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Ísafjarðarbær

Mun sprengja
meirihlutann

„Ég er bæjarfulltrúi Al-
þýðuflokksins, en ég greiði
atkvæði samkvæmt minni
sannfæringu og læt ekki skipa
mér fyrir verkum,“ sagði
Sigurður R. Ólafsson, bæjar-
fulltrúi Alþýðuflokksins í
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar,
þegar BB bar undir hann þá
spurningu hvort einhugur ríkti
meðal alþýðuflokksmanna
um húsnæðismál Grunnskóla
Ísafjarðar.

Sigurður sagði að meðal al-
þýðuflokksmanna væru sjálf-
sagt mismunandi sjónarmið
til húsnæðismálanna, eins og
hjá flokksmönnum annarra
flokka. Það breytti þó ekki
hans afstöðu.

„Ég mun sprengja meiri-
hlutann að gefnum ákveðnum
forsendum. Ég veit ekkert
hvað aðrir gera og legg þeim
ekki til leikreglur,“ sagði Sig-

urður, sem sagðist ekki liggja
á liði sínu ef til myndunar nýs
meirihluta kæmi. „Það er ver-
ið að vinna í fjárhagsáætlun
og því nauðsynlegt að hafa
starfhæfan meirihluta.“

Aðspurður hvaða leið hann
vildi fara í húsnæðismálum
GÍ sagði Sigurður: „Ég hef
ekki mótað mér afstöðu um
það. Við þurfum að taka á
þessum málum og mér sýnist
á öllu að í framtíðinni ættum
við að stefna á nýbyggingu.
Ég vil allt annað en að börnin
verði sett þarna niður í fjör-
una." Sigurður segist sann-
færður um að andstaða við
„Norðurtangalausnina“ hafi
aukist meðal bæjarbúa frekar
en hitt. „Ég vona að sem flestir
mæti á borgarafundinn og að
menn sjái þá hvað andstaðan
er mikil,“ sagði Sigurður m.a.
í samtali við BB.

Eiríkur Finnur
og Guðlaug

Bolungarvík

Hagnaður hjá
Þorbirni hf

Rúmlega 58 milljóna króna
hagnaður varð af rekstri Þor-
bjarnar hf., fyrstu átta mánuði
þessa árs eftir að tekið hefur
verið tillit til söluhagnaðar
fyrirtækisins.

Velta fyrirtækisins á tíma-
bilinu nam rúmum 1,2 millj-
örðum króna og nam tap af
reglulegri starfsemi fyrir
skatta röskum 80 milljónum
króna. Uppgjörið nær til
reksturs Þorbjarnar til ágúst-
loka og og rekstur Bakka inni
í þeim tölum frá maí til ágúst-

loka.
Tapið sem var á rekstri hins

sameinaða félags skýrist fyrst
og fremst af miklu tapi á
rækjuvinnslu á Vestfjörðum
vegna verkfalls. Á móti kemur
hins vegar 112 milljóna króna
söluhagnaður og því var tæp-
lega 60 milljóna króna hagn-
aður af rekstrinum.

Hlutafjárútboð fyrirtækis-
ins hófst á mánudag, þar sem
seld verða bréf fyrir 30 millj-
ónir króna á genginu 7,57.
Íslandsbanki annast útboðið.
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Samúel Grímsson, formaður Íþróttabandalags Ísfirðinga skrifar

Íþróttir í Skutuls-
firði og nágrenni

Það er fjarri því að ég hafi
ánægju af því að skattyrðast
við fólk, og þá allra síst þegar
það hefur takmarkaða þekk-
ingu á málefninu. En ég finn
mig knúinn til að svara í fá-
einum orðum grein Guð-
mundu Jennýar Hermanns-
dóttur (GJH), sem kallaðist
,,Íþróttastarfsemi á Ísafirði”
og birt var í þessu blaði í síð-
ustu viku.  Þar af leiðandi
verða menn að umbera það
að ég að tek aftur upp þær
setningar hennar, sem ég geri
athugasemdir við.

Einnig er rétt í upphafi að
geta þess að ég vissi ekki um
tilvist þessarar ágætu konu
fyrr en greinin birtist, hún
hafði ekki samband við mig,
en ég hef reyndar haft tal af
henni síðan.
 ,,Íþróttabandalag Ísfirðinga,
sem er samnefnari bolta-
íþrótta hefur ekki nógu vítt
svið.” GJH virðist ekki þekkja
lög ÍSÍ, sem hennar eigið
héraðssamband starfar þó
eftir, á nákvæmlega sama hátt
og Íþróttabandalag Ísfirðinga.
Helsti munurinn er að annað
þeirra inniheldur mestanpart
ungmennafélög, er héraðs-
samband, og er aðili að UMFÍ
og ÍSÍ, en hitt inniheldur
aðeins eitt ungmennafélag, er
íþróttabandalag, og eingöngu
aðili að ÍSÍ.

Lög ÍSÍ segja eftirfarandi
um starfsemi þeirra:
,,Grein 1.3 Héraðssambönd/
íþróttabandalög eru mynduð
eftir legu og aðstöðu til
samvinnu um iðkun íþrótta.”

,,Grein 22.1 Samkvæmt
íþróttalögum er landinu skipt
í íþróttahéruð. Í hverju íþrótta-
héraði skal vera eitt héraðs-
samband/íþróttabandalag all-
ra íþróttafélaga í héraðinu
{leturbreyting SG} til að
vinna að hinum ýmsu hags-
munamálum þeirra.”

Íþróttabandalag Ísfirðinga

er elsta íþróttabandalag lands-
ins, stofnað 23.apríl 1944, á
undan því starfaði svokallað
Íþróttaráð Vestfjarða. 1.grein
laga bandalagsins hljóðar
þannig: “Að Íþróttabandalagi
Ísfirðinga (skammstafað
Í.B.Í.), standa þau félög innan
íþróttahéraðs Ísafjarðarkaup-
staðar, og Súðavíkurhrepps, í
Norður-Ísafjarðarsýslu, sem
leggja stund á íþróttir.”

Í samtali við mig viður-
kenndi GJH að hafa ruglað
saman BÍ (Boltafélagi Ísa-
fjarðar) og Í.B.Í. Henni er
sjálfsagt vorkunn því margir
heimamenn gera það líka.

Innan vébanda Í.B.Í. eru nú
13 félög, sem flest eru mynd-
uð um eina íþróttagrein hvert.

Þau eru þessi: Boltafélag
Ísafjarðar (BÍ), stofnað 1988,
með tíu flokka; Golfklúbbur
Ísafjarðar, stofnaður 1978,
með barna- og fullorðins-
flokka; Hestamannafélagið
Hending, stofnað 1988 með
barna- og fullorðinsflokka;
Íþróttafélagið Ívar, stofnað
1988, með barna og fullorð-
insflokka fyrir íþróttir fatl-
aðra; Íþróttafélagið Reynir,
stofnað 1957, með einn flokk
í knattspyrnu, Knattspyrnu-
félagið Ernir, stofnað 1995,
með einn flokk; Knattspyrnu-
félagið Hörður, stofnað 1919,
með fimm flokka í handknatt-
leik; Körfuknattleiksfélag Ísa-
fjarðar, stofnað 1965, með átta
flokka í körfuknattleik; Skíða-
félag Ísafjarðar, stofnað 1934,
með ellefu flokka; Skotfélag
Ísafjarðar, stofnað 1988, með
einn fullorðinsflokk; Tennis-
og badmintonfélag Ísafjarðar,
starfsemi þar liggur niðri;
Sundfélagið Vestri, stofnað
1988, með átta flokka og
Ungmennafélagið Geisli í
Súðavík, stofnað 1977, með
barna- og fullorðinsflokka í
fjölmörgum íþróttagreinum
og félagsstarfsemi.

Samkvæmt ársskýrslum fé-
laganna fyrir árið 1996 voru
iðkendur 15 ára og yngri sam-
tals 624, og 16 ára og eldri
voru 702. Hvorki einstakling-
ar né lið keppa nú beint undir
merkjum Í.B.Í., eins og áður
var, og gert er t.d. á Lands-
mótum UMFÍ.

Samvinna innan
bæjarfélagsins

,,Það er einnig svo að við
sameiningu sveitarfélaga fyrir
u.þ.b. tveimur árum, hefur
skipulag íþróttastarfseminnar
setið eftir í þróun sveitar-
félagsins. Á Suðureyri, Flat-
eyri og á Þingeyri eru starf-
rækt ungmennafélög og getur
Ísafjörður margt lært af því
skipulagi og starfsemi sem þar
er. Einnig er til Héraðs-
samband Vestur-Ísafjarðar-
sýslu með aðsetur á Þingeyri,
sem nú er ,,hverfi” í Norður-
Ísafjarðarsýslu (sic!). Þessi
,,hverfi” eru ekki á því að láta
Ísafjörð gleypa sína starfsemi,
en það er nauðsynlegt að þessi
mál séu samræmd og sam-
vinna sé innan bæjarins milli
félaganna.”

Ég fellst á fyrstu setning-
una, en að öðru leyti er ýmis-
legt við þennan texta að at-
huga. Tæpt ár leið frá stofnun
Ísafjarðarbæjar þar til stjórn
Í.B.Í. leitaði eftir viðræðum
við HVÍ um eitt íþróttahérað í
vor, hún hafði á sér nokkurn
vara af því að oft er illa séð að
,,stóri bróðir” taki frumkvæð-
ið, og hann þá sakaður um að
ætla að ,,gleypa” þann litla.

Við áttum þrjá fundi í vor,
og á þeim fyrsta virtust  stjórn-
armenn HVÍ ekki hafa svo
mikið sem leitt hugann að því
að sjálfgert væri að HVÍ og
Í.B.Í. yrðu á einhvern hátt
sameinuð, líkt og sveitarfélög-
in. Reyndar var almennur
fundur á vegum HVÍ í Holti í

nóvember á síðasta ári, rétt
áður en HVÍ hélt sitt ársþing,
en hvorki sá fundur né þingið
skilaði neinu í átt til samein-
ingar, nema síður væri. Á
þessum fundum í vor lagði
Í.B.Í. m.a. til að nýtt héraðs-
samband yrði aðili að UMFÍ
til þess að greiða fyrir málum
og tryggja að félög innan HVÍ
hefðu áfram aðgang að UMFÍ
svo sem vegna fræðslu- og
félagsmála,  og keppni á
Landsmótum. Þetta var gert
þrátt fyrir að eingöngu eitt
aðildarfélag Í.B.Í. sé ung-
mennafélag.

Með þetta í huga ákvað
ársþing Í.B.Í. í mars að slíta
ekki þingi heldur halda fram-
haldsþing í lok maí, sem var
og gert, en þá hafði enginn
frekari skriður komist á sam-
einingarmálin. Íþróttanefnd
ríksins vinnur nú einnig að
málinu, en ráðherra íþrótta-
mála er skiljanlega hikandi
að fyrirskipa sameiningu ofan
frá, álítur eðlilegra að heima-

menn leysi málin sjálfir.

HVÍ og uppbygging
íþróttamannvirkja

Þessi dráttur hefur slæm
áhrif á skipulag íþróttamála í
Ísafjarðarbæ, félagslega og
fjárhagslega. Í.B.Í. hefur
áratuga reynslu af því að sinna
sínum málum gagnvart bæjar-
félaginu, m.a. varðandi upp-
byggingu íþróttamannvirkja,
rekstur þeirra og starfsemi fé-
laganna, svo sem úthlutun
tíma í íþróttahúsum.

Þetta eru hlutir sem hvert
félag sinnti í vestursýslunni
við sitt sveitarfélag, og voru
hlutir þar öðruvísi viðureign-
ar, auðveldari aðgangur að
sveitarstjórnarmönnum, ein-
faldara að leysa mál í fámenn-
um samfélögum. Nú þarf HVÍ
sjálft að taka þetta að sér, en
er ekki undir það búið, eins
og dæmin sanna, og íþrótta-
hreyfingin í bænum er tví-

höfða. En altént verður bæjar-
stjórn að virða báða aðila,
getur ekki gengið út frá því að
ósk annars aðila sé einnig í
þágu hins, því hvers vegna
skildu þeir annars vera klofnir
nema af því þeir hafi ólíkra
hagsmuna að gæta. Til þess
að ráða fram úr slíkum málum
þyrftu höfuðin tvö með 10
stjórnarmenn að koma saman
til að sameinast um þau, og er
slíkt mjög þungt í vöfum, og
tefur afgreiðslu mála. Það
læðist reyndar að mönnum sá
grunur að bæjaryfirvöld séu
ekkert ókát yfir þessari stöðu
mála, það er þó hægt að þæfa
málin á meðan við komum
okkur ekki sjálf saman um
þau.

Varðandi það að við (í
Ísafjarðarkaupstað hinum
forna) getum lært af ung-
mennafélögum á Suðureyri,
Flateyri og Þingeyri, þá skal
upplýst hver félögin eru innan
HVÍ og hvert starfssvæði
þeirra er:

Ferðaþjónustan Reykjanesi
sími 456 4844 - fax 456 4845 Opið allt árið

Gisting - veitingar - bensínsala
Tilvalinn áningarstaður, þar sem

hægt er að losna við ferðaþreytu og
stress í heitri sundlaug - líka þótt kalt

sé og hvasst.

Verið ávallt velkomin!

Starfsfólk
Ferðaþjónustunnar

Reykjanesi

Viðskiptavinir
athugið!

Viðskiptavinir
athugið!Aðalstræti 16  Ísafirði  sími 456 3041

Myndir sem eiga að vera tilbúnar í innrömmun
fyrir jólin þurfa að berast fyrir mánaðarmótin

nóvember - desember
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Golfklúbburinn Gláma -
Þingeyri. Íþróttafélagið Grett-
ir - Flateyri. Íþróttafélagið
Höfrungur - Þingeyri. Íþrótta-
félagið Stefnir - Suður-
eyri.Umf. Mýrarhrepps -
Dýrafjörður. Umf. Vorblóm -
Ingjaldssandur í Önundar-
firði. Umf. Önundur - Önund-
arfjörður.

Samkvæmt skýrslum aðild-
arfélaga HVÍ árið 1995 voru
iðkendur 15 ára og yngri alls
60, og 16 ára og eldri voru
109. Þessi félög eru öll góðra
gjalda verð og halda sum hver
uppi öflugu starfi, önnur eru
vart annað en nafnið, en af
þessu verður vart séð að við
getum lært af þeim hvernig á
að virkja fólk til þátttöku í
íþróttum. Ekki skal lasta
ungmennafélagsandann, það
sem ungmennafélögin hafa
m.a. umfram íþróttafélög er
að lögð er sérstök áhersla á
félagsstörf hvers konar. Ung-
mennafélög eru flest og öfl-
ugust í þorpum og til sveita,
en í stærri sveitarfélögum er
verkaskipting orðin meiri og
önnur félög hafa tekið að sér
almennt félagsmálastarf.

Einkennileg hneykslun
,,Á síðastliðnu sumri bauð

Í.B.Í. upp á æfingar og nám-
skeið í knattspyrnu, allt niður
til fjögurra ára barna og þver-
braut þar alla stefnu ÍSÍ. Sú
stefna er t.d. á þá leið að ekki
skuli vera keppt til verðlauna
í barnaflokkum. Þó var farið
alla leið til Siglufjarðar með
átta ára gamla hnátur sem

kepptu við tólf ára gamlar
stelpur.” Þessar æfingar voru
reyndar á vegum BÍ, æfingar
yngstu barnanna voru með
þeim hætti sem tíðkast í
íþróttaskólum víða um land,
þ.e. hreyfiþjálfun undir stjórn
íþróttakennarara. Einkenni-
legt er að GJH skuli hneyksl-
ast á því að hjá okkur voru
fjögurra ára börn, því að
skömmu seinna í greininni
segir hún: “Á öllu norðan-
verðu Snæfellsnesi hófst í
haust, starfræksla íþróttaskóla
fyrir yngstu börnin, sem er
blönduð hreyfiþjálfun fyrir
börn frá fjögurra  {leturbreyt-
ing SG) til átta ára.” Nákvæm-
lega það sama og gert var hjá
BÍ, KFÍ og Sundfélaginu
Vestra!

Varðandi brot á stefnu ÍSÍ
þá skal það upplýst að svo-
kölluð ,,Stefnuyfirlýsing um
tilhögun íþróttauppeldis innan
íþróttahreyfingarinnar” sem
samþykkt var á Íþróttaþingi
ÍSÍ á Akranesi í október í fyrra
miðast við aldurinn 8 til 19
ára (ég get ekki farið nánar út
í hana hér því hún er upp á 5
bls.). Í framkvæmdaáætlun
með stefnuyfirlýsingunni seg-
ir m.a.: ,,Gert er ráð fyrir að
fyrstu tvö árin fari í aðlögun;
fyrsta árið í kynningu og
eftirfylgni en seinna árið yrði
reynt að starfa alfarið eftir
stefnunni í allri hreyfingunni.

Að þessum tveimur árum
liðnum yrði staldrað við og
ákveðið hvernig haga skuli
framhaldinu.” Málið er nefni-
lega að fyrsta árið, nú rétt lið-
ið, er ætlað til aðlögunar,

málefnið hefur verið kynnt í
öllum íþróttafélögum hér, og
starfsmaður Barna- og ungl-
inganefndar ÍSÍ kom hingað
og hélt kynningarfund fyrir
tveim vikum, og var m.a. með
mjög góðan bækling um
efnið, sem var þá nýkominn
úr prentun. Auðvitað er ágætt
að vera fyrri til að framfylgja
ýmsum góðum stefnumálum,
en við getum ekki verið eins
og lögregla við að framfylgja
þessu, auðvitað verðum við
að treysta félögunum sjálfum
til þess á komandi ári. Hvað
átta ára stúlkurnar varðar hef
ég þær upplýsingar frá for-
manni unglingaráðs BÍ að þær
hafi leikið við jafnaldra sína.

Stofnun ungmennafélags
ekki í sjónmáli

,,Hér að framan nefndi ég
að yfirmenn íþróttamála á
Ísafirði væru komnir af létt-
asta skeiði.” Þetta tek ég nú
hér mest til gamans. Þarna á
GJH við Íþróttafulltrúa Ísa-
fjarðarbæjar, Björn Helgason
og fyrrverandi form. Í.B.Í.,
Jens Kristmannson. En það
eru tæp þrjú ár síðan Jens lét
af þessu starfi þar sem hann
varð stjórnarmaður í ÍSÍ, og
undirritaður tók við því. Sé
ég kominn af léttasta skeiði
(á fertugsaldri) er GJH það
líka, þannig að við ættum
sjálfsagt bæði að víkja úr
stjórn, sökum elli. Ég get
reyndar viðurkennt hvað
vigtina varðar að ég mætti
vera ögn léttari.

