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Ákvað sjö
ára gamall
að verða
flugmaður
Guðleifur Árnason sjúkraflugmaður er
kominn á heimaslóðir á ný. Sjá viðtal á bls. 4
Ferðakynning hjá Vesturferðum

Umboð fyrir nýju
ferðaskrifstofuna Sól
„Það var ansi mikið rennirí“, sagði Sigríður Ó. Kristjánsdóttir hjá Vesturferðum
á Ísafirði, en þar var kynning
á ferðum og nýjum ferðabæklingum á sunnudag og
boðið upp á kaffi og konfekt.
„Fólk var að spá og spekúlera og jafnvel var byrjað að
bóka.
Hefðbundnir áfangastaðir
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eru á sínum stað, svo sem
Mallorka og aðrir staðir sem
við höfum verið með í boði á
liðnum árum. Helsta nýjungin
hjá okkur er að við erum með
umboð fyrir nýju ferðaskrifstofuna Sól, sem býður ferðir
til Kýpur. Verðið er gott, aðeins smávægileg hækkun síðan í fyrra, þannig að um er að
gera að vera fljótur að bóka.
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Hjónin Gunnlaugur Jónasson og Lára Gísladóttir voru á meðal þeirra sem kynntu sér
hvað í boði væri hjá Vesturferðum í sumar. Hjá þeim stendur Sigríður Ó. Kristjánsdóttir,
framkvæmdastjóri Vesturferða.
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Stjór
nsýsluhúsið
Stjórnsýsluhúsið

Bærinn
vill kaupa
af FSV

Samningaviðræður standa
yfir milli Ísafjarðarbæjar og
Fjórðungssambands Vestfirðinga um kaup bæjarins á húsnæði í eigu sambandsins á
efstu hæð Stjórnsýsluhússins
á Ísafirði.
Bærinn gerði í síðustu viku
tilboð upp á 17,5 milljónir en
sambandið gerði gagntilboð
upp á 22,1 milljón. Í framhaldi
af því ræða bæjarstjóri og
stjórnarformaður FSV málið
nánar.

Ferðakynning Samvinnuferða-Landsýnar í nýjum húsakynnum

Nauðsynlegt að
hafa opið lengur
Vegna mikillar aðsóknar
á ferðakynningu hjá Samvinnuferðum-Landsýn að
Hafnarstræti 7 á Ísafirði á
sunnudag varð að framlengja hana. Þar átti að vera
opið frá kl. 13 til 16 en ekki
var lokað fyrr en um fimmleytið. Um helgina var skrifstofan opnuð í nýjum húsakynnum í skálanum sem

byggður hefur verið framan
við húsið og vígður á laugardaginn.
Kynntir voru nýir bæklingar
frá Samvinnuferðum, Flugleiðum, Heimsferðum, Terranova og Smyril-Line sem rekur Norrænu. „Við vorum með
kaffi og konfekt fyrir gestina“,
sagði Inga S. Ólafsdóttir.
„Villi Valli spilaði á harmo-

nikku og Hamraborg bauð
upp á ís í tilefni opnunarinnar.
Menn voru með alls konar

spurningar um ferðamöguleikana og byrjað var að bóka.
Fastakúnnarnir létu sig ekki

vanta en sumir fara alltaf á
sama staðinn“, sagði Inga
S. Ólafsdóttir.

Norskur togari til Ísafjarðar til viðhalds á vélum og tækjum

„Fullkomnasta fiskiskip á N-Atlantshafi“
Ísafjörður

HSÍ samþykkti að
semja við ÍE
Stjórn Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ samþykkti í fyrradag að ganga til
undirritunar á samningi við
Íslenska erfðagreiningu um
flutning á heilsufarsgögnum
úr sjúkraskrám í miðlægan
gagnagrunn. Læknaráð stofnunarinnar hafði áður lýst yfir
eindregnum stuðningi við
málið.
Sú afstaða má teljast athyglisverð, þar sem þetta er í fyrsta
skipti sem læknaráð heilbrigðisstofnunar er einhuga í
stuðningi við slíkt samstarf
við ÍE. Auk læknaráðs hefur
starfsmannaráð stofnunarinnar áður lýst yfir stuðningi við
þetta mál.

