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Dvalarheimilið Hlíf

Mál forstöðukonunnar til bæjarlögmanns
Eins og greint var frá í blaðinu fyrir skömmu sagði forstöðukona Hlífar upp starfi
sínu fyrr í haust í kjölfar ásakana um að hún hafi dregið sér
fé frá verslun elliheimilisins.
Ísafjarðarbær fól Löggiltum
endurskoðendum á Vestfjörðum að skoða bókhald verslunarinnar og hefur fyrirtækið
skilað niðurstöðum í formi
árshlutareiknings.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur nú faliðAndra Árnasyni,

bæjarlögmanni, „frekari framgang málsins“, eins og það er
orðað í fundargerð bæjarráðs,
en eftir því sem næst verður
komið, mun þar vera átt við
að óskað verði eftir opinberri
rannsókn málsins.
„Mér var falið að grípa til
viðeigandi aðgerða og það
mun ég gera á næstu dögum.
Ég get hins vegar ekki greint
frá því hverjar þær eru á þessari stundu, “ sagðiAndri Árnason, í samtali við blaðið.

Ísafjarðarbær

Stefnt að sorpeyðingargjaldi samkvæmt vigt
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur farið þess á leit við umhverfisnefnd sveitarfélagsins
að gjaldskrá fyrir sorpeyðingu
verði endurskoðuð og um leið
verði skoðaðir sérstaklega
möguleikar á að taka upp gjald
á hvert kíló fyrir eyðingu sorps
frá fyrirtækjum.
Bæjarverkfræðingi, í sam-

vinnu við stöðvarstjóra Funa,
hefur verið falið að gera tillögu að nýrri gjaldskrá sem
byggi á núverandi gjaldskrá,
er taki gildi 1. janúar n.k.
Stefnt er að því að 1. júlí á
næsta ári verði tekin upp
gjaldskrá þar sem gert verði
ráð fyrir vigtun alls sorps frá
fyrirtækjum.

Ísafjarðarkirkja

Ljós í kirkjugarðinum
Það hefur verið fastur siður
hjá mörgum að vitja leiða ættingja sinna á jólum og aðventu
og leggur fólk þá gjarnan
blómaskreytingu á leiðið,
kveikir á kerti eða setur upp
rafmagnsljósakross.
Í frétt frá kirkjunni segir að
ef fólk á í vandræðum með að
finna leiði eða ef það þarfnast
aðstoðar, geti það snúið sér til
kirkjuvarðarins, Inga Jóhannessonar.
Þá vill kirkjan minna á að

gjald fyrir að setja ljósakross
í samband er kr. 1.000.-, en
gjaldið er til að standa undir
viðhaldi á rafmagnskerfi garðanna sem og til að kaupa nýja
spennubreyta, eftir því sem
endurnýjunar er þörf. Það eru
kirkjugarðsvörður og prestarnir sem veita gjaldinu viðtöku.
Þá vill kirkjan benda á að
sjálfsagt er að taka börn með
í garðinn og leyfa þeim að
taka þátt í athöfninni.

Fortíðin er aftur
komin til valda!

Kiwanismót Sundfélagsins Vestra

Fimm Ísafjarðarmet og
eitt Vestfjarðamet sett
Árlegt Kiwanismót Sundfélagsins Vestra á Ísafirði var
haldið á laugardaginn var. Það
eru félagar í Kiwanisklúbbnum Básum á Ísafirði sem gefa
verðlaun á mótið sem á sér
margra ára sögu í starfi félagsins.
Í mótinu tóku þátt, auk
heimamanna, Sunddeild Ungmennafélags Bolungarvíkur
og sundmenn frá Gretti á
Flateyri.Alls voru þátttakend-

ur í mótinu 140, bæði í einstaklingsgreinum og í boðsundum. Vestramenn fóru
með sigur í stigakeppni mótsins, en bikarar sem veittir eru
fyrir stigahæstu sund einstaklinga eftir aldursflokkum
skiptust nokkuð jafnt milli
Ísfirðinga og Bolvíkinga.
Hæst bar árangur þeirra
Lindu Guðmundsdóttur og
Hjalta Rúnars Oddssonar úr
Vestra en Linda setti Ísafjarð-

armet í 400 metra skriðsundi
meyja, synti á 5.28.80 og bætti
þar með sex ára gamalt met
Aðalheiðar Ýr Gestsdóttur.
Hjalti Rúnar setti Vestfjarðamet í 400 metra skriðsundi
hnokka, synti á 5.48.03, en
eldra metið var 6.04.09, og
Ísafjarðarmet í 100 metra
baksundi hnokka þar sem tími
hans var 1.29.31, en eldra
metið átti Kristján Sveinsson.

Opnuðum
á laugardag
spennandi
blómabúð
í Turninum,
Aðalstræti 21 á Ísafirði
Skreytingaefni og
handunnar trévörur
Mikið úrval af spennandi
jóla- og tækifærisskreytingum
20% opnunarafsláttur af afskornum blómum

Blómaturninn

Jólatónleikar Tónlistarskóla Ísafjarðar

Tónlist gleðinnar og
eftirvæntingarinnar

Fyrir tónlistarunnendur er
aðventan einn skemmtilegasti
tími ársins, hvarvetna hljómar
tónlist gleðinnar og eftirvæntingarinnar. Tónlistarfólk á
Vestfjörðum fer ekki varhluta
af þessar tónagleði, enda er
mikið um dýrðir í tónlistarlífinu um þessar mundir.
Aðventukvöld hafa verið
haldin í flestum kirkjum á
svæðinu með geysimikilli
þátttöku kóra og ýmissa hljóðfæraleikara, og nú eru tónlistarnemar að undirbúa sig fyrir
jólatónleika. Jólatónleikar
Tónlistarskóla Ísafjarðar eru

að þessu sinni sjö talsins. Á
Ísafirði er um ferna tónleika
að ræða, allir með mismunandi efnisskrá. Þeir verða
haldnir í sal grunnskólans á
Ísafirði og hefst sá fyrsti annað
kvöld kl. 20:00. Aðrir tónleikarnir verða föstudagskvöld kl.
20:00 og þriðju og fjórðu tónleikarnir eru sunnudaginn 14.
desember kl. 15:00 og 17:00.
Á tónleikunum koma fram
hátt á annað hundrað nemendur, ýmist einir eða í samleik
með öðrum. Hljómsveit skólans flytur nokkur lög, blásarasveitir spila og unglingakór

skólans syngur jólalög. Jólatónleikarnir á Suðureyri verða
í hinum nýja sal Verkalýðsfélagsins Súganda laugardaginn 13. desember kl. 17:00.
Þar leika nemendur á píanó
og blásturshljóðfæri. Jólatónleikarnir í útibúi skólans í
Súðavík verða miðvikudagskvöldið 17. desember. Þar
verður tónleikunum slegið
saman við jólahátíð grunnskólans og er dagskráin samfelld með tónlistar- og söngatriðum, upplestri og jólagríni.
Allir tónlistarunnendur eru
velkomið á tónleikana.

Aðalstræti 21 Ísafirði
sími / fax 456 5297

Ísafjörður

Blómaturninn hefur sta

Blómaturninn er ný blómaverslun sem opnuð var á
Ísafirði á laugardag, en verslunin er til húsa í Turnhúsinu,
Aðalstræti 21, við hlið Sparisjóðs Súðavíkur. Að sögn
Heiðrúnar Jóhannsdóttur,
eiganda Blómaturnsins, verður í versluninni fyrst og fremst
boðið upp á úrval afskorinna
blóma til að byrja með, en
pottablóm munu einnig skipa

veglegan sess innan skamms.
Heiðrún er nýútskrifuð frá
blómaskreytingaskóla í Svíþjóð og kemur því með ferska
strauma í þeirri listgrein inn í
blómabúðaflóru Ísafjarðar.
Enda hyggst hún leggja höfuðáherslu á blóma- og þurrskreytingaþjónustu, brúðarvendi, kransa og aðrar tækifærisskreytingar. Gjafapappír,
tækifæriskort, reykelsi, kerti,

servíettur og annað það sem
tilheyrir blómabúðum, stendur viðskiptavinum að sjálfsögðu til boða.
„Ég er alveg óhrædd þótt
tvær blómabúðir séu fyrir á
Ísafirði. Ég mun leitast við að
brjóta upp blómamenninguna
hér og kynna það sem nýtt er
í blómaskreytingum,“ sagði
Heiðrún í samtali við BB.

Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar

Myndlistasýning ungra nemenda í Edinborgarhúsinu
Á föstudag var opnuð í
Edinborgarhúsinu myndlistarsýning ungra nemenda í
Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar. Á sýningunni er
afrakstur átta 9-12 ára nemenda eftir 6 vikna námskeið
í myndlist þar sem notuð
voru margvísleg efni.
Að sögn Guðbjargar
Ringsted, grafíklistamanns
sem leiðbeindi krökkunum,
var nú hægt að halda nám2

skeið af þessu tagi í fyrsta
skipti í Edinborgarhúsinu,
sem sé mikill munur frá því
sem verið hefur. Krakkarnir
fengu nýtt verkefni í hverjum
tíma og spreyttu sig meðal
annars á blýantsteikningum,
þekjumálningu við trönur,
vatnslitum, plakatgerð, uppstillingarmálun og dúkristum.
Guðbjörg hefur haft umsjón
með fjölda námskeiða fyrir
börn og fullorðna á vegum
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Listaskóla Rögnvaldar undanfarin misseri, en hún er nú á
förum frá Ísafirði eins og
kunnugt er. Hún segir marga
efnilega listamenn hafa verið
meðal þátttakenda á námskeiðunum og vonar að þeir
muni halda áfram að rækta og
fullkomna hæfileika sína.
Sýning myndlistarmannanna ungu stendur yfir til
föstudags og er opin frá kl. Hluti listamannanna ungu fyrir framan uppstillingarverkefni sín, en með þeim á myndinni er Guðbjörg Ringsted, grafíklistamaður og kennari á námskeiðinu.
13-17.

Vantar þig hugmynd að
ævintýralegri jólagjöf?

Öllum nýjum
myndböndum
fylgir eitthvað
gott í skóinn!
Playstation til
sölu og leigu
Erum alltaf með
nýjustu leikina

Því ekki að gefa hlutafé
í Edinborgarhúsinu!

-Höldum fólki í heimabyggð-

Upplýsingar gefur
Elísabet Gunnarsdóttir
í síma 456 4731

t.d.

Tomb Reader 2
Broken Sword 2
FIFA 98
NBA 98
G-Police
Fina Fantasy
Hercules
The Crisis (byssur fylgja)
ofl. ofl. ofl.

Leikjaheimar

Mánagötu 6 Ísafirði
sími 456 3417

Ný hárgreiðslustofa!

arfsemi

Opna nýja hárgreiðslustofu
12. desember kl. 12:00
að Pollgötu 4 á Ísafirði

Heiðrún Jóhannsdóttir, eigandi Blómaturnsins, er hægra megin á myndinni, en með
henni er Helga Haraldsdóttir, starfsmaður í versluninni.

JÓLAVEISLA
Jóla- og áramótadansleikur verður á
Hótel Ísafirði laugardaginn 27. desember.
Glæsilegur fimm rétta matseðill
og skemmtiatriði.
Dansleikur eingöngu fyrir matargesti.
Vinsamlegast pantið borð og staðfestið
fyrir 17. desember.

JÓLAHLAÐBORÐ

Eigum nokkur laus sæti á jólahlaðborð
okkar sunnudaginn 14. desember.
Tilvalið að bjóða allri fjölskyldunni
út að borða góðan mat.

Hótel Ísafjörður
sími 456 4111

Nafnasamkeppni!
Mig vantar góða hugmynd að nafni á hárgreiðslustofuna. Skrifið
hugmyndir á blað og skilið þeim á hárgreiðslustofuna fyrir jól.
Tilkynnt verður um nafnið sem verður fyrir valinu milli jóla og
nýárs. Í verðlaun er hármeðferð að eigin vali á stofunni.

Verið velkomin!

Guðbjörg Hannesdóttir
Pollgötu 4, Ísafirði
sími 456 5191
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Tíu ára afmæli Tónlistarskóla Þingeyrar fagnað

Tónlistarnám er nauðsynlegur þáttur í uppeldi
barna og unglinga

Kór skipaður yngstu bekkjum Grunnskólans kom fram á afmælishátíðinni.

Þingeyringar gerðu það
ekki endasleppt í hátíðarhöldum um helgina, því auk þess
að vígja nýja íþróttamiðstöð
og halda upp á aldarafmæli
skólahalds á Þingeyri, fögnuðu þeir 10 ára afmæli Tónlistarskóla Þingeyrar. Reyndar
hóf tónlistarskólinn starfsemi
sína haustið 1986, en eins og

Tómas Jónsson komst að orði
í hátíðarræðu sinn á laugardag, „það er nú svo algengt
að haldið sé upp á stórafmæli
nokkrum dögum eftir afmælisdaginn sjálfan.“
Tómas ásamt þeim Bjarna
Einarssyni og Ólafíu Sigurjónsdóttur, var hvatamaður að
stofnun Tónlistarskóla Þing-

eyrar, en þessi þrjú gengu á
fund hreppsnefndar árið 1985
með lista sem hafði að geyma
65 undirskriftir Þingeyringa,
sem allir kváðust vera áhugamenn um stofnun tónlistarskóla, því tónlistarnám væri
nauðsynlegur þáttur í uppeldi
barna og unglinga.
Skólinn hóf svo starfsemi

sína haustið 1986, eins og
áður sagði, en fyrsti skólastjórinn var ung stúlka úr
Hnífsdal, Guðbjörg Leifsdóttir að nafni. Guðbjörg lagði
traustan grunn að skólastarfinu og búa Þingeyringar enn
að brautryðjendastarfi hennar.
Hún gegndi starfi skólastjóra
í þrjú og hálft ár og fékk á

þeim tíma heimamenn til liðs
við sig við kennslu. Sigurður
Gunnar Daníelsson hefur
sinnt starfi skólastjóra frá
árinu 1995, en nemendur
skólans í vetur eru 18 talsins.
Kennslan fer fram í grunnskólanum og í vetur eru nem-

endur að læra á píanó, flautu,
gítar og saxófón.
Við hátíðahöldin á laugardag fluttu nemendur tónlistarskólans og grunnskólans
tónlistaratriði og kirkjukórinn
söng nokkur lög.