,,Mér er kunnugt um að
leitað hafi verið til UMFÍ um
upplýsingar er varða stofnun
ungmennafélags á Ísafirði…”
Þetta er rangt! Stæði til að
stofna ungmennafélag á Ísa-
firði yrði það skv. lögum ÍSÍ
að leita inngöngu í Í.B.Í. og
slíkt hefur ekki verið gert.

Hins vegar hafði ég sam-
band við UMFÍ í vor, fyrir
fundi okkar með HVÍ, og bað
um lög og reglugerðir UMFÍ
til þess að vita hvaða kostir
fylgdu því fyrir okkar félög
að nýtt héraðssamband gengi
inn í UMFÍ, og svo á hinn
bóginn hvaða gallar fylgdu því
fyrir aðildarfélög HVÍ ef
tengslin við UMFÍ yrðu rofin
með stofnun nýs íþrótta-
bandalags.

Því er þannig varið að öll
félög innan HVÍ hafa sama
rétt gagnvart UMFÍ, þó svo
að einungis þrjú þeirra séu
ungmennafélög. Gengi HVÍ
úr UMFÍ og tilheyrði einungis
ÍSÍ myndu hin fimm félögin
t.d missa keppnisrétt á Lands-
mótum. En ungmennafélögin
þrjú héldu sínum rétti og
fengju þá svokallaða beina að-
ild að UMFÍ, þ.e. ekki í gegn-
um héraðssamband. Lög
UMFÍ heimila slíkt fyrir-
komulag, en stjórn þess er
ófús að hafa mörg ungmenna-
félög með beina aðild. Þau
eru nú þegar 13, auk héraðs-
sambandanna 19 (samtals 280
félög). Þetta hefði m.a. í för
með sér að t.d. fulltrúum V-
Ísfirðinga á Sambandsþingi
UMFÍ fjölgaði úr 1 í 3 (þ.e.
hvert héraðssamband eða

þá sem haldið hafa starfinu
áfram, en við krefjumst þess
einnig að þeir sem starfið
stunda á hverjum tíma njóti
sannmælis. Það er erfitt að
meta eigin verk, enda ætla ég
núverandi stjórn ekki allan
heiður eða sök á því hvernig
staða íþróttamála er í bæjar-
félaginu núna, það hlýtur all-
taf að vera samstarf yfirstjórn-
ar, íþróttafélaganna, foreldra
og iðkenda á öllum aldri sem
skilar bestum árangri. Eins og
áður var nefnt, stunda rúmlega
sex hundruð börn íþróttir á
vegum 13 íþróttafélaga í
bænum. Þrjú félaganna halda
úti íþróttaskóla eða ígildi
þeirra, hluta úr ári.

Auðvitað er það svo að
íþróttastarf eins og önnur störf
ganga svo sem upp og ofan,
og oft mætti sjálfsagt gera
betur. Þrátt fyrir að GJH hafi
mest rætt um barna- og ungl-
ingastarf, bæði í greininni og
í samtali mínu við hana, þá
þarf alltaf einhvern til að draga
vagninn og efla til dáða þá
einstaklinga, sem skara fram
úr, þess vegna höfum við
glaðst í gegnum tíðina yfir
árangri okkar fólks í hand-
knattleik, knattspyrnu, sundi,
á skíðum, og nú síðast í körfu-
knattleik. Þessi árangur hefur
eflt samkennd innan bæjarfé-
lagsins og hvatt unga sem
gamla til þess að stunda
íþróttir, sem sannast nú æ
betur að er stór þáttur í því að
halda unglingum frá fíkni-
efnum.

Áfram Í.B.Í.
Samúel Grímsson formaður.

ungmennafélag með beina
aðild, fær 1 fulltrúa).  Þetta
hefði einnig áhrif á úthlutun
lottófjár UMFÍ til V-Ísfirðinga
- HVÍ fær nú lottófé bæði frá
UMFÍ og ÍSÍ, og hærri upp-
hæð frá því fyrrnefnda.

,,Guðjón Petersen, bæjar-
stjóri í Snæfellsbæ, sagði …
um byggingu íþróttahúss þar,
að það væri ein af kröfum
fólks til búsetu úti á landi, að
þar væri slík aðstaða. Því ættu
forsvarsmenn bæjar- og
íþróttamála á Ísafirði að hafa
það í huga”. Hvað á GJH við!
Eru ekki fjögur ár síðan tekið
var í notkun stórglæsilegt
íþróttahús á Torfnesi, og
byggð hafa verið ný íþróttahús
með sundlaug á Flateyri og
Þingeyri? Þessi hús hafa að
sjálfsögðu gjörbylt aðstöðu
íbúanna til íþróttaiðkunar. Í
öllum þessum húsum stendur
íþróttafélögunum til boða
fjöldi tíma, t.d. á Torfnesi nota
skólarnir húsið til kl. 14 á
virkum dögum, þá taka
íþróttafélögin við með barna-
og unglingastarf fram undir
kl. 18 og á helgum frá kl. 9 til
18 og 20, en þess má geta að
félögin hafa sótt um allt að
helmingi fleiri tíma en Í.B.Í.
hefur til úthlutunar á Torfnesi,
sem eru 56 tímar, 50 mínútur
hver tími.

Á sjöunda hrundrað
börn í íþróttum

Vitaskuld stöndum við í
þakkarskuld við þá sem hófu
íþróttastarf hér á staðnum, og

Flugfélag Íslands

Dash 8-200 flugvél
prófuð á Ísafirði

Í síðustu viku kom til
Ísafjarðar flugvél af

gerðinni De Havilland
Dash 8-200. Vélin, sem

tekur 37 farþega, var í
prófun hjá Flugfélagi
Íslands og varð Ísa-
fjarðarflugvöllur fyrir

valinu vegna krefjandi
aðstæðna.

Flugmenn Dash
vélarinnar lentu þrisvar
sinnum á flugvellinum

og notuðu aðeins
rúmlega fjórðung

flugbrautarinnar til
lendinganna. Það
sama var uppi á
teningnum hvað

flugtökin varðar, vélin
var rétt farin af stað á

brautinni þegar hún var
komin í loftið. Athyglis-
vert var að vélin þurfti

ekki að fljúga inn yfir
Holtahverfi áður en hún

fór í aðflugsbeygjuna
eins og títt er með
Fokker, heldur var

beygjan tekin rétt innan
við miðjan pollinn.

�Vélin var að koma úr
sýningarflugi í Asíu og

kom við á Íslandi á

Páll Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Flugfélags
Íslands.

leiðinni til Kanada.
,,Framleiðandinn bauð

okkur kynningu á vélinni
sem við þáðum. Okkur
leist mjög vel á vélina,
en hún hentar sérstak-

lega vel við erfiðar
aðstæður, þarf stuttar
brautir til lendingar og

flugtaks og gerir það
með mjög góðri burðar-

getu. Aðflugshraði
vélarinnar er mjög lítill,
svipaður aðflugshraða
Twin Otter, og það er

góður flugeiginleiki við
aðstæður eins og á
Ísafirði og þar sem

þröngt er og stuttar
flugbrautir. Dash 8 er

hraðfleygari en Fokker
50 og ég gæti trúað að

það munað 7-10 mínút-
um á leiðinni Ísafjörður-

Reykjavík. Einnig eru
þessar flugvélar með
hljóðlátari vélum sem
fyrirfinnast í þessum

stærðarflokki, en í
farþegarýminu eru 70
litlir hljóðnemar sem

nema hljóð og titring og
senda upplýsingarnar til
tölvu sem stýrir ákveðn-

um aðgerðum til mót-
vægis,� sagði Páll

Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Flugfélags
Íslands, í samtali við BB.

Páll segir að mögu-
lega muni Flugfélagið

bæta Dash 8 við flugflot-
ann næsta sumar og þá
í skammtímaleigu til að
byrja með. Hvað fram-
tíðarplön varði, þá séu

Dash vélar möguleiki
sem er skoðunar virði,

en vélarnar er einnig

hægt að fá sem 50
sæta og 70 sæta. Þar er

um að ræða Dash 300
og Dash 400, en Páll

segir að kostur sé
hversu samhæfni

mismunandi gerða sé
mikil, sem auki hag-
kvæmni í viðhaldi og

þjálfun flugmanna. Að
sögn Páls kostar ný

Dash 8-200 um 650
milljónir króna. Hann

segir að erfitt geti verið
að fá slíka vél notaða, en

hins vegar gæti verið
kostur að kaupa notaða
Dash 8-100, sem kosti

430-500 milljónir króna.
Um 400 Dash 8-100 eru

í notkun í heiminum í
dag og hafa vélar frá

framleiðandanum,
Bombardier Inc. í
Kanada, verið að

sækja í sig veðrið á
heimsvísu undanfarin

misseri. SAS flugfélag-
ið hefur til að mynda

nýverið lagt inn pöntun
á 18 Dash 8-400

vélum.

Dash-8 flugvélin á Ísafjarðarflugvelli.



4 MIÐVIKUDAGUR 26. NÓVEMBER 1997

Jólagjafir
í miklu
 úrvali

Verið velkomin!

Aðventukransar
og skreytingar

BLÓMABÚÐ

Pantanasíminn
er 456 3367

Sigríður Kristjánsdóttir hjá Vesturferðum og Þórunn Gestsdóttir, aðstoðarbæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar ræða hér við Thor Ólafsson frá Flugfélagi Íslands.

Þorsteinn Jóhannesson, formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar, var á meðal viðstaddra
við opnun 2. hæða Edinborgarhússins. Hér sést hann á tali við hjónin Elísabetu
Kristjánsdóttur og Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, skólastjóra Grunnskóla Ísafjarðar.

Edinborgarhúsið á Ísafirði

Fyrsti áfangi tekinn í 
Stjórn Edinborgarhússins

ehf., á Ísafirði bauð til mann-
fagnaðar í húsinu á föstudags-
kvöld, til að fagna stórum
áfanga sem náðst hefur í
uppbyggingastarfi félagsins,
það er þremur sölum á 2. hæð
hússins. samtals um 240 fer-

metrar, sem nú eru komnir í
fulla notkun. Fjölmargir gestir
og velunnarar félagsins komu
til mannfagnaðarins og var
samdóma álit þeirra að vel
hefði tekist til við uppbygg-
inguna. Fjölmargt var til
skemmtunar í hófinu. Jón

Sigurpálsson, stjórnarmaður
í Edinborgarhúsinu flutti
ávarp, fluttur var leikþáttur,
Söngfjelagið úr Neðsta söng
nokkur lög, Eyvindur Eiríks-
son, rithöfundur las úr eigin
verki og þrír ungir drengir sem
kalla sig Vonarbræður, fluttu

BLÓMABÚÐ
Mjallargötu 5 · Ísafirði

Sími 456 3659

Aðventukransar
og skreytingar

Jólagjafir
í miklu
 úrvali

Verið velkomin!

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI •      % 456 3940 & 456 3244 • o 456 4547

Fasteignaviðskipti
Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins

sýnishorn af söluskrá skrifstofunnar. Allar frekari
upplýsingar varðandi söluskrá fasteigna eru veittar

á skrifstofunni að Hafnarstræti 1, 3. hæð.

Hlíðarvegur 43: 186m² raðhús á
þremur hæðum ásamt bílskúr. Skipti
á minni eign möguleg. Verð:
9.400.000,-
Hlíðarvegur 48: 146,4m² einbýlishús
á þremur pöllum, mjög fallegt útsýni.
Verð: 6.500.000,-
Hjallavegur 19: 242m² einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Skipti á minni eign möguleg.
Verð: 11.500.000,-
Hnífsdalsvegur 27: 182m² glæsileg

 Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 4a: 50m² einbýlishús á
tveimur hæðum.Uppgert að tölu-
verðu leiti. Verð: 2.100.000.
Fjarðarstræti 33: 176,5m² ein-
býlishús á tveimur hæðum. Góður
garður. Verð: 8,500,000,-
Hafraholt 10: 144,4m² enda raðhús
á tveimur hæðum ásamt 22,4m²
bílskúr. Verð: 9,300,000,-
Hafraholt 14: 144,4m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt 22,4m² bíl-
skúr. Verð: 8.900.000,-
Hlíðarvegur 38: 183,2m² raðhús á
þremur hæðum. Skipti á minni eign
möguleg.  Verð: 9.500.000,-

íbúð ásamt 413m² iðnaðarhúsnæði í
góðu standi. Tilboð.óskast.
Miðtún 31: 190m² enda raðhús í
norðurenda á tveimur hæðum. Tilboð
óskast.
Mjallargata 8: 117,8m² einbýlishús

5.300.000,-
Stórholt 7: 74,6m² íbúð á fyrstu hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.100.000,-
Stórholt 9: 74,6m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.300.000,-
Túngata 20: 74,9m²  uppgerð íbúð
í fjölbýlishúsi. Laus fljótlega. Tilboð
óskast.
Urðarvegur 78: 99,1m² íbúð í góðu
standi í fjölbýlishúsi ásamt sér
geynslu. Tilboð óskast.
Urðarvegur 80: 82m² íbúð á jarð-
hæð   fjölbýlishúsi ásamt  sér
geynslu. Verð:  6.500.000,-

2ja herbergja íbúðir

7.800.000,-
Stórholt 13: 103m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi ásamt innbyggð-
um bílskúr. Skipti á stærri eign mögu-
leg. Verð: 7.800.000,
Túngata 12: 99m² 4ra herbergja íbúð
á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Skipti möguleg. Verð:7.900.000,-
Túngata 18:  89,2m² 4ra herbergja
íbúð í góðu standi á 3ju hæð í fjölbýlis-
húsi. Húsið allt uppgert.Möguleg
skipti á minni eign. Verð: 6,900,000,-
Urðarvegur 25: 154,6m² 5-6 herb.
íbúð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr. Skipti
á ódýrari eign möguleg. Tilboð.

 3ja herbergja íbúðir
Engjavegur 17: 61,7m² íbúð á neðri
hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur.
Íbúðin er öll nýmáluð. Verð:
4.600.000,-
Fjarðarstræti 6: 122m² 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
6.500.000,
Pólgata 6: 52m² risíbúð á 3. hæð í
fjölbýlishúsi ásamt geymslu í kjallara.
Mikið endurnýjað. Verð: 3,900,000,-
Seljalandsvegur 67: 107m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Verð:
6.000.000,-
Stórholt 7: 76m² íbúð á þriðju hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:

Sundstræti 24: 69m² íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Sér hiti,
rafmagn og inngangur. Mikið uppgerð. Verð: 4.900.000,-

Lyngholt 8: 138m² einbýlishús á einni hæð ásamt 31m²
bílskúr. Nýtt parkett ný málað. Skipti á eign í Hafnarfirði.

Verð: 10.800.000,-

á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Laust strax. Verð: 7.400.000,-
Móholt 9: 152,4 m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Laust
fljótlega. Skipti möguleg. Verð:
11.900.000,-
Silfurgata 9: 150m² einbýlishús (4ra
herb.) ásamt geymslu, kjallara og
skúr. Nýmálað. Góð kjör í boði. Verð:
7.800.000,-
Skipagata 11: 78,4m² einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt eignarlóð. Öll
tilboð skoðuð. Verð: 4.500.000,-
Sólgata 7: 100m²  einbýlishús
endurnýjað að hluta. Barnavænn
garður. Kjallari ca. 50m². Verð:
7.000.000,-
Sunnuholt 6: 231,7m² rúmgott
einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Skipti á minni eign möguleg.
Verð: 13,500,000,-
Tangagata 6a: 99,7m² einbýl-ishús
á tveimur hæðum. Húsið er laust. Öll
tilboö skoðuð. Verð: 6,800,000.-
Urðarvegur 13: 85m² einbýlishús á
einni hæð ásamt kjallara. Verð:
5.500.000,-
Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum
b í l s k ú r . V e r ð : 1 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , -
Urðarvegur 27: 190,5m² einbýlish.á
tveimur hæðum ásamt bílskúr. Stór
sólpallur og ræktuð lóð. Verð:
13.500.000,-
Urðarvegur 58: 209m² raðhús á 3
pöllum ásamt innbyggðum bílskúr.
Góð kjör. Öll tilboð skoðuð. Verð:
11.900.000,-

 4-6 herbergja íbúðir
Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 her-
bergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,-
Engjavegur 31:  92,1m² 4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.500.000,-
Fjarðarstræti 4: 120m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi. Skipti á minni eign
á Eyrinni möguleg. Verð: 6.500.000,-
Fjarðarstræti 13: 80m² íbúð á efri
hæð í tvíbýlishúsi. Aukaherbergi í
kjallara og annað í risi. Verð:
5,700,000,-
Hafnarstræti 6: 158m² 6 herbergja
íbúð á 3ju hæð í fjölbýli auk 2ja her-
bergja í risi. Skipti á minni eign mögu-
leg. Verð: 7.500.000,-
Hjallavegur 8: 128,5m² 4ra herbergja
íbúð á neðri hæð í  tvíbýlishúsi. Íbúðin
er laus 1. janúar 1998. Verð:
6.900.000,-
Hjallavegur 12: 113,9m² 3-4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð 5.500.000,-
Seljalandsvegur 20: 161,2m² 5-6
herb. íbúð á e.h. í tvíbýl-ishúsi ásamt
stórum bílskúr. Fallegt útsýni. Verð:
10.700.000,-
Sólgata 5: 102m² 6 herb. íbúð  á 2
hæðum í norðurenda í tvíbýlishúsi.
Verð: 5,000,000,-
Stórholt 11: 103m² 4ra herb. íbúð á
3ju hæð í fjölbýlishúsi ásamt  bíl-
geymslu. Íbúðin er laus. Verð:

Grundargata 2: 50,5m² íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð: 3.800.000,-
Túngata 12: 62m² íbúð í kjallaraí
þríbýlishúsi. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 3.900.000,-
Túngata 20: 53,4m² íbúð á 3. hæð
í fjölbýlishúsi í góðu standi. Húsið
nýlega gert upp að utan. Verð:
5.400.000,-
Urðarvegur 78: 73,2m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi ásant
sér geymslu. Verð: 5,400.000,-

Seljalandsvegur 48: 188m² einbýlis-hús á þremur
pöllum ásamt bílskúr. Gott útsýni. Skipti á ódýrari eign.

Verð: 12.700.000,-

Svanfrí
ðar
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ÍSAFJARÐARBÆR

AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG Á
TUNGUSKEIÐI Í SKUTULSFIRÐI

Samkvæmt ákvæðum í gr. 4.4.1. í
skipulagsreglugerð nr. 318/1985, er
hér með lýst eftir athugasemdum við
tillögu að deiliskipulagi á Tunguskeiði
í Skutulsfirði.
Um er að ræða nýtt deiliskipulag á
Tunguskeiði í landi Neðri-Tungu við
verslunarmiðstöðina Ljónið. Skipu-
lagstillagan er til sýnis í Stjórnsýslu-
húsinu á Ísafirði frá og með 27. nóv.
nk., til 25. des. nk. Á sama tíma er til
sýnis breyting á aðalskipulagi sama
svæðis. Athugasemdum skal skila
skriflega til tæknideildar Ísafjarðar-
bæjar fyrir 8. jan. nk.