Norski togarinn Remøy
Viking kom til Ísafjarðar á
mánudagsmorgun. Fram fór
almennt viðhald á vélum og
tækjum og önnuðust starfsmenn Vélsmiðjunnar Þryms
á Ísafirði það verk. Pétur Jónasson, framkvæmdastjóri
Þryms, sparar ekki stóru orðin
um þetta skip og segir Remøy
Viking vera fullkomnasta

fiskiskip á Norður-Atlantshafi. „Það er með ólíkindum
hvað allt er flott þar um borð.
Aðalvél skipsins skilar 7.500
hestöflum og hjálparvélin er
litlu minni en aðalvélin í Júlíusi Geirmundssyni“, segir
Pétur.
Eftir að hafa skoðað skipið
er hægt að fullyrða að aðbúnaður er óhemju góður. Einka-

klefi vélstjóra líkist frekar herbergi á Hótel Holti en káetu í
frystitogara. „Í áhöfn skipsins
eru ekki nema 15 manns.
Menn hljóta að spyrja hversu
hagstæða útgerð við stundum
hér á Íslandi fyrst við getum
ekki gert út skip í sama
gæðaflokki og Norðmenn. Þar
á bæ er fiskveiðistjórnunarkerfið annað. Ekki er hægt að

færa veiðiheimildir á milli
skipa eins og hér þar að auki

eru þær að einhverju leyti
svæðisbundnar“, segir Pétur.

Ársreikningur Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. fyrir árið 2000

Afkoman batnaði verulega milli ára
Rekstrartekjur Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. í Hnífsdal voru á síðasta ári 2.714
milljónir króna samanborið
við 2.762 milljónir árið 1999.
Á sama tíma voru rekstrargjöld 2.016 milljónir samanborið við 2.277 árið á undan.
Stjórnunarkostnaður félagsins
lækkaði úr 85 milljónum í 79
milljónir króna. Rekstrarhagnaður félagsins án afskrifta og fjármagnsliða er því
um 698 milljónir króna á árinu
2000. Það eru um 26% af tekjum eftir að tekið hefur verið

tillit til eigin afla, samanborið
við 484 milljónir eða 18% af
tekjum árið á undan. Veltufé
frá rekstri var 536 milljónir
en var 190,8 milljónir árið áður, sem er aukning um 149%.
Þetta kom fram í tilkynningu frá félaginu, eftir að
stjórn HG hf. samþykkti ársreikning félagsins fyrir árið
2000 á fundi sínum á mánudag.
Á árinu 2000 voru helstu
fjárfestingar þessar: Veiðiheimildir voru keyptar af
Básafelli hf. í uphafi árs fyrir

kr. 216,8 milljónir. Allt hlutafé
í félögunum Trausta ehf. og
Langeyri ehf. var keypt á árinu
fyrir samtals kr. 184,3 milljónir og var kaupverðið greitt
að mestu leyti með eigin
hlutabréfum. Hlutafé félagsins var aukið um kr. 24,6 milljónir í desember síðastliðnum
og var í árslok kr. 673,5 milljónir. Trausti ehf. og Langeyri
ehf. voru síðan sameinuð
Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru
hf. í árslok 2000.
Meðalfjöldi starfsmanna á
árinu 2000 voru 170, miðað

við fullt starf. Afkoma bolfiskveiða og bolfiskvinnslu, svo
og sjófrystingar, var góð á árinu en afkoma rækjuveiða og
rækjuvinnslu lakari.
Gengistap félagsins á árinu
var kr. 229 milljónir samanborið við gengishagnað kr. 41
milljónir árið á undan. Setur
það mark sitt á niðurstöðu
rekstrarreiknings.
Hlutdeild í tapi dótturfélagsins Miðfells hf., sem er
40% í eigu félagsins, var kr.
17 milljónir. Sölukostnaður
vegna Bessa ÍS-410 sem seld-

Svipmynd
Það er lítið um að vera við höfnina. Togari liggur bundinn við bryggju. Auk
hans eru nokkrir smákoppar í höfninni. Uppi á skrifstofu nokkurri liggur frammi
listi með eitt hundrað og sextíu nöfnum karla og kvenna. Skrá yfir at-vinnulausa
í bænum. Fiskvinnslufólkið.
Mannskapnum á togaranum var sagt upp. Útgerðin þarf ekki lengur á
honum að halda. Ekki fyrr en með nýju kvótaári. Nýrri úthlutun valdhafa á auðlindinni umhverfis landið til eigandans.
Eigandi togarans og réttlýstur kvótahandhafi hafði uppfyllt skyldur sínar við
samfélagið með því að láta skip sitt veiða helming þess kvóta sem stjórnvöld úthlutuðu honum á yfirstandandi kvótaári. Nú er streðinu lokið þetta árið og
áhyggjuleysið og hagsældin taka við. Silkihanskarnir settir upp. Óveiddi kvótinn
seldur hæstbjóðanda. Engin fyrirhöfn. Engin áhætta. Og miklu meira upp úr því
að hafa en að standa sjálfur í útgerð.
Í fiskvinnsluhúsunum breytist lyktin af nýjum fiski smátt og smátt í þungan,
daunillan þef sem alla jafnan fer illa í nefi. Nú gerir þetta ekkert til. Húsin standa
auð. Það er langt í næsta kvótaár þegar taka þarf silkihanskana niður til að viðhalda áskriftinni að óveidda fiskinum úti fyrir ströndum Íslands.

ur var í lok árs 1999 nam kr.
33 milljónum á árinu og er sá
kostnaður færður meðal annarra tekna og gjalda.
Í upphafi fiskveiðiársins,
höfðu fiskiskip félagins til
ráðstöfunar fiskveiðiheimildir
sem námu um 13.126 þíg.
tonnum botnfiski og úthafsrækju, auk síldarkvóta sem
samsvarar um 152 þíg.tonnum. Einnig fékk félagið úthlutað í upphafi árs 574 þorskígildistonn af rækju á Flæmska hattinum og um 213 tonn
af þorski í Barentshafi.