Guðbjörg Leifsdóttir, fyrsti skólastjóri Tónlistarskóla
Þingeyrar, tekur við viðurkenningu fyrir brautryðjendastarf
sitt úr hendi Sigurðar G. Daníelssonar, núverandi
skólastjóra.

Heiða Björk Birkisdóttir og Laufey Björk Sigmundsdóttir
léku dúett á flautur.

Pantanasíminn
er 456 3367

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

o

456 4547

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

Einbýlishús / raðhús
Fjarðarstræti 33: 176,5m² einbýlishús 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 bílskúr. Verð: 8.900.000,Hlíðarvegur 38: 183,2m² raðhús á
þremur hæðum. Skipti á minni eign
möguleg. Verð: 9.500.000,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,Lyngholt 8:138m² einbýlishús á einni
hæð ásamt 31m² bílskúr. Nýtt parkett
ný málað. Skipti á eign í Hafnarfirði.
Verð: 10.800.000,Miðtún 31: 190m² enda raðhús í
norðurenda á tveimur hæðum. Tilboð
óskast.
Mjallargata 8: 117,8m² einbýlishús
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:

Pólgata 5a: 121m² 4ra herb. íbúð á n. hæð í þríbýlishúsi ásamt
helm. kjallara. Mikið uppgerð. Bílskúr. Verð:6,800,000,-

4

MIÐVIKUDAGUR 10. DESEMBER 1997

Urðarvegur 78: 73,2m² íbúð á 3. hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásant sér geymslu. Verð: 5,400.000,- Einnig: 99,1m² íbúð í mjög
góðu standi á 2.hæð til vinstri í fjölb. húsi ásamt sér geymslu.
Verð: 7,000,000,11.900.000,Seljalandsvegur 48:188m² einbýlishús á þremur pöllum ásamt bílskúr.
Gott útsýni. Skipti á ódýrari eign.
Verð: 12.700.000,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 einbýlishús 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
bílskúr.Tilboð óskast.
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 herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,Engjavegur 31: 92,1m² 4ra herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.500.000,Fjarðarstræti 4:120m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi. Skipti á minni eign
á Eyrinni möguleg. Verð: 6.500.000,
Fjarðarstræti 6:122m² 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
6.500.000,Hafnarstræti 6: 158m² 6 herbergja
íbúð á 3ju hæð í fjölbýli auk 2ja herbergja í risi. Skipti á minni eign möguleg. 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 herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð 5.500.000,Seljalandsvegur 20: 161,2m² 5-6
herb. íbúð á e.h. í tvíbýlishúsi 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 bílgeymslu. Íbúðin er laus. 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 fjölbýlishúsi. Húsið allt uppgert.Möguleg
skipti á minni eign. Verð: 6,900,000,-

3ja herbergja íbúðir
Brunngata 12a:68m²íbúð á efri hæð
að hluta undir risi, í tvíbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Verð: 3,000,000,Engjavegur 17: 61,7m² íbúð á neðri
hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur.
Íbúðin er öll nýmáluð. Verð:
4.600.000,Fjarðarstræti 13: 80m² íbúð á efri
hæð í tvíbýlishúsi. Aukaherbergi í
kjallara og annað í risi. Verð:
5,700,000,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:
5,300,000,Stórholt 7: 74,6m² íbúð á fyrstu hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
4,900,000,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 80: 82m² íbúð á jarðhæð fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð: 6.500.000,-

2ja herbergja íbúðir
Grundargata 2: 50,5m² íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð: 3.800.000,Sundstræti 24: 69m² íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Sér hiti,
rafmagn og inngangur. Mikið uppgerð. Verð: 4.900.000,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,Túngata 20: 53,4m² íbúð á jarðhæð
í fjölbýlishúsi í góðu standi. Húsið
nýlega gert upp að utan4,500,000,Hlíf II: 62,5m² íbúð á 2. hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Verð:
6,600,000,-

Austurvegur 1: 96m² skrifstofuhúsnæði á þriðju hæð. Fallegt
útsýni. Laust um áramót. Verð: 5,500,000,-

Kello kápur og Kello
dragtir í miklu úrvali
Sjón er
sögu ríkari!
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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.

Látum fólkið ráða
Húsnæðisvandi Grunnskólans í Ísafjarðarbæ er
Leiðari
orðinn stærra bál en nokkur
gat séð fyrir að verða
myndi, þegar neistinn komst í púðurtunnuna á
borgarafundinum í byrjun september, og brennur nú heitt
á íbúunum.
Öll vinnubrögð í málinu eru með eindæmum.
Á borgarafundinum í september, þegar segja má að
málið kæmi fyrst fyrir augu almennings, sætti bæjarstjórn
harðri gagnrýni fyrir slök vinnubrögð og einkar lélega
kynningu málsins fyrir bæjarbúum.
Bæjarstjóri gerði Þróunarsjóði tilboð í Norðurtangahúsin án þess að tryggt væri að meirihluti bæjarstjórnar
stæði að baki þeirrar ákvörðunar. Það er með ólíkindum
ef bæjarstjóra hefur ekki verið ljós andstaðan innan
meirihlutans við kaup á Norðurtanganum.
Axarskaft sexmenninganna að knýja fram bæjarstjórnarfund kvöldið fyrir seinni borgarafundinn og ýta einum
valkostinum út af borðinu verður vart skýrt með öðru en
hræðslu. Nema þá að einhverjar ástæður, sem ekki hafa
komið fram í dagsljósið, liggi að baki.
Þótt vissulega megi finna afstöðu í Grunnskólamálinu
í skrifum BB er rauði þráðurinn í skrifum blaðsins sá, að
varanleg lausn verði að nást í húsnæðismálum Grunnskólans, ekki megi tjalda til einnar nætur og víðtæk
samstaða verði að ríkja ef vænta eigi skjóts og góðs
árangurs.
Viðbrögð fundarmanna á seinni borgarafundinum tóku
af allan vafa um að bæjarbúar átta sig á mikilvægi þess
að fullnægjandi lausn fáist á húsnæðisvanda Grunnskólans. Framtíð barna þessa fólks er að veði. Þess vegna er
krafist að það fái að vera með í ráðum.
Ljóst er að átökin í bæjarstjórninni, uppgjöf
meirihlutans við brotthvarf bæjarstjórans og valdatöku
núverandi meirihluta, að Grunnskólamálið er í meiri
óvissu en nokkru sinni áður. Það liggur beint við að
álykta að bæjarstjórnin sé þess ekki megnug ein og
óstudd að leiða málið til lykta. Og ekki bætir úr að hún er
klofin í herðar niður.
En, hvað er til ráða?
Hvernig væri að fá bæjarbúa til liðs við bæjarstjórnina.
Kynna málið rækilega. Dreifa öllum tiltækum upplýsingum um þá valkosti, sem í boði eru og hafa verið. Og
síðan: Leita álits bæjarbúa með skoðanakönnun eða
jafnvel atkvæðagreiðslu. Þannig kæmi ótvíræður vilji
fólksins í ljós.
Hættum að kasta Grunnskólamálinu á milli okkar.
Fjöreggið er of dýrmætt til að eiga það á hættu að það
brotni.
s.h.
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Sigurður Friðfinnsson á Ketilseyri, tekur hér við þakkarskjali frá Skarphéðni Garðarssyni skólastjóra og einum nemanda
Grunnskólans, en Sigurður færði skólanum 100 trjáplöntur að gjöf í tilefni aldarafmælisins.

Aldarafmæli skólahalds á Þingeyri minnst

Foreldrar hófu skólahald
í húsi Hermanns Wendels
Á laugardaginn héldu Þingeyringar upp á stórafmæli
skólahalds í bænum, en í haust
voru 100 ár frá því að reglulegt
skólahald hófst á Þingeyri.
Skólahald hófst þó talsvert
fyrr í hreppnum, því 31. október árið 1885 var vígt nýtt
skólahús í Haukadal og hófst
barnakennsla þar um haustið.
Mun þetta hafa verið einn
fyrsti barnaskólinn sem tekinn
var í notkun á Vestfjörðum.
Kennsla í Haukadal stóð í
marga áratugi allt til ársins
1966, en þá var kennslu endanlega hætt í dalnum.
Haustið 1897 stofnuðu svo
foreldrar á Þingeyri til skólahalds fyrir börn sín og er það
fyrsta tilraun til skólahalds á
staðnum sem vitað er um. Var
skólinn í nýbyggðu húsi sem
fyrstu árin var kallað „Hermanns Wendels hús.“ Húsið
var flutt inn tilbúið frá Slésvík
í Þýskalandi og er enn í fullu
gildi sem slíkt og gengur undir
nafninu Höfn.
Fyrsti skólastjórinn var séra
Þorvarður Þorvarðsson, en
með honum starfaði Sigurður
Friðrik Einarsson sem kennari. Bjarni Pétursson var
skólastjóri árin 1899 til 1908,
en hann stóð m.a. að stofnun
karlakórsins Svans á Þingeyri
árið 1906 og var einnig stjórnandi Lúðraflokksins sem
stofnaður var árið 1910.

Jóhann Einarsson í tvö ár,
Eiður Albertsson í eitt ár og
síðan Jens E. Níelsson í eitt
ár. Árið 1915 tók Ólafur
Ólafsson á ný við skólastjórn,
en því starfi gegndi hann
lengst allra, samtals í 44 ár.
Auk skólastjórastarfsins gegndi hann fjölda trúnaðarstarfa
fyrir sveit sína, var hrepps- og
sýslunefndarmaður árum
saman. Hann kom einnig
mikið að tónlistarlífi á staðnum, stjórnaði bæði kirkjukórSkólastjóri í 44 ár
um og samkórum.
Næsti skólastjóri var Ólafur
Eftirmaður Ólafs er öllum
Ólafsson úr Haukadal, en á Dýrfirðingum kunnur, en það
árunum 1911 til 1915 voru á er Tómas Jónsson. Hans
Þingeyri þrír skólastjórar. skólastjórn stóð yfir í 22 ár,

Sérstakt skólahúsnæði var
tekið í notkun á Þingeyri árið
1908. Viðbygging við það,
svokallað „Þinghús“ var reist
árið 1910. Þinghúsið var notað
til fundahalda en g egndi
einnig hlutverki samkomuhúss staðarins og þar fór leikfimikennsla fram um áraraðir.
Þessi bygging, „gamli skólinn“, er nú hluti af núverandi
skólahúsnæði.

frá 1956 til 1978. Tómas og
forverar hans, þeir Ólafur
Ólafsson og Bjarni Pétursson,
hafa verið helstu forystumenn
í söng og tónlistarlífi á Þingeyri megnið af þessari öld.
Haustið 1956, þegar Tómas
hóf störf, fluttist leikfimikennslan yfir í félagsheimili
staðarins og var þar síðan í 40
ár, eða allt til ársloka 1996.
Hallgrímur Sveinsson tók
við afTómasi sem skólastjóri,
en Hallgrímur hafði þá verið
kennari við skólann í rúm 10
ár. Hann var skólastjóri í 14
ár, frá 1978 - 1992. Borgný
Gunnarsdóttir var skólastjóri
í leyfi Hallgríms veturinn

Fyrrverandi skólastjórar fengu þakkir fyrir vel unnin störf. F.v. Borgný Gunnarsdóttir,
Hallgrímur Sveinsson og Tómas Jónsson.

Ísafjarðarbær

Ísafjörður

Ísafjörður

Kveðjuhóf fyrir bæjarstjóra

Handverks jólamarkaður

Augnlæknir með móttöku

Vinir og samstarfsfólk bæjarstjórans Kristjáns Þórs Júlíussonar og Guðbjargar Ringsted, myndlistarkonu hafa
ákveðið að halda þeim kveðjuhóf í Krúsinni, fimmtudaginn
18. des. kl. 21. Þeir sem vilja taka þátt í samkvæminu er
bent á að skrá sig fyrir miðvikudaginn 17. des. hjá Guðmundi Marinóssyni í símum 456 5267 og 456 3107 og hjá
Signý Rósantsdóttur í símum 456 5314 og 456 3774.

Handverksfólk á norðanverðum Vestfjörðum hefur
ákveðið að efna til jólamarkaðar í sal Grunnskólans á Ísafirði og hefst hann laugardaginn 13. desember kl. 13:00. Á
boðstólum verður fallegt handverk og girnilegur heimilisiðnaður, vítt og breitt frá norðanverðum Vestfjörðum. 10.
bekkingar GÍ verða öðru hvoru með tónlistaratriði og allan
tímann með nýbakaðar vöfflur og heitt kaffi á könnunni.

Þorkell Sigurðsson, augnlæknir verður með móttöku á
Heilsugæslustöðinni á Ísafirði dagana 5. janúar til 9.
janúar nk. Tímapantanir eru í síma Heilsugæslustöðvarinnar 450 4511, en þar er opið alla virka daga frá kl. 08:00
til 16:00. Á öðrum tímum eru ekki gefnar upplýsingar um
þjónustu augnlæknisins. Þeim sem þurfa á þjónustu læknisins að halda er því bent á að panta tíma tímanlega.
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Kristinn Jón Jónsson, annar tveggja starfandi bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar ásamt fráfarandi bæjarstjóra Kristjáni Þór
Júlíussyni á fundinum á fimmtudag í síðustu viku. Sá fundur var síðasta verk Kristjáns Þórs í þágu bæjarfélagsins.