Bæjarverkfræðingur.

Húsafriðunarsjóður
Húsafriðunarnefnd ríkisins auglýsir eftir

umsóknum til Húsafriðunarsjóðs, sbr. ákvæði
í þjóðminjalögum nr. 88/1989, sbr. lög nr.
43/1991 og 98/1994 og reglugerð um
Húsafriðunarsjóð nr. 479/1993.

Veittir eru styrkir til að greiða hluta kostn-
aðar vegna:

- undirbúnings framkvæmda, áætlana-
gerðar og tæknilegrar ráðgjafar og til fram-
kvæmda vegna viðhalds og endurbóta á
friðuðum húsum og húsum sem hafa menn-
ingarsögulegt og listrænt gildi.

- byggingasögulegra rannsókna og útgáfu
þeirra.

Að gefnu tilefni er hlutaðeigendum bent á
að leita eftir áliti Húsafriðunarnefndar ríkisins
og sækja um styrk áður en framkvæmdir
hefjast.

Umsóknir skulu berast eigi síðar en 1. feb-
rúar 1998 til Húsafriðunarnefndar ríkisins,
Þjóðminjasafni Íslands, Suðurgötu 41, 101
Reykjavík, á umsóknareyðublöðum sem þar
fást.

Frekari upplýsingar eru veittar í síma 562
2475 milli kl. 10:30 og 12:00 virka daga.

Húsafriðunarnefnd ríkisins.

Húsafriðunarnefnd
ríkisins

Tilboð óskast í
neðangreinda eign

10935 Urðarvegur 78, Ísafirði, 2ja herbergja íbúð á
3ju hæð fyrir miðju. Stærð íbúðar er 73,2m². Bruna-
bótamat er kr. 6.283.000.- og fasteignamat er kr.
3.614.000.

Íbúðin verður til sýnis í samráði við Margréti Högnadóttur
hjá Vegagerðinni á Ísafirði í síma 456 3911.

Nánari upplýsingar um ofangreinda eign eru gefnar hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7, 105 Reykjavík og hjá ofan-
greindum aðila. Tilboðseyðublöð liggja frammi á sömu
stöðum. Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 11:00
þann 10. desember 1997 þar sem þau verða opnuð í við-
urvist bjóðenda er þess óska.

Fjölmenni var viðstatt formlega opnun fyrsta áfanga Edinborgarhússins, þeirra á meðal Guðrún Á. Stefánsdóttir,
bæjarfulltrúi, eiginmaður hennar Tryggvi Sigtryggsson, Páll Loftsson, stjórnarmaður í Edinboargarhúsinu og Páll
Halldórsson, framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands.

í notkun
nokkur lög. Þá skemmti Villi
Valli og nokkrir viðstaddra
með leik og söng.

,,Framkvæmdir við fyrsta
áfanga hófust fyrir þremur
árum og eftir eru þrír áfangar.
Næsti áfangi er salurinn stóri
sem kemur til með að geyma
fjölnota sal undir leiklistar-
og tónlistarstarfsemi og raun-
ar hvað sem er. Framkvæmdir
við það verk hefjast á næsta
ári en hvenær því lýkur ræðst
af fjármagninu sem við
komum til með að hafa milli
handanna. Okkar vonir standa
til að hægt verði að ljúka verk-
inu á tveimur árum og að hús-
ið verði fullbúið innan fimm
ára,” sagði Jón Sigurpálsson í

Gestir á mannfagnaðinum skemmtu sér vel eins og sjá má á meðfylgjandi mynd.

samtali við blaðið. Hann sagði
að vel hefði gengið að fá fjár-
magn til verksins sem og
starfskrafta í sjálfboðavinnu
og vonaðist hann til að svo
yrði áfram.

Forsvarsmenn Flugfélags
Íslands voru viðstaddir opn-

unina á föstudag, en þeir hafa
að undanförnu átt í viðræðum
við stjórn Edinborgarhússins
um að fá leigða aðstöðu í hús-
inu undir söluskrifstofu fé-
lagsins á Ísafirði. ,,Við von-
umst til að niðurstaða í þessu
máli liggi fyrir í þessari viku.

Ef af þessu verður mun félagið
opna skrifstofu í húsinu fyrir
næsta sumar. Þá um leið
verður söluskrifstofa Flug-
leiða á Ísafirði lög niður, að
sögn Jóns. Meðfylgjandi
myndir voru teknar á mann-
fagnaðinum á föstudag.

Húsnæðismál Grunnskóla Ísafjarðar

Boðað hefur verið til al-
menns borgarafundar í Stjórn-
sýsluhúsinu á Ísafirði í kvöld
um húnæðismál Grunnskóla
Ísafjarðar. Á fundinum verður
skýrsla VSÓ ráðgjafar um

húsnæðismálin kynnt og
væntanlega verður ágreining-
ur bæjarfulltrúa um leiðir til
lausnar húsnæðisvandanum
til umræðu.

Áætluðum auka bæjar-

stjórnarfundi sem halda átti á
morgun hefur verið aflýst, en
á honum átti að taka húsnæð-
ismálin til afgreiðslu. Sam-
kvæmt óskum frá bæjarfull-
trúum sem vilja fá meira svig-

rúm til að kynna sér skýrslu
VSÓ, kemur málið til af-
greiðslu á bæjarstjórnarfundi
sem haldinn verður á fimmtu-
dag í næstu viku.

Borgarafundur í  í kvöld

Villi Valli og Hallfreð Engilbertsson skemmtu gestum með
hressu spili.

Hressir Vonarbræður tóku lagið og skemmtu sér og gestum
jafnmikið.

Þær Sigríður Steinunn Axelsdóttir og Jónína Einarsdóttir
létu sig að sjálfsögðu ekki vanta við opnunina.
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Útgefandi:
H-prent ehf.

Sólgötu 9,

400 Ísafjörður

% 456 4560

o 456 4564

Netfang:
hprent@snerpa.is

Stafræn útgáfa:
http://www.snerpa.is/bb

Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson

Halldór Sveinbjörnsson
Ritstjóri:

Sigurjón J.  Sigurðsson

Blaðamaður:
Magnús Hávarðarson

Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.

Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er

óheimil nema heimilda sé getið.

Leiðari

Fulltrúaráð sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ funda

Leysa verður va
sem hagkvæmas

Í síðustu viku boðaði full-
trúaráð sjálfstæðisfélaganna í
Ísafjarðarbæ til fundar þar
sem m.a. voru til umræðu hús-
næðismál Grunnskóla Ísa-
fjarðar. Eins og flestum er
kunnugt hefur óeining ríkt
meðal bæjarfulltrúa Sjálf-
stæðisflokksins um leiðir til
lausnar húsnæðisvandanum
og kom sú óeining fram í máli
manna á fundinum. Eftir
talsverðar umræður sam-
þykkti fundurinn svohljóð-
andi tillögu:

„Fundur fulltrúaráðs sjálf-
stæðisfélaganna í Ísafjarðar-
bæ, haldinn miðvikudaginn
19. nóvember 1997, leggur
áherslu á að bæjarstjórn Ísa-
fjarðar taki löngu tímabæra
ákvörðun um varanlega lausn
húsnæðismála Grunnskóla
Ísafjarðar. Fulltrúaráðið telur
að bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hafi brugðist rétt við umræðu
almennings, þegar hún sam-
þykkti þann 18. september
s.l., að láta fara fram hlutlausa
úttekt á þeim kostum sem til

umræðu hafa verið til úrbóta.
Sú úttekt sem nú liggur fyrir í
formi skýrslu vinnuhóps bæj-
arstjórnar, leggur grunn að vel
ígrundaðri ákvörðun bæjar-
stjórnar og gefur bæjarfull-
trúum möguleika á því að taka
hlutlæga ákvörðun í þessu
mikilvæga máli. Í ljósi þeirrar
miklu áherslu sem sjálfstæðis-
menn leggja á góðan skóla og
ábyrga fjármálastjórn, þá sam-
þykkir fundur Fulltrúaráðs
sjálfstæðisfélaganna í Ísa-
fjarðarbæ að vinna að fram-

gangi þeirrar lausnar sem að
mati skýrsluhöfunda er hag-
kvæmasti kostur fyrir Ísa-
fjarðarbæ.“

Tillöguna samþykktu 25
fulltrúar, en samkvæmt heim-
ildum blaðsins voru þrír á
móti, þau Jónas Ólafsson,
Kolbrún Halldórsdóttir og
Kristmann Kristmannsson.

En má þá álykta sem svo að
bæjarfulltrúarnir Jónas og
Kolbrún láti undan vilja af-
gerandi meirihluta sjálfstæð-
ismanna? Blaðið bar spurn-

Kristinn H. Gunnarsson, alþingismaður skrifar um s

Sautján sjóðir á Ves
með tíu milljóna kr

Í síðasta mánuði kom út
skýrsla Ríkisendurskoðunar
um eftirlit með sjóðum og
stofnunum sem starfa sam-
kvæmt staðfestri skipulags-
skrá, sbr. lög nr. 19/1988.
Samkvæmt þeim lögum skal
hver sá sem ábyrgð ber á sjóði
eða stofnun senda ár hvert
Ríkisendurskoðun reikning
sjóðsins eða stofnunarinnar
fyrir næstliðið ár ásamt skýr-
slu um hvernig fé sjóðs eða
stofnunar hefur verið ráðstaf-
að á því ári. Ríkisendurskoðun
ber að halda skrá yfir heildar-
tekjur og gjöld, eignir og
skuldir allra skráða sjóða og

stofnana. Aðgangur að upp-
lýsingum í skránni skal vera
öllum frjáls og skal láta í té
afrit af henni til þeirra sem
eftir því leita.

Þegar gildandi lög tóku
gildi 1. janúar 1989 voru
skráðir sjóðir og stofnanir
1168. í kjölfarið voru sjóðir
bæði sameinaðir öðrum og
lagðir niður, enda fjárhagur
margra svo bágborinn að þeir
gátu engan veginn sinnt hlut-
verki sínu. Á næstu 7 árum
voru 560 sjóðir lagðir niður,
en á sama tíma voru skipu-
lagsskrár fyrir 147 nýja sjóði
og stofnanir staðfestar af

dómsmálaráðherra.
Á síðasta ári áttu 602 sjóðir

að skila reikningum vegna

ársins 1995 en aðeins 397
skiluðu inn ársreikningi.
Heildareign þeirra nam 6,1
milljarði króna á móti voru
skuldir 2,3 milljarðar króna.
Eignir umfram skuldir voru
því 3,8 milljarðar króna. Tekj-
ur sjóðanna voru liðlega 1.724
milljónir króna.

Elsti sjóðurinn er Reynis-
legat, stofnað var á árinu 1662
og  64 sjóðir á skránni voru
stofnaðir fyrir síðustu alda-
mót.

Til fróðleiks og gamans þá
voru sautján sjóðir á Vest-
fjörðum meðal þessara 397.
Eign þeirra var samtals 10

Kristinn H. Gunnarsson.

Ísafjarðarbær

Uppsagnarfresti framlengt
Ísafjarðarbær hefur framlengt uppsagnarfresti þeirra

tuttugu kennara sem sagt hafa upp störfum við Grunn-
skólann á Ísafirði, til 1. apríl 1998
Er þetta gert með vísan til 15. gr. laga nr. 72/1996 um rétt-
indi og skyldur kennara og skólastjórnenda. Enginn kenn-
aranna mun hafa dregið uppsögn sína til baka, en upp-
sagnirnar áttu upphaflega að taka gildi 1. janúar n.k.

Ísafjörður

Sala jóladagatala hafin
Lionklúbbur Ísafjarðar hefur hafið árlega sölu sælgætis-

jóladagatala fyrir börn. Lionsmenn vilja stuðla að góðri
tannhirðu meðal ungu kynslóðarinnar og því fylgir
tannkremstúpa hverju dagatali. Verslunareigendur á Ísafirði
annast sölu jóladagatalanna fyrir Lionsklúbbinn að þessu
sinni sem undanfarin ár og eru Ísfirðingar og nágrannar
hvattir til að leggja málefninu lið.

Ísafjörður

Fullveldisfagnaður GÍ
Fullveldisfagnaður Grunnskóla Ísafjarðar, aðalhátíð elstu

nemenda skólans, verður haldinn föstudaginn 28. nóvember
á sal skólans. Öllum nágrannaskólum verður boðið á leik-
sýningu auk þess sem söngur mun hljóma og lesnar verða
upp glósur. Á eftir verður dansleikur fyrir nemendur og
gera forsvarsmenn hátíðarinnar fyrir að ballið verði það
flottasta um áraraðir, eins og segir í frétt frá skólanum.

Spilin á borðið
Staða bæjarstjórnar Ísa-

fjarðarbæjar í grunnskóla-
málinu verður erfiðari og vandræðalegri með degi
hverjum. Af heimildum blaðsins verður ekki annað
ráðið en að málið sé í pattstöðu innan meirihlutans;
þrír gegn þremur. Ekki er annað vitað en að minnihluti
bæjarstjórnarinnar sé upp til hópa andvígur kaupum
bæjarsjóðs á fyrrum fiskvinnslu- og frystihúsi
Norðurtanga undir skóla.

Mikill kurr er meðal bæjarbúa vegna málsins, ekki
síst vegna vinnubragða fámennishópsins innan
bæjarstjórnarmeirihlutans, sem eftir þeim fáu teiknum
sem á lofti hafa sést, vildi knýja málið í gegn á nokkurrar
fjárhagslegrar úttektar. Með öðrum orðum, almenningi
kæmi það hreint út sagt ekkert við þótt bæjarstjórnin
keypti eitt stykki fiskvinnslu- og frystihús fyrir grunn-
skólann.

Viðbrögð þeirra bæjarfulltrúa sem dregið hafa í efa
áreiðanleika kostnaðaráætlana, sem seinna komu fram
varðandi kaup og breytingar á fiskvinnsluhúsunum við
Sundstræti, er skiljanlegur. Niðurstöðurnar minna á
uppboð með öfugum formerkjum. Lægri tölur með
hverjum nýjum útreikningi.

Reyndir bæjarfulltrúar gera sér ljóst að ábyrgðin á
útreikningunum er ekki pappírsins virði. Enda engin
ábyrgð í boði. Þegar upp er staðið bera bæjarfulltrúarnir
einir ábyrgðina. Henni verður ekki velt yfir á
reiknimeistara eða embættismenn, sem að málinu
kunna að hafa komið.

Tveir og hálfur mánuður eru liðnir síðan ágreining-
urinn um kaupin á Norðurtangahúsunum kom upp á
borgarafundi á Ísafirði. Þá strax var ljóst að bæjarbúar
sættu sig ekki við vinnubrögðin, töldu málið illa
undirbúið og ekkert kynnt meðal bæjarbúa. Það er enn
í sama farvegi. Skilin innan bæjarstjórnarmeirihlutans
eru þó skarpari.

Á morgun er fyrirhugaður annar borgarafundur. Á
þeim fundi verður að ganga hreint til verks. Leggja öll
spil á borðið. Almenningur í bænum sættir sig ekki við
annað. Í þessu máli verður að horfa til framtíðar.

Bæjarstjórnarmeirihlutinn hangir á bláþræði. Hvort
sá þráður slitnar eða ekki skal engu um spáð. Einn
bæjarstjórnarmeirihluti til eða frá skiptir ekki öllu
máli. Bæjarstjórnir koma og fara.

Ákvörðun bæjarstjórnar í þessu máli verður hins
vegar aðeins ein og henni verður ekki breytt á hvorn
veginn sem veltur. Þess vegna skiptir sú ákvörðun
meira máli en lífdagar eins bæjarstjórnarmeirihluta,
sem hvort sem er telst til hins forgengilega.

s.h.
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ÍSAFJARÐARBÆR

Af bæjar-
málum

Á fundi umhverfis-
nefndar Ísafjarðarbæjar
sem haldinn var fyrir stuttu
var tekið fyrir erindi Trygg-
va Tryggvasonar á Ísafirði,
um heimild til að breyta
hluta 2. hæðar húseignar-
innar að Aðalstræti 24, á
Ísafirði, úr skrifstofuhús-
næði í íbúðir, samkvæmt
innlögðum uppdrætti,
gerðum af Kjartani Jóns-
syni frá Arkitektastofunni
Austurvelli. Umhverfis-
nefnd getur fallist á breytta
notkun húsnæðisins í íbúð-
arhúsnæði, en þó þannig
að það uppfylli ákvæði
byggingarreglugerðar.

Á sama fundi var lagt
fram erindi Magnúsar
Pálma Örnólfssonar, f.h.
Rauðsíðu ehf., varðandi
förgun sorps Rauðsíðu
ehf., í Ísafjarðarbæ og Bol-
fisks ehf., í Bolungarvík. Í
erindinu er þess farið á leit
að öllu sorpi sem heyrir
undir Rauðsíðu, þ.m.t. um-
búðir sem Rauðsíða sendir
til Bolungarvíkur af hag-
kvæmnisástæðum eins og
segir í bréfinu, sé fargað
undir nafni Rauðsíðu og á
sömu kjörum og önnur fyr-
irtæki í Ísafjarðarbæ borga
fyrir slíka þjónustu. Um-
hverfisnefnd félst ekki á
rök bréfritara og hafnaði
því erindinu.

Á fundi menningar-
nefndar var tekið fyrir mál-
efni lystigarðsins Skrúðar
í Dýrafirði. ,,Menningar-
nefnd telur að garðurinn
sé slíkt menningarverð-
mæti að hann megi ekki
grotna niður, né búsmali
geti valsað um hann að vild
eins og nú er. Mikil vinna
hefur verið lögð í endur-
gerð garðsins í sína upp-
runalegu mynd sem nú er
nýlokið og ekki má koma
til þess að sú vinna fari
forgörðum,” eins og segir í
fundargerð nefndarinnar.
Þar segir einnig: ,,Menn-
ingarnefnd er ekki kunnugt
um eignarhald á Skrúði né
hver ber ábyrgð á varð-
veislu þessara menningar-
verðmæta, hins vegar telur
hún sér skylt að benda á
ástand garðsins sem er
óviðundandi. Menningar-
nefnd hvetur bæjarráð til
þess að hlutast til um þessi
mál til þess að forða garð-
inum frá eyðileggingu.”

aði um húsnæðisvanda GÍ

andann á
stan hátt

inguna undir Guðmund Mari-
nósson, formann fulltrúaráðs-
ins.

