.
Í leiknum gegn Njarðvíkingum á föstudagskvöld

varð tapið mun stærra eða
24 stig, en lokatölur leiksins
urðu 95-71 eftir að heimamenn höfðu leitt 48-31 í
hálfleik. KFÍ-menn byrjuðu
vel í leiknum og settu fyrstu
sjö stigin. Þá tóku heimamenn leikhlé og endurskipulögðu leik sinn. Það
gaf góða raun því þeir rúlluðu yfir gestina og nokkurra
mínútna kafla og gerðu 40
stig gegn 12 stigum KFÍ.
Þar með var rothöggið gefið
og tókst KFÍ-mönnum ekki
að vinna upp muninn það
sem eftir lifði leiks.
Eins og að framan greinir
er KFÍ í áttunda sæti deildarinnar með sex stig eftir
sjö leiki. Grindavík og
Haukar eru einnig með sex
stig eftir sjö leiki og Snæfell
eftir sex leiki.

Stefnt er að samruna Fiskiðjunnar Freyju hf. og Bræðraverks ehf. á Suðureyri við
Básafell hf. á Ísafirði. Eins og
fram kemur annars staðar í
blaðinu var afkoma Básafells

Hjálmar rektor
Hjálmar Helgi Ragnarsson
tónskáld frá Ísafirði hefur
verið ráðinn fyrsti rektor hins
nýja Listaháskóla Íslands og
tekur við starfinu 1. janúar
nk. Auk starfa við tónsmíðar,
kórstjórn og kennslu hefur
Hjálmar lengi verið í fararbroddi í félagsmálum listamanna og er nú forseti Bandalags íslenskra listamanna.

hf. af rækjuveiðum og rækjuvinnslu lakari á nýliðnu rekstrarári en gert var ráð fyrir.
Á hinn bóginn hafa bolfiskveiðar gengið vel og afurðaverð verið hátt og er þess

vænst að svo verði áfram.
Væntanlegur samruni fyrirtækjanna þriggja er liður í því
að nýta hráefni til bolfiskvinnslu enn betur en nú er.

Afmæli

70 ára

Jóhannes
G.
Jónsson,
fyrrverandi framkvæmdastjóri
Íshúsfélags Ísfirðinga verður
sjötugur 16. nóv.
Hann og fjölskylda hans taka
á móti gestum laugardaginn 14.
nóvember kl. 15-18 í kaffistofu
Íshúsfélagsins.

Hlynur Snorrason, lögreglufulltrúi og verkefnisstjóri VÁ Vest skrifar um

Hvernig getum við dregið úr
Þessi spurning heyrist oftar en ekki þegar vímuefnavandann ber á góma. Það er
eðlilegt að spurt sé á þennan
hátt, en erfitt er að finna
einhlítt svar. Margir eru sérfræðingarnir og margar eru
skoðanirnar. Í síðasta tölublaði Bæjarins besta, sem
út kom þann 4. nóvember
sl. er grein eftir Soffíu
Vagnsdóttur í Bolungarvík.
Ég hvet alla foreldra til að
lesa það sem Soffía hefur
fram að færa í greininni. Þar
er móðir með hugleiðingar
um uppeldi barna sinna.
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Soffía rekur vangaveltur sínar
á mjög skynsamlegan hátt.
Við lestur greinarinnar kom
mér í hug að benda foreldrum
grunnskólabarna í Bolungarvík, Ísafjarðarbæ og í Súðavík
á eina af mörgum leiðum til
að ná settu marki, þ.e.a.s. að
búa börnum okkar það örugga
og heilbrigða uppeldi sem þau
eiga rétt á. Leiðin sú er að efla
samstöðu og samvinnu foreldranna sjálfra. Hver styðji
við annan í uppeldi barna
sinna. Í þessu sambandi hafa
samtökin Heimili og skóli útbúið sérstakt form samnings

um samstarf. Þetta er oftast
kallaður ,,foreldrasamningur
fyrirmyndaforeldra”. Samningurinn er í 8 liðum og verða
þeir raktir hér:
Við munum standa við lögboðinn útivistartíma.
Við munum ekki leyfa eftirlitslaus partí á heimili okkar.
Við munum leitast við að
kynnast vinum barna okkar
og hafa samráð við foreldra
þeirra.
Við munum ekki leyfa barni
okkar að gista heima hjá vinum án þess að kanna hvort
einhver fullorðinn sé heima.

Við munum leitast við að
upplýsa aðra foreldra ef við
verðum vör við að börn þeirra
reykja eða drekka.
Við óskum eftir að verða
látin vita ef barn okkar sést
reykja eða drekka.
Við munum ekki leyfa unglingum að neyta áfengis eða
nota önnur vímuefni á heimili
okkar.
Við munum ekki kaupa
áfengi fyrir unglinga.
Gert er ráð fyrir að foreldrar
riti nöfn sín á bakhlið samningsins og ljósrit af honum sé
til á hverju heimili.

Undirrituðum er kunnugt
um að samningurinn hafi verið ræddur og samþykktur af
foreldrum 8. bekkja grunnskólanna í Bolungarvík og
Ísafirði. Í ljós hefur komið að
þegar foreldrar fá tækifæri til
að ræða saman um uppeldi
barna þeirra, hafa þeir oftast
sömu áhyggjurnar og svipaðar
skoðanir á aga og uppeldi.
Hins vegar er það stundum
svo að foreldrar veigra sér við
því að ræða við aðra foreldra
um slík mál og gefa sér að
þeir hinir sömu hafi aðrar
skoðanir. Þá mun það stund-

Úrval af
gardínuefnum.
Tilbúnir kappar.
Rauð blúnda
í jólagardínurnar.
Jólakappar.

Fiskiríið á Þingeyri gengur vel.