Nýr meirihluti tekinn við völdum í Ísafjarðarbæ
Sparisjóðurinn á Þingeyri gaf skólanum 70 þúsund krónur
til tækjakaupa og hér tekur Angantýr V. Jónasson, sparisjóðsstjóri, við þakkarskjali frá skólastjóranum.
1985-1986, en hún hefur verið
kennari við skólann til fjölda
ára. Á öðru ári Hallgríms sem
skólastjóra, var tekin í notkun
ný og glæsileg viðbygging við
gamla skólann, en þá hafði
vegna mikilla þrengsla verið
kennt í ráðhúsi staðarins um
nokkurt skeið.
Garðar Páll Vignisson tók
við skólastjórn sumarið 1992
og gegndi starfinu til ársins
1996 er Skarphéðinn Garðarsson tók við, en Skarphéðinn
er núverandi skólastjóri.
Grunnskólinn á Þingeyri
hefur verið einsetinn frá haustinu 1996 og frá sama hausti
hafa öll börn á grunnskólaaldri sem búsett eru í Mýrahreppi, sótt skólann á Þingeyri.
Frá aldamótum og fram yfir
miðja öldina voru að jafnaði
40-50 nemendur í skólanum í
tveimur deildum. Á sjötta
áratugnum fjölgaði nemendum nokkuð, en þá var farið að
skipta í fleiri deildir. Frá árinu
1960 til dagsins í dag, hefur
nemendafjöldi verið á bilinu
70-90.

Í ræðu sem Skarphéðinn
Garðarsson, skólastjóri, flutti
á laugardaginn, og þessi grein
byggir að mestu á, kom fram
að íþróttakennsla hefur farið
fram í nýja íþróttahúsinu frá
því í janúar s.l. Skarphéðinn
kvað þessa nýju og breyttu
íþróttaaðstöðu gerbreyta öllum forsendum til íþróttaiðkunar á Þingeyri og hún
myndi án efa hafa jákvæð
áhrif á skólanám barnanna,
enda margsannað mál að þeim
sem stunda íþróttir gengur að
jafnaði betur í námi en þeim
sem ekki stundar þær. Skarphéðinn kom síðan á framfæri
heillaóskum frá gömlum nemanda sem var í barnaskóla
Þingeyrar í tvo vetur í upphafi
skólagöngu sinnar á árunum
1950 -1952. Kveðjurnar voru
frá Ólafi Ragnari Grímssyni,
forseta Íslands.
Nemendur Grunnskóla
Þingeyrar settu á fót útvarpsstöð í tilefni afmælisins og
fluttu fjölbreytta dagskrá.
Viðtöl voru meðal efnis, og
fékk útvarpsfólkið unga m.a.
forseta Íslands í viðtal til sín.

Tveir einstaklingar deila með
sér bæjarstjórastarfinu

Nýr meirihluti tók við
völdum í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar á fimmtudaginn. Búist hafði verið við að meirihlutinn, sem skipaður er
tveimur sjálfstæðismönnum,
fulltrúa Framsóknarflokksins,
fulltrúa Alþýðuflokksins og
tveimur fulltrúum F-lista
óháðra, myndi tilkynna ráðningu nýs bæjarstjóra, en svo
fór þó ekki. Kristinn Jón
Jónsson, Framsóknarflokki,
var kjörinn nýr forseti bæjarstjórnar og Jónas Ólafsson,
Sjálfstæðisflokki, var kjörinn
formaður bæjarráðs. Samþykkt var tillaga um að Kristinn og Jónas myndu sinna
starfi bæjarstjóra í sameiningu, þar til gengið verður frá
ráðningu í starfið.
Á bæjarstjórnarfundinum á
fimmtudag var Smári Haraldsson, F-lista, kjörinn formaður
fræðslunefndar, en nefndin á
fyrir höndum vandasamt verkefni þar sem húsnæðismál
Grunnskóla Ísafjarðar er.
Nýtt bæjarráð er auk formannsins, skipað Sigurði R.
Ólafssyni, Alþýðuflokki,
Guðrúnu Á. Stefánsdóttur, Flista, Þorsteini Jóhannessyni,

Sjálfstæðisflokki, og Kristni
Hermannssyni, Fönklista.
Kristjáni Þór Júlíussyni,
bæjarstjóra, var veitt lausn frá
störfum, samkvæmt ósk hans
og voru honum þökkuð góð
störf í þágu sveitarfélagsins.
Meirihluti bæjarstjórnar
harmaði uppsagnir Þórunnar
Gestsdóttur, aðstoðarmanns
bæjarstjóra, og Rúnars Vífilssonar, skóla- og menningarfulltrúa, og samþykkti tillögu
um að við þau yrði rætt um
uppsagnirnar á fundi sem
halda átti á mánudaginn. Jafnframt var samþykkt að ráða
bæjarritara Ísafjarðarbæjar og
var bæjarráði falið að auglýsa
starfið.

Auga mitt er satt
og eyra mitt mett
Áður en Magnea Guðmundsdóttir fól stjórn fundarins í hendur nýjum forseta
bæjarstjórnar óskaði hún
eftirfarandi bókunar. „Nú
nálgast hátíð ljóss og friðar.
Þennan fund set ég í skugga
atburða sem ótvírætt hafa
skaða okkur jafnt inn á við

Magnea Guðmundsdóttir í
ræðustól.
sem út á við. Ég leyfi mér að
vitna í lítilsháttar í prédikarann. Öllu er afmörkuð
stund, ein kynslóð fer og
önnur kemur, en jörðin stendur að eilífu, sólin gengur sína
hringrás - það sem gjörst hefir,
mun gjörast og ekkert er nýtt
undir sólinni. Sagt er að augað
verði aldrei satt af að sjá og
eyrað verði aldrei mett af að
heyra. Já ekkert er nýtt undir
sólinni, sveitarstjórnarmenn
koma og fara, þeim er
afmörkuð stund, á meðan sitja
kjósendur uppi með þá, sama
hvernig þeir velja að starfa.
En eitt vil ég segja á þessari

stundu, að auga mitt er satt og
eyra mitt mett.
Hér höfum við starfað í eitt
og hálft ár, nánast allan tímann
í sátt og samlyndi, enda sést
það best á afgreiðslum bæjarstjórnar, varla hægt að merkja
muninn á meirihluta og minnihluta. Á einum mikilvægasta
málaflokknum braut svo að
brimbrjóturinn brotnaði. Ég
hef upplifað sorg af völdum
náttúruhamfara, þá í forsvari
míns sveitarfélags. Núna upplifi ég sorg af völdum mannlegra hamfara. Það er annars
konar sorg. Að missa fólk er
sárt. Að missa í burtu frá okkur
hæft fólk, sem er okkur svo
mikilvægt, er einnig sárt. Að
standa frammi fyrir samborgurum sínum særðum veldur
sársauka.
Til að auðvelda nýjum
meirihluta verkið segi ég af
mér sem forseti bæjarstjórnar
og að lokum vil ég þakka
Kristjáni Þór Júlíussyni fyrir
vel unnin störf í þágu sveitarfélagsins. Einnig vil ég þakka
Þórunni Gestsdóttur og Rúnari Vífilssyni sem brátt munu
hætta störfum, hins sama, og
óska þeim öllum farsældar á
nýjum vettvangi.“

ÍSAFJARÐARBÆR
NÝR LEIKSKÓLI Á TORFNESI

Gunnar Friðfinnsson kenndi við skólann á Þingeyri í áratugi
og hlaut þakkir fyrir á afmælishátíðinni.

Auglýst er eftir:
Leikskólakennurum og öðru áhugasömu starfsfólki.
Þær stöður sem eru lausar eru:
50% starf eftir hádegi á yngri barnadeild og 100% starf á eldri og yngri
barnadeild.

Upplýsingar gefur leikskólastjóri,
Ingigerður Stefánsdóttir í síma 456
3185. Einnig veitir Guðrún Birgisdóttir,
leikskólastjóri Skólaskjóls upplýsingar
í síma 456 3716.
Umsóknum skal skila á eyðublöðum
sem liggja frammi á bæjarskrifstofu
Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, 2. hæð.
Umsóknarfrestur er til 31. desember.
MIÐVIKUDAGUR 10. DESEMBER 1997
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Skrifstofa bæjarstjórans í Ísafjarðarbæ laust eftir hádegi fimmtudaginn 4. desember 1997. Pappírsfarganið sem að jafnaði einkennir vinnustað af þessu tagi er horfið. Hreint
borð. Hálfskrýtið andrúmsloft á
annarri hæðinni í Stjórnsýsluhúsinu
á Ísafirði. Síðasti vinnudagur Kristjáns Þórs Júlíussonar eftir þrjú og
hálft ár í starfi bæjarstjóra hér. Veður stillt og gott en ekki bjart. Bæjarstjórnarfundur verður haldinn
klukkan fimm síðdegis.
Tímamót.
Tímamót og væntanlegur búferlaflutningur hjá sex manna fjölskyldu.
Tímamót í stærsta bæjarfélagi á
Vestfjörðum. Nýir tímar framundan? Eða kannski gamli tíminn?

Kristján
Kristjá
Sveitarstjórnarkosningar
voru haldnar í lok maí 1994.
Á Ísafirði gekk greiðlega að
mynda bæjarstjórnarmeirihluta og fáum dögum eftir
kosningar var Kristján Þór Júlíusson úr Svarfaðardal kominn til Ísafjarðar, nýráðinn
bæjarstjóri.
– Aðdragandi þess að þú
komst hingað?
„Hann var einfaldlega sá,
að ég hafði verið bæjarstjóri á
Dalvík. Þar urðu þær breytingar í bæjarstjórninni að ég gat
vel hugsað mér til hreyfings.
Það kom til tals að ég tæki að
mér starf bæjarstjóra á Ísafirði.
Ég kom hingað og ræddi við
menn. Mér leist ágætlega á
hlutina og sló til. Þetta var nú
ekkert flóknara.“

Ólík samfélög á
Dalvík og Ísafirði

daglegu störfum sem kemur á
óvart. Þar þekkti ég nær alla
íbúana og hafði raunar þekkt
flesta allt frá barnæsku. Hér
þekkti ég nær ekkert til þegar
ég kom, aðeins sárafáa einstaklinga, en átti reyndar
frændfólk í tveimur fjölskyldum. Í stórum dráttum má því
segja að fólkið sjálft hafi verið
mesta breytingin. Ólíkum
manngerðum fylgja ólík verkefni. Dalvík og Ísafjörður eru
ólík samfélög. Fyrir norðan
er umtalsvert landbúnaðarsamfélag en hér er miklu
hreinna veiðimannasamfélag.
Uppruninn er ólíkur. Þetta setur eðlilega mark sitt á allt
mannlífið.“
– Var eitthvað hér sem kom
þér verulega á óvart? Eitthvað
verulega ólíkt því sem þú bjóst
við?

„Nei, ég get ekki sagt það.
Ekkert sem kom mér verulega
á óvart, miðað við þá þekkingu sem ég hafði. Ég hafði í
– Hver var helsta breytingin huga mér nokkuð glögga
að koma hingað að norðan? mynd afVestfjörðum, einkum
„Þegar maður er búinn að í gegnum sveitarstjórnarstörfvera í sama starfinu í átta ár í in, og ég held að sú mynd hafi
sveitarfélagi á stærð við staðist í öllum meginatriðum.
Dalvík, með um 1500 íbúa, En þegar ég hugleiði þetta nú,
þá er ákaflega fátt í hinum þá staldra ég kannski helst
8
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við þann mun sem er á hugsunarhætti fólksins fyrir norðan og hér vestra. Hann reyndist ef til vill nokkru meiri en
ég átti von á.“

Samstarfið við
bæjarstjórnina
– Hvernig hefur samstarf
þitt við bæjarstjórnina verið
þessi ár?
„Það hefur nú gengið stóráfallalaust þangað til undir
það allra síðasta. Ég vil reyndar meina að samstarfið hafi
gengið mjög vel.
Núna hefur aftur á móti borið á einhverju bölvuðu flökti
sem ég vil skýra sem svo, að
menn séu að reyna að hverfa
aftur til gamalla tíma og forneskjulegra vinnubragða. Að
því leyti hefur nú leiðir skilið.“

Yngra fólkið og nútíminn
hafa orðið undir
– Forneskjulegra vinnubragða...?
„Síðustu vikurnar hafa
gamli og nýi tíminn verið að
takast hér á, að mínum dómi.
Í þessum pólitísku átökum
hefur yngra og óreyndara fólk-

án Þór á förum
ið verið að takast á við fulltrúa
sem hafa starfað í sveitarstjórnarmálum á svæðinu
mörg undanfarin kjörtímabil.
Þau viðhorf sem nú eru uppi
í bæjarstjórninni og það
vinnulag sem þeim fylgir
byggist á vinnubrögðum horfins tíma. Það er ekkert launungarmál, að slík vinnubrögð
eru ríkjandi hér í dag. Ég tel
að það sé ekki til góðs fyrir
Vestfirði. Yngra fólkið og nútíminn hafa orðið undir.“