„Það eru alveg skýr skila-
boð til bæjarfulltrúa frá full-
trúaráðsfundinum. Sjálf-
stæðisflokkurinn er lýðræðis-
flokkur þannig að minni-
hlutinn getur aldrei kúgað
meirihlutann. Fulltrúum sem
flokkurinn hefur boðið fram,
er ætlað að fara að vilja
meirihlutans og fulltrúaráðið,
sem samþykkti tillöguna með
svo afgerandi hætti, er nú einu

sinni æðsta ráð Sjálfstæðis-
flokksins á Ísafirði. Ef menn
eru í pólitík á annað borð, þá
er alveg ljóst að þeir verða að
hlýta lýðræðislegum leikregl-
um,“ sagði Guðmundur.

Í næstu viku verður haldinn
bæjarstjórnarfundur um hús-
næðismál grunnskólans. Bú-
ist er við að þar verði tekin
endanleg ákvörðun í málinu.

Húsnæði Hraðfrystihússins Norðurtanga er talið hagkvæmasti kosturinn til að leysa húsnæðisvanda grunnskólans.

skýrslu Ríkisendurskoðunar

stfjörðum
róna eign

milljónir króna og tekjurnar
1.752 þús kr. Sjóðirnir sautján
eru:

1. Sjóður fermingarbarna í
Sauðlauksdal, stofnaður árið
1923, með eign upp á kr.
152.906 og tekjur upp á kr.
10.878.

2. Líknarsjóður Ögur-
hrepps, stofnaður árið 1927,
með eign upp á kr. 178.237
og tekjur upp á kr. 15.734.

3. Sjúkrasjóður Bolungar-
víkur, stofnaður árið 1934,
með eign upp á kr. 190.228
og tekjur upp á kr. 8.927.

4. Minningarsjóður Guð-
nýjar M. Kristjánsdóttur og
Gísla G á Þingeyri, stofnaður
árið 1943, með eign upp á kr.
150.230 og tekjur upp á kr.
6.515.

5. Minningarsjóður Önnu
Ingvarsdóttir, Ísafirði, stofn-
aður árið 1944, með eign upp
á kr. 985.530 og tekjur upp á
kr. 83.574.

6. Minningarsjóður Bjarn-
eyjar J. Friðriksdóttur og
Jóhanns Jóh., Þingeyri, stofn-
aður árið 1954, með eign upp
á kr. 113.436 og tekjur upp á
kr. 4.688.

7. Minningarsjóður Sigurð-
ar Stefánssonar og Þórunnar
Bjarnadóttur í Vigur, stofn-
aður árið 1957, með eign upp
á kr. 239.057 og tekjur upp á
kr. 22.173.

8. Minningarsjóður Fríðu
Guðmundsdóttur, Árnes-
hreppi, stofnaður árið 1962,
með eign upp á kr. 124.628
og tekjur upp á kr. 7.499.

9. Minningarsjóður Jóns Þ.
Ólafssonar og Rögnvaldar
Ólafssonar, Ísafirði, stofnaður
árið 1963, með eign upp á kr.
16.774 og tekjur upp á kr.
11.735.

10. Menningarsjóður Súða-
víkurhrepps, stofnaður árið
1965, með eign upp á kr.
256.214 og tekjur upp á kr.
4.757.

11. Utanfararsjóður sjúkra-
húss Strandasýslu, stofnaður
árið 1969, með eign upp á kr.
230.100 og tekjur upp á kr.
26.220.

12. Minningarsjóður Páls
Sigurðssonar, Bolungarvík,
stofnaður árið 1969, með eign
upp á kr. 370.867 og tekjur
upp á kr. 1.030.000.

13. Kirkjubyggingarsjóður

Bolungarvíkur, stofnaður árið
1970, með eign upp á kr.
1.806.180 og tekjur upp á kr.
101.727.

14. Sjóður til stuðnings
Menntaskólanum á Ísafirði,
stofnaður árið 1970, með eign
upp á kr. 1.946.135 og tekjur
upp á kr. 206.857.

15. Styrktarsjóður lamaðra

og fatlaðra í Strandasýslu,
stofnaður árið 1977, með eign
upp á kr. 1.168.806 og tekjur
upp á kr. 75.918.

16. Styrktarsjóður Ingi-
bjargar Sumarliðadóttur og
Karls G., Króksfjarðarnesi,
stofnaður árið 1978, með eign
upp á kr. 375.333 og tekjur
upp á kr. 21.221.

17. Minningarsjóður Bjarna
Kristjánssonar, Rauðasands-
hreppi, stofnaður árið 1983,
með eign upp á kr. 1.709.814
og tekjur upp á kr. 113.915.

Samtals eign sjóðanna saut-
ján nemur kr. 10.014.475 og
tekjurnar kr. 1.752.338.

Kristinn H. Gunnarsson.

Fiskiðjan Freyja hf., á Suðureyri

Grárófa leigir fiskvinnsl-
una til þriggja mánaða
Grárófa ehf. er nýtt

fyrirtæki á Suðureyri
sem tekið hefur á leigu
fiskvinnslu Fiskiðjunnar

Freyju, en eins og
kunnugt er leitar stjórn

Freyju nú nauða-
samninga við kröfu-

hafa. Eigendur Grárófu
eru Guðni Einarsson,

sem jafnframt er
framkvæmdastjóri
fyrirtækisins, Elvar

Einarsson, Ævar Einars-
son og Kristinn og Óðinn
Gestssynir. Leigusamn-

ingurinn gildir til loka
janúarmánaðar, en

Grárófa yfirtekur starfs-
samninga 50 manna

starfsliðs Freyju, að
undanskildum samning-

um framkvæmdastjóra
og bókara.

Að sögn Óðins Gests-
sonar framkvæmda-

stjóra Freyju, rennur
frestur til kröfulýsinga

á hendur fyrirtækinu út
11. desember, en

hann á von á að þær
skili sér flestar fyrir

vikulok. Stjórn Freyju
hyggst bjóða kröfu-
höfum greiðslu 15%

skulda og segist Óðinn
vera hæfilega bjart-
sýnn á að það verði

samþykkt.

Fiskiðjan Freyja á Suðureyri.

Áskrifendur!

Vinsamlegast
greiðið áskrift-
argjöldin sem

fyrst.
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Eiríkur Finnu

Að Grundarstíg 2 á Flateyri búa hjónin Eiríkur
Finnur Greipsson og Guðlaug Auðunsdóttir ásamt

tveimur yngri sonum sínum, þeim Grétari Erni
sem er 16 ára og Smára Snæ sem er 9 ára. Elsti

sonurinn er Auðunn Gunnar, liðlega tvítugur, og
stundar nám í Reykjavík. Eiríkur Finnur stjórnar
Sparisjóði Önundarfjarðar en Guðlaug vinnur á

Pósthúsinu á Flateyri. Rúmt ár er frá því að
Eiríkur tók við starfi sparisjóðsstjóra á Flateyri en

áður var hann framkvæmdastjóri Fjórðungs-

sambands Vestfirðinga í eitt og hálft ár.
Undirritaður heimsótti þau Guðlaugu og Eirík

Finn og syni þeirra á sunnudaginn um fyrri helgi.
Þau eru nú að mestu búin að koma sér fyrir í

húsinu niðri á eyrinni sem var æskuheimili Eiríks
Finns, en í snjóflóðinu mikla á Flateyri fyrir

tveimur árum misstu þau heimili sitt og húsbúnað
og persónulega muni en björguðust sjálf heil á
húfi úr rústunum með þeim hætti að nefna má

kraftaverk.
Eins og grónir Vestfirðingar vita er Eiríkur

Finnur fæddur og uppalinn á Flateyri og foreldrar
hans líka og ættir hans eru úr Önundarfirði og

Súgandafirði. Faðir hans lést í fyrra en móðir hans
er á lífi. Guðlaug er hins vegar Reykvíkingur.

Faðir hennar er frá Vestmannaeyjum en foreldrar
hennar kynntust í Reykjavík og bjuggu þar allan

sinn búskap, fyrst á Klapparstígnum en síðan inni
í Hlíðum. Móðir Guðlaugar er að hálfu leyti

Þjóðverji. Afi hennar hét Walter Kratsch og var
einn þeirra Þjóðverja á Íslandi sem Bretar tóku til

fanga á hernámsárunum og fluttu til eyjarinnar
Manar. Þar var hann í haldi í nokkur ár en síðan
fluttur til Þýskalands í fangaskiptum. Eftir stríð
tókst honum að smygla sér aftur til Íslands með

togara og bjó hérlendis til æviloka.

En hvort ætli Guðlaug hafi
náð í Eirík Finn eða Eiríkur
Finnur í Guðlaugu?

Eiríkur: „Það er alveg á
tæru. Hún náði í mig og ég er
mjög stoltur af því. Það var
kunningsskapur milli bróður
míns og fjölskyldu hennar og
ég kynntist henni þegar hún
var barnapía hjá bróður mín-
um. Upp úr því skapaðist sam-
band sem leiddi til þess að
við trúlofuðum okkur 1976
og eignuðumst strák. Við gift-
um okkur svo tveimur árum
seinna og eigum nú þrjá
stráka.“

Teklúbburinn
 og fleiri félög

 Boðið er upp á kaffi og
undirritaður getur ekki á sér
setið að segja við Eirík Finn:
– Nú ert þú að drekka kaffi.
Við sérstakar aðstæður drekk-
ur þú stundum te...

Eiríkur: „Reyndar drekkum
við hjónin yfirleitt te í hádeg-
inu, en þar fyrir utan á ég
einskonar helgistundir við te-
drykkju. Það sem þú átt við er

mjög merkilegur og skemmti-
legur félagsskapur sem heitir
Teklúbburinn, stofnaður árið
1995 þegar ég var hjá Fjórð-
ungssambandinu. Stundum
var nauðsynlegt að skapa sér
dálitla frístund frá símanum
og þá var gott að fara á fund í
Teklúbbnum á miðjum degi. Í
honum eru þrír félagar og til
þess að fá inngöngu í klúbbinn
verða menn að vera einhver
af þessum þremur. Hinir tveir
eru Kristján Haraldsson orku-
bússtjóri og Ólafur Helgi
Kjartansson sýslumaður. Við
hittumst óreglulega á Hótel
Ísafirði og förum yfir stöðu
mála í samfélaginu, svo og
persónuleg vandamál okkar
sjálfra og annarra. Raunar er
okkur ekkert mannlegt óvið-
komandi og ekkert sem ekki
má taka fyrir á fundum. Ég
má að vísu ekki segja mikið
frá þessum klúbbi því að þetta
er hálfgerður leynifélags-
skapur. Ekki eru ritaðar fund-
argerðir og fullur trúnaður um
það sem þar fer fram. Þó má
geta þess, að á fundum má
ekki drekka neitt annað en te.
Ekki eru haldnar árshátíðir.

Félagsgjöld eru engin en sá
sem er fyrstur til að taka upp
budduna hverju sinni borgar
teið fyrir alla fundarmenn.“

– Kannski alltaf sá sami?
Eru menn ekki misfljótir að
bregða buddum líkt og
skammbyssum?

„Ja, það er nú einn sem er
yfirleitt fljótastur. En við
segjum ekkert hver það er.“

– Einhverjir helgisiðir í
klúbbnum aðrir en tedrykkj-
an?

„Vissulega eru helgisiðir í
Teklúbbnum, en þeir eru svo
leynilegir að ég má ekkert
greina frá þeim. Þetta er góður
félagsskapur.“

– En í hvaða félagsskap ert
þú, Guðlaug, formlegum eða
óformlegum, leynilegum eða
opinberum?

„Ég er í Kiwanisklúbbnum
Þorfinni hérna á Flateyri,
Slysavarnafélaginu og stjórn
íþróttafélagsins. Ekki í neinu
leynifélagi.“

Eiríkur: „Það er enginn
skortur á félögum hérna.
Erfiðara að verjast því að vera
í félögum heldur en hitt.“

Vagninn
 magnaður

– Hvað voruð þið að gera í
gærkvöldi?

Eiríkur: „Við fjölmenntum
ásamt ýmsum vinum okkar á
styrktarkvöld fyrir Hallbjörn
Hjartarson kántríkóng, sem
haldið var hérna í Vagninum.
Hann var þar sjálfur og söng

nokkur lög. Vagninn er lítill
staður og þar næst alltaf upp
magnað fjör. Í árdaga Vagns-
ins undir stjórn Guðbjarts
Jónssonar fóru þar af stað
ýmsir merkir tónlistarmenn,
þar á meðal KK, og þangað
hafa hann og fleiri komið til
að halda útgáfutónleika. Ég
hef aldrei komið í Vagninn án
þess að þar hafi verið verulega
gott fjör og skemmtileg fólk,
og hef ég þó komið þar oft!“

Ekki fýlugjarn maður

– Er ekki bara málið að þér
sjálfum fylgir alltaf fjör? Þú
ert að vísu hávirðulegur mað-
ur, sparisjóðsstjóri og áður
oddviti á Flateyri og fram-
kvæmdastjóri Fjórðungssam-
bandsins, en oft líturðu miklu
frekar út eins og prakkari...

„Þakka þér fyrir. Ég vildi
gjarna að mér væri lýst svona!
Ég er fremur glaðsinna og hef
gaman af því að skemmta mér.
Þó að ég segi sjálfur frá, þá á
ég fremur auðvelt með að hafa
gaman af hlutunum.“

– Varstu uppátektasamur
krakki?

„Nei, ég held að ég hafi
verið mikill mömmustrákur,
ef ég mætti nota það orð.
Vissulega tók ég þátt í prakk-
arastrikum, en ég var áhrifa-
gjarn krakki og átti yfirleitt
ekki sjálfur hugmyndirnar að
prakkarastrikunum.“

– En er hann kannski prakk-
ari á seinni árum?

Guðlaug: „Nei, hann er ekki
neinn prakkari, en hann er
sannarlega ekki fýlugjarn
maður!“

Áskrifandi að Neistanum
og Stéttabaráttunni

– Nú ert þú hættur í póli-
tísku vafstri, eftir að þú réðst
til Fjórðungssambandsins og
síðan að sparisjóðnum....

„Ég hætti í sjálfri sveitar-
stjórnarpólitíkinni, en ég hætti
örugglega seint í pólitík. Ég
er einfaldlega sú manngerð,
að ég á erfitt með að taka ekki
afstöðu til mála. Ég hef lengi
fylgt Sjálfstæðisflokknum og
sé ekki fram á að breyta því
mikið á næstunni. Á mennta-
skólaárum í Reykjavík var ég
hins vegar mjög vinstrisinn-
aður. Jafnvel svo vinstrisinn-
aður að ég rakst hvergi í
neinum hefðbundnum stjórn-
málaflokki. Ég var áskrifandi
að bæði Neistanum og Stétta-
baráttunni. En það er dálítið
merkileg saga hvernig ég
gerðist sjálfstæðismaður. Eftir
að við Gulla komum hingað
vestur á sínum tíma, þá var
Einar Oddur orðinn leiður á

því að vera formaður Sjál-
fstæðisfélags Önundarfjarðar,
en hann hafði gegnt því
embætti mjög lengi. Það var
útlit fyrir að við hjónin mynd-
um setjast að hér á Flateyri,
og Einar kallaði mig á sinn
fund þar sem hann og Kristján
J. Jóhannesson þáverandi
sveitarstjóri tilkynntu mér að
ég ætti að koma á aðalfund
Sjálfstæðisfélagsins þá um
kvöldið og þar yrði ég kjörinn
formaður...“

– Lýðræðislegri kosningu
væntanlega...

„Já, þetta var allt ákaflega
lýðræðislegt, að sjálfsögðu!“

Talinn öruggur
flokksmaður

– Varstu kannski ekki neitt
við Sjálfstæðisflokkinn riðinn
fyrir þann tíma?

„Jú, ég hafði áður verið
skrifaður inn í Félag ungra
sjálfstæðismanna, en reyndar
án þess að óska eftir því
sjálfur, eins og kannski var
algengt á þeim árum...“

– Og er kannski enn...

„...og menn álitu mig nokk-
uð öruggan flokksmann þegar
þarna var komið sögu. Faðir
minn var mikill sjálfstæðis-
maður og menn töldu að ég
myndi enda í sömu gröf og
hann í pólitíkinni. Ég var svo
formaður félagsins ein sextán
ár og hætti fyrir tveimur árum.
Þá var ég búinn að fá fyllilega
minn skammt, líkt og Einar
Oddur á undan mér.“

– Hvern léstu þá kjósa
„lýðræðislegri kosningu“ í
þinn stað?

„Það bar nú ekki að á sama
hátt og þegar ég tók við.
Núverandi formaður er Hinrik
Kristjánsson. Annars er þetta
ekki mjög íþyngjandi starf að
vera formaður Sjálfstæðis-
félags Önundarfjarðar. Samt
hafði það eitt fram yfir mörg
önnur pólitísk félög hér á
svæðinu: Það hélt þó fundi og
fjallaði reglulega um sveitar-
stjórnarmálin og ég held að
styrkur sjálfstæðismanna hér
á Flateyri hafi að talsverðu
leyti byggst á því hversu
öflugt starfið var innan félags-
ins, þrátt fyrir allt. Þar var
unnið fyrir opnum tjöldum og
fólk átti möguleika á því að
hafa áhrif á framgang mála
innan félagsins. Í fyrstu sveit-
arstjórnarkosningunum sem
ég tók þátt í, árið 1982, þá
sameinuðust vinstri menn á
móti okkur. Ég held að ég hafi
aldrei lifað eins æsispennandi
augnablik eins og við talning-
una í þeim kosningum. Þegar
talningu var að ljúka og aðeins

eitt utankjörfundaratkvæði
ótalið vorum við með 137 at-
kvæði en vinstri menn með
136. Þeir höfðu stöðugt sótt á
meðan utankjörfundarat-
kvæðin voru talin. En við
áttum síðasta atkvæðið og
höfðum því sigur með tveggja
atkvæða mun. Það var ólýsan-
leg tilfinning þegar síðasta
atkvæðið var í höfn, eins
konar spennufall, rétt eins og
einhver gæsahúðarstraumur
færi um líkamann. Við töpuð-
um svo kosningunum fjórum
árum seinna en unnum síðan
tvennar næstu kosningar þar
á eftir.“

Oddvitastarfið, Magnea
og Ægir Hafberg

– Hvað varstu lengi oddviti
hér á Flateyri?

„Samtals var ég oddviti í
níu ár. Ég hætti þegar ég fór til
Fjórðungssambandsins sum-
arið 1995 en Magnea Guð-
mundsdóttir tók við. Ég held
að margir hafi ekki gert sér
grein fyrir því, að þegar
snjóflóðið féll í október var

Magnea einungis búin að
gegna starfi oddvita frá lokum
júlí, eða tæpa þrjá mánuði. Í
ljósi þess finnst mér ennþá
merkilegra hvað hún stóð sig
óskaplega vel í þeim hörm-
ungum öllum og því sem á
eftir fylgdi og allri þeirri vinnu
sem var í kringum það. Hún
stóð sig vissulega með mikl-
um glæsibrag. En það var
sannarlega ekki vegna þess
að hún væri með svo mikla
reynslu í sveitarstjórnarmál-
um. Í fjögur ár var ég í
stjórnarandstöðu hér í hrepps-
nefndinni, á meðan Ægir
Hafberg fyrrverandi spari-
sjóðsstjóri var oddviti.