Unnur ehf. á Þingeyri

Bátur keyptur og
annar í viðskipti
Fiskvinnslufyrirtækið
Unnur ehf. á Þingeyri keypti
nýlega bát og er komið með
annan í viðskipti í vetur. Báturinn sem keyptur var er Sómi
800, um 5 tonn og heitir Unnur. Hinn er frá Hvammstanga,
minni gerðin af Kleópötru,
um 6 tonn og heitir Petra.
Unnur ehf. var stofnsett árið 1996. Eigendur eru tveir,
Ragnar Gunnarsson og Sigfús
Jóhannsson sem er fram-

kvæmdastjóri. „Það gengur
bara vel með fiskiríið“, segir
Sigfús, „og við erum orðnir
sjálfum okkur nógir með fisk
ef veður leyfir. Vandamálið
hjá okkur hefur alltaf verið
það sama – að fá fisk, nema
þá á markaði, en maður getur
bara ekki keppt í því.“
Á hvorum bát eru tveir
menn og sá þriðji að beita, en
í verkuninni starfa fimm til
sjö manns, þannig að starfs-

menn hjá Unni ehf. eru ellefu
til þrettán. Allt eru það heimamenn á Þingeyri nema eigandi
Petru. „Allir eru að biðja um
álver sem kostar milljarða að
reisa“, segir Sigfús, „en við
hér á Vestfjörðum eigum
okkar álversígildi við bæjardyrnar ef við mættum vera
hér á tólf til átján mílunum og
fiska það sem við þurfum að
nota.“

m vímuefnaneyslu unglinga

r hættunni?
um hafa komið fyrir að börnin
bera ekki alveg rétt skilaboð á
milli foreldranna. Hver hefur
ekki heyrt eins og þetta ,,pabbi
og mamma Jóhannesar leyfa
honum að…….. af hverju má
ég ekki…….”
Ég hvet foreldra unglinga í
Bolungarvík, Ísafjarðarbæ og
í Súðavíkurhreppi til að koma
saman þ.e.a.s. hver bekkjardeild og ræða ,,foreldrasamning fyrirmyndarforeldra”.
Samningurinn er eitt skrefið í
þá átt að minnka líkurnar á
því að unglingarnir okkar leiðist út í neyslu vímuefna.

Foreldrafélög eru hvött til
að nálgast samningseyðublöðin hjá Heimili og skóla
og hafa forgöngu um umræður
um samninginn í hverri bekkjardeild.
Að lokum vil ég nota tækifærið og segja frá mjög merkilegum fyrirlestri sem stendur
öllum foreldrum leikskóla- og
grunnskólabarna í Bolungarvík, Ísafjarðarbæ og í Súðavík,
til boða þriðjudaginn 24.
nóvember nk. Fyrirlesturinn,
sem heitir ,,Uppeldi og agi”,
er haldinn af sálfræðingunum
Þórkötlu Aðalsteinsdóttur og

Hlynur Snorrason.
Margréti Halldórsdóttur.
Fyrirlesturinn verður haldinn þann 24. nóvember nk.
kl.20:30 í sal Grunnskólans
á Ísafirði. Þar verður mörgum áleitnum spurningum
um aga og uppeldi væntanlega svarað.
Hlynur Snorrason,
lögreglufulltrúi og
verkefnisstjóri VÁ VEST.

Jólahandavinna,
dúkar,
dagatöl,
póstur,
myndir.
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20% afsláttur
af diskamottum,
dúkum, rúmfötum,
grillhönskum
og fleiru.
Ódýrar jólagjafir.

Gardínubúðin
Hafnarstræti 8, sími 456 3430
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Dagskrá
LEIKSKÓLINN SÓLBORG ÍSAFIRÐI
Leikskólakennara eða annað uppeldismenntað starfsfólk vantar á leikskólann Sólborg. Um er að ræða 50%
stöðu eftir hádegi. Ef enginn leikskólakennari sækir um, kemur til greina að
ráða starfsmann með reynslu í starfi
með börnum. Nánari upplýsingar gefur leikskólastjóri í síma 456 3185.

Skattstjórinn í
Vestfjarðaumdæmi

Laus staða
Á Skattstofu Vestfjarðaumdæmis, Hafnarstræti 1, Ísafirði, er laus staða sérfræðings.
Starfið felst í álagningarskoðun rekstrarframlaga og öðrum verkefnum tengdum
rekstraraðilum. Leitað er að starfsmanni
sem á gott með samskipti og er reiðubúinn
að takast á við krefjandi verkefni.
Umsækjendur skulu hafa lokið prófi í viðskiptafræði eða hafa aðra sambærilega
menntun.
Umsóknir, ásamt upplýsingum um menntun
og fyrri störf, meðmælendur og annað sem
umsækjandi óskar að taka fram, þurfa að
berast embættinu fyrir 8. desember nk.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir skattstjóri, Sigríður
Guðjónsdóttir, í síma 456 3788 eða 456
4166.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug við andlát
og jarðarför móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sigríðar Ó. Jónsdóttur
áður á Smiðjugötu 13, Ísafirði

Sveinn Á. Guðbjartsson María Hagalínsdóttir
Benedikt E. Guðbjartsson Edda Hermannsdóttir
Jón Kr. Guðbjartsson Sigríður Símonardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

11. nóvember - 17. nóvember

MIÐVIKUDAGUR
11. NÓVEMBER 1998
11.30 Skjáleikurinn
13.30 Alþingi
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Myndasafnið
18.30 Nýjasta tækni og vísindi
19.00 Andmann (5:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Víkingalottó
20.50 Mósaík
21.35 Laus og liðug (16:22)
22.00 Nýi presturinn (3:12)
23.00 Ellefufréttir
23.20 Handboltakvöld
Sýnt verður úr leikjum í 8. umferð
Íslandsmóts karla.
23.35 Skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR
12. NÓVEMBER 1998
10.30 Alþingi
16.25 Handboltakvöld
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Andarnir frá Ástralíu (4:13)
19.00 Heimur tískunnar (6:30)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 ...þetta helst
Spurningaleikur með hliðsjón af atburðum líðandi stundar.
21.10 Fréttastofan (2:13)
21.40 Kastljós
22.10 Bílastöðin (8:24)
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Skjáleikurinn

FÖSTUDAGUR
13. NÓVEMBER 1998
11.30 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (62:65)
18.30 Úr ríki náttúrunnar
19.00 Allt í himnalagi (6:22)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.45 Stutt í spunann
21.20 Carmen og Kútur
(Carmen og Babyface)
Dönsk bíómynd frá 1995 um hjón
og tvö börn þeirra í Kaupmannahöfn á sjöunda áratugnum og
stormasamt fjölskyldulíf þeirra. Aðalhlutverk: Sofie Gråbøll, Rasmus
Seeback, Ulla Henningsen,Waage
Sandø, Leif Sylvester, Sharlotte
Sieling og Ove Sprogøe.
22.55 Halifax - Myrkfælni
(Halifax f.p.: Afraid of the Dark)
Áströlsk sakamálamynd frá 1997
þar sem réttargeðlæknirinn Jane
Halifax fæst við erfitt sakamál.
Aðalhlutverk: Rebecca Gibney.
00.35 Útvarpsfréttir
00.45 Skjáleikurinn