Utanbæjarmaðurinn
– Hefur þú á þessum árum
fundið fyrir tortryggni gagnvart þér sem aðkomumanni
hér vestra? Varðstu var við
eitthvað slíkt þegar þú komst?
„Nei, hreint ekki. Auðvitað
hefur maður heyrt sögur um
„utanbæjarmanninn“ en það
er bara í nösunum á einhverjum einstaklingum. Í daglegum samskiptum við bæjarbúa,
bæjarstjórnarmenn og starfsfólk sveitarfélagsins hef ég
ekki fundið fyrir slíku. Þetta
er einfaldlega ákveðinn heimóttarskapur örfárra ritglaðra
einstaklinga sem ég vil meina
að skynji ekki þann raunveru-

leika sem blasir við.
Ef eitthvert svæði á landinu
hefur þörf á því að fá inn til
sín nýtt blóð, nýtt fólk, þá eru
það Vestfirðir. Að halda öðru
fram er einfaldlega heimóttarskapur sem hefur ekki orðið
til neins góðs fyrir þennan
landsfjórðung. Þetta er töluvert ríkjandi hjá sumum sem
skrifa í blöð, en í huga hins
almenna bæjarbúa hef ég ekki
orðið var við slíkt. Þvert á
móti hefur mér verið ákaflega
vel tekið hér. Það væri hrein
ósanngirni af mér að halda
öðru fram.“

Fóstbræðurnir Kristján
Þór og Þorsteinn læknir
– Nú hefur stundum verið
talað og skrifað um ykkur
Þorstein lækni sem „fóstbræður“ eða „tvíbura“ sem öllu
hafi ráðið hér undanfarin ár.
Er eitthvað til í þessu, er það
rétt að þið hafið verið ráðríkir
og yfirgangssamir?
„Við Þorsteinn „fóstbræðurnir“ höfum náð mjög vel
saman. Það er út af fyrir sig
alveg rétt. Enda tel ég það í
rauninni forsendu þess að
sveitarstjórn geti unnið sín

verk, að oddviti bæjarstjórnar
og oddviti starfsmanna bæjarfélagsins geti unnið saman af
heilindum og fullkomnu
trausti. Þannig hefur það
verið, en þetta eru greinilega
ný vinnubrögð hér um slóðir
og falla ekki öllum í geð. Áður
tíðkuðust hin breiðu spjótin
og menn vógu hver annan með
orðum og gjörðum. Það höfum við Þorsteinn ekki gert.
Þetta vinnulag hefur nú
verið lagt niður á ný. Oddviti
pólitískra andstæðinga spurði
mig að því skömmu eftir að
ég kom hingað, hvernig það
væri eiginlega að vinna með
þessum manni. Ég svaraði því
einfaldlega eins og rétt var, að
það gengi mjög vel. Hann kom
af fjöllum og vildi ekki trúa
mér.
Við Þorsteinn höfum átt
mjög gott samstarf. Það er
mjög nauðsynlegt um alla
„dúetta“ í sambærilegum
embættum að svo sé og milli
þeirra ríki fullt traust. Þessi
háttur var líka viðhafður
meðan ég var bæjarstjóri á
Dalvík. Þar hét oddviti bæjarstjórnarinnar Trausti Þorsteinsson en hér hét hann Þorsteinn Jóhannesson. Báðir

þessir menn sem ég hef starfað
með sem bæjarstjóri síðastliðin ellefu og hálft ár hafa
unnið með mér og ég með
þeim á sama hátt. Sannfæring
mín er sú, að án þessa góða
samstarfs og án þessa trúnaðar
sé ekkert vit í störfum bæjarstjórnar. Menn verða að marka
sér stefnu, fylgja henni fram
af heilindum og standa eða
falla með henni.“

Valdamikill bæjarstjóri?
– Gerir þú þér einhverja
grein fyrir því, hvort þú hafir
verið valdameiri í starfi bæjarstjóra hér á Ísafirði en tíðkast
hefur um menn í því embætti
undanfarna áratugi? Nú varst
þú þrautreyndur á þessum
vettvangi en sumir af helstu
samstarfsmönnum þínum og
helstu valdamönnum í bæjarstjórn aftur á móti lítt reyndir
eða óreyndir í pólitík. Getur
verið að þetta hafi orðið til
þess að áhrif bæjarstjórans
hafi verið meiri í þinni tíð en
áður hefur tíðkast hér?
„Það getur svo sem vel
verið. Ég skal ekki segja til
um það. Ég þekki ekki svo vel
til vinnu forvera minna hér,

nema hvað ég sá vel hvernig
kjörtímabil forvera míns
Smára Haraldssonar var. Ég
held að hann hafi liðið fyrir
ákveðna pólitíska upplausn á
því kjörtímabili, sem mér sýnist hann svo vera sjálfur að
ganga inn í núna. Þegar trúnaðarsamband ríkir ekki milli
manna, þá hefur hver og einn
svo lítið um hlutina að segja.
Ég fékk heimild til að koma
verkum í gang og mér var
treyst. Þess vegna gat ég unnið
af fullum krafti og heilindum.
Þegar ég tek við starfi
bæjarstjóra er það alger forsenda að ég geti treyst fólki.
Að öðrum kosti get ég ekki
unnið verkin mín. Það gildir
um alla framkvæmdastjóra,
hvort heldur er í bæjarfélagi
eða einhverju öðru fyrirtæki,
að hann getur ekki unnið verkin sín svo vel sé nema hann
hafi fullan trúnað þeirra sem
hann á að vinna með, trúnað
þeirra sem marka stefnuna.
Það er að sjálfsögðu rétt, að
Þorsteinn Jóhannesson hafði
ekki reynslu í sveitarstjórnarmálum þegar samstarf okkar
byrjaði. En hitt er jafnvíst, að
ég geng ekki yfir fólk. Ég veit
að hann væri búinn að láta

mig vita það alveg umbúðalaust fyrir löngu, ef honum
þætti ég vera eitthvað að valta
yfir sig. Ég hef ekki fengið
það framan í mig að ég hafi
gengið of langt. En það er
frekar einhverra annarra en
mitt að meta slíkt.“

Þorsteinn of
sveigjanlegur?
„Bæjarstjórinn markar ekki
stefnuna, en hann hefur tillögurétt. Því fer fjarri að mínar
tillögur hafi alltaf hlotið brautargengi. Ég hef oft látið Þorstein vin minn heyra það að
hann sé of eftirgefanlegur, of
sveigjanlegur, þvert ofan í það
sem haldið er fram um hann.
Þessi ár sem við höfum unnið saman hafa komið upp ýmis
atvik, þar sem mér hefur þótt
hann gefa of mikið eftir. En
ég skal alveg viðurkenna, að
hans afstaða reyndist oft vel.
Að því leyti má kannski segja,
að þroski hans hafi gert meira
en að vega upp það sem hann
skorti í upphafi á reynslu í
sveitarstjórnarmálum.“

Skipulagsmálin erfiðust
– Erfiðustu bæjarmálin í
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þinni tíð hér, fyrir utan
hremmingarnar í bæjarstjórninni undanfarið...
„Skipulagsmálin í sveitarfélaginu eru erfiðust viðfangs.
Allur grunnur undir lóðaskráningar og fleira af því tagi
er afskaplega rýr, að ekki sé
meira sagt. Öll umsýsla skipulagsmála var að mínu mati
ákaflega forneskjuleg. Málin
voru unnin inni í bæjarráði.
En þessu höfum við breytt.
Annan og öllu alvarlegri
vanda er þó líka við að glíma
í skipulagsmálum á norðanverðum Vestfjörðum. Eftir
þær hörmungar sem gengu
yfir í Tunguskógi, í Súðavík
og á Flateyri á árunum 1994
og 1995 hefur hið opinbera
sett skipulagsmál á svæðum
þar sem hætta er talin á snjóflóðum gjörsamlega í djúpfrystingu. Það er alveg sama
hvernig við höfum tekið þessi
mál upp á undanförnum árum.
Við höfum verið að vesenast í
þessu alveg frá fyrsta degi
þegar ég kom hingað. Um leið
og maður telur sig vera búinn
að ná landi á einum stað, þá
kemur flóðbylgja af nýjum
reglum og nýjum upplýsingum frá hinu opinbera, þannig
að okkur skolar til hafs á ný.
Þessi ár höfum við eilíflega
verið að reyna að ná landi,
svamlandi í fjöruborðinu, en
aldrei náð að festa fót. Þetta
hefur verið ákaflega erfitt.
Eðlilega lendir það á bæjarstjórninni að svara fyrir þetta.
Jón og Gunna úti í bæ leita til
bæjaryfirvalda eftir lóð undir
hús. Bærinn verður að svara
en getur engu svarað. Jón og
Gunna skilja þetta ekki, og ég
lái þeim það ekki. Þau hafa
engar forsendur til þess. Við
sem stöndum sífellt í þessu af
hálfu bæjarins skiljum þetta
oft ekki heldur og vitum ekki
hvað snýr upp í þessari veröld
skipulagsmálanna, þegar hið
opinbera umturnar öllu hvað
eftir annað með einu stykki
bréfi. Ég get ekki heldur ætlað
almenningi að skilja þetta.“

Gamli og nýi
tíminn takast á
– Það virðist fleira sem Jón
og Gunna og Pétur og Páll
eiga erfitt með að skilja:
Hverjar eru hinar raunverulegu ástæður fyrir klofningi
meirihluta bæjarstjórnar? Eru
það raunverulega húsnæðismál Grunnskóla Ísafjarðar,
eða liggur eitthvað allt annað
að baki?
„Mín skoðun er sú, að hér
séu gamli og nýi tíminn einfaldlega að takast á. Á hinn
bóginn er það vel skiljanlegt,
að þeir bæjarfulltrúar sem
voru í minnihlutanum vilji
brjóta upp meirihlutasamstarfið. Það sem ég skil síður
hjá því ágæta fólki, er að láta
það brjóta á grunnskólanum.
Mér sárnar það. Grunnskólinn
og málefni hans eru í mínum
huga eitt af því helgasta í
starfsemi sveitarfélagsins. En
þessir bæjarfulltrúar minnihlutans kjósa að gera það, úr
því að tækifærið gefst, og það
er þeirra mál.
Þrír bæjarfulltrúar meiri10

hlutans, þau Kolbrún, Jónas
og Sigurður, eru hins vegar
að svíkja lit, eins og ég vil
orða það. Ástæðurnar eru að
mínum dómi eingöngu persónulegar og mjög ólíkar, eftir
því hvert þeirra þriggja á í
hlut, án þess að ég vilji kannski útlista skoðanir mínar á
því nánar hér og nú. Á þetta
spila þeir Kristinn Jón og
Smári og það er svo sem vel
skiljanlegt. Ég held aftur á
móti að þeir hafi ekki áttað
sig á því, að með því að komast til valda með þessum hætti
hafa þeir jafnframt sundrað
sínu eigin liði að baki sér.
Eftir stendur yngra fólkið og
spáir í spilin. Gamli tíminn er
kominn aftur.“

Fagleg vinna
fræðslunefndar

steinn Már Baldvinsson á sínum tíma að hún
yrði áfram gul og gerð út frá Ísafirði?
„Það getur naumast nokkur Ísfirðingur verið
sáttur við það mál, en þetta er röð atvika sem
menn hér geta ekki stjórnað. Að vísu tel ég
Guðbjörgina betur komna undir stjórn
Samherja en nokkurs annars fyrirtækis,
úr því að hún var seld á annað borð. Ég er
í sjálfu sér mjög sáttur við það.
Ég er á hinn bóginn ekki sáttur við
að mönnum skyldi ekki auðnast að
halda skipinu hér og undir fullu
forræði Ísfirðinga. En nútíminn
leiðir þetta af sér. Á sama hátt
er nútíminn í dag að banka á
dyrnar hjá Ísfirðingum
eins og hann gerði hjá
Hornstrendingum
fyrr á öldinni.“