– Forveri þinn í starfi...
„Já. Samstarf okkar Ægis

gekk alla tíð ákaflega vel. Við
vorum saman í hreppsnefnd í
átta ár. Við áttum til að rífast
alveg heiftarlega, börðum í
borðið og tókum miklar snerr-
ur, en við fórum aldrei af fundi
öðruvísi en vinir og það held
ég að hafi verið mikill styrkur
fyrir starfið í sveitarstjórninni.
Og svo fór að lokum að hann
valdi mig sem eftirmann sinn
í sparisjóðnum.“

�Heldurðu
það, Gulla?�

– Áttu annars nokkra óvini?
„Ég held bara ekki. Held-

urðu það, Gulla? Ég á mjög
gott með að lynda við fólk og
starfa með öðrum og ég held
að það sé ein af sterkari

hliðum mínum. Enda hef ég
ofboðslega gaman af því að
vinna með fólki. Félagsstarf
er svo gefandi, vegna þess að
þú kynnist svo mörgum. Fólk-
ið mitt tekur eftir því, þegar
við erum á labbi í Reykjavík
eða í rauninni hvar sem er,
hvað ég þekki feykilega mar-
ga. Konunni minni finnst það
stundum dálítið óþægilegt,
vegna þess að henni finnst að
hún eigi þá að þekkja alla
líka...“

Guðlaug:  „Ég er svo
ómannglögg.“

Eiríkur: „Ég hef kynnst
mjög mörgum í gegnum sveit-
arstjórnarmálin og orkumálin
og margt fleira. Það sem eftir
situr er kunningsskapurinn og
vináttan.“

– Ert þú pólitísk?
Guðlaug: „Ég er nú ekki

stórlega pólitísk.“

�Hver er þessi Guðlaug
 Auðunsdóttir?�

Eiríkur: „Ég skal segja þér
eitt, Hlynur minn, að Gulla
vissi ekki einu sinni að hún

Eiríkur Finnu
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ur og Guðlaug
væri pólitísk. Hún vissi ekki
einu sinni að hún væri í
stjórnmálaflokki. Þannig var,
að þegar ég var orðinn for-
maður Sjálfstæðisfélagsins,
þá kom vinur okkar Þorvaldur
Garðar Kristjánsson í heim-
sókn einu sinni sem oftar.
Hann kom oft til okkar og ég
fór iðulega með hann hér um
svæðið, enda var hann þing-
maður okkar og fæddur hér í
Valþjófsdal í Önundarfirði.
Svo vill hann fá að sjá félaga-
talið í Sjálfstæðisfélaginu og
við Gulla sitjum með honum
inni í stofu á meðan hann les.
Hann skoðar félagatalið
gaumgæfilega og spyr um
deili á því fólki sem hann
kannast ekki við, hver þessi
sé eða hinn. Svo kemur að því
að hann spyr: Hver er þessi
Guðlaug Auðunsdóttir? Ég
varð dálítið vandræðalegur og
segi um leið og ég gjóa aug-
unum á Gullu: Það er nú
konan mín. Þá lemur Þor-
valdur á lær sér og segir:
Hvernig læt ég, hvernig læt
ég, fyrirgefðu mér, Guðlaug
mín, fyrirgefðu mér. En það
sérstaka við þetta atvik var

ekki að Þorvaldur Garðar
blessaður skyldi ekki átta sig
á því hver þessi Guðlaug væri,
heldur hitt, að Gulla vissi ekki
sjálf að hún var í Sjálfstæðis-
félaginu. Í þetta skipti hélt ég
að hún myndi drepa mig með
augnaráðinu.“

– Er þér kunnugt um hvort
þú ert ennþá í félaginu?

Annað fólk
forðaði sér

Guðlaug: „Já, ég er ennþá í
félaginu. Ég hef ekki komist
út út því enn. En ég kem ekki
af sjálfstæðisfólki eins og
Eiríkur. Pabbi minn var mikill
Alþýðubandalagsmaður.“

Eiríkur: „En börnin hans
sem eru búsett á Íslandi eru
öll sjálfstæðisfólk. Tengda-
faðir minn var með skemmti-
legri mönnum sem ég hef rætt
við um pólitík. Við áttum það
stundum til að fá okkur í glas
og spjalla saman um pólitík.
Þá nötraði húsið og annað fólk
forðaði sér burt. En við enduð-
um jafnan á því að vera
sammála um eitt: Við vildum

báðir bæta hag allra í samfé-
laginu, en ekki bara sumra.
Hann var mikill jafnaðarmað-
ur að eðlisfari.“

Flokkur A plús
– Ert þú ekki líka jafnaðar-

maður?

„Ég hef nú stundum haft
það á orði. Og meira að segja
kom í ljós að blóðflokkurinn
minn er ekki bara A, heldur
meira að segja A plús. Karvel
Pálmason vinur minn hefur
stundum sagt mér að ég sé
jafnaðarmaður. En ef átt er
við þann stjórnmálaflokk sem
ber nafnið Jafnaðarmanna-
flokkur Íslands, Alþýðuflokk-
urinn, þá er ég vissulega ekki
jafnaðarmaður í þeim skiln-
ingi, eins og þú veist. Ég er
aftur á móti jafnaðarmaður í
þeim skilningi að ég vil að
allir eigi sömu tækifæri í sam-
félaginu. Þar með er ekki sagt
að ég vilji að allir menn séu
eins. Ég vil að allir fái hvatn-
ingu og tækifæri til þess að
rækta og nýta hæfileika sína,
hver á sínu sviði. Ég aðhyllist
ekki hugmyndafræði vinstri

flokkanna.“

Einar Oddur Kristjánsson
– Það er naumast hægt að

koma til Flateyrar og ræða
hér um menn og málefni án
þess að nefna Einar nokkurn
Odd Kristjánsson. Segðu frá
kynnum þínum af honum og
samstarfinu við hann...

Eiríkur: „Ég er alveg sam-
mála þessu sem þú segir um
Einar Odd og mér þykir vænt
um að þú skulir spyrja mig
um kynni mín af honum. Ég
hef þekkt hann frá því að ég
man fyrst eftir mér. Hann kom
oft á æskuheimili mitt og
síðan kynntist ég honum vel
þegar ég var í námi í Reykja-
vík. Þá átti hann það oft til að
bjóða mér upp á kaffi eða
eitthvað annað þegar hann var
á ferð syðra og spjallaði oft
við mig um hvað ég hygðist
gera í framtíðinni. Hann var
þess mjög hvetjandi að ég
kæmi aftur heim til Flateyrar
að loknu námi. Reyndar var
hér annar maður sem einnig
hvatti mjög til þess að ég
kæmi aftur vestur, en það var

Guðvarður Kjartansson, Al-
þýðubandalagsmaður. Þessir
menn voru báðir mjög áhuga-
samir um að ungt fólk kæmi
heim aftur til starfa hér á
svæðinu að lokinni skóla-
göngu. Það var ekki síst fyrir
hvatningu þeirra að ég kom
aftur hingað heim til Flateyrar.
Og svo var það Kristján
Jóhannesson þáverandi sveit-
arstjóri, sem réð mig sem
verkstjóra við sundlaugar-
bygginguna hér á Flateyri
vorið 1978. Það var upphafið
að búsetu okkar hér.

Eftir að ég var kominn
hingað með fjölskylduna og
var búinn að starfa hálft annað
ár í byrjun síðasta áratugar
sem byggingafulltrúi hjá
Flateyrarhreppi, þá stóðum
við hjónin á krossgötum og
það kom alveg eins til greina
að flytjast burt. Ég var þá far-
inn að vinna í hlutastarfi hjá
Tækniþjónustu Vestfjarða.
Um þær mundir var Einar
Oddur að huga að því að
tölvuvæða Hjálm hf. og vildi
fá mig til þess að sjá um þá
hluti fyrir sig. Enda þótt ég
vissi nánast ekkert um tölvur

á þeim tíma ákvað ég að slá til
og ráða mig til Hjálms og
byrjaði þar 15. mars 1983.
Þar var ég síðan alveg til 1.
apríl 1995 þegar ég fór til
F jórðungssambandsins.
Reyndar var ég undir það
síðasta hjá Fiskvinnslunni
Kambi, sem síðan sameinað-
ist Hjálmi en er nú hluti af
Básafelli. Einar Oddur hefur
alla tíð verið vinur okkar og
félagi og kannski er einmitt
þess vegna erfitt fyrir okkur
að lýsa honum. Við erum svo
nátengd honum. Þegar ég hef
verið að hæla honum fyrir
eitthvað hefur hann sagt:
Passaðu þig, Eiríkur, oflof er
háð.“

Ber ekki nógu mikla
virðingu

 fyrir pappírum
„Einar Oddur er auðvitað

ekki gallalaus fremur en aðrir
menn. En hann hefur sína
ákaflega góðu kosti. Einn af
mestu kostum hans held ég
að sé hugmyndaauðgi. Hann
er feykilega skapandi maður

ur og Guðlaug



10 MIÐVIKUDAGUR 26. NÓVEMBER 1997

og á mjög auðvelt með að
koma auga á meginatr iði
hvers máls og sjá það sem
máli skiptir. Hann er einstak-
lega hugmyndaríkur að finna
úrlausnir. Ég held að starf hans
hjá Vinnuveitendasamband-
inu hafi einmitt sýnt hvað
hann á gott með að finna réttu
lausnirnar. Jafnframt á hann
mjög auðvelt með að fá fólk á
sitt band og vinna hugmynd-
um sínum fylgi. En ef við
eigum að tala um gallana, þá
held ég að segja megi – hvað
eigum við að kalla það, Gulla
– að hann beri ekki nógu mikla
virðingu fyrir pappírum. Það
er nokkuð sem honum finnst
ekki skipta máli. Eftir að búið
er að tala um mál, þá finnst
honum það vera afgreitt.
Honum finnst að orð skuli
standa. Þetta er helsti veiki
punkturinn hjá honum. Á hinn
bóginn hefur verið reynt að
spilla fyrir honum með ýmsu
öfundartali og fleiru.

Þar komum við einmitt að
einhverri helstu meinsemd
þessa litla samfélags okkar
hér á Vestfjörðum, hvað menn
eiga erfitt með að unna öðrum
þess að vel gangi hjá þeim.
Mér finnst menn eiga allt of
erfitt með að gleðjast yfir
velgengni annarra. Í litlu
samfélagi í erfiðleikum eins
og hér á Vestfjörðum skiptir
einmitt miklu máli að ein-
hverjum gangi vel, því að það
hefur jákvæð áhrif fyrir sam-
félagið allt. Það er mikilvægt
að fólk sjái að hægt sé að ná
einhverjum árangri hér. Og
það er vissulegt hægt.“

Fjórðungssamband
Vestfirðinga

– Nokkur orð um starf þitt á
stóli framkvæmdastjóra
Fjórðungssambandsins...

„Það var mjög erfið ákvörð-
un að hætta í því starfi. Þar er
nefnilega svo óskaplega mik-
ill jarðvegur fyrir ótæmandi
fjölda hugmynda. Spurningin
er í rauninni fyrst og fremst
um vinnuþrek framkvæmda-
stjórans. Þetta er skemmtilegt
starf, vegna þess að maður er
alltaf að vinna með nýju og
nýju fólki og fást við nýja
hluti. Og einmitt vegna þess
hvað mér finnst gaman að
vinna með mörgu fólki var
það mjög erfitt fyrir mig að
ákveða að hætta hjá Fjórð-
ungssambandinu, þegar mér
bauðst starfið hjá Sparisjóði
Önundarfjarðar. Það var ein-
mitt þannig að ég sóttist ekki
eftir því, heldur bauðst mér
það. Í sjálfu sér sé ég ekkert
eftir að hafa tekið þessa
ákvörðun. Starfið mitt í spari-
sjóðnum er langtum rólegra,
ég er miklu meira heima og
miklu minna á ferðalögum.
Reyndar dregur konan í efa
að ég sé svo miklu meira
heima!

Fjórðungssambandið fjallar
um mál sem varða allt samfé-
lag okkar hér á Vestfjörðum.
Þar held ég að sé nokkurt
vandamál, og ég varð var við
það og leyfi mér að fullyrða,
að sumir sveitarstjórnarmenn
á Vestfjörðum hafa ekki viljað

efla Fjórðungssambandið, því
að þeir hafa verið hræddir við
að það yrði of öflugt. Þeir eru
hræddir um að missa einhver
völd ef sambandið verður of
kraftmikið. Þetta snýst um
valdabaráttu. Ég tel ekki rétt
að dreifa kröftunum hér vestra
eins og sumir sveitarstjórnar-
menn vilja gera. Að því
leytinu er ég miðstýringar-
maður.“

Erfitt að vera
sparisjóðsstjóri

og segja nei?

– Hvernig á það við þig að
vera sparisjóðsstjóri? Þarftu
ekki oft að segja nei og senda
mönnum leiðinleg bréf?

„Ég hélt að það yrði erfitt
fyrir mig að segja nei. Hins
vegar hef ég komist að því, að
það er ekki alltaf nauðsynlegt
að segja nei beint út, þó að
það komi vissulega fyrir, það
er ekki hægt annað. En besta
leiðin er að fara rólega yfir
stöðu málanna með viðkom-
andi og hjálpa honum til að
skilja að hann einfaldlega geti
ekki tekið lán. Sumir eru mjög
þakklátir fyrir það. Svo hafa
manni stundum orðið á herfil-
eg mistök, maður hefur talið
sig vera að hjálpa fólki þegar
það hefur ekki orðið til neinn-
ar hjálpar, heldur jafnvel til
tjóns fyrir báða aðila. En að
jafnaði er þetta mjög gott og
skemmtilegt starf.

Að sumu leyti er þetta allt
öðruvísi en ég átti von á. Þarna
er um að ræða miklu meiri
félagslega aðstoð en ég gerði
mér grein fyrir. Fólk er ekki
endilega alltaf að koma í
sparisjóðinn til þess að leita
lausna á peningavandamál-
um, heldur allskonar vanda-
málum, jafnvel hjúskapar-
vandamálum. Auðvitað teng-
ist þetta þó oft meira og minna
peningum.

Ein ástæða þess að ég ákvað
að söðla um og fara til spari-
sjóðsins voru þau persónulegu
átök sem fylgdu í kjölfar
snjóflóðsins hér á Flateyri.
Það voru mikil átök fyrir
fjölskylduna að ganga í gegn-
um þá hluti. Í mínum huga er
það stór þáttur í því að byggja
nýju upp nýtt heimili og
heilsteypta fjölskyldu, nánast
frá grunni, að hún sé saman.
Þetta snerist ekki um tekjur.
Þær eru svipaðar á báðum
stöðum. Hér er ég aftur á móti
í miklu meiri nálægð við kon-
una og synina.“

Snjóflóðið og
 eftirköst þess

– Ég vildi bíða með að
minnast á þessi mál og sjá
hvort þið kæmuð að þeim
sjálf...

„Það er dálítið misjafnt
hvernig við erum stemmd
fyrir því að tala um þetta. Hins
vegar ákváðum við strax að
ræða hlutina á hreinskilinn
hátt og ég held að það hafi
hjálpað okkur mikið.“

Guðlaug: „Okkur var ráð-
lagt að loka þessa atburði ekki
inni, heldur ræða um þá.“

Eiríkur: „Eftir snjóflóðið

ekki fest mig við neitt. Þá
settist ég við tölvuna og fór
að skrifa niður atburðarásina.
Ég sat við þetta einhverja
klukkutíma og þá gerðust
ótrúlegir hlutir. Mér létti og
ég varð eins og nýr maður.
Starfsþrekið og einbeitingin
komu á ný og mér leið eins og
ég væri búinn að afgreiða
eitthvað sem hefði legið á mér
lengi. En vissulega er ég ekki
búinn að vinna úr þessu öllu
enn.“

Guðlaug: „Tíminn vinnur
með okkur. Þetta er mikil
reynsla að lenda í, kannski
sérstaklega fyrir börnin. En
við stöndum öll saman.“

Eiríkur: „Niðurstaða okkar
var sú að best væri fyrir okkur
að koma aftur heim til Flateyr-
ar. Og foreldrar mínir og
systkini voru svo rausnarleg
að þau gáfu okkur æskuheim-
ilið hérna að Grundarstíg 2,
og hér erum við búin að koma
okkur fyrir.“

Kominn á fjórðu
gráðu í laxveiðinni

– Snúum okkur aftur að
léttara hjali. Þegar sparisjóðs-
stjórinn er búinn í vinnunni
og búinn að sinna öllu öðru
sem hann þarf að gera –
hvernig fer hann að því að
eyða öllum tómstundunum?

Eiríkur: „Ég hef gaman af
laxveiði. Og við hjónin eigum
saman trillu. Við keyptum
okkur úreldingartrillu í fyrra
á 270 þúsund krónur og
nefndum bátinn Hinrik Guð-
mundsson eftir afa mínum.
Svo er ég í Rótarýklúbbi Ísa-
fjarðar, reyndar eini „utanbæj-
armaðurinn“ þar. Og ég er í
Frímúrarareglunni.“

– Eruð þið bæði í laxinum?
Guðlaug: „Ég hef ekki

þolinmæði í slíka veiði. Ég
get aftur á móti veitt á sjó-
stöng. Það gengur nógu hratt
fyrir mig.“

Eiríkur: „Í laxveiðinni eru
mörg stig, svipað og í Frímúr-
arareglunni. Menn byrja mjög
frumstætt en á efsta stiginu
eru þeir alveg hættir að veiða,
segja bara veiðisögur og
drekka viskí. Ég er hins vegar
ekki kominn mjög langt á
þróunarbrautinni.“

– Á hvaða stigi ertu núna?
„Ég er byrjaður á flug-

ustönginni og svolítið byrj-
aður á bjórnum og viskíinu á
kvöldin. Það mun vera fjórða
stigið. En það er ekki bara
laxveiðin sjálf sem er
skemmtileg, heldur ekki síður
félagsskapurinn. Það er allt í
lagi að koma heim með öngul-
inn í rassinum ef félagsskap-
urinn er góður.“

Guðlaug: „Ég hef að vísu
einu sinni náð að tylla mér á
fyrsta stigið í laxveiðinni. Við
heimsóttum Engilbert Ing-
varsson vin okkar í laxeldis-
stöðina inni í Reykjanesi. Þar
voru seld veiðileyfi í eldis-
kerunum og maður fékk fisk í
hverju kasti. Ég er góð í svo-
leiðis veiði.“

Áhöfnin á Hinrik
Guðmundssyni

– Hvort ykkar er skipstjóri

á trillunni?
Eiríkur: „Reyndar tók ég

pungaprófið í Farskóla Vest-
fjarða í vetur, þannig að ég er
skipstjórinn. En Gulla er
ekkert síður áhugamanneskja
um trilluna en ég. Hún er
mikið hreystimenni á sjó og
verður aldrei sjóveik, öfugt
við mig.“

– Ekki veiðið þið lax á
trillunni...