LAUGARDAGUR
14. NÓVEMBER 1998

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu
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09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Þingsjá
10.50 Skjáleikurinn
14.10 Auglýsingatími
14.25 Þýska knattspyrnan
Bein útsending frá leik í efstu deild.
16.15 Leikur dagsins
Bein útsending frá leik á Selfoss og
FH í Íslandsmóti karla í handknattleik.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Einu sinni var... (4:26)
18.30 Gamla testamentið (3:9)
19.00 Strandverðir (20:22)
19.50 20,02 hugmyndir um eiturlyf
Þriðji þáttur af 21 um forvarnir gegn
eiturlyfjum. Tveir framámenn í
Brettafélagi Reykjavíkur kynna
hjólabrettaíþróttina sem er orðin
veigamikill þáttur í lífstíl margra
ungmenna á Íslandi. Í þættinum láta
þeir gamminn geysa um ólíka hluti
eins og t.d. jafnrétti, tískustrauma
og forvarnarmál svo eitthvað sé
nefnt.
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Lottó
20.50 Enn ein stöðin
21.20 Tengdapabbar

(The In-Laws)
Bandarísk gamanmynd frá 1979 um
tannlækni og glæpamann sem kynnast þegar börn þeirra ganga í hjónaband og láta hendur standa fram úr
ermum á glæpasviðinu. Aðalhlutverk:
Peter Falk og Alan Arkin.
23.05 Undir afríkuhimni
(The Sheltering Sky)
Bandarísk bíómynd frá 1990 byggð
á sögu eftir Paul Bowles um ástarþríhyrning og þrengingar þriggja
Bandaríkjamanna í Norður- Afríku
upp úr seinna stríði. Aðalhlutverk:
Debra Winger, John Malkovich,
Campbell Scott og Jill Bennett.
01.25 Útvarpsfréttir
01.35 Skjáleikurinn

SUNNUDAGUR
15. NÓVEMBER 1998
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.40 Skjáleikur
12.50 Markaregn
13.50 Riverdance
15.00 Þrjú-bíó
16.35 Riverdance verður til
17.25 Nýjasta tækni og vísindi
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Gull og grænir skógar (2:3)
19.00 Geimferðin (17:52)
19.50 Ljóð vikunnar
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Sunnudagsleikhúsið
Svannasöngur (2:3)
Annar þáttur af þremur eftir Hlín
Agnarsdóttur um Ragnar Sigmundsson, framkvæmdastjóra fjármálasviðs
Dreifbýlisstofnunar, og konurnar í
lífi hans. Leikendur: Pálmi Gestsson,
Rósa Guðný Þórsdóttir, Steinunn
Ólína Þorsteinsdóttir og Elva Ósk
Ólafsdóttir.
21.10 Að byggja land (2:3)
21.50 Helgarsportið
22.15 Skiki í paradís
(Et hjörne af paradis)
Dönsk/sænsk bíómynd frá 1997 um
þau Nils og Önnu sem yfirgefa siðmenninguna og halda á vit ævintýranna í frumskógum Suður- Ameríku.
Aðalhlutverk: Samuel Fröler, Trine
Pallesen, John Savage og Penelope
Cruz.
00.10 Ljóð vikunnar
00.15 Útvarpsfréttir
00.25 Skjáleikurinn

MÁNUDAGUR
16. NÓVEMBER 1998
11.30 Skjáleikurinn
15.00 Alþingi
16.25 Helgarsportið
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Eunbi og Khabi (19:26)
18.30 Veröld dverganna (23:26)
19.00 Ég heiti Wayne (7:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Pör í pólitík (4:4)
21.05 Tom Jones (3:5)
22.00 Öld uppgötvana (1:10)
1. Læknisfræði
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Mánudagsviðtalið
23.45 Skjáleikurinn

ÞRIÐJUDAGUR
17. NÓVEMBER 1998
11.30
13.30
16.45
17.30
17.35
17.50
18.00
18.30
19.00
19.27
20.00
20.40
21.20
22.20
23.00
23.20
23.35

Skjáleikurinn
Alþingi
Leiðarljós
Fréttir
Auglýsingatími
Táknmálsfréttir
Eyjan hans Nóa (7:13)
Gæsahúð (12:26)
Nornin unga (7:26)
Kolkrabbinn
Fréttir, íþróttir og veður
Deiglan
Sérsveitin (8:8)
Titringur
Ellefufréttir og íþróttir
Auglýsingatími - Víða
Skjáleikurinn