Að loka sig inni
í fortíðinni

– Verður hér nokkur
mannabyggð önnur en sum„Hvort sem fólki líkar betur arbústaðabyggð eftir þrjátíu ár
eða verr að viðurkenna það, eða svo?
þá er búið að vinna mjög fag„Já. En til þess að svo
lega að málefnum Grunnskóla geti orðið, þá verða menn
Ísafjarðar, alveg frá því að líka að viðurkenna að núfræðslunefnd Ísafjarðarbæjar tíminn er alltaf við
byrjaði sitt starf árið 1996. Ég þröskuldinn. Þú lokar
nenni ekki einu sinni að rífast ekki nútímann úti eins
við þetta fólk um Norðurtang- og einhvern illan
ann eða Torfnes eða slík atriði. anda. Þú verður að
Í mínum huga snýst málið samsama þig núekki um það enda ekki komið tíðinni ef þú ætlar
svo langt. Málið snýst um að lifa hana af. Þú
Grunnskóla Ísafjarðar og það getur lokað þig
umhverfi sem við ætlum að inni í fortíðinni,
bjóða nemendum, starfsfólki ef þú vilt, en
og foreldrum barnanna. Fræð- þá lokarðu þig
slunefndin vinnur þetta mál jafnframt frá
faglega frá upphafi í samræmi h r i n g i ð u
við samþykkt bæjarstjórnar. hversdagsins.
Hamagangur eins og auka- Ef þú tekur
fundur í bæjarstjórn breytir ekki þátt í nútíðinni, þá verðurðu af þeim
engu um það. Þetta eru ein- möguleikum sem hún býður upp á.
faldlega úrelt vinnubrögð.
En ég leyfi mér að segja: Hvorki sveitarfélögin
Ákvarðanataka í dag byggist né fyrirtækin mega taka þá afstöðu að loka sig
á vel ígrunduðu máli en ekki inni í fortíðinni og breiða sængina upp fyrir haus.
upphlaupum af þessu tagi.“
Einstaklingar geta gert það, ef þeir vilja. En ég
vona, að stjórnendur fyrirtækja og sveitarfélaga
hér á svæðinu séu ekki þannig þenkjandi. Ég hef
Stjórnarformennskan
einhvern tímann áður í blaðaviðtali komið inn á
í Samherja
fiskveiðistjórnarkerfið. Ástand mála hér er alls ekki
– Finnst þér að stjórnarfor- eingöngu því kerfi að kenna. Málið er miklu flóknara.
mennska þín í Samherja hafi Við getum tekið dæmi af sjávarplássum í öðrum
spillt fyrir þér í starfi þínu landshlutum sem hafa nægan kvóta, nægar fiskveiðiheimildir, án þess að fólki þar fjölgi neitt.
hér?
Og hvað með Akureyri? Hún er nú heimastöð
„Nei, það finnst mér ekki.
Að vísu er ekki mjög gott fyrir Samherja og með bullandi kvóta. Jafnvel þar stendur
mig að meta slíkt. Vera má að íbúafjöldinn í stað. Það sem hefur haldið Akureyri á
einhverjar sögusagnir hafi floti, að mínum dómi, er fyrst og fremst uppbygging á
skemmt fyrir mér, en alls ekki sviði framhaldsmenntunar. Það er ekki hægt að kenna
stjórnarformennskan sjálf. einu tilteknu atriði um það sem miður fer í nútímasamVissulega er stjórnarseta mín félagi. Slík afstaða er fortíðareinkenni. Veruleikinn í dag
hjá Samherja ekki verr til er miklu flóknari.“
sögusagna fallin en t.d. stjórnarseta mín í Básafelli eða
Árin hér fyrir vestan
Hafnasambandi sveitarfélaga.
Það er alltaf hægt að búa til
– Hvernig hafa árin hér fyrir vestan verið fyrir fjölskyldsögur um einstaklinga og una?
spýta þeim út og ekkert eins„Þau hafa verið góð. Okkur hefur liðið vel. Fjölskyldan
dæmi hér á Ísafirði. Trúgirni hefur stækkað um einn og það segir kannski sitt.
fólks ræður því síðan hver Ég get varla lýst því betur hvernig okkur hefur liðið hér en
áhrifin af svona sögugerð með því að benda á hann Þorstein okkar litla.“
verða. En mér þætti heiðarlegra að menn rækju einfald- Síðasti dagurinn
lega ofan í mig dæmi um að
– Nú er síðasti dagur þinn hér á þessari skrifstofu...
ég hefði ekki staðið mig í starfi
„Skrifborðið svo skolli snyrtilegt! Allt of snyrtilegt að
bæjarstjóra, ef þeir gætu. Það mínu mati!“
væri miklu heiðarlegra en að
– Hvaða tilfinning fylgir því að vera hér síðasta
vera að sá í kringum sig ein- daginn? Einhver sérstök tilfinning yfirleitt?
hverju illgresi. En þetta fylgir
„Tilfinningin er í rauninni ágæt. Ég er
bara, því miður.“
fullkomlega sáttur við sjálfan mig og starf
mitt hér. Mér líður oftast mjög vel. Ég er
einfaldlega þannig gerður. Ég vil helst ekki
Guðbjörg ÍS
vera væminn, en samt hefði ég gjarnan viljað klára
– Meira varðandi Samherja. þetta. En því miður eru nú uppi þau viðhorf og þær
Ertu sáttur við afdrif Guð- áherslur hjá vinnuveitanda mínum, Ísafjarðarbæ, að ég á
bjargarinnar? Sagði ekki Þor- ekki samleið með honum.
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Ég virði starf mitt það mikils og ég virði æru mína það
mikils, að ég tek ekki þátt í
því að vinna gegn eigin sannfæringu. Ég tek ekki heldur
þátt í því að vinna gegn lýðræðislega kjörnum meirihluta.
Það væri rangt og ég hef ekki
geð í mér til þess. Ég vona að
ég eigi aldrei eftir að gera
það.“

Bæjarstjóri á Akureyri
eða kóngur í Kína?
– Er eitthvað afráðið um
framtíðina?Verðurðu kannski
bæjarstjóri á Akureyri eftir
kosningarnar í vor?
„Eða jafnvel kóngurinn í
Kína? Nei, það er alveg af og
frá að ég viti neitt um framtíðina. Ég veit ekkert hvað ég fer
að gera. Menn hafa verið að
sprauta út sögum um að
sprengingin sem varð á þessum makalausa bæjarstjórnarfundi um daginn (sem Ísfirðingar eiga eftir að súpa seyðið
af í mörg ár) hafi verið eitthvert löngu undirbúið plott
um að ég ætlaði að standa hér
upp og fara í stól bæjarstjóra
eða guð má vita hvað norður
á Akureyri. Þetta er einfaldlega fjarstæða. Ég er með þrjú
börn hér í grunnskóla. Maður
gerir það ekki að gamni sínu
að rífa þau upp á miðjum vetri
og skipta um umhverfi.
Í öðru lagi gengur enginn
að einhverju starfi eða einhverju sæti vísu í pólitík. Atburðir síðustu daga ættu að
sýna það best.“

Ég flyt héðan
– Liggur það fyrir hvort eða
hvenær þú flytur héðan frá
Ísafirði?
„Ég get sagt það alveg
hreint út: Ég flyt héðan. Fyrir
því eru ýmsar ástæður. Þar á
meðal má nefna, að ég býð
ekki börnunum mínum upp á
þá framtíðarsýn sem hinn nýi
meirihluti í bæjarstjórn Ísa-

fjarðarbæjar boðar. Ég geri
það hvorki sem fjölskyldumaður né skattborgari. Ég ætla
ekki heldur að vera neitt að
þvælast fyrir hér. Dagskipun
hins nýja meirihluta er sú að
ekki eigi að hlusta á þá sem
hafa aðrar skoðanir. Þess
vegna held ég að kröftum
manna sé betur varið annars
staðar.
Ég flyt í burtu með mitt
fólk um leið og litlu jólin eru
afstaðin í skólanum. Þá eru
ákveðin skil í skólastarfinu.
Hagsmunir barnanna hafa
algeran forgang í huga mínum. Ég ætla að koma börnum
mínum til manns. Það er takmark mitt í lífinu. Ég flyt
norður á Dalvík og fæ þar
inni með fjölskylduna í foreldrahúsum. Svo sé ég bara
til. Ég kvíði ekki framtíðinni.
Ég hef aldrei gert það.“

Aftur í bæjarstjórastól
ef hann býðst?
– Ef þú mættir velja á milli
þess að taka við bæjarstjórastarfi annars staðar og einhverra starfa sem væru alveg
óskyld póltík, hvað myndir
þú gera?
„Ég veit alveg hvað fjölskylda mín myndi velja. Þess
ber reyndar að gæta, að vandfundið er það starf í dag sem
hefur ekki einhverja tengingu
við póltík. En ef ég ætti einhvers staðar kost á starfi
bæjarstjóra, þá gæti ég ekki
svarað því umsvifalaust játandi eða neitandi.
Fyrst yrðu svör við ýmsum
spurningum að liggja fyrir,
eins og áður þegar ég hef ráðið
mig í bæjarstjórastarf: Hvernig er viðkomandi samfélag?
Með hverjum á ég að vinna?
Mun ríkja traust á milli mín
og þeirra sem ég vinn með?
Verður fullur trúnaður á milli
mín og nánustu samverkamanna minna? Get ég treyst
því, að menn standi saman
um framkvæmd þeirra

ákvarðana sem þeir taka í
sameiningu?“

Eina sveitarstjórn
á Vestfjörðum
„Ef svörin við öllum þessum spurningum yrðu jákvæð,
þá væri starf bæjarstjóra mjög
aðlaðandi verkefni fyrir mig
að takast á við. Ég get ekki
neitað því. Kannski því miður
fyrir mína nánustu hef ég mikla ástríðu til starfa á sveitarstjórnarstiginu. Ég tel að það
þurfi og eigi að stokka það
enn meira upp en þegar hefur
verið gert.
Ég get þess vegna séð það
fyrir mér, að í landinu væru
ekki nema átta til tíu sveitarfélög. Það er mál sem ég tel
nauðsynlegt að taka til alvarlegrar athugunar og losna þar
með við umræðuna um þriðja
stjórnsýslustigið svokallaða.
Til dæmis er það leikur einn
að mínum dómi að hafa bara
eina sveitarstjórn á Vestfjörðum. Ef svo hefði verið nú, þá
hefðu menn ekki verið að taka
persónubundna afstöðu til
málefna eins og framtíðar
Grunnskólans á Ísafirði. Jafnvel hér í Ísafjarðarbæ með á
fimmta þúsund íbúa þykir mér
nálægðin of mikil í töku
ákvarðana.“

Hvað er heimamaður?
„Það sem ég hræðist nú hér
í þessum bæ er heimóttarskapurinn. Eins og sú yfirlýsing
nýja meirihlutans að það eigi
að ráða „heimamann“ í stöðu
bæjarstjóra! Hvað er „heimamaður“? Er það einhver sem
er með próf norðan úr Sléttuhreppi hinum forna? Fer allt
til helvítis ef ráðinn verður
„utanbæjarmaður“?
Í mínum huga er heimamaður sá sem býr á staðnum
hverju sinni. Hvort sem mönnum líkar það betur eða verr,
þá verður vistarbandið ekki
tekið upp á ný. Það er hinn

gamli tími. Því fyrr sem menn
átta sig á því, þeim mun betra
fyrir svæðið.“

Margt hefur
gengið mjög vel
„Þú spurðir áðan hvað hafi
verið einna erfiðast að fást
við, og ég nefndi skipulagsmálin. Það hefur líka verið
erfitt að horfa upp á fækkun
íbúanna á norðanverðumVestfjörðum. Hörmungar snjóflóðanna á liðnum árum ætti
að vera óþarfi að nefna sérstaklega, það er svo augljóst.
En mjög margt hefur vissulega
gengið mjög vel.
Ég er ánægður með að
menn unnu af heilindum að
málefnum grunnskólans. Ég
er mjög ánægður með að
Ísfirðingar skuli vera komnir
með almennilegt vatn. Ég er
mjög ánægður með hinar nýju
íþróttamiðstöðvar á Flateyri
og Þingeyri. Ég er mjög
ánægður með að hér verður
nýr leikskóli senn tekinn í notkun. Ég er mjög ánægður með
endurbætur á götum bæjarins.
Ég er mjög ánægður með hvað
það gekk fljótt og vel að
byggja upp nýtt skíðasvæði á
Ísafirði eftir snjóflóðið 1994.
Ekki síst er ég ánægður með
sameiningu sveitarfélaganna.
Hún var forsenda þess að hægt
var að taka á vanda byggðanna
í svæðinu, vanda sem áður
var sópað undir teppið en er
nú uppi á borðinu. Það er erfitt
að fást við þann vanda, en ég
hef á hinn bóginn ánægju af
því að glíma við nýja hluti.
Hvort sem mönnum líkar það
betur eða verr, þá geta þeir
ekki vikið sér undan þeirri
ábyrgð sem því fylgir.
Það hefur margt gott verið
að gerast í Ísafjarðarbæ á
síðustu árum, hvað sem öðru
líður. En nú er fortíðin aftur
komin til valda í bili.“
Hlynur Þór Magnússon.

Sjávarútvegsfyrirtækið Básafell hf., á Ísafirði

Tekur í notkun öflugasta
netþjón á Vestfjörðum
Á fimmtudag tók Básafell
hf. á Ísafirði, formlega í
notkun öflugusta tölvunetþjón á Vestfjörðum. Búnaðurinn, sem er af gerðinni
Hewlett Packard, er keyptur
af tölvuþjónustunni Snerpu
á Ísafirði sem er þjónustuaðili Básafells í öllum tölvumálum er viðkoma vélbúnaði og nettengingum, en
listaverð netþjónsins er um
ein milljón króna.
Eftir sameiningu fyrirtækja í lok síðasta árs hefur
Básafell unnið að tölvutengingu allra verksmiðjuein-

inga, þannig að upplýsingakerfi fyrirtækisins sé sem best
og nákvæmast úr garði gert
og er nýi netþjónninn lokahnykkurinn í endurnýjun alls
tölvubúnaðar.
Að sögn JónsArnars Gestssonar, hjá Snerpu, er netþjónn
Básafells af nýrri gerð netþjóna sem hannaðir eru sem
lausn til framtíðar. Hægt sé
að stækka og bæta við örgjörvum og hörðum diskum, sem
þýði að þeir úreldist ekki eins
ört og hefðbundinn tölvubúnaður.
Að sögn Steinþórs Bjarna

Steinþór Bjarni Kristjánsson, þjónustustjóri Básafells,
tekur formlega við netþjóninum frá Jóni Arnari Gestssyni.
Kristjánssonar, þjónustustjóra 100% með tilkomu nýja
Básafells, eykst r ekstrar- netþjónsins og tölvuvinnsla
öryggi tölvukerfisins um verður öll hraðvirkari

Tvíhöfði
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur nú ráðið sér bæjarstjóra.
Hann heitir Jónas Ólafsson og Kristinn Jón Jónson. Ísfirðingar
hafa þá náð því sem kannski var orðið nauðsyn að bæjarstjórinn
hefði minnsta kosti tvö höfuð til að gegna einu starfi þessa
dagana. Húsnæðismál grunnskólans krefjast þess vafalaust að
tvö höfuð hugsi um daglegan rekstur bæjarstjórnar. Í Reykjavík
voru einu sinni tveir borgarstjórar fyrir 38 árum. Þá gegndu
Auður Auðuns, Ísfirðingur, og Geir Hallgrímsson, síðar borgarstjóri einn og sér í tólf ár í Reykjavík, sameiginlega þessu mikilvæga starfi fyrir Reykvíkinga um nærri eins árs skeið. Síðan
hefur Reykvíkingum fjölgað um tugi þúsunda og þykir nóg að
hafa eitt höfuð í starfinu
Hins vegar er þessi háttur alger nýlunda í sveitarfélögum
utan Reykjavíkur. Þar var hún sem fyrr segir snarlega lögð af.
Það er nú aumt ástandið á Ísafirði. Enginn fæst til að vera þar
bæjarstjóri. Enda er það svo, að miðað við klofning innan bæjarstjórnar undanfarnar vikur er sennilega talið nauðsynlegt að
bæjarstjórinn eigi þann möguleika að vera klofinn í
afstöðu sinni til einstakra mála. Vissulega er það
mun auðveldara þegar bæjarstjórinn er tvíhöfða
og auk þess með tvo búka. Annar búkurinn er
skráður í Framsóknarflokkinn og hinn í
Sjálfstæðisflokkinn. Höfuðin fylgja að
sjálfsögðu með í skráningunni.
Fyrst mátti halda að um grínfrétt
væri að ræða, því meirihlutinn
nýi lofaði kjósendum því að ráða
bæjarstjóra sem ekki sæti í
bæjarstjórninni. Fljótgert var að
svíkja fyrsta loforðið. Þau voru
reyndar tvö til viðbótar, að ganga
frá fjárhagsáætlun og leysa grunnskólamálin. Nú er að sjá hverjar
efndirnar verða.
Við ríkisstjórnarmyndun er
oft mikill höfuðverkur að
deila út ráðherrastólum. Hver
þarf sitt. Í fjölflokka ríkisstjórnum er löngunin til að
sitja sem fastast í ráðaherrasæti límið sem dugar best til
að halda duglausri ríkisstjórn saman.