Frá útgefendum:

–––
Enn rætast spár andstæðinga kvótakerfisins um seinaganginn við endurskoðun
laga um fiskveiðistjórnun. Af fréttum að dæma er engin samstaða í kvótanefnd
sjávarútvegsráðherra um breytingar á lögunum. Því eru taldar litlar sem
engar líkur á að frá nefndinni, sem skapa átti frið um kvótakerfið, sem
sætta átti sjónarmið útgerða og byggðarlaga og ná sátt almennings um
fiskveiðistjórnunina, sem gera átti hið ómögulega mögulegt, komi
tilögur fyrr en á haustþingi, í fyrsta lagi. Jafnvel ekki fyrr en á næsta ári. Ef þá?
–––
Meðan pattstaða ríkir í kvótanefndinni réttar löggjafinn yfir bolvískum trillukarli
fyrir að hafa sleppt nokkrum þorsktittum lifandi í sjóinn. Til höfuðs trillukarlinum
er send áhöfn nafnslauss varðskips. Það dugir ekkert minna til að vitna um glæpinn.
Gjörðir trillukarlsins brjóta í bága við lög og velsæmistilfiningu stjórnvalda.
Kvótasalinn nýtur aftur á móti lögverndar og velþóknunar hinna sömu.
Undrar einhvern þótt mannlaus fiskvinnsluhús fyllist gamalli fiskifýlu og atvinnuleysislistarnir lengist?
s.h.
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Sögufélag Ísfirðinga

Fyrsta konan í
stjórn félagsins
Söguleg tíðindi urðu á aðalfundi Sögufélags Ísfirðinga í síðustu viku. Þá var
kona kosin í stjórn félagsins
í fyrsta skipti en á þessu ári
eru liðin 48 ár frá stofnun
þess. Konan er Guðfinna M.
Hreiðarsdóttir, 34 ára sagnfræðingur á Ísafirði. Hún
kemur í stjórnina í stað Eyjólfs Jónssonar, sem andaðist á síðasta ári og átti að
baki langt og ötult starf í
þágu félagsins. Aðrir stjórnarmenn voru endurkjörnir
enda er ekki venja í félagi
þessu að tjalda til einnar
nætur.
Formaður Sögufélags Ísfirðinga, Jón Páll Halldórsson, flutti skýrslu um liðið
starfsár. Minning kristnitökunnar fyrir þúsund árum
setti mark á árið 2000 hjá
félaginu. Út kom 40. árgangur Ársrits Sögufélags
Ísfirðinga og var hann með
öðru sniði en venja hefur
verið. Efnið var ekki af
ýmsu tagi og bundið að
mestu eða öllu leyti við Ísafjörð og nærsveitir heldur
helgað einu viðfangsefni:
Sögu kirkju og kristni á
Vestfjörðum.
Formaður minnti á fimmtugsafmæli félagsins árið
2003 og nauðsyn þess að

Guðfinna M. Hreiðarsdóttir.

hyggja að undirbúningi
þeirra tímamóta. Ýmsar
hugmyndir um viðfangsefni
hafa komið upp en naumast
er ennþá tímabært að setja
þær á prent. Þá ræddi formaður nauðsyn þess að taka
saman og gefa út registur
þeirra fjörutíu árganga af
Ársritinu sem komnir eru
út. Slíkt var gert þegar komnir voru tuttugu árgangar. Í
ritinu er geysilegur fróðleikur saman kominn en heldur
torfundinn til sérstakra nota
þegar registrið vantar. Þess
má geta, að lesmálssíður árganganna fjörutíu eru um
sjö þúsund. Nú hentar ritið
því öllu fremur til dægrastyttingar en til handhægs
brúks fyrir fræðimenn, enda
þótt þeir nýti sér þessa fróðleiksnámu um byggðasögu
í sívaxandi mæli.