MIÐVIKUDAGUR
11.NÓVEMBER.1998
13.00 Blint brúðkaup (e)
(The Picture Bride)
14.35 Ein á báti (10:22) (e)
15.30 Dýraríkið
16.00 Brakúla greifi
16.25 Guffi og félagar
16.45 Ómar
17.10 Glæstar vonir
17.30 Línurnar í lag
17.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.00 Fréttir
18.05 Beverly Hills 90210
19.00 19>20
20.05 Chicago-sjúkrahúsið (9:26)
21.05 Ellen (15:25)
21.35 Ally McBeal (11:22)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Íþróttir um allan heim
23.45 Blint brúðkaup (e)
01.20 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
12.NÓVEMBER.1998
13.00 Ástríðufiskurinn (e)
15.05 Oprah Winfrey (e)
15.50 Eruð þið myrkfælin? (9:13)
16.15 Guffi og félagar
16.35 Með afa
17.25 Glæstar vonir
17.45 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
20.05 Melrose Place (10:32)
21.00 Kristall (6:30)
21.35 Þögult vitni (11:16)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Glæpadeildin (6:13)
23.40 Ástríðufiskurinn (e)
(Passion Fish)
Sápuleikkona lendir í slysi sem bindur
endi á leikferil hennar. Hún flytur til
æskustöðvanna í Suðurríkjunum og
þar sem að hún er bundin við hjólastól, þarf hún að ráða hjúkku. Engin
helst í vinnu hjá henni nema kvenskörungurinn Chantelle, en þar mætast stálin stinn. Aðalhlutverk: Alfre
Woodard, Mary McDonnell og David
Strathairn.
01.50 Ógnir að næturþeli (e)
(Terror In The Night)
Tom Cross fer ásamt kærustu sinni,
Robin Andrews, í tjaldútilegu upp í
fjöllin en nótt eina eru þau vakin
allharkalega. Maður sem segist vera
lögreglumaður handtekur þau og
þykist ætla með þau til byggða.
Fljótlega kemur í ljós að maðurinn er
úlfur í sauðargæru. Aðalhlutverk:
Justine Bateman, Joe Penny og Matt
Mulhern.
03.20 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
13.NÓVEMBER.1998
13.00 Glæpadeildin (6:13) (e)
13.45 Þorpslöggan (4:17) (e)
14.35 Svarti kassinn (2:4) (e)
15.30 Dýraríkið
16.00 Töfravagninn
16.25 Guffi og félagar
16.50 Orri og Ólafía
17.15 Glæstar vonir
17.40 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.30 Kristall (6:30) (e)
19.00 19>20
20.05 Elskan ég minnkaði börnin
21.00 Kattaróhræsið
(That Darn Cat)
Táningsstelpunni Patti leiðist óskaplega og það eina sem veitir henni
ánægju er kisan hennar. Það færist
hins vegar heldur betur fjör í líf stelpunnar þegar kötturinn kemur heim
með sönnunargagn í alvarlegu sakamáli. Aðalhlutverk: Christina Ricci,
Doug E. Doug, Dean Jones, George
Dzundza og Bess Armstrong.
22.35 Bjargvætturin
(Riders of the Purple Sage)
Ný sjónvarpsmynd sem gerð er eftir
klassískri sögu Zane Greys um frelsi
og mannkosti í villta vestrinu. Hér
segir af landnemakonu sem berst fyrir
því að fá að halda búgarðinum sínum
og kemst að því að þeir sem næst
henni standa vilja alls ekki leggja
henni lið. Hún verður því að leita
stuðnings og hjálpar hjá dularfullum
förumanni sem reynist betri en
enginn.Aðalhlutverk: Ed Harris og
Amy Madigan.
00.20 Síðasta tækifærið (e)
(Last Dance)
02.05 Þögult vitni (e)
(Mute Witness)
03.40 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
14.NÓVEMBER.1998
09.00 Með afa
09.50 Mollý
10.15 Sögustund með Janosch
10.45 Dagbókin hans Dúa
11.10 Chris og Cross
11.35 Ævintýraheimur Enid Blyton
12.00 Beint í mark
12.30 NBA tilþrif
12.55 Í loftinu (e)
(The Air Up There)

Jimmy er metnaðargjarn ungur
maður og aðstoðarþjálfari körfuboltaliðs og eina takmark hans í lífinu er
að taka við af yfirmanni sínum, Ray,
þegar hann lætur af störfum. En til
þess þarf hann að sanna að hann sé
starfinu vaxinn. Aðalhlutverk: Kevin
Bacon.
14.45 Enski Boltinn
16.55 Oprah Winfrey
17.40 60 mínútur (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Vinir (15:24)
20.40 Seinfeld (6:22)
21.15 Eldvagninn
(Chariots of Fire)
Óskarsverðlaunamynd sem gerist á
Ólympíuleikunum 1924. Bresku
hlaupagarparnir Harold Abrahams og
Eric Lidell keppa báðir um gullið en
hvor á sínum forsendum. Eric er sannkristinn maður sem hleypur Guði til
dýrðar en Harold er gyðingur sem
sækist eftir frægðinni til að sanna
sjálfan sig. Aðalhlutverk: Ben Cross,
Nigel Havers og Ian Charleson.
23.25 Blóðlifrar
(Curdled)
Quentin Tarantino framleiðir þessa
grátbroslegu en hrollköldu bíómynd
um unga konu sem er heltekin af
morðum og morðingjum. Þegar hún
heyrir í sjónvarpi að nýr raðmorðingi
hafi látið til sín taka sækir hún strax
um vinnu við að hreinsa til og fjarlægja líkin eftir að rannsóknarlögreglan hefur lokið sér af. Aðalhlutverk: Angela Jones, William Baldwin
og Bruce Ramsay.
01.05 Hinir fordæmdu (e)
(The Damned)
(The Air Up There)
05.30 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
15.NÓVEMBER.1998
09.00 Í erilborg
09.25 Köttur út’ í mýri
09.50 Brúmmi
09.55 Tímon, Púmba og félagar
10.20 Andrés Önd og gengið
10.45 Urmull
11.10 Unglingsárin (3:13) (e)
11.35 Nancy (8:13)
12.00 Skáldatími (4:12) (e)
12.35 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.00 Íþróttir á sunnudegi
16.30 Dayo (e)
17.55 Fornbókabúðin (7:8) (e)
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
20.05 Ástir og átök (14:25)
20.40 Heima (7:12)
Ráðherrahjónin Björn Bjarnason og
Rut Ingólfsdóttir eru gestgjafar Sigmundar Ernis að þessu sinni.
21.15 Trylltar nætur
(Les Nuits Fauves)
Mögnuð mynd um stormasamt tímabil í lífi tvíkynhneigðs kvikmyndagerðarmanns sem er smitaður af alnæmi. Hann reynir þó að njóta lífsins
og á samtímis í ástarsambandi við
unga stúlku og kraftmikinn íþróttamann. Myndin er eftir leikstjórann
Cyril Collard og fjallar í raun um ævi
hans. Collard leikur aðalhlutverkið
en hann lést úr alnæmi nokkrum dögum eftir að myndin hlaut fern Sesarverðlaun, helstu kvikmyndaverðlaun
Frakka. Aðalhlutverk: Cyril Collard,
Romane Bohringer og Carlos Lopez.
23.25 60 mínútur
00.15 Sveitastúlkuraunir (e)
(Even Cowgirls Get the Blues)
01.50 Dagskrárlok