Eiríkur: „Ekki nema hvað
við fengum einu sinni fjórtán
punda lax í rauðmaganet, en
hann var svo illa farinn að við
urðum að henda honum.“

– Hvaða störf hefur eigin-
konan einkum með höndum
um borð, fyrir utan að hjúkra
skipstjóranum í sjóveikinni?

Guðlaug: „Ég er nú aðal-
lega á sjóstönginni, en svo fæ
ég stundum að grípa í stýrið
þegar kapteinninn stendur í
aðgerð.“

Eiríkur: „Hún er mjög góð
á sjónum og miklu betri
vélstjóri en ég. Í sumar fórum
við á sjóinn einu sinni sem
oftar og þá ofhitnaði vélin svo
að ég varð að drepa á henni.
Konan spurði: Vantar ekki
bara vatn á vélina? Ég vissi
að vélin var sjókæld og fuss-
aði náttúrlega og hristist allur
yfir þessari fáfræði konunnar
að halda að það vantaði vatn á
sjókælda vél. Svo tókst okkur
að komast í land með því að
taka svolitla spretti og drepa
á vélinni á milli. Við lögðum
að hérna við smábátabryggj-
una og fyrsti maðurinn sem
kom okkur til aðstoðar spurði:
Vantar ekki bara vatn á vélina?
Og það kom í ljós að það
vantaði einmitt vatn á hana.
Það eru til fleiri sambærileg
dæmi um vit mitt á vélum.“

– Komdu með þau...
Eiríkur: „Nei, ég held að ég

sé ekkert að auglýsa það
frekar.“

– Væntanlega megið þið
ekki fiska mikið á svona bát...

Eiríkur: „Nei. En við skul-
um ekki fara mikið út í afla-
tölur hér. Það er leyfilegt að
fiska fyrir fjölskylduna. En
einn góður maður hefur bent
á, að við Íslendingar séum í
rauninni allir ein fjölskylda...“

Guðlaug keypti grunninn
og efnið í húsið

– Margir Vestfirðingar sem
fara í burtu til náms koma
ekki aftur.  Af hverju komst þú
aftur heim og settist að á
Flateyri að námi loknu?

Eiríkur: „Þegar við hjónin
komum fyrst saman hingað
vestur árið 1978, þá líkaði
Guðlaugu svo vel við staðinn
að hún vildi strax setjast hér
að. Þegar ég síðan fékk vinnu
hérna, þá ákvað hún að kaupa
grunninn að húsinu við Unn-
arstíg 3 fyrir spariféð sitt og
allt timbrið í húsið líka, þannig
að þetta var fyrst og fremst
hennar ákvörðun að setjast hér
að. Hér vildi hún búa og ala
upp sín börn. Þetta var mjög
ánægjulegt fyrir mig. Og hér
höfum við átt ákaflega góðan
tíma. Í svona litlu samfélagi
verður einstaklingurinn svo
miklu stærri. Ef ég hefði sest
að í Reykjavík til frambúðar,
þá hefði ég til dæmis aldrei á

Guðlaug: „Eiríkur er ekkert öðruvísi en allir sjá. Hann er
mjög geðgóður og jákvæður maður. Stundum óþolandi
jákvæður! En það er mjög gott að búa með honum.“

Eiríkur: „Hún þorir ekki að tala um slæmu hliðarnar.“
fórum við fjölskyldan suður.
Fáum vikum seinna fór ég að
vinna í Reykjavík en kom
síðan fljótlega vestur aftur til
að að vinna á skrifstofu
Fjórðungssambandsins á Ísa-
firði, reyndar allt of snemma.
Mér fannst alveg sjálfsagt að
kona mín og synir fengju
áfallahjálp sem boðið var upp
á fyrir sunnan, en ég sá ekki
nokkra þörf á slíku fyrir
sjálfan mig. Ég taldi mig víst
svo heilsteyptan og harðan...“

Guðlaug: „Fjölskyldufaðir-
inn sterki!“

Eiríkur: „En svo var það
einhvern tímann um mánaða-
mótin janúar-febrúar um vet-
urinn að konan sló í borðið og
sagði: Næst þegar þú kemur
suður, þá áttu tíma hjá áfalla-
hjálpinni. Og ég fór þangað.
Reynsla mín af því er í stuttu
máli sú, að ég ráðlegg öllum

sem lenda í einhverri válegri
lífsreynslu að gera slíkt. Þér
er ekki endilega sagt nákvæm-
lega hvernig þú eigir að taka á
hlutunum, en þér er hjálpað
til þess. Það gerist ekki nema
maður vilji það sjálfur. Til-
hneigingin er að loka svona
atburði inni í einhverju búri,
maður vill ekkert af þessu vita.
Það er svolítið erfitt að líta
inn í þá skápa. Áfallahjálpin
aðstoðar mann við að opna
skápana og takast á við þau
vandamál sem eru þar fyrir
innan.

Annað gerði ég, sem hjálp-
aði mér ótrúlega mikið. Ég
man vel eftir fullveldisdeg-
inum 1. desember 1995. Þá
var ég að vinna, eða öllu held-
ur ætlaði að vinna, en ég gat
það einfaldlega ekki. Ég gekk
um gólf á skrifstofunni hjá
Fjórðungssambandinu og gat
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Vélskipið Hinrik Guðmundsson við bryggju á Flateyri eftir vel heppnaðan túr, þar sem veitt var í matinn handa
fjölskyldunni. Meðal háseta að þessu sinni var Ægir Hafberg, fyrrverandi sparisjóðsstjóri, sem er fremst á myndinni.

ævinni staðið upp á fundi og
haldið ræðu, býst ég við. Ég
hefði aldrei byrjað.“

Guðlaug: „Það eru forrétt-
indi að fá að ala upp börn úti
á landi. Ég skil ekki hvað fólk
sækir í fjölmennið og streituna
fyrir sunnan. Við kynntumst
því aðeins þegar við dvöld-
umst þar eftir snjóflóðið.“

Þegar heimilisfaðirinn
leiðréttir kúrsinn hjá

konunni

– Lýstu Eiríki Finni...
Guðlaug: „Á ég nú að fara

að lýsa honum?“
Eiríkur: „Hún má alveg lýsa

mér. Ég tek hana bara í gegn
þegar þú ert farinn.“

Guðlaug: „Eiríkur er ekkert
öðruvísi en allir sjá. Hann er
mjög geðgóður og jákvæður
maður. Stundum óþolandi já-
kvæður! En það er mjög gott
að búa með honum.“

Eiríkur: „Það getur nú
hvesst stundum...“

Guðlaug: „Já, vissulega, en
á móti kemur að hann er mjög
sáttfús. En hann fær ekki nein
verðlaun fyrir að sjá um
heimilisstörfin.“

Eiríkur: „Ég reyni að leið-
rétta kúrsinn öðru hverju
þegar henni finnst keyra úr
hófi fram hvað ég sinni þessu
lítið. Þannig hef ég drifið mig
að setja í þvottavélina og
eyðilagt allt sem ég setti í
hana. Ég hef líka sett í þurrk-
arann og eyðilagt allt. Svona

fer ég að því að leiðrétta kúrs-
inn hjá henni. Það líður dálítill
tími þangað til að hún fer að
tala um þetta næst.“

– Eldar hann eitthvað?
„Já, það kemur fyrir. Hann

sér algerlega um grillið. Það
er hans hlutverk.“

– Eyðileggur hann ekki allt
þar líka?

Guðlaug: „Nei. Hann er
mjög góður að grilla. Og
snillingur að matreiða kola.
Hann getur alveg það sem
hann vill þegar hann tekur sig
til.“

Eiríkur: „Ég er góður í
öllu.“

Guðlaug: „Hann er hand-
laginn og góður í öllu sem
viðkemur smíðum.“

Eiríkur: „Hún þorir ekki að

tala um slæmu hliðarnar.“

Kvöldið líður fljótt...
Kvöldið líður fljótt að

Grundarstíg 2 á Flateyri.
Umræðuefnin eru óþrjótandi
og ljóst er að ekki er hægt að
gera nema fáu einu skil af því
sem ber á góma og vert væri
að færa í letur. Þar á meðal
eru æskuminningarnar, sagan
af verslunarrekstri Greips
Guðbjartssonar á Flateyri,
samfélagið hér fyrir vestan,
veiðisögurnar...

Kannski bíður það betri
tíma.

Hlynur Þór Magnússon.

Sandafell ehf., á Þingeyri

Leigir verslunarhúsnæði
Kaupfélags Dýrfirðinga

um, en við teljum okkur hafa
ákveðið forskot á þá, þar sem
við erum lengra í burtu frá
Ísafirði en þeir eru. Við förum
út í þetta vegna mikillar hvatn-
ingar heimamanna sem  vilja
hafa verslun hérna á staðnum
og ég vona að þeir  sjái sér
hag í að versla frekar í heima-
byggð, en t.d. á Ísafirði. Ég
lét FÍB reikna út fyrir mig

kostnað við að aka frá Þing-
eyri til Ísafjarðar og til baka,
en þeir fengu út að slík ferð
kostaði 3.200 krónur að lág-
marki. Þetta verður fólk að
setja með í innkaupakörfuna
sína,“ sagði Líni Hannes í
samtali við blaðið.

Rekstur matvöruverslunar
verður með svipuðu sniði og
var hjá KD, að sögn Lína, en

auk matvöru er í versluninni
boðið upp á búsáhöld, ritföng,
bækur, leikföng, rafmagns-
vörur og fleira. Aðspurður um
hvort gera ætti eitthvað sér-
stakt í tilefni opnunarinnar,
sagði Líni að fólk þyrfti bara
að koma og athuga hvort ein-
hver opnunartilboð eða slíkt
væru í boði.

Á fimmtudag tók til starfa
ný verslun í húsnæði því sem
áður var í eigu Kaupfélags
Dýrfirðinga á Þingeyri. Það
er fyrirtækið Sandafell ehf.
sem stendur að rekstrinum,
og leigir húsnæðið til sex
mánaða af Lífeyrissjóði Vest-
firðinga, sem leysti það til sín
í kjölfar gjaldþrots KD en auk
þess var búnaður og lager
keyptur af þrotabúi fyrirtækis-
ins. Eigendur Sandafells eru
Sigurður Friðfinnsson á Ket-
ilseyri og synir hans, Líni
Hannes Sigurðsson og Jón
Reynir Sigurðsson. Þrír starfs-
menn deila með sér tveimur
stöðugildum í versluninni til
að byrja með, en verslunar-
stjóri er Katrín Gunnarsdóttir.

„Við erum að reyna að hafa
frumkvæði að því að byggð
haldist hér, en menn hafa reynt
það með misjöfnum árangri.
Maður hefur svo sem heyrt að
verslunareigendur í Súðavík,
Suðureyri og Flateyri séu
ekkert of sælir af rekstri sín-

Húsnæði Kaupfélags Dýrfirðinga á Þingeyri.

Skólahús og
kryddpíur

Í síðustu viku bar tvennt einna hæst í fréttum. Hið fyrra eru
deilur um skólahúsnæði á Ísafirði og hið síðara klofningur í
Kvennalistanum. Á sama tíma og fjallað er um byggðaþróun á
Íslandi, þar sem gert er ráð fyrir að á næstu 10 árum muni fólki
búsettu á Vestfjörðum fækka um 25% og verða um 6500, ber
deilur í fjórðungnum hæst. Í Vesturbyggð deila menn um staðsetn-
ingu minnismerkis, í Ísafjarðarbæ um hús undir grunnskóla.
Framkoma bæjarstjórnar Vesturbyggðar í garð Egils Ólafssonar
á Hnjóti er dæmigerð um viðbrögð sveitarstjórna í hnignandi
héraði. Auk þess er hún til skammar.

Á Ísafirði eru tök bæjarstjórnar á húsnæðismálum grunnskólans
að verða þvílíkur farsi, að annað eins er vandfundið. Hér skal
ekki lagt mat á gagnsemi þess að breyta frystihúsi Norðurtangans
í grunnskóla. En hjá því verður ekki litið, að Norðurtanginn rann
saman við Básafell og Básafell seldi Þróunarsjóði
sjávarútvegsins húsið á sama tíma og forsvarsmenn
bæjarstjórnar ákváðu að kaupa það. Á sama tíma
var einn bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins,
sem einnig er meðal æðstu stjórnenda
Básafells, með uppsteyt, en gekk í sig.
Almenningur dregur sínar álykt-anir.
Vissulega var skynsamlegt af
bæjarstjórn að fá skýrslu um
húsnæðiskosti. En því miður var
það bæði of seint og byrjað á
öfugum enda. Og nú er skýrslan
lögð fram og bent á tölur.

Það vekur undrun, en skýrir um
leið brottflutning fólks, að ekki var
leitað til fyrirtækja í héraði um
skýrslugerð, heldur suður. Á
Ísafirði starfrækir ein stærsta
og virtasta verkfræðistofa
landsins, kennd við Sigurð
Thoroddsen, útibú. Nú ef hún
var ekki nógu góð, þá er einnig
starfandi Tækniþjónusta Vestfjarða.

Enn dregur almenningur, kjósendur, ályktanir, sem ekki auka
traustið á bæjarstjórn.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar, sem er margklofin í málinu, bendir
á nauðsyn hraðra vinnubragða. Það er rétt, en ríkir ekki lýðræði
í Ísafjarðarbæ? Mættum við fá betra að heyra næst.

Bjóða Kryddpíur klofið?

En það er fleira klofið nú um stundir. Kvennalistinn, þetta
sérstæða og jafnframt undarlega og um leið heimsfræga fyrirbæri,
hefur nú klofnað. Á Úlfljótsvatni, þar sem skátar hafa gjarnan
stillt saman strengi sína, klofnaði Kvennalistinn á landsþingi
sínu. Um hvað varð þessi heiftarlegi ágreiningur? Hann varð um
afstöðu til sameiningar vinstri manna. Sannast sagna kom hið
rétta eðli þessara samtaka í ljós. Þær sem alla tíð hafa blekkt
sjálfar sig og aðra, kjósendur þar á meðal,  sýndu nú sitt rétta
andlit. Það er ekkert ljótt við að vera vinstri sinnaður frekar en
hægri sinnaður. Um er að ræða skoðanir. Það sem kynni að vera
ljótt er að leyna því, sigla undir fölsku flaggi. Svo sannarlega
hafa kvennalistakonur kryddað daglegt líf með landsþingi sínu.
Þær eru sannkallaðar kryddpíur, þótt ekki hafi þær sömu
framgöngu og hinar bresku, sem heilla ungdóminn.

Heldur eru þó örlög Kvennalistans dapurleg. Þær sem telja sig
hafa getað haldið í og  hangið á pólitískum völdum á vegum
Reykjavíkurlistans gera það óspart. Hinar sem trúðu á samtök
kvenna óháð hægri og vinstri í stjórnmálum eru ósáttar og hætta.

Hver telst barnakryddið og hver óþekka kryddið skal ósagt
látið. En einhvers staðar leynist sannleikskrydd og fyrir það
þakka margir nú. Enn einu dulargervi vinstri manna hefur verið
kollvarpað. Kvennalistinn er genginn sér til húðar. En í upphafi
var hugmyndin góð. Hún entist bara ekki. Og úlfurinn skríður
undan sauðargærunni þótt í pilsi sé. Blessuð sé minning
Kvennalistans, hinna íslensku kryddpía. Bjóða þær fram klofið
næst?

Allt klofið?
Eitt hið jákvæðasta við sameiningu sveitarfélaga kynni að

vera að flokksbönd bresti. Nútíma flokkakerfi, að Kvennalistanum
frátöldum, er í meginatriðum nærri 80 ára gamalt. Eina sam-
einingin sem hefur heppnast var 1929, þegar Íhaldsflokkurinn
og Frjálslyndi flokkurinn runnu saman í eitt.

En vaxtaverkir Sjálfstæðisflokksins eru enn að brjótast fram
nærri 70 árum síðar. Nægir að taka dæmi af Hafnarfirði fyrir
tveimur árum, Ísafirði  fyrir 7 árum og Borgaraflokkinn fyrir
sléttum áratug. Sögu vinstri manna þarf heila bók til að rekja.
Undir aldarlok er greinilega ákveðin gerjun í gangi. Landsbyggðin
þarf að stilla saman krafta sína og Íslendingar allir, ætli þeir ekki
að verða útundan í Evrópu.

Er kannski allt klofið í íslensku stjórnmálalífi? Ekki skal það
fullyrt og þess er alls ekki óskað. En í sveitarstjórnarmálum er
greinilega þörf nýrrar sýnar. Sem fyrr segir verða Íslendingar að
takast á við stöðu sína í nýjum heimi nú, að minnsta kosti nýrri
Evrópu. Vopnið er aðeins eitt. Samstaða. Hagsmunir þjóðarinnar
krefjast þess. -Stakkur.
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ÓKEYPIS SMÁAUGLÝSINGAR
kaup & sala

Sólgata 11 • 400 Ísafirði
Sími 456 5091

Jóladiskarnir komnir
Verð frá kr. 399.-

ERUM MEÐ ALLT FYRIR
GERVIHNATTASJÓNVARP

Allir nýjustu
geisladiskarnir

Björk, Megaslög, Mono, Sarah
Maclachlan, Sweet 75, Slade,

Alkaholics, Lori Carson, Forest
For The Trees, PPpönk,
Mommyheads, Verve.

Gítarstrengir, bassastrengir,
trommukjuðar, snúrur og

hljóðfæri.

Leigum út aðstöðu til að klippa
og hljóðsetja video.

Sony 29" Nicam stereo sjónvarp
Aðeins 99.900 stgr.-

Panasonic NV-HD620 Hi-Fi
Stereo Aðeins 59.900 stgr.-

Erum með nýju línuna frá Aiwa, ótrúlegt verð!

kaup & sala
ÓKEYPIS SMÁAUGLÝSINGAR

Kristján Pálsson, formaður unglingaráðs BÍ skrifar

Þurfum ekki á hjálp Guð-
mundu Jenný að halda

Í síðasta blaði BB var grein
eftir konu að nafni, Guð-
munda Jenný Hermannsdóttir.
Þessi kona titlar sig sem
stjórnarmann í íþróttafélagi.
Þarna ræðst þessi manneskja
fram á ritvöllinn og skrifar
níðgrein um forystumenn
íþróttamála á Ísafirði og finnur
allt til foráttu í íþróttamálum
hér. Hún telur íþróttafulltrúa
bæjarins, óþurftarmann, veg-
na aldurs og formann ÍBÍ
óhæfan vegna barnleysis.
Þurfa menn að fara um víðan
völl hjá kvenþjóðinni til að
teljast gjaldgengir til forystu
íþróttamála? Hvers konar
skrif eru þetta?