Fjórhöfði
Einhvern veginn þarf að líma saman nýja meirihlutann.
Getur verið að næst takist ekki að ráða bæjarritara. Þá fer
kannski svo að einhverjir aðrir tveir bæjarfulltrúar fórni sér
fyrir málstaðinn og taki að sér að skipta nýsamþykktu starfi
bæjarritara. Þar með væri ,,þursinn” orðinn fjórhöfða. Tónninn
hefur verið sleginn með bæjarstjórann. Ekki duga þar minna
en tveir. Væntanlega munu þeir hafa strangar gætur á verkum
hvers annars svo ekkert fari nú á skjön við vilja meirihlutans.
Sú lausn að hafa tvíhöfða bæjarritara sýnist mjög í anda þeirrar
stefnu sem meirihlutinn hefur nú mótað. Vel mætti hugsa sér
að þeir Sigurður R. Ólafsson og Smári Haraldsson, sem báðir
hafa gegnt starfi bæjarstjóra á Ísafirði, að vísu misjafnlega
lengi, sinntu því sameiginlega. Þá er að vísu eitt óleyst
vandamál. Í meirihlutanum er sex bæjarfulltrúar. Hvaða starfi
fá þær Kolbrún Halldórsdóttir og Guðrún Stefánsdóttir að
deila með sér? Starfi aðstoðarmanns bæjarstjóra gegndi Þórunn
Gestsdóttir, prýðis kona. Vel fer á því, í samræmi við stefnu
hins nýja meirihluta, að tvær konur taki við af henni. Þá væru
allir fulltrúar nýja meirihlutans komnir til starfa með sömu
formerkjum, tveir um hvert starf.

Hagur bæjarsjóðs
Þegar svo er komið, að tvíhöfði að baki hvers aðalstarfs í
meirihlutanum getur klofnað, styttist vonandi í að loforðin
tvö, sem enn eru óefnd og ekki svikin, komist í vinnslu. Ekki
eru nema 5 mánuðir til þess að skila þarf framboðslistum. Engum hugsandi manni er skemmtun að hegðun bæjarstjórnar,
sem hefur verið ófær um að ræða málefni bæjarsjóðs,
sameiginleg hagsmunamál bæjarbúa, sem borga brúsann.
Óskiljanlegt er með öllu hvernig fyrri meirihluti leyfði sér að
skilja við. Enn þá hefur fjárhagsáætlun ekki litið dagsins ljós.
Svo mikið lá þeim við bæjarfulltrúunum 11 að komast fram úr
hver öðrum við að að sýna yfirgang og stærilæti, að hafa rétt
fyrir sér, að aðalatriðið gleymdist. Aðeins hálfu ári fyrir
kosningar leyfa þeir sér það að slengja blautri tusku framan í
bæjarbúa með hegðun sinni, hlaupast undan ábyrgð, til þess
eins að telja sjálfum sér trú um að þeir hafi rétt fyrir sér og hinir
rangt.
Það verður forvitnilegt að sjá hvað gert verður í
grunnskólamálum. Ekki er hún gáfuleg hugmyndin um að fara
að reisa stóran, nýjan skóla inni í firði eða á Torfnesi, vitandi
um fólksfækkunarspár og meinta löngun fjórðungs íbúanna til
að flytja annað.
Skyldi þessu þrætuglaða fólki í bæjarstjórn ekki hafa dottið
í hug að hegðun þeirra á sinn þátt í ákvörðun fólks að leita
nýrra heimkynna. Þótt ekki sé vitað hvernig hinn nýi meirihluti
ætlar að vinna traust íbúanna er svona sannarlega vonast til að
það takist.
Nú reynir á þroska bæjarfulltrúa að reka slyðruorðið af
bæjarstjórn og vinna til baka það litla álit sem enn lifði á íbúum
Vestfjarða í öðrum fjórðungum.
Stakkur.
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Íþróttamiðstöðin á Þingeyri vígð við hátíðlega athöfn

Langþráður draumur
orðinn að veruleika

Langþráður draumur íbúa
Þingeyrar og nágrennis um
eigið íþróttahús með sundlaug
hefur nú loksins rætst. Á
laugardaginn var glæsileg
íþróttamiðstöð Þingeyringa
vígð við hátíðlega athöfn, en
við sama tækifæri var aldarafmælis Grunnskóla Þingeyrar minnst sem og 10 ára afmælis Tónlistarskóla Þingeyrar.
Áratugur er liðinn síðan
formlega var hafist handa við
undirbúning að byggingu
íþróttamiðstöðvarinnar. Þá
fóru tveir fulltrúar Þingeyrar-

hrepps til Noregs, Svíþjóðar
og Danmerkur til þess að
kynna sér gerð og rekstur
íþróttamannvirkja af þeirri
stærð, sem hentað gæti fyrir
aðstæður á Þingeyri. Í byrjun
árs 1991 samþykkti hreppsnefnd að leita eftir tillögum
að íþróttahúsi með sundlaug,
en fyrir valinu varð tillaga
Helga Hjálmarssonar, arkitekts á Teiknistofunni Óðinstorgi og Ólafs Erlingssonar
hjá Verkfræðistofu Sigurðar
Thoroddsen hf.
Íþróttamiðstöðinni var valinn staður á Þingeyrarodda,

Þær Camilla Sigmundsdóttir og Nanna Magnúsdóttir færðu
íþróttamiðstöðinni myndir af íþróttahópum á Þingeyri á
fyrri árum.

norðan við Þingeyrarkirkju í
nánum tengslum við íþróttaog tjaldsvæði sem fyrir voru.
Miðstöðin stendur á upphækkuðum jarðvegsfleti,
einskonar hlaðvarpa á þessari
stóru, fallegu eyri sem gengur
langt fram í Dýrafjörðinn. Lóð
miðstöðvarinnar liggur að lóð
kirkjunnar og verða bifreiðastæði á svæðinu nýtt sameiginlega. Reynir Vilhjálmsson,
landslagsarkitekt, hefur gert
heildarskipulag af lóðunum,
en á svæðinu eru fornminjar
sem taka þarf tillit til.
Ótalmörg fyrirtæki og ein-

Áhorfendabekkir eru dregnir fram á gólfið eftir hentugleikum og tilefnum eins og á laugardaginn.
staklingar komu að byggingu
íþróttamiðstöðvarinnar, en
byggingameistari var Sigmundur Þórðarson. Auk þess
komu starfsmenn Þingeyrarhrepps víða að verkinu og
Brautin sf. gaf vinnu vegna
útmoksturs fyrir sundlaugarsal. Áhugafólk um byggingu
íþróttamiðstöðvar gaf efni og
vinnu við steypu gólfs í
íþróttasalnum og má meta
þann hluta á fjórar milljónir
króna. Sparisjóður Þingeyrarhrepps gaf einangrun í gafla

metrar. Til viðbótar allri
íþróttastarfsemi er salurinn
einnig ætlaður til samkomuhalds, auk tónlistarflutnings
og hverskyns sýninga. Einnig
er mögulegt að gestir á tjaldsvæðinu geti fengið hann til
afnota. Allt var þetta haft til
hliðsjónar við hönnun salarins, einkum í efnisvali og
Fjölnota miðstöð
hljómburði. Hægt er að draga
Salur íþróttamiðstöðvar- út áhorfendapalla í salnum
innar miðast við stærð körfu- eftir þörfum og gert er ráð
boltavallar, eða 14 x 26 metrar fyrir að hægt verði að skipta
og er salargólfið 20 x 30 honum í tvær einingar.

Steinþór Tómasson, forstöðumaður íþróttamiðstöðvarinnar,
tekur við lyklunum úr hendi Kristins Jóns Jónssonar, forseta
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.

Eins og sjá má er íþróttahúsið hið glæsilegasta á allan hátt.

íþróttasalar og alla vinnu við
að koma henni fyrir.
Heildarkostnaður við byggingu íþróttamiðstöðvarinnar
er 181 milljón króna og þar af
er framlag jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga rúmar 59 milljónir króna.

Jólin koma...

Gegnofin
gardínuefni
frá kr. 1.190.-

Jólagjafir í miklu úrvali
ORIENT dömu og herraúr
Nikkel frí og með Saphir
Crystal gleri. Verð frá
aðeins kr. 9.975.-

Jólatilboð!
Tilbúnir
stórisar
á 25% afslætti

Ný sending af
glæsilegum
kertastjökum frá
IITTALA
CRYSTAL
Einnig mikið
úrval af blóðsteinssettum,
bæði í gulli
og silfri.
Hringar,
lokkar og men.
Verð frá kr.

Ísfirðingar
Vestfirðingar!

5.990.Fataefni!
Velúr í mörgum litum
Teygjublúnda,
sex litir
Zebra, slöngu,
tígurefni
12

Gott úr er góð gjöf

GARDÍNUBÚÐIN
Hafnarstræti 8 Ísafirði
Sími 456 3430
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Lítið við!
Sjón er sögu ríkari!

Axel Eiríksson, úrsmiður
Aðalstræti 22 - sími 456 3023

Sundlaugin var tekin í
notkun nokkru áður en salurinn komst í gagnið, eða 27.
maí árið 1995. Hún er 8,2 x
16,67 metrar að stærð, en
sjálfur sundlaugarsalurinn er
12 x 21 metrar. Sundlaugin er
léttbyggð og klædd plastdúki.
Í laugarsalnum er heitur pottur
og í framtíðinni er gert ráð
fyrir því að salurinn opnist út
á afgirt, sólríkt og skjólgott
útivistarsvæði.
Aðalinngangur íþróttamiðstöðvarinnar er á miðási byggingarinnar, sem tengir sal og
sundlaug. Búningsklefar karla
og kvenna eru sitt hvoru megin við ásinn. Á milli búningsklefanna er gufubaðstofa. Í
tengibyggingunni eru einnig
fatahengi, snyrtingar og herbergi fyrir kennara. Húsvarðarherbergi er við anddyrið og
þaðan getur vörður fylgst með
sundlaugargestum.
Allur
tæknibúnaður fyrir miðstöðina er í kjallara undir miðbyggingunni, grunnhiti hússins kemur frá ofnum, en auk
þess er fullkomið loftræstikerfi í allri byggingunni.
Nýja íþróttamiðstöðin á
Þingeyri nýtur ómældra vinsælda, bæði meðal heimamanna og þeirra sem leið eiga
um byggðarlagið. Húsið er
algjör bylting fyrir íþróttakennslu í Grunnskólanum, en
áður var kennt í samkomuhúsi
bæjarins. Það dylst engum að
íþróttamiðstöðin hefur gjörbreytt allri félagslegri aðstöðu
á Þingeyri og hún veitir
flestum íbúum Dýrafjarðar
aukna lífsfyllingu, hvort held-

ur er við leiki eða íþróttaæfingar.
Fjöldi skemmtiatriða var
fluttur við hátíðahöldin á
laugardag, m.a. söng kirkjukórinn nokkur lög undir stjórn
Sigurðar G. Daníelssonar,
ungar stúlkur fluttu lög úr
söngleiknum Evítu og kór
yngstu nemenda Grunnskólans kom fram. Við þetta tækifæri voru veittir fimm styrkir
úrAfreksmannasjóði Ísafjarðarbæjar, enArnar Gunnarsson
hlaut 170 þúsund krónur fyrir
skíðaiðkun, Sigríður B. Þorláksdóttir hlaut 150 þúsund
krónur fyrir skíðaiðkun, KFÍ
hlaut 100 þúsund krónur,
skíðadeild ungmennafélagsins Önundar hlaut 40 þúsund
og hópur á vegum Skíðafélags
Ísafjarðar hlaut 40 þúsund
krónur. Sparisjóðurinn á
Þingeyri færði íþróttamiðstöðinni tvö spinninghjól að
gjöf og Magnús Jónasson,
brottfluttur Þingeyringur gaf
eitt slíkt hjól. Þær Camilla
Sigmundsdóttir og Nanna
Magnúsdóttir færðu íþróttamiðstöðinni gamlar myndir af
íþróttahópum á Þingeyri um
miðja öldina.
Byggingarmeistarinn, Sigmundur Þórðarson, færði
Grunnskólanum útskorið
ræðupúlt að gjöf og Sigurður
Friðfinnsson, á Ketilseyri, gaf
táknræna gjöf, hundrað trjáplöntur í tilefni aldarafmælisins. Sparisjóðurinn gaf 70
þúsund krónur til tækjakaupa
fyrir skólann og Orkubú
Vestfjarða afhenti peningaupphæð sem nemur 1000

Vestfirzkir slysadagar

1880-1940
er ómissandi uppflettirit
fyrir vestfirsk heimili
og fyrirtæki

Við hátíðahöldin á laugardaginn voru veittir fimm styrkir
úr Afreksmannasjóði Ísafjarðarbæjar. Arnar Gunnarsson
hlaut 170 þúsund krónur fyrir skíðaiðkun, Sigríður B.
Þorláksdóttir hlaut 150 þúsund krónur fyrir skíðaiðkun,
Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar hlaut 100 þúsund krónur,
skíðadeild ungmennafélagsins Önundar hlaut 40 þúsund
og hópur á vegum Skíðafélags Ísafjarðar hlaut 40 þúsund
krónur.
krónum á hvern nemenda.
Ljósmyndari BB var viðstaddur hátíðahöldin á Þing-

eyri á Laugardaginn og tók þá
meðfylgjandi myndir.