MÁNUDAGUR
16.NÓVEMBER.1998
13.00 Fjandsamlegir gíslar (e)
14.40 Ally McBeal (3:22) (e)
15.30 Vinir (3:25) (e)
16.00 Köngulóarmaðurinn
16.20 Guffi og félagar
16.45 Úr bókaskápnum (e)
16.55 Lukku-Láki
17.20 Glæstar vonir
17.45 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
20.05 Ein á báti (11:22)
20.55 Hvað sem það kostar
(Little Girls in Pretty Boxes)
Hjónin Allison og Peter Bryant eru
afar stolt af Katie dóttur sinni sem
stendur sig með stakri prýði í fimleikum. Þegar heimsfrægur þjálfari,
Greg Radkin, kemur að máli við þau
og býðst til að þjálfa dótturina verður
ekki aftur snúið. Greg segist fullviss
um að Katie gæti komist á Ólympíuleikana en vissulega mun það krefjast
fórna. Smám saman kemur hins vegar
í ljós að Katie gæti bugast undan
þeim kröfum sem til hennar eru
gerðar. Aðalhlutverk: Swoosie Kurtz,
Courtney Peldon og Philip Casnoff.
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Ensku mörkin
23.45 Fjandsamlegir gíslar (e)
Aðalhlutverk: Judy Davis og Kevin
Spacey.1994.
01.20 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGUR
17.NÓVEMBER.1998
13.00
13.45
14.30
14.55
15.25
15.50

Chicago-sjúkrahúsið (9:26)
Elskan ég minnkaði börnin
Handlaginn heimilisfaðir
Að hætti Sigga Hall (12:13)
Rýnirinn (15:23) (e)
Guffi og félagar

16.10 Í Sælulandi (2:13) (e)
16.35 Sjóræningjar
17.00 Simpson-fjölskyldan
17.20 Glæstar vonir
17.45 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
20.05 Bæjarbragur (15:15)
20.35 Handlaginn heimilisfaðir
21.05 Þorpslöggan (5:17)
22.00 Fóstbræður (e)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Með láði
Aðalhlutverk: Joe Pesci, Brendan
Fraser, Moira Kelly og Patrick
Dempsey.
00.30 Dagskrárlok

MIÐVIKUDAGUR
11. NÓVEMBER 1998
**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.30 Gillette sportpakkinn
18.00 Golfmót í Bandaríkjunum
19.00 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.15 Taumlaus tónlist
20.00 Mannaveiðar (14:26)
21.00 Á besta aldri
(Used People)
Pearl Berman á um að sárt að binda.
Eiginmaður hennar lést fyrir nokkrum dögum og nú er fjölskyldan
komin saman til að vera við útför
hans. En við erfidrykkjuna gerist
nokkuð undarlegt. Einn gestanna,
Joe Meledandri, fer á fjörurnar við
ekkjuna sem virðist láta sér það vel
líka. Dætrum hennar bregður mjög í
brún og nú sjá þær sjálfa sig og móður
sína í algjörlega nýju ljósi. Aðalhlutverk: Jessica Tandy, Marcello Mastroianni, Shirley Maclaine og Kathy
Bates.
22.50 Geimfarar (19:21)
23.35 Skaðleg ást
Ljósblá mynd. Stranglega bönnuð
börnum.
01.10 Í ljósaskiptunum (e)
01.35 Dagskrárlok og skjáleikur

FIMMTUDAGUR
12. NÓVEMBER 1998
****
17.00
17.30
18.00
18.15
18.45
19.00
20.00

Skjáleikur
Í ljósaskiptunum (e)
NBA tilþrif
Taumlaus tónlist
Ofurhugar (e)
Sjónvarpsmarkaðurinn
Walker (e)
Evrópsku MTV-tónlistarverðlaunin
(MTV Europe Music Awards 1998)
Evrópsku MTV-tónlistarverðlaunin
verða afhent í beinni útsendingu frá
Mílanó á Ítalíu. Á meðal þeirra sem
koma fram eru George Michael,
Madonna, REM, Robbie Williams og
All Saints en stúlknasveitin er tilnefnd
til fjögurra verðlauna.
22.00 Bonnie og Clyde
(Bonnie and Clyde)
Bonnie Parker átti framtíðina fyrir
sér en líf hennar gjörbreyttist þegar
eiginmaður hennar yfirgaf hana og
hún kynntist myndarlegum bófa að
nafni Clyde Barrow. Aðalhlutverk:
Tracey Needham, Doug Savant og
Dana Ashbrook.1992.
23.30 Jerry Springer (9:20)
00.15 Barnapían
(The Sitter)
Ógnvekjandi spennumynd um
barnapíu sem á við geðræn vandamál
að stríða. Aðalhlutverk: Kim Myers,
Kimberly Cullum, Susanne Reed og
James McDonnell.1991.
01.45 Í ljósaskiptunum (e)
02.10 Dagskrárlok og skjáleikur

FÖSTUDAGUR
13. NÓVEMBER 1998
****
17.00
17.30
18.00
18.15

Skjáleikur
Í ljósaskiptunum
Á ofsahraða (e)
Taumlaus tónlist
Heimsfótbolti með Western
Union
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Fótbolti um víða veröld
19.30 Yfirskilvitleg fyrirbæri (17:22)
20.30 Alltaf í boltanum
21.00 Langur föstudagur
(Friday)
Gamansöm spennumynd. Craig er
rekinn úr vinnunni og að heiman. Í
þessari útlegð hittir hann draumadísina sína en þarf líka að bjarga vini
sínum úr klípu en sá stendur í eiturlyfjasölu. Aðalhlutverk: Ice Cube,
Chris Tucker, Nia Long og Tiny
Zeus Lister.1995.
22.25 Glæpasaga (e)
23.10 Fjölskyldubænir
(Family Prayers )
Áhrifamikil kvikmynd um unglingsdreng af gyðingaættum sem á í innri
baráttu vegna vandamála í fjölskyldunni. Faðirinn er spilasjúkur og spilaskuldir hans stefna framtíðinni í
voða. Aðalhlutverk: Joe Mantegna,
Anne Archer og Patti Lupone.
00.55 Frank og Jesse
(Frank and Jesse)
Sannsöguleg spennumynd með Rob

Lowe, Bill Paxton og Randy Travis í
aðalhlutverkum. Bræðurnir Frank
og Jesse James áttu sér háleit
markmið og vildu láta gott af sér
leiða en það fór aldeilis á annan veg
eins og flestir vita.
02.35 Í ljósaskiptunum (e)
03.00 Dagskrárlok og skjáleikur