Þessi kona á að biðja okkur
Ísfirðinga, afsökunar á þess-
um níðskrifum, að öðrum
kosti ætti að reka manneskju
með svona hugsunarhátt úr
stjórn íþróttafélags. Ég kann-
ast ekki við að þessi kona hafi
aflað sér upplýsinga hjá Bolta-
félagi Ísafjarðar um starf ungl-
ingadeildar. Til upplýsingar
fyrir þessa konu og aðra er
rétt að segja frá stöðu mála
hér á Ísafirði. Íþróttabandalag
Ísfirðinga stjórnar ekki neinu
íþróttafélagi, heldur er banda-
lag íþróttafélaganna. Íþrótta-
fulltrúi Ísafjarðarbæjar er
starfsmaður þess og leitast við
að gera það sem hann getur til
að hin ýmsu íþróttafélög fái
þá þjónustu sem bærinn getur

legum bæjarfélögum. Vanda-
málið er frekar það að krakk-
arnir vilja vera í öllum grein-
unum. Á veturna verða félögin
að samnýta eitt íþróttahús,
sem að vísu er svolítið erfitt,
en húsið er stórt og glæsilegt.

Á síðasta sumri höfðu
foreldrar áhuga á að vita hvort
við gætum haft leikjanám-
skeið fyrir krakka sem eru sex
ára og yngri. Við gátum það
og buðum upp á slíkt nám-
skeið tvisvar í viku. Krakkar
og foreldrar voru mjög ánægð-
ir og fengum við mikið lof
fyrir. Námskeiðinu stjórnaði
Trausti Hrafnsson íþrótta-
kennari. Allir okkar yngri
flokkar fóru minnst eina ferð
á þau skipulögðu leikjamót

sem hin ýmsu íþróttafélög
halda á hverju sumri og er
liður í starfsemi þeirra. Foreld-
rar hjá okkur velja mótin.
Framkvæmd á þessum mótum
er í höndum mótshaldara og
er ekki litið á þau sem keppni
á milli einstaklinga, heldur eru
mótin haldin til að allir geti
haft gaman af, jafnt krakkar
sem foreldrar.

Ég vona að Guðmunda
Jenný Hermannsdóttir biðjist
afsökunar á þessum ummæl-
um sínum. Við þurfum ekki á
hennar hjálp að halda við
unglingastarf okkar. Hún má
halda sig hjá sínu fyrirmyndar
sveitarfélagi.

-Kristján Pálsson,
formaður unglingaráðs BÍ.

veitt.
Við hjá Boltafélaginu höf-

um fengið ágætis þjónustu hjá
íþróttafulltrúa bæjarins. Hér
á Ísafirði eru íþróttamál yngri
flokka í miklum blóma, þó
svo að aðstaða sé í sumum
greinum ekki nógu góð, en
stöðugt er unnið við að þoka
málum áfram. Hér getum við
boðið krökkunum okkar upp
á hinar ýmsu valgreinar
íþrótta, skíði, þar sem aðstaða
er sú besta á landinu, golf, þar
sem góður völlur er í Tungu-
dal, sund, þar sem sunddeild
Vestra er með öflugt starf. Þá
má nefna körfubolta, hand-
bolta og fótbolta, þar sem
starfsemin er í fullum gangi
og ekki síðri en hjá sambæri-

 ,,Hér getum við boðið krökkunum okkar upp á hinar ýmsu valgreinar íþrótta, skíði, þar
sem aðstaða er sú besta á landinu og golf, þar sem góður völlur er í Tungudal," segir
bréfritari m.a. í grein sinni.

Gallerí Koltra hefur opnað
handverksölu að Aðal-
stræti 44a á Þingeyri ( sem
er ysta íbúðin í gula rað-
húsinu). Þar verður opið
alla laugardaga og sunnu-
daga.

Til sölu er Saab 900 árgerð
1982. Bíllinn er með út-
varpi og segulbandi og
honum fylgja sumar- og
vetrardekk. Verð kr. 70 þús-
und. Upplýsingar í síma 456
4391.

Til sölu er Lada árgerð
1989, þarfnast smá lagfær-
inga. Upplýsingar í síma
456 3448.

Til sölu er Renault Traffic
árg. 1988, 4x4 dísel. Selst
ódýrt vegna flutninga. Upp-
lýsingar í síma 456 7411.

Til leigu eða sölu er
einbýlishús í Bolungarvík.
Nánari upplýsingar gefa
Jósteinn eða Herdís í síma
456 7411.

Sundfélagið Vestri heldur
hlutaveltu laugardaginn
29. nóvember kl. 14 í kjall-
ara Sundhallarinnar.

Aðalfundur Sunnukórsins
verður haldinn þriðjudag-
inn 9. desember kl. 20:30 í
Tónlistarskólanum. Stjórn-
in.

Rjúpur til sölu. Verð kr.
650 pr. stk. Upplýsingar í
síma 456 5482.

Síðastliðinn fimmtudag
hvarf úr anddyri Tónlistar-
skólans á Ísafirði, nýleg blá
Regatta úlpa. Þeir sem hafa
hana undir höndum eða
vita hvar hún er niðurkom-
in, vinsamlegast hafið sam-
band við Henrý eða Jónu í
síma 456 3052 eða komið
henni til okkar að Fjarðar-
stræti 39 á Ísafirði.

Til sölu eru 15� vetrar-
dekk (195x70) í þokkalegu
ástandi en með slitnum
nöglum. Verð kr. 8 þúsund.
Upplýsingar í síma 456
7310.

Grunnvíkingar ath! Hinn
árlegi aðventufagnaður
verður sunnudaginn 30.
nóvember í Félagsheimilinu
í Hnífsdal. Félagar fjöl-
mennið! Nefndin.

Tökum að okkur að vera

jólasveinar til styrktar
unglingadeild Slysavarna-
félagsins. Upplýsingar í
símum 456 4044 og 456
3623.

Til leigu er 3ja herbergja
íbúð. Laus strax. Upplýs-
ingar í síma 456 5045.

Til sölu er MMC Pajero
árg. 1990. Mjög vel með
farinn. Verð kr. 1.200.000.
Upplýsingar gefur Massi í
síma 894 6850.

Til sölu er vel með farinn
MMC Lancer 1500 GLX,
árg. 1987. Upplýsingar í
síma 456 7579 eftir kl. 18.

Reykjanes! Þú sem gleym-
dir klukku á sundlaugar-
bakkanum í Reykjanesi í
haust, vinsamlegast hafið
samband í síma 456 3963.
Margrét.

Nýleg úlpa og skólataska
(full af skóladóti og sund-
fatnaði) hurfu úr anddyri
Tónlistarskóla Ísafjarðar,
fimmtudaginn 20. nóvem-
ber sl. Þeir, sem ábyrgir
eru fyrir hvarfi þessara
hluta, eru beðnir að skila
þeim strax á sama stað. Að-
rir, sem telja sig hafa
einhverja vitneskju um
málið eru beðnir að hafa
samband við skólastjóra
Tónlistarskólans í símum
456 3920 eða 456 3010.
Fundarlaun.

Til leigu eða sölu er lítið
einbýlishús á Eyrinni.
Upplýsingar gefur Árni á
kvöldin í síma 564 0048.

Til leigu er 3ja herbergja
íbúð. Laus strax. Upplýs-
ingar í síma 456 7383.

Skotfélagsmenn! Mót
verða haldin fyrir hagla-
byssu, skammbyssu og
riffil, sunnudaginn 30.
nóvember kl. 13 á nýja
svæðinu upp á heiði ( á
Dagverðardal). Vinsamleg-
ast mætið stundvíslega og
með skot.

Óska eftir skjaldbökum,
helst gefins eða fyrir lítinn
pening. Upplýsingar gefur
Valur Brynjar í síma 456
4259.

Óska eftir bílskúr. Upplýs-
ingar gefur Halldór í símum
456 4280 eða 856 2857.

Grunnskóli Ísafjarðar

Námskeið vegna mis-
þroska og ofvirkni

Sunnudaginn 30. nóvem-
ber mun Kristján Magnús-
son, sálfræðingur á Akur-
eyri halda fyrirlestur um
misþroska og ofvirkni á
vegum foreldrafélags
Grunnskóla Ísafjarðar.

Fyrirlesturinn verður  í
sal grunnskólans og hefst
kl. 15:00. Foreldrar eru
hvattir til að mæta, enda á
þetta mikilvæga efni erindi
til allra foreldra, jafnt á Ísa-
firði sem annars staðar.

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

Fasteignaviðskipti

ÍSAFJÖRÐUR:
Pólgata 6: 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega.
Aðalstræti 13: Efri hæð í tvírýlishúsi
ásamt hálfum kjallara og tvöföldum
bílskúr. Laust fljótlega.
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 2.000.000
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega. Verð:

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

BOLUNGARVÍK:
Höfðastígur 6: U.þ.b. 80m² kjall-
araíbúð. Íbúðin er laus. Verð:
1.200.000,-
Völusteinsstræti 3: Einbýlishús
ásamt bílskúr.
Traðarland 10: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Verð: 7.200.000,-
Skólastígur 21:  3ja herbergja íbúð
á 1. hæð. Íbúðin er mjög falleg og er
auð. Verð kr. 3.700.000,-
Stigahlíð 2 og 4:  2ja og 3ja
herbergja íbúðir. Verð: 1.500.000,-
til 3.000.000,-
Völusteinsstræti 28: 150m²
einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Nýuppgert að utan. Verð:
7.000.000,-
Hafnargata 46: Allt húsið. Selst
ódýrt.
Traðarland 24: 200m² einbýlishús í
lélegu ástandi. Selst ódýrt á góðum
kjörum.

SUÐUREYRI:
Túngata 12: 130 - 140m²
einbýlishús ásamt litlum bílskúr.

Sumarhúsin í Hnífsdal eru nú farin að seljast!

Aðalgata 9: U.þ.b. 90m² einbýlis-
hús.

FLATEYRI:
Eyrargata 5:Einbýlishús, kjallari,
hæð og ris. Grunnflötur ca. 45m².
Húsið er laust. Verð: 3,000,000,-
Eyrargata 9: 76m² e. h. í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr. Stórviðgerð hefur farið
fram á húsinu. Íbúðin er laus. Verð:
3,000,000,-
Bárugata 3: 2x60m² einbýlishús
ásamt garðhúsi og stórum bílskúr.
Afarfalleg eign.
Drafnargata 11: 130m² raðhús ásamt
sólskála og bílskúr. Laust.

PATREKSFJÖRÐUR:
Strandgata 11A: Einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt kjallara. Húsið
er illa farið að innan en er nýklætt að
utan. Verð: 2.600.000,-
Brunnar 2: Rúmlega 170m² ein-
býlishús. Húsið er laust. Verð:
5.500.000.-

Kirkjubær: 100m² einbýlishús á tveimur  hæðum,
 Húsið er laust.

Kirkjuvegur 2: 214m² glæsilegt einbýlishús með inn-
byggðum bílskúr. Laust samkvæmt samkomulagi.6.300.000,-

Silfurgata 11: 3ja herbergja íbúð á
1. hæð. Verð: 4.000.000,-
Stórholt 11: 3ja herbergja íbúð á
3. hæð fyrir miðju. Laus. Verð
4.300.000,-
Strandgata 7: Þetta hús er nú til
sölu á aðeins kr. 6.500.000,-
Pólgata 4: 5 herbergja íbúð á 3.
hæð. Verð: 3.600.000,-Stakkanes 6:
Rúmlega 140m² raðhús ásamt bílskúr
og sólstofu. Verð 11.500.000,-
Urðarvegur 60: Glæsilegt raðhús,
alls rúmlega 200m², ásamt bílskúr.
Skipti á minni eign á eyrinni koma til
greina. Tilboð óskast.
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Í jólahorninu
 er ýmislegt
áhugavert

Mikið úrval
Gott verð

Náttföt fyrir alla,
bæði dömur og
herra

Náttföt fyrir alla,
bæði dömur og
herra

Mikið úrval
Gott verð

Fyrir stráka

Jakkaföt
stærðir 2-8

Smókingar
stærðir 4-7

Stakar buxur
allar stærðir

Frábært úrval
af skyrtum

Flauelsfötin
komin

Fyrir stelpur

Kjólar með
hatti

stærðir 1-4

Skokkar
mikið úrval

Síð pils

Stutt pils

Allskonar
sett

ofl. ofl.

Í jólahorninu
 er ýmislegt
áhugavert

Spariskór á stráka og stelpur
stærðir 23-39

Full búð
af jóla-
fatnaði!

Líttu inn!

Mikið úrval heimilistækja
Tilboð

-KITCHEN AID -

hrærivél og
hakkavél fylgir

með á

 kr. 31.400.-

Tilboð
ÞVOTTAVÉLAR OG

ÞURRKARAR

CRETA þurrkari á kr. 28.400.-
EDESA þvottavél á kr. 42.900.-

Opið á laugardag
frá kl. 10-16

100%
bómullarskyrtur

Ekkert að strauja!

Frakkar
Úlpur
Stuttir
 frakkar
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Helgar-
dagskráin

Helgar-
veðrið

Helgar-
sportið

Karfa

Friðrik gegn
Hollendingum

í kvöld
Friðrik Stefánsson,

leikmaður KFÍ, hefur ver-
ið valinn í landslið Ís-
lands í körfuknattleik.

Á mánudag var hann
síðan valinn í tíu manna
hóp sem byrjar leikinn
gegn Hollendingum í Ev-
rópukeppni landsliða,
sem leikinn verður í dag í
Laugardalshöll.

Næsti leikur liðsins er
gegn Litháum ytra og fer
hann fram á sunnudag.

Eyrarhlíð

Tvær bifreiðar
lentu á ljósastaur

Rétt fyrir kl. 22 á mánu-
dagskvöld fékk lögreglan á
Ísafirði tilkynningu um að
tvær fólksbifreiðar með sjö
manns innanborðs hefði lent
á sitt hvorum ljósastaurnum á
veginum um Eyrarhlíð, milli
Ísafjarðar og Hnífsdals.

Að sögn lögreglunnar voru
báðar bifreiðarnar á leiðinni
út í Hnífsdal og mun önnur
þeirra hafa farið fram úr hinni
og beygt of snemma inn á
réttan vegarhelming, með

þeim afleiðingum að öku-
menn beggja bifreiðanna
misstu stjórn á þeim. Mikil
hálka var á veginum og mun
önnur bifreiðin hafa farið
heilan hring á götunni áður
en hún staðnæmdist á ljósa-
staurnum.

Fjórir þeirra sem í bifreið-
unum voru, leituðu aðhlynn-
ingar á Fjórðungssjúkrahús-
inu á Ísafirði með minniháttar
meiðsl. Bifreiðarnar eru mikið
skemmdar.

Eins og sjá má er bifreiðin á stærri myndinni mikið skemmd eftir áreksturinn, ef ekki ónýt.
Bifreiðin á innfelldu myndinni er einnig mikið skemmd.

Ísafjarðarbær

Heimild veitt til
20 milljóna

króna lántöku
Bæjarstjórn Ísafjarðar-

bæjar hefur veitt bæjarstjór-
anum heimild til að taka 20
milljóna króna lán til greið-
slu innlausna íbúða í félags-
lega kerfinu.

 Ekki mun vera mikið um
óafgreiddar umsóknir um
innlausnir eins og stendur,
en flótti fólks úr félagslega
kerfinu hefur engu að síður
verið mikill í Ísafjarðarbæ
undanfarin misseri, líkt og í
öðrum sveitarfélögum á
landsbyggðinni. Í Ísafjarð-

arbæ eru nú 92 félagslegar
íbúðir óseldar, en flestar
þeirra eru leigðar út. Á
yfirstandandi ári hafa 28
íbúðir verið innleystar, en
13 þeirra eru seldar aftur.

Að sögn Birgis Valdimars-
sonar húsnæðisfulltrúa Ísa-
fjarðarbæjar, er lántöku-
heimildin veitt til að hægt
verði að standa við skuld-
bindingar vegna nýinnleyst-
ra íbúða og þeirra sem kunna
að verða innleystar í nánustu
framtíð.

Tíðir húsbrunar í Hnífsdal

Slökkviliðs-
menn æfa sig

Húsið við Strandgötu 7 í
Hnífsdal, varð eldi að bráð á
laugardaginn. Fjölmennt lið
slökkviliðsmanna barðist við
eldinn fram eftir degi og náði
að ráða niðurlögum hans að
lokum. Reykkafarar voru
sendir inn í húsið sem reyndist
til allrar lukku mannlaust.
Skemmdir af völdum elds,
reyks og vatns eru miklar, en
það kemur þó ekki að sök,
vegna þess að húsið er eitt
þeirra sem keypt hafa verið
upp vegna hættu á snjóflóð-
um. Eldsupptök eru kunn, en
það var slökkviliðið sjálft sem

Frá æfingunni  í Hnífsdal á laugardag. Myndina tók Þorkell
Ingvarsson.kveikti í húsinu og var þarna

um æfingu að ræða. Einhver
neisti hefur orðið eftir í
húsinu, því slökkviliðið var
kallað að því að nýju um
fimmleytið og réði þá endan-
lega niðurlögum eldsins

Að sögn Þorbjörns  Sveins-
sonar, slökkviliðsstjóra í
Ísafjarðarbæ, hefur slökkvi-
liðið fengið fjögur hús á
hættusvæði í Hnífsdal til
æfinga, tvö hús við hlið þess
sem kveikt var í á laugardag-
inn og hús sem stendur ofan
við félagsheimilið. 25 slökk-
viliðsmenn Ísafjarðarbæjar,

meirihlutinn frá Þingeyri,
Flateyri og Suðureyri, tóku
þátt í æfingunni á laugardag,
en helgina áður var haldin
sambærileg æfing fyrir 12
slökkviliðsmenn frá Ísafirði
og 5 frá Bolungarvík. Þá var
reyndar kveikt í sama húsinu,
sem er nú farið að láta tölu-
vert á sjá.

Reykköfun og rétt viðbrögð
við yfirtendrun voru aðal
áhersluatriði æfinganna, en að
sögn Þorbjörns er yfirtendrun
þegar hitastig stigmagnast svo
af eldi að hann læsist í allt

sem brennanlegt er.
„Æfingar af þessu tagi fara

fram í sérstökum hitagámum,
en við höfum ekki yfir slíkum
búnaði að ráða hér. Þess vegna
sköpuðu húsin í Hnífsdal
okkur kjörið tækifæri til að
æfa þessa þætti við aðstæður
eins og þær geta orðið raun-
hæfastar, en það er auðvitað
besta æfingin,“ sagði Þor-
björn. Hann segir að í raun sé
verið að farga húsunum með
þessum hætti, en það sem eld-
urinn nær ekki að brenna,
verður fjarlægt.