Þessir krakkar hlutu viðurkenningu í samkeppni um bestu
tillögu að útfærslu og skipulagi skólalóðar Grunnskólans.

Auglýsendur athugið!
Síðasta tölublað BB á þessu ári kemur út föstudaginn
19. desember. Skilafrestur auglýsinga er föstudaginn
12. desember

Snjóbrettagallar,
sterkir og þjálir
kr. 7.995.-

Ódýrir gallar
Aðeins kr.
5.290.-

Húfur, lambhúshettur,
lúffur, hanskar, fleeshanskar Stærðir 128-176

Fæst í bókaverslunum

Frábærir kuldagallar
í mjúku pakkana
Margar gerðir
Allar stærðir

fataverslun barnanna

Ljóninu, Skeiði, sími 456 4070
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kaup & sala
ókeypis smáauglýsingar

Til leigu 2ja herbergja íbúð á
Ísafirði. Uppl. í síma 456 4072
eða 456 3441, Heiðar.
Til sölu Emmjalung barnavagn, selst á kr. 10 þúsund.
Upplýsingar í síma 456 7481
Til sölu Chevrolet Silverado 8
cyl., sjálfskiptur, vökvastýri, 4
x 4, nýleg 33" vetrardekk. Verð
aðeins kr. 200.000. Upplýsingar
í síma 456 5079
Til sölu hvít blússa og svart
vesti á 10-11 ára stelpu, selst
ódýrt. Einnig ónotuð dragt nr.
16 á kr. 5000. Upplýsingar í
síma 456 3614, eftir kl. 17.
Til sölu Rowenta ryksuga. Uppl.
í síma 456 6238, Debbie.
Til sölu mánaðargömul tölva,
Trust 200 MMX, Pentium með
öllu. 15" skjár, Soundblaster 64,
32 MB vinnsluminni, 4,3 GB
harður diskur, 36.800 modem,
2 MB skjákort. Upplýsingar í
síma 456 3283 á kvöldin, Gústi.
Óska eftir 2ja herbergja íbúð
frá 1. jan. 1998. Uppl. í síma
456 5162
Til sölu Nissan Sunny ´87, 4 x
4, þarfnast smálagfæringa.
Upplýsingar í síma 456 5162
Æfingabekkur til sölu í góðu
ástandi. Einnig lítill sófi og ný
kommóða með 6 skúffum. Upplýsingar í síma 456 5162
Óska eftir svefnsófa gefins
eða fyrir lítinn pening. Upplýsingar í síma 456 5237

Tilboð óskast í Corolla Touring ´92. Álfelgur, dráttarbeisli,
nýskoðaður, toppeintak! Upplýsingar í síma 456 5246
Til sölu spunkunýr, ónotaður
Stigasleði. Selst ódýrt. Upplýsingar í síma 456 5244
Rjúpur til sölu. Upplýsingar í
síma 456 4338
Húsbóndastóll úr leðri til sölu,
fótskammel fylgir. Upplýsingar
í síma 456 7127

Jóladiskarnir
komnir!
Geisladiskar frá
399,- Ótrúlegt verð!
Nýtt kortatímabil
11. des. til 14. jan.

Til sölu Silvercross barnavagn. Uppl. í síma 456 3863
Til sölu tölva Pentium 133
Mhz. Uppl. í síma 456 5252,
eftir kl. 19. Símboði: 842 0578
Til leigu lítileinstaklingsíbúð.
Upplýsingar í síma 456 4186
Óska eftir tölvuleikjum á
disklingum. Upplýsingar í síma
456 6238, Kristófer.
Til sölu Lada Sport ´88. Ekinn
84 þúsund km. Upplýsingar í
síma 456 4928 á kvöldin. Frosti.
Til söluRenault Traffic ´88, 4
x 4, diesel, selst ódýrt. Upplýsingar í síma 456 7411
Til leigueinbýlishús í Bolungarvík. Upplýsingar hjá Herdísi
eða Jósteini í síma 456 7411
Einbýlishús til sölu, mikið
endurnýjað. Upplýsingar í síma
421 6350.

í desember:
Opið frá kl. 10.00 til
kl.22.00 virka daga.
Laugardaginn 13. opið
kl. 11.00 til 10.00.
Laugardaginn 20. opið
kl. 11.00 til 22.00.
Þriðjudaginn 23. opið
kl.11.00 til 23.00.
Miðvikudaginn 24. opið
kl. 11.00 til 14.00.

Erum með nýju línuna frá Aiwa, ótrúlegt verð!

HelgarOfurlaxar og aðrir
minni
Forlagið hefur sent frá sér
bókina ,,Ofurlaxar og aðrir
minni” eftir Kristján Gíslason.
Kristján er þekktur meðal íslenskra stangveiðimanna fyrir
það að hafa skapað ýmsar þær
stangveiðiflugur sem náð hafa
mestum vinsældum meðal
þeirra sem iðka fluguveiði með
stöng.
En Kristján er ekki síður
kunnur fyrir bækur sínar tvær
um veiðar sem hafa komið út á
liðnum árum, notið ómældra
vinsælda hlotið skínandi dóma.
Hér lyftir hann penna á ný,
miðlar af reynslu sinni til
veiðimanna, rifjar upp ævintýri
af árbakkanum í óborganlegum
veiðisögum og lýsir heimagerðu laxaflugunum sínum í
ítarlegu máli og myndum.

Helgar-

HelgarÍ fjórum línum
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Fundur um gæðastjórnun

Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða hf., og Staðlaráð
Íslands standa fyrir opnum
fundi um gæðastjórnun og
staðla kl. 20:30 á fimmtudagskvöld á Hótel Ísafirði.

Á fundinum mun Sveinn V.
Ólafsson frá Staðlaráði Íslands halda framsögu um
Staðlaráð Íslands og staðla
almennt, ISO 9000 gæðastjórnuanrstaðla, ISO 14000

stjórnun umhverfismála í
fyrirtækjum, EN 45000 staðla
um faggildingu, vottun, prófun og skoðun og um CEmerkið.
Að framsögu lokinni verða

umræður og Sveinn svarar
spurningum fundarmanna.
Fundurinn er ætlaður öllum
þeim sem hafa áhuga á
gæðastjórnun, stöðlum og
stjórnun umhverfismála.

Óska eftir að kaupa 80 cm svigskíði. Uppl. í síma 456 4445.

Opnunartími
Sólgata 11 • 400 Ísafirði
Sími 456 5091

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf

Vestfirska forlagið á Hrafnseyri
hefur sent frá sér ljóðabókina ,,Í
fjórum línum” sem er vísna- og
ljóðasafn, sem Auðunn Bragi
Sveinsson hefur tekið saman. Þar
eru birt 830 erindi eftir 212 höfunda.
Í kynningu forlagsins segir:
,,Segja má að í þessari ljóðabók
birtist þjóðarsálin í dagsins önn. Hér
er á ferðinni alþýðukveðskapur,
eins og hann gerist bestur. Skýrt er
frá því við hvaða tækifæri flest
ljóðanna eru ort og ætti það að gefa
verkinu aukið gildi.”

Blóðið rennur til
skyldunnar
Fróði hefur sent frá sér bókina
,,Blóðið rennur til skyldunnar” eftir
Hafliða Vilhelmsson. Hafliði hefur
áður sent frá sér nokkrar skáldsögur
og kom sú fyrsta, Leið 12 HlemmurFell, út fyrir um það bil 20 árum.
Sögusvið nýju bókarinnar er
Reykjavík nútímans. Höfundur
teflir fram tveimur ólíkum heimum.
Annars vegar er hversdagslegur
heimur Ármanns Sveinssonar,
menntaskólakennara og fólksins í
kringum hann, og hins vegar heimur
Jóhannesar Þorsteinssonar, sem
kallaður er Djó, en þar er um að
ræða undirheima fíkniefnaneyslu
og sölu. Tilviljanir leiða þessa tvo
menn og þessa tvo ólíku heima
saman og örlaganornir spinna vef
sinn og leiða til uppgjörs sem koma
munu lesendum á óvart.
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Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

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

ÍSAFJÖRÐUR:
Aðalstræti 13: Efri hæð í tvírýlishúsi
ásamt hálfum kjallara og tvöföldum
bílskúr. Laust fljótlega.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega. Verð:
6.300.000,Pólgata 4: 5 herbergja íbúð á 3.
hæð. Verð: 3.600.000,-Stakkanes 6:
Rúmlega 140m² raðhús ásamt bílskúr
og sólstofu. Verð 11.500.000,Pólgata 6: 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð. Laus fljótlega.
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,Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 2.000.000
Strandgata 7: Þetta hús er nú til
sölu á aðeins kr. 6.500.000,Urðarvegur 60: Glæsilegt raðhús,
alls rúmlega 200m², ásamt bílskúr.
Skipti á minni eign á eyrinni koma til
greina. Tilboð óskast.

Kirkjuvegur 2: 214m² glæsilegt einbýlishús með innbyggðum bílskúr. Laust samkvæmt samkomulagi.
BOLUNGARVÍK:
Hafnargata 46: Allt húsið. Selst
ódýrt.
Höfðastígur 6: U.þ.b. 80m² kjallaraíbúð. Íbúðin er laus. Verð:
1.200.000,Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja
herbergja íbúðir. Verð: 1.500.000,til 3.000.000,Skólastígur 21: 3ja herbergja íbúð
á 1. hæð. Íbúðin er mjög falleg og er
auð. Verð kr. 3.700.000,Traðarland 24: 200m² einbýlishús í
lélegu ástandi. Selst ódýrt á góðum
kjörum.
Traðarland 10: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Verð: 7.200.000,Völusteinsstræti 3: Einbýlishús
ásamt bílskúr.
Völusteinsstræti 28: 150m²
einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Nýuppgert að utan. Verð:
7.000.000,-

ÞINGEYRI:
Vallargata 6: Raðhús ca. 98m² .

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

Nema ástin
Fróði hefur sent frá sér bókina
,,Nema ástin” eftir Friðriku Benónýs. Þetta er fyrsta skáldsaga
Friðriku en áður hefur hún skrifað
bók um Ástu Sigurðardóttir, skáld
og listamann.
Hér er um að ræða sögu um unga
konu sem stendur á tímamótum.
Hún veit að stundaglas hennar kann
að tæmast og því horfir hún til baka
til fortíðar sinnar en hugar að
nútíðinni og framtíðinni, ef einhver
er. Líf hennar hefur ekki verið dans
á rósum þótt hún eigi sér líka
minningarperlur. Hún flýr umhverfi
sitt og fortíð og heldur til fjarlægs
lands. Bréf til ástvinar eru svanasöngur hennar.

Kæri Keith
Fróði hefur sent frá sér bókina
,,Kæri keith” eftir Jóhönnu Kristjónsdóttur, blaðamann. Jóhanna
hefur sent frá sér allmargar bækur,
skáldsögur, ferðasögur og metsölubókina ,,Perlur og steinar” sem
fjallar um stormasöm hjónabandsár
hennar og hins þjóðþekkta rithöfundar, Jökuls Jakobssonar.
Í bókinni ,,Kæri Keith” segir
Jóhanna frá ástarsambandi sínu við
kvæntan mann, Keith R. Flatman,
stjórnarformann og framkvæmdastjóra tryggingafélags í Sydney í
Ástralíu. Þar hittast fyrir tilviljun á
hótelbar í London, taka tal saman

og eiga saman ástarfund. Í framhaldi
af því hefja þau bréfaskipti sem
ganga í fyrstu stirðlega en að því
kemur að þau ákveða að hittast aftur
í fjarlægu heimshorni og þar með
fer samband þeirra að verða meira.
Það mótast í fyrstu af ,,haltu mérslepptu mér” viðhorfum en þróast
síðar yfir í djúpar tilfinningar.

Nornin hlær
Fróði hefur sent frá sér bókina
,,Nornin hlær” sem er barnabók eftir
Jón Hjartarson leikara, með myndskreytingum eftir Brian Pilkington.
Þetta er önnur barnabók Jóns en
fyrir nokkrum árum kom út eftir
hann bókin ,,Snoðhausar” sem fékk
góða dóma og viðtökur.
Sagan fjallar um tvær sjö ára
stelpur sem eiga heima í Reykjavík.
Þær eru mjög uppátektarsamar og
láta sér ekki allt fyrir brjósti brenna.
Þær kynast persónu sem ekki hagar
sér alltaf eins og venjulegt fólk og
eiga við hana skemmtileg samskipti.
Stelpurnar vilja líka gjarnan láta
gott af sér leiða en vita ekki alveg
hvaða aðferðir þær eigi að nota í
þeirri viðleitni sinni.