LAUGARDAGUR
14. NÓVEMBER 1998
**** Skjáleikur
14.00 Eggjabikarinn
Bein útsending frá báðum undanúrslitaleikjum Eggjabikarsins í
körfuknattleik.
17.35 Star Trek (e)
18.25 Jerry Springer (9:20) (e)
19.15 Kung fu - Goðsögnin lifir (e)
20.00 Herkúles (24:24)
20.45 Lestin brunar
(Silver Streak)
Gamanmynd með úrvalsleikurum
sem gerist að mestu um borð í lest á
leið frá Los Angeles til Chicago.
Um borð er fólk úr ýmsum áttum og
sumir hafa óhreint mjöl í pokahorninu. Í fyrstu gengur allt bærilega
fyrir sig en þegar einn farþeganna er
myrtur myndast sérkennilegt andrúmsloft. En morðið er bara upphafið á vandræðum farþeganna. Aðalhlutverk: Gene Wilder, Jill Clayburgh og Richard Pryor.
22.35 Box með Bubba
23.35 Konur og erótík
Ljósblá kvikmynd.
01.25 Dagskrárlok og skjáleikur

SUNNUDAGUR
15. NÓVEMBER 1998
**** Skjáleikur
14.00 Eggjabikarinn
Bein útsending frá úrslitaleik Eggjabikarsins í körfuknattleik.
15.50 Enski boltinn
Bein útsending frá leik Coventry City
og Everton í ensku úrvalsdeildinni.
17.55 Ameríski fótboltinn
18.50 19. holan (23:29)
19.25 Ítalski boltinn
Bein útsending frá leik Bari og AC
Milan í ítölsku 1. deildinni.
21.15 Ítölsku mörkin
21.35 Golfmót í Bandaríkjunum
22.30 Ráðgátur (2:48)
23.15 Yfir strikið
(Crossing The Line)
Dramatísk mynd um ungling sem
sakaður er um að eiga sök á dauða
félaga síns. Pilturinn keppir í vélhjólaakstri og óvinir hans eru
staðráðnir í því að koma í veg fyrir
að hann fái aftur að taka þátt í keppni.
Aðalhlutverk: Rick Hearst og Jon
Stafford.
00.45 Dagskrárlok og skjáleikur

MÁNUDAGUR
16. NÓVEMBER 1998
**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.30 Ítölsku mörkin
17.50 Ensku mörkin
18.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 Hunter (e)
19.55 Enski boltinn
Bein útsending frá leik Nottingham
Forest og Derby County í ensku úrvalsdeildinni.
21.50 Trufluð tilvera (9:33)
22.10 Stöðin (7:24)
22.35 Á ofsahraða
23.00 Fótbolti um víða veröld
23.25 Að lifa af
(Surviving The Game)
Taugatrekkjandi hasarmynd um
blökkumann sem tekur að sér
vafasamt verkefni. Vinnuveitendurnir ætlast til mun meira en honum
er sagt og svo fer að blökkumaðurinn
þarf að taka á öllu sínu til að halda
lífinu. Aðalhlutverk: Gary Busey,
Rutger Hauer, Ice T og Charles
Dutton.
00.55 Í ljósaskiptunum (e)
01.20 Dagskrárlok og skjáleikur

kaup & sala

Netfang ritstjórnar
bb@snerpa.is

við Norðurveg, sími 456 4853
Opið mánudaga - föstudaga
frá kl. 13:00-23:30,
laugardaga kl. 11:00-23:30
og sunnudaga kl. 14:00-23:30

ókeypis smáauglýsingar

Til sölu er vel með farin
Toyota Tercel, 4x4, árg. ´86,
með dráttarkrók og Subaru
1800 station árg. 1991 með
dráttarkrók. Gott útlit. Upplýsingar í síma 456 5054
eftir kl. 17.
Til sölu er ísskápur með
frysti, hjónarúm og stólar.
Selst ódýrt. Upplýsingar í
síma 456 5470 á daginn og
í síma 456 5263 á kvöldin.
Til sölu er Emmaljunga
kerra, notuð eftir eitt barn
og barnabílstóll fyrir aldur
að fjögurra ára. Einnig eru
skíðaklossar nr. 36 til sölu
á sama stað. Upplýsingar í
síma 456 3478.
Óska eftir eldhúsborði,
stólum og kommóðu fyrir
lítinn pening. Uppl.í síma
456 5359 eftir kl. 14:30.
Til sölu er hjónarúm. Uppl.
í síma 456 4640 eftir kl. 17.
Til leigu er 2ja herb. íbúð
við Túngötu á Ísafirði. Uppl.
í síma 456 3683.
Vegna flutnings er til sölu
tvíbreitt rúm, ísskápur,
stólar og borð. Selst ódýrt.
Upplýsingar gefur Páll í síma
456 5470 á daginn og 456
5263 á kvöldin.
Til sölu er Nissan Sunny
LX, 1,4 árg. 1995. Ásett verð
er kr. 850 þús. Góður staðgreiðsluafsláttur. Upplýsingar í síma 456 7251.
Tilboð óskast í húseignina
að Hjallavegi 4 á Ísafirði.
Gott hús á góðum stað. Mjög
gott útsýni. Upplýsingar gefa
Þorgerður eða Guðmundur
í síma 456 3107.

Til leigu er 2ja herb. íbúð
á Eyrinni. Uppl. gefur
Guðrún í síma 565 1662.

Nú er tækifærið! Til sölu
er fyrsta flokks eign á
Eyrinni, við Silfurtorg.
Falleg 150m² íbúð, fallegt
útsýni. Upplýsingar í síma
456 3929.

Munið!

Hinn árlegi basar Grunnvíkingafélagsins verður
haldinn í Skátaheimilinu
á Ísafirði sunnudaginn 15.
nóvember kl. 15.

Ein ný spóla
+ ein eldri á

Til sölu er Palomino fellihýsi árg. 1997. Upplýsingar í síma 456 4295.

kr. 400.-

Hamstur ásamt búri fæst
gefins. Upplýsingar í síma
456 4216.
Helgina 13.-14. nóvember
verður sýning á trémunum eftir Valgerði Gunnarsdóttur, sem er gamall
Bolvíkingur, í Drymlu.
Opnunartími í nóvember
er á föstudögum frá kl. 1418 og á laugardögum frá
kl. 14-17.