Söfnun til styrktar
fjölskyldu í Súðavík
Miklir erfiðleikar hafa
dunið yfir fjölskyldu Þráins
Ágústs Garðarssonar í
Súðavík. Anna Gísladóttir,
kona hans, glímir við langvinnan og erfiðan sjúkdóm.
Þá er nýfætt barnabarn
þeirra, sonur Hjördísar og
Arnalds Sævarssonar, með
fæðingargalla, sem krefst
læknisaðgerðar og umönnunar í langan tíma.
Veikindi þessi hafa valdið

mikilli röskun hjá báðum
fjölskyldunum og heimilisfeður þurft að vera frá vinnu.
Allir þeir sem vilja rétta
þeim hjálparhönd og auðsýna þeim vináttu í verki,
geta gert það með því að
leggja inn á reikning nr.
400700 í sparisjóði Súðavíkur.
Það eru vinir og velunnarar fjölskyldunnar, sem
standa fyrir þessari söfnun.

Áform um setur fyrir andlega og líkamlega uppbyg
gingu
uppbyggingu

Studio Dan með útibú
í Reykjanesi við Djúp?
Stefán Dan Óskarsson líkamsræktarfrömuður á Ísafirði
(Studio Dan) hefur fyrir hönd
óskráðs einkahlutafélags og
fleiri aðila óskað eftir því við
hreppsnefnd Súðavíkurhrepps, að fá á leigu húsnæði
barnaskólans í Reykjanesi við
Djúp. Ætlunin er að markaðssetja þar heilsurækt og telja
forsvarsmenn að staðurinn sé
mjög vel falinn til slíks reksturs, námskeiðahalds og andlegrar og líkamlegrar uppbyggingar. Félagið hefur í
hyggju að bjóða upp á alhliða
líkamsrækt, þjálfun, fræðslu
og útiveru.
Fyrirhugað er að byrja með
tvo hópa strax í sumar og hver
hópur yrði 10 - 15 daga á
staðnum. Á næsta ári yrði
starfsemin aukin ef viðbrögð
verða góð og stefnt að því að
hafa þar námskeiðahald á vorin og sumrin í fjóra til fimm
mánuði á ári. Reiknað er með
að starfsmenn verði fjórir á
fyrsta starfsárinu og fjölgi
nokkuð síðar.

Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps fagnaði þessari málaleitan og hefur falið sveitarstjóra að ganga frá leigusamningi við félagið í samráði við
meðeigendur hreppsins að
barnaskólanum.

Jarðhiti er í Reykjanesi og
stór útisundlaug. Undanfarin
ár hefur ferðaþjónusta verið
rekin allt árið í húsakynnum
héraðsskólans en barnaskólahúsið er þar rétt hjá. Íþróttasalur er sambyggður barna-

skólanum. Staðurinn er inni á
miðjum Vestfjarðakjálkanum
og þó að Reykjanesskóli sé
umlukinn sjó á þrjá vegu er
þar staðviðrasamara, veðursælla og sólríkara en á jöðrum
Vestfjarða.

Eru hefðbundnir stjór
nmálaflokkar á Vestfjörðum dauðir?
stjórnmálaflokkar

Fleiri hyggja á þverpólitískt framboð vestra
Eins og fram kemur hér að
neðan stendur til að stofna
þverpólitísk samtök um framboð í Ísafjarðarbæ í næstu
sveitarstjórnarkosningum. Þar
til viðbótar hefur blaðið áreiðanlegar heimildir fyrir því, að
algerlega óháð undirbúningi
þeirra samtaka hafi áhrifamenn úr öllum flokkum rætt
um svipaða hluti á undanförnum vikum. „Við erum veru-

lega ósáttir við framgöngu
bæði sveitarstjórnarmanna og
alþingismanna. Ef ekkert
breytist á næstunni gæti vel
farið svo að við bjóðum fram
lista í sveitarstjórnarkosningum að ári og einnig í alþingiskosningum eftir tvö ár“, segir
maður sem gegnt hefur umtalsverðum trúnaðarstörfum
fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Ísafjarðarbæ.

„Við erum hræddir um að
flokkarnir séu dauðir. Þar er
ekkert að gerast. Frammistaða
ríkisvaldsins í byggðamálum
er til skammar. Sveitarstjórnarmenn eru lítið skárri. Okkur
finnst eins og menn séu ekki
að reyna að taka á rekstrinum
á nokkurn hátt heldur einbeita
sér að því að hækka álögur“,
segir einn þeirra sem íhuga
framboð.