FIMMTUDAGUR

16.15 Handboltakvöld
Endursýndur þáttur frá miðviku-
dagskvöldi.

16.45 Leiðarljós (776)
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Undrabarnið Alex (5:13)
19.00 Úr ríki náttúrunnar

Úr dagbók stóru kattardýranna (3:6)
Bresk fræðslumyndasyrpa þar sem
fylgst er með ljónum, hlébörðum
og blettatígrum í Kenýa

19.30 Íþróttir 1/2 8
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Dagljós
21.05 Landsleikur í handbolta

Bein útsending frá seinni hálfleik í
viðureign Íslendinga og Júgóslava
sem fram fer í Laugardalshöll.

21.50 ...þetta helst
22.25 Ráðgátur (10:17)

Atriði í þættinum kunna að vekja
óhug barna.

23.15 Seinni fréttir
23.30 Króm
23.55 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

16.45 Leiðarljós (777)
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Þytur í laufi (19:65)
18.30 Fjör á fjölbraut (2:26)

19.30 Íþróttir 1/2 8
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Dagsljós
21.10 Stockinger (1:14)

Nýr austurrískur sakamálaflokkur um
Stockinger sem var áður
samstarfsmaður Mosers í þáttunum
um lögregluhundinn Rex.

22.50 Halifax - Án samþykkis
Áströlsk sakamálamynd frá 1996 um
glímu réttargeðlæknisins Jane
Halifax við kynferðisafbrotamann
sem er nýlaus úr fangelsi og er
grunaður um að hafa nauðgað nokkr-
um konum.

00.25 Ráðgátur (10:17)
Atriði í þættinum kunna að vekja
óhug barna.

01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.35 Viðskiptahornið
10.50 Þingsjá
11.15 Hlé
14.20 Þýska knattspyrnan

Bein útsending frá leik í fyrstu deild.
16.20 Íþróttaþátturinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (11:39)
18.25 Fimm frækin (11:13)
18.50 Hvutti (12:17)
19.20 Króm
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.50 Stöðvarvík
21.25 Með Nautilusi á Norðurpól

Bandarísk ævintýramynd frá 1996
gerð eftir sögu Jules Verne um
ævintýraferð ungs haffræðings með
kafbátnum Nautilusi undir stjórn
hins stórsnjalla en sérvitra Nemós

23.05 Hinir vammlausu
Bandarísk óskarsverðlaunamynd frá
1987 um baráttu Eliots Ness og
samstarfsmanna hans í Alríkislög-
reglunni við Al Capone og félaga
hans í undirheimum Chicago á bann-
árunum. Kvikmyndaeftirlit ríkisins
telur myndina ekki hæfa

FIMMTUDAGUR

09:00 Línurnar í lag
09:15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13:00 Þorpslöggan (3:15) (e)
13:55 Stræti stórborgar (10:22) (e)
14:40 Fyndnar fjölskyldumyndir
15:05 Oprah Winfrey (e)
16:00 Ævintýri hvíta úlfs
16:25 Steinþursar
16:50 Með afa
17:40 Sjónvarpsmarkaðurinn
18:00 Fréttir
18:05 Nágrannar
18:30 Nágrannar
19:00 19>20
20:00 Ljósbrot
20:35 Systurnar (8:28)
21:30 Morðsaga (8:18)
22:30 Kvöldfréttir
22:50 Stræti stórborgar (11:22)
23:40 Af lífi og sál (e)
01:20 Eiturnaðran (e)

Linda Crandall er geðveikur rað-
morðingi sem hefur myrt fimm
eiginmenn sína á brúðkaups-
nóttinni.
 Bönnuð börnum.

02.50 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

09:00 Línurnar í lag
09:15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13:00 Geggjaður föstudagur (e)

Annabel Andrews er á gelgjuskeið-
inu.

14:30 Baugabrot (1:6) (e)

15:30 NBA tilþrif
16:00 Skot og mark
16:25 Steinþursar
16:50 Töfravagninn
17:15 Glæstar vonir
17:35 Sjónvarpsmarkaðurinn
18:00 Fréttir
18:05 Íslenski listinn
19:00 19>20
20:00 Lois og Clark (12:22)
21:00 Ævintýrasteinninn

 Bönnuð börnum.
22:50 Flótti sakleysingjans

Sláandi spennutryllir um drenginn
Vito sem verður vitni að því þegar
fjölskylda hans er myrt.

00:40 Geggjaður föstudagur (e)
Annabel Andrews er á gelgjuskeið-
inu.

02:15 Bakkabræður í Paradís (e)
04.05 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09:00 Með afa
09:50 Andinn í flöskunni
10:15 Bíbí og félagar
11:10 Geimævintýri
11:35 Gerð myndarinnar Hercules
12:00 Beint í mark með VISA
12:30 NBA molar
12:55 Sjónvarpsmarkaðurinn
13:20 Á síðustu stundu (e)

Skemmtileg mynd fyrir alla fjöl-
skylduna.

14:50 Enski boltinn
16:50 Oprah Winfrey
17:40 Glæstar vonir
18:10 Á slóðum litla drekans (e)

Fréttamaðurinn Karl Garðarsson
fjallar um pólitískt ástand og horfur
í Hong Kong og Tævan.

19:00 19>20
20:00 Vinir (15:25)
20:35 Cosby (7:25)
21:10 Á undan og eftir

Áhrifarík og vönduð bíómynd um
venjulega fjölskyldu á Nýja Englandi
sem lendir í hrikalegum og mjög
óvenjulegum aðstæðum. . Bönnuð
börnum.

23:05 Neðanjarðar
Víðfræg verðlaunamynd sem hlaut

Gullpálmann í Cannes 1995 sem besta
myndin. Stranglega bönnuð börn-
um.

00:45 Riddarar (e)
Framtíðartryllir um grimmar blóð-
sugur sem ríða um héruð og halda
öllumí heljargreipum.

 Stranglega bönnuð börnum.
02:20 Dauðaþögn (e)

Mark Jannek er vinsæll útvarpsmaður
en þjakaður af martröðum um
aðkærasta hans sé myrt. Það er ekki
til að bæta líðan hans að kona í hópi
hlustenda hans ónáðar hann með
stöðugum upphringingum.
 Bönnuð börnum.

03.50 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09:00 Sesam opnist þú
09:25 Eðlukrílin
09:40 Disneyrímur
10:05 Stormsveipur
10:30 Aftur til framtíðar
10:55 Úrvalsdeildin
11:20 Ævintýrabækur Enid Blyton
11:45 Madison (9:39) (e)
12:10 Íslenski listinn (e)
13:00 Íþróttir á sunnudegi
16:30 Sjónvarpsmarkaðurinn
16:50 Húsið á sléttunni (1:22)
17:40 Glæstar vonir
18:00 Listamannaskálinn (e)
19:00 19>20
20:00 Seinfeld (10:24)
20:35 Skáldatími

Skáldkonan Kristín Ómarsdóttir er
til umfjöllunar.

21:10 Fúlir grannar
23:50 Frankenstein (e)

Kvikmynd Kenneth Branagh eftir
skáldsögu Mary Shelley um vísinda-
manninn Frankenstein og skrímsli
hans. Þetta e rtilkomumikil og vönduð
kvikmynd. Stranglega bönnuð börn-
um.

01.50 Dagskrárlok
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Athugið að allir þeir leikir
sem eru tilgreindir hér til

hliðar er hægt að sjá
í beinni hjá okkur.

Bjóðum uppá skyndi-
bitarétti á meðan á
útsendingu stendur.

Minnum á hið vinsæla
JÓLAHLAÐBORÐ

okkar 5. og 6. desember
og 12. og 13. desember
Jóhannes Kristjánsson
skemmtir fyrri helgina
ásamt Hjónabandinu.

TV-SPORT

Miðvikudagur 26. nóv. kl. 17:55
Danmörk - England EM í körfu
Miðvikudagur 26. nóv. kl. 19:55

Chelsea - Everton
Fimmtudagur 27. nóv. kl. 18:20

Danmörk - Svíþjóð
handbolti kvenna

Föstudagur 28. nóv. kl. 13:00
Svíþjóð - USA

Davis Cup í tennis
Föstudagur 28. nóv. kl. 19:20

Copenhagen Box Cup
Laugardagur 29. nóv. kl. 13:00

Davis Cup í tennis
Laugardagur 29. nóv. kl. 16:30

Enski boltinn
Sunnudagur 30. nóv. kl. 12:00

Davis Cup í tennis
Sunnudagur 30. nóv. kl. 16:55

Ajax - Fortuna Sittard

TV 3 - DANMÖRK

Miðvikudagur 26. nóv. kl. 19:30
FC Barcelona - Newcastle

Fimmtudagur 27. nóv. kl. 21:05
Manchester Utd. - FC Kosic
Sunnudagur 30. nóv. kl. 13:25

Ítalski boltinn

Vandaðu
til verks...

... verslaðu í
Vídeóhöllinni

Frá kl. 16:00 til kl. 19:00
og frá kl. 20:00 til kl. 23:30

alla daga

Opnunartími
í Vídeóhöllinni

Verð á myndböndum:
Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)
Eldri myndir kr. 200,- (yfir 3500 myndir)

Teiknimyndir kr. 100,-

Mikið úrval af myndum
og góð þjónusta!
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FLATEYRI
http://www.snerpa.is/vagninn

Sunnudagur 30. nóv. kl. 19:10
Þýskaland - Japan

VM í handbolta kvenna

TV2 - NOREGUR

Miðvikudagur 26. nóv. kl. 20:45
Chelsea - Everton

Miðvikudagur 26. nóv. 22:30
Noregur - Spánn
EM í handbolta

Laugardagur 29. nóv. kl. 14:45
Enski boltinn

TV3 - NOREGUR

Miðvikudagur 26. nóv. kl. 19:30
FC Barcelona - Newcastle

Fimmtudagur 27. nóv. kl. 19:00
Rosenborg - Real Madrid

Sunnudagur 30. nóv. kl. 13:15
Italski boltinn

TV3 - SVÍÞJÓÐ

Miðvikudagur 26. nóv. kl. 19:00
Göteborg - Paris St. Germain
Sunnudagur 30. nóv. kl. 13:00

Ítalski boltinn
Sunnudagur 30. nóv. kl. 15:30

Svíþjóð - Ungverjaland (handb.)

áhorfendum yngri en 16 ára.
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.50 Hlé
12.00 Markaregn

Sýnd verða mörkin úr leikjum gær-
dagsins í þýsku knattspyrnunni.

Endursýnt kl. 00.10 í kvöld.
13.00 Glæpur og refsing

Umræðuþáttur um fangelsismál á
vegum fréttastofu.

15.00 Þrjú-bíó
Elgurinn

Bandarísk fjölskyldumynd frá 1995
um ævintýri tólf ára stráks sem
lendir í því að hjálpa elgi í raunum í
sumarfríinu sínu.

16.35 Ævintýrið um Þyrnirós
16.45 Norræn guðsþjónusta
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Hvað er í matinn?
18.40 Risabjörninn

Finnsk barnamynd.
19.00 Geimstöðin (3:26)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Sunnudagsleikhúsið

Mikið áhvílandi
Pálmi og Jóhanna hafa auglýst íbúð
sína til sölu og ungt par kemur til
að skoða hana.

21.00 Hærra verður ekki komist
Landsmenn fylgdust grannt í Sjón-
varpinu með ferðum þeirra Björns
Ólafssonar, Einars Stefánsonar og
Hallgríms Magnússonar á tind
Everest í vor.

22.00 Helgarsportið
22.25 Á flæðiskeri

Bresk bíómynd frá 1965 um kynleg
hjón sem búa í kastala á
afskekktum stað. Þau skjóta skjóls-
húsi yfir tvo bófa á flótta en þeir
setja allt samlíf þeirra úr skorðum.

00.10 Markaregn
Endurtekinn þáttur frá því fyrr
um daginn.

01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Horfur frá
 miðvikudegi til og

með sunnudegi:
 Austan kaldi eða
stinningskaldi, en

yfirleitt all hvasst við
suðurströndina.

Rigning öðru hverju
sunnan og austan lands

en úrkomulítið
norðanlands
og vestan.

Hiti 3-9 stig.
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Niðurstaða héraðsdóms vegna brots á lögum um virðisaukaskatt

Dæmdur til að greiða 9 millj-
ónir króna í sekt til ríkissjóðs

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmt 43 ára karlmann á
Ísafirði, Magnús Hauksson, í
3ja mánaða skilorðsbundið
fangelsi og til greiðslu 9 millj-
óna króna sektar til ríkissjóðs
fyrir brot á lögum um virðis-
aukaskatt, með því að hafa
eigi í samræmi við það sem
lög áskilja, staðið innheimtu-
manni ríkissjóðs skil á virðis-
aukaskatti sem hann hafði
innheimt á árunum 1994 og
1995, samtals að fjárhæð kr.
8.908.689. Greiði ákærði ekki
framangreinda sekt til ríkis-
sjóðs innan fjögurra vikna frá
dómsbirtingu, skal hann sæta
fangelsi í tólf mánuði. Auk
þessa var ákærði dæmdur til

að greiða allan sakarkostnað,
þar með talin 80 þúsund króna
málsvarnarlaun skipaðs verj-
anda síns.

Í dóminum segir: ,,Með af-
dráttarlausri játningu ákærða
fyrir dómi, sem er í samræmi
við framburð hans hjá lögreg-
lu og önnur gögn málsins, er
framangreind háttsemi sönn-
uð.

Af hálfu ákærða er þess
krafist, að hann verði dæmdur
til vægustu refsingar, sem lög
frekast leyfa og að hún verði
eftir atvikum skilorðsbundin
með öllu eða að hluta, óháð
því hvort um refsivistar- eða
sektardóm verði að ræða. Þá
er krafist hæfilegra málsvarn-

arlauna skipuðum verjanda til
handa. Er af hálfu ákærða
vísað til þess, að hann hefur
gengist greiðlega við brotum
sínum og ekki hagnast per-
sónulega á þeim. Þá er bent á
persónulegar aðstæður ákær-
ða, þar á meðal fjölskyldu- og
heimilishagi, en ákærði er
kvæntur, þriggja barna faðir
og býr nú í leiguhúsnæði eftir
að bú hans var tekið til gjald-
þrotaskipta 21. febrúar 1996,
en í kjölfar þess missti ákærði
forræði yfir húseign fjölskyld-
unnar á Ísafirði. Loks er vakin
athygli á framlagðri greiðslu-
kvittun frá 29. desember 1995,
en samkvæmt henni greiddi
ákærði þá krónur 3.700.000

inn á skuld sína við inn-
heimtumann ríkissjóðs og lét
þess sérstaklega getið, að
greiðslan skyldi ganga upp í
virðisaukaskattsskuld sína við
innheimtumann. Greiðslunni
hafi hins vegar einhverra hluta
vegna verið ráðstafað til lækk-
unar á skuld ákærða vegna
opinberra gjalda utan stað-
greiðslu. Með nefndri greiðslu
og öðrum innborgunum á
árinu 1995, samtals að fjár-
hæð krónur 16.500.000, hafi
ákærði engu að síður sýnt
ótvíræðan greiðsluvilja í
verki, sem beri að taka tillit til
við ákvörðun refsingar.”

Við meðferð málsins fyrir
dómi féllst ákæruvaldið á þá

skoðun skipaðs verjanda
ákærða, Jóns Sigfúsar Sigur-
jónssonar, að við ákvörðun
refsingar bæri að horfa til
greiðslu ákærða á 3.700.000
krónum, 29. desember 1995
og líta á hana sem innborgun
á uppsafnaða virðisauka-
skattsskuld, þó þannig að til
lækkunar á þeirri skattskuld,
sem myndast hafi á árinu 1994
og aldrei næmi hærri fjárhæð
en krónum 2.000.000 af höf-
uðstól. Fallist var á þetta af
hálfu dómsins og tekið tillit
til þess við ákvörðun refsing-
ar.

Dóminn kvað upp Ólafur
Kristinsson, fulltrúi héraðs-
dómara.

Íslandsmót drengja í körfuknattleik sem halda átti á Ísafirði

Foreldrar lögðust gegn
keppnisferð til Ísafjarðar

Um helgina átti að fara fram
á Ísafirði Íslandsmót 12-13
ára drengja í c-riðli í körfu-
bolta. Ísfirðingar stóðu uppi
sem sigurvegarar í riðlinum
og færast upp í b-riðil og það
án þess að spila einn einasta
leik. Ástæðan? Foreldrar
drengjanna í hinum liðunum
lögðu blátt bann við því að
þeir færu í keppnisferð til Ísa-
fjarðar. Og hvers vegna? Ótil-
greindar ástæður, segir Guð-
jón Þorsteinsson hjá KFÍ.
Hann segir að á miðvikudag-
inn, þegar haft var samband
við forsvarsmenn félaganna

sem eiga lið í Íslandsmótinu
til að fá upplýsingar um fjölda
þátttakenda sem panta þyrfti
gistingu fyrir, hafi svörin verið
á þá leið að liðin myndu ekki
mæta vegna þess að foreldrar
væru því andvígir. Ekki feng-
ust frekari skýringar, en Guð-
jón segist hafa heyrt að for-
eldrarnir hafi verið reiðubúnir
til að senda börn sín til Akur-
eyrar, en alls ekki til Ísafjarðar.

„Ég hef heyrt þá skýringu
að foreldrar drengjanna hafi
lagst gegn ferðinni vestur
vegna veður- og landfræði-
legra sjónarmiða og hefðu

sagt að á Ísafirði væri fólk
alltaf veðurteppt og hér væri
ekkert nema eymd og vol-
æði. Snjóflóðahætta hefur
verið nefnd, en það er fárán-
leg ástæða miðað við ríkj-
andi aðstæður. Verið getur
að öll þessi neikvæða um-
ræða um Vestfirði sem átt
hefur sér stað, sé að skila sér
í þessu sem öðru. Þar er ég
að tala um snjóflóðin og þeg-
ar Metróvélin lenti í göndl-
inum og annað slíkt. Ef hægt
er að senda liðin til Akur-
eyrar en ekki til Ísafjarðar,
þá er eitthvað að gerast. Þá

er ástæðan ekki sú sem ég
reiknaði með í fyrstu, þ.e.

peningaleg sjónarmið,“ sagði
Guðjón í samtali við BB.

Foreldrar 12-13 ára drengja í Reykjavík lögðu blátt bann
við því að synir þeirra færu í keppnisferð til Ísafjarðar um
síðustu helgi eins og fyrir hafði verið ráðgert. Í staðinn var
farið til Akureyrar.
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