Til sölu er fjallahjól. Verð
kr. 12.000. Upplýsingar í
síma 456 5024. Á sama stað
óskast gefins sófasett.

Til sölu er Toyota Corolla
árgerð 1989. Sumar- og
vetrardekk fylgja. Upplýsingar í síma 456 4324.

Aðalfundur Golfklúbbs Ísafjarðar verður haldinn
föstudaginn 20. nóvember
kl. 20 á 4. hæð Stjórnsýsluhússins. Venjuleg aðalfundarstörf. Nýir félagar velkomnir. Stjórnin.

Til sölu eru fjögur nagladekk 185x70 14". Verð kr.
8.000.- Upplýsingar í síma
456 8254.

Til sölu er IKEA hægindastóll með skemli á kr. 16
þús. Uppl. í síma 456 7377.

Bubbi  Bellatrix
Ný Dönsk  Unun
Sóldögg  Bang Gang
Rolling Stones  REM
U2  Dire Straits
og fleiri og fleiri...

Til sölu er Daihatsu Rocky
EL II ´87, ekinn 114 þús.
km. Nýlegt lakk, nýjar
krómfelgur, nýstilltur og
smurður. Hækkuð hlutföll,
breyttur fyrir 35". Er á 32"
dekkjum. Tveir eigendur.
Verð kr. 560 þús. Upplýsingar í síma 456 7896.

Til sölu er Fiat Panda 4x4
árgerð 1984 á kr. 25.000.krónur. Bíllinn er í fínu
lagi. Upplýsingar í síma
456 3421.

Aðalfundur Styrktarsjóðs
húsbyggingar Tónlistarskóla Ísafjarðar verður
haldinn mánudaginn 16.
nóvember kl. 20:30 í Tónlistarskólanum. Venjuleg
aðalfundarstörf. Stjórnin.

Nýjustu geisladiskarnir streyma
inn, m.a:

Til leigu eða sölu er
100m², 3-4 herb. íbúð að
Tangagötu 8. Leiguverð er
kr. 32.000. Uppl. gefur
Bjössi í síma 456 5470 á
daginn og 456 4792 á
kvöldin.

Til sölu er Subaru Justy
sem þarfnast aðhlynningar.
Verð kr. 20 þúsund. Upplýsingar í síma 456 5455. Gústi.

Óska eftir þvottavél á verðbilinu 10-15 þúsund. Upplýsingar í síma 456 7276
kl. 20-22 á kvöldin.
Ég er 29 ára kona og vantar
kvöld- eða helgarvinnu
(t.d. við þrif). Hvað sem er
kemur til greina. Upplýsingar í síma 456 4178. Á
sama stað óskast barnapía
til að passa þrjú börn endrum og eins. Börnin eru á
aldrinum 1, 4 og 6 ára.

ó
e
d
í
v
p, íó á
r
i
vö ab
ð
n
r
ó
e
m
j
i
v
S
e
u
h
ð
g
ó
o
g
ög
j
m
Söluaðili
Gervihnattabúnaðar
Frum-Mynd
VIÐ nORÐURVEG
sÍMI 456 4853

Beinar útsendingar sjónvarpsstöðva

ÞRIÐJUDAGUR
17. NÓVEMBER 1998
**** Skjáleikur
17.00 Í ljósaskiptunum
17.25 Dýrlingurinn
18.15 Sjónvarpsmarkaðurinn
18.30 Ofurhugar
Kjarkmiklir íþróttakappar sem
bregða sér á skíðabretti, sjóskíði,
sjóbretti og margt fleira.
19.00 Knattspyrna í Asíu
20.00 Brellumeistarinn (17:22)
21.00 Suðurríkjablús
(Raintree County)
Þriggja stjarna skemmtun með
heimsfrægum kvikmyndastjörnum.
Myndin, sem er gerð eftir kunnri
metsölubók, gerist í Bandaríkjunum
á tímum þrælastríðsins þegar norðan- og sunnanmenn skiptust í tvær
andstæðar fylkingar. Aðalpersónan
er suðurríkjamær sem uppgötvar að
hjónabandið er enginn dans á rósum.
Aðalhlutverk: Elizabeth Taylor, Eva
Marie Saint og Montgomery Clift.
23.40 Óráðnar gátur (e)
00.25 Í ljósaskiptunum (e)
00.50 Dagskrárlok og skjáleikur

FRUMMYND - VÍDEÓHÖLLIN

HM á skautum

SJÓNVARPSSTÖÐIN SÝN

Horfur á fimmtudag:
Norðaustan- og austan átt,
stinningskaldi á Vestfjörðum en annars hægari
vindur. Él norðan til en
rigning sunnan- og
austanlands.

Horfur á föstudag:
Norðaustan kaldi eða
stinningskaldi. Slydduél
norðan til en skúrir eða
súld austanlands en skýjað
með köflum vestanlands.

Á laugardag:

CANAL+ NOREGUR
Miðvikudagur 11. nóvember kl. 19:35
Arsenal - Chelsea - Bikarkeppnin
Laugardagur 14. nóvember kl. 14:00
Bein útsending frá báðum leikjum í
undanúrslitum Eggjabikarsins
Sunnudagur 15. nóvember kl. 14:00
Bein útsending frá úrslitaleik Eggjabikarsins
í körfuknattleik
Sunnudagur 15. nóvember kl. 15:50
Coventry - Everton
Sunnudagur 15. nóvember kl. 19:25
Bari - AC Milan
Mánudagur 16. nóvember kl. 19:55
Notthingham Forest - Derby County

Fimmtudagur 12. nóvember kl. 00:05
NHL Íshokky - Washington - Buffalo
Laugardagur 14. nóvember kl. 00:05
NHL Íshokký - Montreal - Edmonton

Fimmtudagur 12. nóvember kl. 18:00
Íshokký - Färjestad - Västerås
Laugardagur 14. nóvember kl. 14:50
Enski boltinn
Sunnudagur 15. nóvember kl. 15:55
Coventry - Everton

CANAL+ GULUR

Fremur hæg norðlæg eða
breytileg átt. Frostlaust
sunnanlands en vægt frost
norðanlands.

STÖÐ 2

EUROSPORT

Laugardagur 14. nóvember kl. 14:45
Enski boltinn

Á sunnudag:

NRK 1

Lítur út fyrir suðlæga átt
með rigningu suðvestanlands en bjartviðri norðanog austanlands.