Undirbúningur að stofnun „Heimastjór
narsamtakanna“ í Ísafjarðarbæ
„Heimastjórnarsamtakanna“

Ætlunin að bjóða fram þverpólitískan lista í næstu kosningum
Á undirbúningsfundi að
stofnun nýrra samtaka í Ísafjarðarbæ, Heimastjórnarsamtakanna, sem haldinn var
í síðustu viku, voru þau Jón
Fanndal Þórðarson, Jóna
Benediktsdóttir, Jóhann
Magnússon og Sophus Magnússon kjörnir í framkvæmdanefnd. Hlutverk hennar verður
að undirbúa formlegan stofnfund samtakanna.
„Við ætlum að bjóða fram
þverpólitískan lista í Ísafjarð-

arbæ í næstu bæjarstjórnarkosningum og stefnum að
hreinum meirihluta. Fólk virðist ekki lengur hafa trú á pólitískum listum“, segir Jón
Fanndal, frumkvöðull að
stofnun Heimastjórnarsamtakanna.
Hann segir að félagssvæði
samtakanna verði fyrst og
fremst Ísafjarðarbær. „Hér
verður þó um að ræða þverpólitísk baráttusamtök fyrir
betri byggð á Vestfjörðum öll-

um“, segir Jón. „Við ætlum
að berjast gegn miðstýringu
sem alltaf fer vaxandi. Nú má
heita að öllu sé stjórnað úr
ráðuneytum í Reykjavík. Yfirráð utanhéraðsmanna yfir atvinnufyrirtækjum á landsbyggðinni hafa yfirleitt gefist
illa og haft þær afleiðingar,
að þeim er lokað fyrirvaralaust
og fólkið er skilið eftir án atvinnu. Bæjaryfirvöld láta sig
atvinnumál litlu skipta en þau
eru þó hornsteinn undir fólks-

fjölgun og auknum tekjum
fyrir skulduga sveitarsjóði.
Vegna stjórnvaldsaðgerða er
húsnæði á landsbyggðinni
orðið verðlítið eða verðlaust
og það teljum við mannréttindabrot. Við viljum einnig
að Orkubúið verði áfram í
höndum heimamanna“, segir
Jón Fanndal.
Hann kveðst vonast til að
baráttusamtök af þessu tagi
verði stofnuð sem víðast á
landsbyggðinni.

Kúabúið í Minni-Hattardal þriðja afurðahæst yfir landið

Kýrin Skrauta mjólkaði
mest allra á síðasta ári
– „búskapurinn mætti ganga betur“, segir Magnús bóndi
Kýrin Skrauta hjá Magnúsi Jónssyni bónda í MinniHattardal í Súðavíkurhreppi
skilaði mestri mjólk allra
íslenskra kúa á síðasta ári.
Mjólkin hennar var 12.267
kg en í öðru sæti var kýrin
Skræpa í Stóru-Hildisey í
Austur-Landeyjum með
11.519 kg. Munurinn var
því nærri 750 kg.

Meðaltalið á hverja mjólkurkú á landinu var 4.657 kg
en það er meira en nokkru
sinni fyrr. Kúabú Magnúsar
bónda í Minni-Hattardal var í
þriðja sæti yfir landið hvað
meðaltalið snertir. Kýrnar
hans skiluðu að meðaltali
7.079 kg en búið á Baldursheimi í Mývatnssveit var efst
með 7.116 kg. Aldrei áður hef-

ur íslenskt kúabú farið yfir
7.000 kg markið.
Magnús bóndi í MinniHattardal er með 14 kýr. Hann
lætur afar lítið yfir leyndardóminum á bak við þessar
geysimiklu afurðir. „Það er
bara farið út í fjós og kýrnar
mjólkaðar“, segir hann. Svo
bætir hann við: „Búskapurinn
mætti ganga betur. Kýrnar eru

Magnús Jónsson bóndi við kúna Skrautu.
eitthvað slappar. Ef ég vissi ég hringi fæ ég bara símsvara.
hvað hrjáir þær, þá vissi ég Ég veit ekki til þess að símmikið. Ég get ekki sagt að ég svarar fari á bæi.“
viti hvað dýralæknir er. Þegar
Í Minni-Hattardal eru um

400 kindur. Þegar Magnús
er spurður um þær, segir
hann: „Þær eru allar lifandi.“
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Fasteign vikunnar

Fasteignaviðskipti

Sundstræti 22: ca. 140m² 4-5 herbergja íbúð á miðhæð
í tvíbýlishúsi ásamt 28 m² bílskúr og 3ja herbergja sér
íbúð í kjallara ca. 60 m² . Getur selst saman eða í sitt
hvoru lagi. Áhv. ca. 5 m.kr. Verð á hæð og bílskúr 10,5
m.kr. og á kjallaraíbúð 3,7 m.kr.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
Hafnarstræti 1 – Ísafirði
Símar:
Símar: 456
456 3940
3940 &
& 456
456 3244
3244
Fax:
Fax: 456
456 4547
4547 –– Netfang:
Netfang: tryggvi@snerpa.is
tryggvi@snerpa.is

Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 39: 201 m² einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum bílskúr.
Áhv. ca. 3,8 m.kr.
Verð 12,2 m.kr.
Hlíðarvegur 46: 186 m² endaraðhús á þremur hæðum. Fallegt útsýni. Séríbúð á neðstu
hæð. Verð 8,8 m.kr.
Hnífsdalsvegur 10: 120,9 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt grónum garði og eignarlóð Tilboð óskast
Lyngholt 2: 141,3 m² einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð 8,5 m.kr.
Mánagata 9: 191,7 m² einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr, kjallara og
garði. Húsið er allt að mestu
endurnýjað. Tilboð óskast
Miðtún 45: 188,9 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt 31,3 m²
bílskúr. Tilboð óskast
Seljalandsvegur 48: 188 m²
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Skipti á minni
eign koma til greina. Áhv. ca.
2 m.kr. Verð 12,7 m.kr.
Skipagata 16:216,5 m² raðhús
á þremur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á minni eign á
eyrinni. Verð 12,5 m.kr.
Smiðjugata 1 og 1a: glæsilegt
145,2m² uppgert einbýlishús á
tveimur hæðum og kjallara
ásamt 33,6 m² viðbyggingu og
glæsilegum garði.
Verð á húsinu 10,3 m.kr. og á
viðbyggingunni 2,5 m.kr.
Smiðjugata 11a: 150 m² einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt kjallara, risi og bíl geymslu. Skoðum öll tilboð.
Verð 6,1 m.kr.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Skipti möguleg á íbúð á Eyrinni. Áhv. ca. 3,5 m.kr.
Verð 9,5 m.kr.
Sunnuholt 2: 311 m² glæsilegt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum tvöföldum
bílskúr. Einstaklingsíbúð á
neðri hæð. Stór og vel gróinn
garður. Verð 17 m.kr.
Urðarvegur 27: 190,5 m² einbýlishús á 2 hæðum ásamt bílskúr, góðum garði, svölum og
sólpalli. Skipti á minni eign
mögul. Verð 13,5 m.kr.

4-6 herb. íbúðir
Hjallavegur 8: 128,5 m² 4ra
herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Laus fljótlega. Áhv.
hagstæð lán ca. 2.8 m.kr.
Verð 6,9 m.kr.
Stórholt 11: 122,9 m² 4ra
herb. íbúð á 3ju hæð til vinstri
í fjölb.húsi ásamt sér geymslu
og bílskúr. Tilboð óskast
Sundstræti 30: 131,9 m² 5 herbergja íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Tilboð óskast
Túngata 12: 98,9 m² 4ra herbergja íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Áhv. ca. 3,7 m.kr.
Verð 6,9 m.kr.

3ja herb. íbúðir
Aðalstræti 15: 98,6 m² íbúð á
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tveimur hæðum í fjórbýlishúsi.
Sér inngangur Áhv. ca. 1,8
m.kr. Verð 4,5 m.kr.
Pólgata 6: 55 m² risibúð á 3ju
hæð í fjölb.húsi.Verð 3,9 m.kr.
Sólgata 8: 80 m² íbúð á neðri
hæð í þríbýlishúsi í góðu standi
Áhv. ca. 3 m.kr.Verð 5,5 m.kr.
Stórholt 11: 80 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. 3,4
m.kr. Verð 5,6 m.kr.
Sundstræti 34: 93 m² ný íbúð
á 2. hæð í nýju fjölbýlishúsi
ásamt 31 fm. bílgeymslu.
Verð 9,1 m.kr.

2ja herb. íbúðir
Aðalstræti 24: 74,6 m² íbúð 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast.
Aðalstræti 24: 62 m² íbúð á 2.
hæð. Íbúðin er öll ný og vel
einangruð. Tilboð óskast
Grundargata 6: 49,2 m² íbúð
á 2. hæð til hægri í fjölbýlishúsi. Tilboð óskast
Hlíðarvegur 27: 49,9 m² íbúð
á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv.
ca. 555 þús.kr. Tilboð óskast
Hlíf II, Torfnesi: 50,4 m² íbúð
á 2. hæð í Dvalarheimili aldraðra. Áhv. ca. 3,9 m.kr.
Verð 6,1 m.kr.
Mjallargata 1: 67,9 m² íbúð í
góðu standi á 2. hæð í fjölbýlishúsi. Áhv. ca. 3,6 m.kr.
Verð 6,5 m.kr.
Seljalandsvegur 58: 52,1 m²
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi ásamt
helmingi tvöfalds bílskúrs.
Áhv. ca. 600 þ.kr.
Tilboð óskast
Sundstræti 24:
69 m²
skemmtileg og rúmgóð íbúð á
jarðhæð í fjórbýlishúsi.
Verð 4,5 m.kr.
Túngata 20: 54 m² íbúð á 1.
hæð fyrir miðju í nýlega uppgerðu fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Verð 4,9 m.kr.
Urðarvegur 78: 73 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca.
2,7 m.kr. Verð 5 m.kr.