Í öðrum heimi
Fróði hefur sent frá sér bókina ,,Í
öðrum heimi” eftir Hildi Einarsdóttur. Þetta er önnur barnabók
Hildar en árið 1994 kom út eftir
hana bókin ,,Dekurdrengur á dreifbýlisbomsum” og fékk sú bók góða

Verð: 1,500,000,- Húsið er laust.

FLATEYRI:
Bárugata 3: 2x60m² einbýlishús
ásamt garðhúsi og stórum bílskúr.
Afarfalleg eign.
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:
2,300,000,Hafnarstræti 23: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Húsið er laust. Verð:
2,600,000,-

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

Sumarhúsin í Hnífsdal eru nú farin að seljast!
dóma.
Aðalsöguhetjan í nýju bókinni
er ellefu ára strákur. Hann hefur
mjög frjótt ímyndunarafl og segir
oft ýkjusögur af sjálfum sér og
öðrum. Afi hans er besti vinur hans
og þegar hann fellur frá saknar
drengurinn hans mjög og telur sig
finna fyrir návist hans. Þegar hann
segir fullorðna fólkinu frá því heldur
það að drengurinn sé að spinna upp
sögur. Drengurinn verður fyrir
ýmsu andstreymi í skólanum og er
borinn röngum sökum. En hann
eignast þar líka góða vini sem
standa með honum í blíðu og stríðu
og taka þátt í ýmsum skemmtilegum
uppátækjum með honum.

Eldfórnin
Mál og menning hefur sent frá
sér bókina ,,Eldfórnin” eftir Vilborgu Davíðsdóttur, rithöfund og
blaðamann. Í kynningu bókarinnar
segir: ,,Þegar Katrín steig inn fyrir
klausturveggina, átján vetra og ein
á báti vissi hún ekki hvað beið
hennar. Myndi hinni forsmáðu
systur Jórunni takast að flæma hana
á vergang? Og presturinn með
dökku augun, Jón Sigurðarson –
hvaða hlutverki átti hann eftir að
gegna í lífi hennar?
Nú hefur Vilborg Davíðsdóttir
skrifað listilega fléttaða og hörkuspennandi skáldsögu upp úr þessum
atburðum. Um leið og lesandi fær
heillandi innsýn í klausturlíf kenna
og kaþólskan tíma á Íslandi sogast

hann inn í atburðarás sem full er af
dramatískum átökum og spurningum um syndina og vald ástarinnar.”

Með siglunni hefst það
Komin er út hjá Hörpuútgáfunni
bókin ,,Ottó – Með seiglunni hefst
það” minningar Ottó A. Michelsen,
athafnamanns. Hér birtist saga
skagfirska stráksins, sem fór til
náms til Þýskalands á stríðsárunum
og gerðist frumkvöðull tölvuvæðingarinnar á Íslandi. Ottó segir frá
uppvaxtarárum sínum á Sauðárkróki og mannlífi í Skagafirði á
þriðja og fjórða áratug þessarar
aldar. Námsárum sínum í Þýskalandi á stríðsárunum, þar sem hann
upplifði ógnir stríðsins.
Þá segir hann frá stofnun Skrifstofuvéla hf., og IBM á Íslandi og
störfum frumherjans í tölvuvæðingu landsmanna. Þekkt eru fórnfús
störf hans fyrir Krabbameinsfélagið
og forusta um byggingu Bústaðakirkju. Minningar Ottós lýsa ævi
baráttumanns sem lagði mörgum
góðum málum lið og sýndi einstakt
fordæmi og hyggjuvit.

Það var rosalegt
Hörpuútgáfan á Akranesi hefur
gefið út bókina ,,Það var rosalegt –
Skáldið og skógarbóndinn Hákon
Aðalsteinsson.” Hákon er í hópi
þekktustu sögumanna og hagyrðinga landsins. Frásagnarlist hans

E r t þ ú a ð l e i t a a ð : s p e n n u m ú s i k s a n n s ö g u g a m a n d r a m a h r y l l i n g s f r æ ð s l u æ v i n t ý r av í s a n d a b a rn a t e i k n i my n d ?
kemur einkar vel fram í þessari bók,
sem er sambland af æviminningum
frá stormasamri ævi og sögum af
skemmtilegu samferðafólki.
Hákon er náttúrubarn og þekki
öræfi Íslands eins og hlaðvarpann
sinn. Frásögn hans af uppvaxtarárunum í Hrafnkelsdal, lífi og starfi
fólks á þessum afskekkta stað, er
einstök. Þeir sem una góðum sögum
og snjöllum vísum verða ekki
sviknir af þessari bók, sem er prýdd
fjölda mynda.

Nýtt líf í hjónabandið
Hörpuútgáfan hefur sent frá sér
bókina ,,Nýtt líf í hjónabandið” eftir
Michele Weiner-Davis, sem er
bandarískur meðferðarráðgjafi,
sérhæfð í hjúskaparvanda. Hún
notar aðferð sem hún kallar SKM,
skamtímameðferð til lausna, og er
ný byltingarkennd meðferð byggð
á kenningum sem eru gerólíkar
þeim hefðbundnu.
Í bókinni eru ítarlega leiðbeiningar um hvernig má endurnýja hjónabandið í stað þess að skilja. Þú getur
breytt hjónabandinu með því að
breyta sjálfum þér. Í bókinni er sýnt
fram á að hægt er að beita aðferðum
sem í fljótu bragði virðast fjarstæðukenndar til að rjúfa neikvæð sambúðarmynstur. Það ber árangur
strax. Aðferðin byggist á því að
leggja áherslu á lausnir, ekki
vandamál. Einbeita sér að nútíð og
framtíð, ekki fortíðinni. Sjá árangur
innan mánaðar.

Útkall TF-Líf
Íslenska bókaútgáfan hefur sent
frá sér bókina ,,Útkall TF-Líf –
sextíu manns í lífshættu” eftir Óttar
Sveinsson, blaðamann. Allt frá því
fyrsta bók Óttars, Útkall Alfa TFSIF kom út árið 1994 hafa bækur
hans notið gífurlegra vinsælda.
Sérkenni frásagna Óttars er það að
hann leitast við að draga fram
,,söguna á bak við söguna.”
Hann lýsir því hvernig sigmanni
er innanbrjósts á leiðinni niður í
10 metra háar olíumettaðar öldur,
þar sem tugir gáma eru á fleygiferð
og ógna lífi hans og þeirra sem á
að bjarga og hvernig sjómanni
verður við þegar hann horfir á eftir
þyrlunni hverfa af vettvangi þegar
búið er að hífa alla úr skipshöfninni
nema hann.

Falið vald eiturlyfjakolkrabbans
Íslenska bókaútgáfan hefur sent
frá sér bókina ,,Falið vald eiturlyfjakolkrabbans” eftir Jóhannes
Björn Lúðvíksson. Höfundur hefur
kynnt sér sögu eiturlyfjasölunnar í
mörg ár. Hann segir í bókakynningu m.a.:
,,Neysla eiturlyfja hefur stóraukist á Íslandi og annars staðar í Evrópu á undanförnum árum. Þótt
ríkjandi ástand sé vissulega ógnvekjandi þá bendir flest til þess að
ný og enn stærri alda fíkniefna
muni brátt ríða yfir okkur.

TV-SPORT

Miðvikudagur 10. desember kl. 17:55
Virum - Sorgenfri Roar í handbolta
Föstudagur 11. desember kl. 17:55
Rödovre - Hvidovre í íshockey
Laugardagur 13. desember kl. 10:00
Grand Prix í badminton
Laugardagur 13. desember kl. 17:00
Enski boltinn
Sunnudagur 14. desember kl. 10:00
Grand Prix í badminton
Sunnudagur 14. desember kl. 17:00
FC Volendam - Ajax
Miðvikudagur 17. desember kl. 20:45
Newcastle - Derby
TV 3 - DANMÖRK

Miðvikudagur 10. desember kl. 19:30
Juventus - Manchester United

Gleðileg myndbandajól framundan!
Yfir 4000 titlar!
500 á 400 kr. og
og ein eldri frítt með!
4000 myndir á
100-200 kr!
Vertu þinn eiginn
dagskrárgerðarstjóri yfir jólin!
Verslaðu þar sem
úrvalið er mest!
Mikið úrval af myndum
og góð þjónusta!

Vandaðu
til verks...
... verslaðu í
Vídeóhöllinni

CANAL+ DANMÖRK

Föstudagur 11. des. kl. 18:55
Bayern M. - Mönchengladbach
Laugardagur 12. des. kl. 15:25
Herta Berlin - Kaiserslautern
TV3 - SVÍÞJÓÐ

Miðvikudagur 10. des. 19:00
Bayern M. - IFK Göteborg
Sunnudagur 14. des. 13:00
Ítalski boltinn
TV3 - NOREGUR

Miðvikudagur 10. des. kl.19:00
Olympiakos - Rosenborg
Miðvikudagur 10. des. 21:30
Juventus - Manchester Utd.
Sunnudagur 14. des. kl. 13:15
Ítalski boltinn

Horfur á fimmtudag:
Suðvestan kaldi með éljum
um landið sunnan- og
vestanvert, en austan- og
norðaustanlands verður
úrkomulítið. Hiti nálægt
frostmarki vestanlands
en 0 til 7 stiga frost
norðan- og austantil.
Horfur á föstudag:
Hlýnandi veður með skammvinnri sunnanátt og vætu
víða um land, en gengur
síðan aftur í suðvewstanátt
með éljum.
Á laugardag:
Ákveðin sunnanátt með
rigningu um allt land, en suðvestan éljafjandi á sunnudag.

TV2 - NOREGUR

Laugardagur 13. desember kl. 14:45
Enski boltinn
TV 1000

Laugardagur 13. desember kl. 21:15
Guthrie - Rocchigiani (box)
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Ljósin tendruð á jólatrénu á Austurvelli

Stjórnendur bæjarins
létu ekki sjá sig
Ljósin á jólatrénu í skrúðgarðinum við Austurvöll á
Ísafirði voru tendruð á sunnudag að viðstöddum fremur
fámennum hópi bæjarbúa.
Tréð er gjöf frá vinabæ Ísafjarðar í Danmörku, Hróarskeldu og var það ræðismaður

Danmerkur á Ísafirði, Fylkir
Ágústsson, sem afhenti tréð
og færði bæjarbúum kveðjur
frá frændum vorum í Danmörku.
Annar tveggja bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar, Kristinn Jón
Jónsson, þakkaði gjöfina og
bað fyrir bestu kveðjur til
gefenda. Við athöfnina á
Austurvelli, sem hófst kl. 13
á sunnudag, flutti stúlknakór
Tónlistarskóla Ísafjarðar
nokkur lög undir stjórn Margrétar Geirsdóttur og Sunnukórinn söng nokkur lög.
Eftir 25 mínútna athöfn og
um 10 mínútna bið, mættu

jólasveinarnir á svæðið og
vakti koma þeirra mikla lukku
á meðal yngstu kynslóðarinnar. Mjög fámennt var á
Austurvelli á meðan athöfnin
fór fram, enda mun kynning á
dagskránni hafa farið forgörðum frá hendi bæjarfélagsins,
auk þess sem kalt var í veðri
og tímasetningin ekki upp á

Koma jólasveinanna vakti
mikla lukku hjá yngstu kynslóðinni.
það besta.
Þá vakti það athygli viðstaddra að enginn af stjórnendum bæjarfélagsins lét sjá
sig við athöfnina ef frá er talinn annar tveggja bæjarstjóra
sveitarfélagsins.

Ísafjörður

Velheppnuð
jólatorgsala

Hin árlega jólatorgsala
styrktarsjóðs húsbyggingar Tónlistarskóla
Ísafjarðar var haldin á
Silfurtorgi á Ísafirði á
laugardag.
Þrátt fyrir fremur kalt
veður mættu fjölmargir
bæjarbúar á torgið,
hlustuðu á á fagran söng
og tónlist og versluðu

jólavörur. Líkt og undanfarin ár var fjölbreytt
úrval varnings til sölu
auk þess sem gestum
og gangandi gafst
kostur á að kaupa sér
heitt kakó og meðlæti.
Ljósmyndari blaðsins
var á Silfurtorgi og tók
þar meðfylgjandi
myndir.

Stúlknakór Tónlistarskóla Ísafjarðar söng nokkur lög á
torgsölunni á Silfurtorgi undir stjórn Margrétar Geirsdóttur.
Og þeir voru ekki allir háir í loftinu sem hlustuðu á kórinn
eins og sjá má á myndinni hér til hliðar.

Hola í höggi árið 1997

Fjórir Ísfirðingar í Einherjaklúbbinn

Elías Sveinsson, bílstjóri var á meðal þeirra sem fjárfestu í
jólavörum á Silfurtorgi á laugardag.

Það er draumur allra kylfinga að fara eina braut á golfvelli í einu höggi, eða að
fara ,,Hole in one” eins og
það heitir á golfmáli.Aðeins
lítið brot kylfinga nær þó
þessu draumahöggi allra
kylfinga. Á golfvertíðinni
1997 voru það þó liðlega

sextíu Íslendingar sem unnu
þetta afrek og hafa þeir sjaldan
verið fleiri á einu ári.
Þeir sem hafa farið holu í
höggi hafa með sér félag sem
heitir Einherji en það varð 30
ára nú í haust. Á listanum yfir
þá kylfinga sem fá viðurkenningu í ár, eru fjórir kylfingar

úr Golfklúbbi Ísafjarðar, þau
Baldur Geirmundsson,
Daníel Karl Egilsson, Halldór Pálmi Bjarkason og
Kristín Karlsdóttir.
Á listanum má einnig sjá
nöfn þekktra golfara sem
eiga rætur að rekja til Vestfjarða.