Laugardagur 14. nóvember kl. 13:00
Byåsen - Montex (handbolti kvenna)
Sunnudagur 15. nóvember kl. 15:00

Miðvikudagur 11. nóvember kl. 12:00
Tennis í Moskvu
Miðvikudagur 11. nóvember kl. 15:30
Tennis í Stokkhólmi
Laugardagur 14. nóvember kl. 15:00
HM í rugby í Englandi
Laugardagur 14. nóvember kl. 21:00
Supercross í París
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Vestfirðir

Sparisjóður
Bolungarvíkur greiðir
hæstu gjöldin
Sparisjóður Bolungarvíkur ber hæstu álagningu lögaðila á Vestfjörðum samkvæmt álagningarskrá skattstofunnar, eða
19,5 milljónir króna.
Næst hæstu gjöldin
greiðir Þrymur hf., vélsmiðja á Ísafirði eða 5,1
milljón, þá Vöruflutningar Ármanns Leifssonar í
Bolungarvík, sem greiðir
3,9 milljónir, þá Rafverk
í Bolungarvík, sem greiðir 3,8 milljónir og Kaupfélag Steingrímsfjarðar á
Drangsnesi
greiðir
fimmtu hæstu gjöldin eða
3,3 milljónir króna.
Heildargjöld lögaðila í
kjördæminu nema 140,9
milljónum króna sem
skiptist á 441 aðila en
framteljendur eru 511.
Heildarfjárhæð tekjuskatts er 99,6 milljónir,
eignarskattur 29,5 milljónir, sérstakur eignarskattur 6,2 milljónir,
markaðsgjald 3,4 milljónir og iðnaðarmálagjald
er 1,9 milljónir króna.
Inni í þessum fjárhæðum er ekki tryggingargjald sem tilkynnt var um
í sumar.

Ísafjörður

Rækjuveiðin
hafin í Djúpinu
Innfjarðarrækjuveiði í
Ísafjarðardjúpi hófst á
þriðjudag í síðustu viku.
Samkvæmt upplýsingum blaðsins telja sjómenn útlitið í haust ekki
gott, þar sem veiði er lítil
og rækjan smá.
Sjómenn á Bíldudal
eru einnig uggandi, en
þeir hafa ekki fengið
heimild til veiða í Arnarfirði vegna seiðagengdar
þorsks.

Sex sæta
leðurhornsófi
kr.

98.000.-

Básafell hf. á Ísafirði skilaði minni hagnaði á síðasta starfsári en gert hafði verið ráð fyrir.

Sjávarútvegsfyrirtækið Básafell hf. í Ísafjarðarbæ

298 milljóna króna tap
af reglulegri starfsemi

Básafell hf. í Ísafjarðarbæ
skilaði 39 milljón króna hagnaði á síðasta rekstrarári, en
miðað er við mánaðamótin
ágúst-september. Tap af reglulegri starfsemi var 298 milljónir en óreglulegar tekjur
umfram gjöld voru 337 milljónir króna. Þetta er lakari útkoma en gert var ráð fyrir í

fjárhagsáætlun fyrirtækisins
og má fyrst og fremst rekja
það til verulegs samdráttar í
rækjuveiðum, auk þess sem
hráefnisverðið hér heima
hækkaði á meðan söluverð á
erlendum mörkuðum stóð í
stað vegna aukins framboðs
af rækju frá öðrum hafsvæðum.

Liðlega helmingur af tekjum Básafells er af rækjuveiðum og rækjuvinnslu. Vegna
minnkandi rækjuafla hér við
land að undanförnu horfa
forráðamenn fyrirtækisins til
aukinnar sóknar á fjarlægum
miðum, bæði á Flæmingjagrunni og í Smugunni. Ákveðið hefur verið að ráðast í

gagngerar endurbætur á frystitogaranum Skutli til þess að
búa hann betur undir þær veiðar, hann verður lengdur, olíurými stækkað og togkraftur
aukinn. Ráðgert er að skipið
fari í breytingarnar í næsta
mánuði og að þær geti tekið
fjóra mánuði. Nú stendur yfir
samningsgerð vegna verksins.

Engin mynd fyrir
utan Titanic hefur
náð jafn miklum
vinsældum

Rekstrarerfiðleikar Hf. Djúpbátsins á Ísafirði

Farið fram á tólf milljóna króna
fjárstyrk á ári frá Ísafjarðarbæ

Nýkjörin stjórn Hf. Djúpbátsins á Ísafirði hefur farið
þess á leit við Ísafjarðarbæ að
sveitarfélagið styrki rekstur
djúpbátsins Fagraness um tólf
milljónir króna á ári svo hægt
verði að halda starfseminni
gangandi.
Eins og greint var frá hér í
blaðinu fyrir stuttu, hefur
rekstur Hf. Djúpbátsins verið

Blúsinn
er kominn
aftur!

mjög erfiður um árabil, þrátt
fyrir mikla ríkisstyrki í einu
eða öðru formi. Rekstrargjöld
félagsins á síðasta ári voru
57,6 milljónir króna en rekstrartekjur á móti voru aðeins 30
milljónir króna. Tap var því á
reglulegri starfsemi sem nemur 27,6 milljónum króna. Ríkisstyrkir til félagsins á síðasta
ári námu 16,2 milljónum og

var því rekstrartap eftir ríkisstyrki 11,4 milljónir króna.
Í samtali við blaðið fyrir
stuttu sagði nýkjörinn stjórnarformaður félagsins, Kristinn
Jón Jónsson, að ekki væri
grundvöllur fyrir rekstrinum í
því formi sem verið hefur.
,,Verulegar breytingar verða
að koma til ef reksturinn á að
geta gengið," sagði Kristinn

Endalokin eru
nær en þig
grunaði!

Jón Jónsson við blaðið.
Ekki er vitað um hug stjórnenda Ísafjarðarbæjar til beiðni
stjórnar Hf. Djúpbátsins, en
sveitarfélagið er eins og kunnugt er, stærsti hluthafinn í félaginu. Hugmyndir hafa verið
uppi um að Fagranes taki upp
flutninga frá norðanverðum
Vestfjörðum til Suðurfjarðanna.

HAMRABORG
Sími: 456 3166