Bolungarvík
Heiðarbrún 3: 224,6 m² einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt kjallara og bílskúr.
Kjallari er steyptur, en e.h. er
einingahús frá Siglufirði.
Verð 7,8 m.kr.

Fasteignir í
þessari
auglýsingu
eru aðeins
sýnishorn af
söluskránni.
Allar frekari
upplýsingar eru
veittar á
skrifstofunni að
Hafnarstræti 1

Guðleifur Ár
nason sjúkraflugmaður er kominn á heimaslóðir á ný
Árnason

Ákvað sjö ára gamall
að verða flugmaður
Töluvert hefur verið fjallað um sjúkra- og áætlunarflug á landsbyggðinni í
fréttum að undanförnu en í
útboðslýsingu frá Ríkiskaupum var tekið fram að
tveir flugmenn þurfi að
annast þetta flug. Um alllangt skeið hefur Hálfdán
Ingólfsson einn flogið með
sjúklinga frá Ísafirði til
Reykjavíkur en nú hefur
hann fengið liðsauka. Sá
heitir Guðleifur Árnason,
sonur Árna Sigtryggssonar
og uppalinn í Bolungarvík
að mestu. Afi hans og
amma, þau Sigtryggur Jörundsson og Hjálmfríður
Guðmundsdóttir búa á Ísafirði, en móðir hans, Signý
Ástmarsdóttir, býr í Bolungarvík. Sjálfur flutti hann frá
Bolungarvík fyrir níu árum
en hefur nú snúið aftur. Að
vísu meinar vinnan honum
að búa í Bolungarvík því að
í sjúkraflugi getur skipt
sköpum að vera snöggur á
völlinn.

Ævistarfið ákveðið
sjö ára gamall
Guðleifur flutti til
Bolungarvíkur með móður
sinni þegar hann var sex ára
gamall. „Ég ólst upp í bænum, gekk þar í grunnskóla

og byrjaði í Menntaskólanum á Ísafirði. Ég hætti þó
fljótlega því að ég sá auglýst
einkaflugmannsnámskeið
hjá Flugskóla Vestmannaeyja. Ég flutti því til Eyja,
gekk þar í fjölbrautaskóla og
lærði að fljúga.“
Guðleifur hefur lengi haft
áhuga á flugi. „Mamma
segir að ég hafi ákveðið
þegar ég var sjö ára gamall
að ég ætlaði að verða flugmaður. Ég veit ekki hvort
það er rétt en í það minnsta
hefur mig langað til þess frá
því að ég man eftir mér.“

Flakkaði um
Skagafjörðinn
„Ég var ekki nema eitt ár í
Eyjum en flutti þá norður á
land. Þá var ég orðinn einkaflugmaður og hafði aðgang
að flugvél á Blönduósi. Það
flækti málin töluvert að ég
var í skóla á Sauðárkróki og
var með annan fótinn hjá
frænda mínum á Skagaströnd. Ég þurfti því að
flakka nokkuð mikið um
Skagafjörðinn þann tíma
sem ég bjó fyrir norðan.
Ég var nokkuð duglegur
að safna flugtímum fyrir
norðan. Ég gerði lítið annað
en að sækja skóla, vinna og

fljúga á þessum árum. Stefnan var tekin á atvinnuflugmannsnám en á þessum
tíma var gerð krafa um
stúdentspróf til að komast í
flugskólann.“

Flaug vítt og breitt
um Bandaríkin
„Ég kláraði þó ekki
stúdentinn fyrr en nokkru
síðar. Inntökuskilyrðum í
Flugskóla Íslands var breytt
og gátu fleiri en bara stúdentar hafið nám þar.
Atvinnuflugmannsnámið
tók eitt ár og lauk ég því um
áramótin 97/98. Þá fór ég
strax til Texas í Bandaríkjunum og flaug þar um víðan
völl í þrjá mánuði. Helsti
tilgangurinn með förinni var
að safna tímum á tveggja
hreyfla flugvélar, en flugmenn þurfa að hafa þannig
reynslu ætli þeir að fá einhverja vinnu. Reynsluna
þurfa nýútskrifaðir atvinnuflugmenn oftast að kaupa og
er verðið öllu hagstæðara í
Bandaríkjunum en hér
heima á Íslandi.
Það var mjög skemmtilegt
að fljúga í Bandaríkjunum.
Ég flaug til Las Vegas, skoðaði Miklagljúfur og fleiri
staði.“

Flogið milli
lands og Eyja
„Ég hafði fengið vilyrði
um vinnu hjá Flugfélagi
Vestmannaeyja. Fyrst þurfti
ég að safna þessum tveggja
hreyfla tímum til að uppfylla
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öll skilyrði. Þegar ég hafði
flogið nógu mikið flutti ég
aftur til Eyja. Næstu árin
flaug ég mikið á milli lands
og Eyja. Við flugum aðallega á Bakkaflugvöll í Landeyjum, á Selfoss og til
Reykjavíkur. Félagið flaug
leiguflug, sjúkraflug, áætlunarflug og þjónustuflug.
Það síðastnefnda virkar
þannig að menn panta sæti í
vélinni og eru látnir vita
þegar hún er orðin full og
leggja þá af stað.“

Skiptir öllu að
enginn slasaðist
alvarlega
Þegar Guðleifur hafði verið í nokkurn tíma hjá flugfélaginu brotlenti hann einni
flugvél félagsins. „Fljúga
átti lítilli eins hreyfils flugvél frá Landeyjum til Vestmannaeyja. Stuttu eftir flugtak á Bakkaflugvelli drapst á
hreyfli vélarinnar. Þetta
gerðist þegar vélin var í
klifri og beygju, á versta
tíma. Þegar svona gerist hefur maður afskaplega lítinn
tíma til að bregðast við. Vélin ofreis og byrjaði að falla.
Mér tókst þó að ná henni úr
ofrishamnum og hindra að
hún styngdist beint á nefið.
Tveir farþegar voru með
mér í vélinni og gengu þeir
báðir frá slysinu með minniháttar meiðsl, sem betur fer.
Það er fyrir mestu að engin
alvarleg meiðsl urðu á þeim,
enda hefði ég ekki viljað
hafa slíkt á samviskunni.
Sjálfur fór ég verst út úr

þessu, en ég braut tvo
hryggjarliði í lendingunni.“

Innlegg í
reynslubankann
„Vélin var gjörónýt eftir
slysið. Rannsóknanefnd
flugslysa komst aldrei
almennilega að því hvers
vegna drapst á mótornum.
Eftir á að hyggja er margt
sem ég hefði viljað gera
öðruvísi. Ég hefði kannski
getað brugðist við á annan
hátt þegar mótorinn fór. En
vegna þess að engin alvarleg
slys urðu á fólki leyfir maður sér að líta á slysið sem
innlegg í reynslubankann.“
Eftir að þetta gerðist hefur
Flugfélag Vestmannaeyja
eingöngu notað tveggja
hreyfla vélar. „Forráðamenn
félagsins ákváðu í samráði
við flugmálayfirvöld að best
væri að nota eingöngu
þannig vélar í þetta flug á
milli lands og Eyja, en áður
höfðu þeir notast bæði við
eins og tveggja hreyfla
flugvélar.

Fegnir því að
fá heimamann
Síðasta haust var farið að
verða lítið að gera fyrir Guðleif hjá Flugfélagi Vestmannaeyja. „Flugmennirnir
voru orðnir heldur margir og
frekar lítið að gera fyrir
hvern og einn. Þess vegna
ákvað ég að hætta hjá þeim
og fara á sjóinn. Ég var á
Pétri Jónssyni á Flæmska
hattinum og veiddi þar
rækju í nokkra mánuði.
Þegar ég var í landi yfir
hátíðarnar hitti ég Gumma
Harðar, son Harðar Guðmundssonar flugmanns, í
skötuveislu. Hann benti mér
á að Leiguflug LÍO hefði
fengið sjúkra- og áætlunarflug á Vestfjörðum og
vantaði sennilega aðstoðarflugmann. Ég ákvað að
kanna málið, sótti að lokum
um og var ráðinn. Ég upp-

fyllti þau skilyrði sem ríkið
setti hvað varðar reynslu og
annað. Svo spillti ekki fyrir
að ég var tilbúinn að búa
fyrir vestan. Það sparar flugfélaginu mikinn pening og
fyrirhöfn að þurfa ekki sífellt að vera að skipta um
aðstoðarflugmann. Svo er
líka síður en svo verra upp á
flugöryggi og annað að
áhafnir haldist óbreyttar.“

Gerir öfugt
við kríuna
Guðleifur er hæstánægður
með að vera kominn aftur
vestur. „Ég var nú reyndar
að vona að snjórinn væri
kominn svo ég gæti farið á
skíði. Það virðist samt vera
sama hallærið á Ísafirði eins
og í Reykjavík í þeim
efnum.“
Áætlunarflug verður milli
Ísafjarðar og Bíldudals
þrisvar í viku yfir vetrartímann. „Svo verður sennilega
eitthvað leiguflug, en vonandi sem minnst sjúkraflug.
Þetta tryggir mér sex lendingar í viku. Mörgum kynni
að finnast það heldur lítið en
þeir sem fljúga farþegaþotum í millilandaflugi lenda
ekkert miklu oftar. Leggirnir
eru að vísu lengri.
Annars þyrfti ég helst að
finna mér einhverja vinnu
með fluginu, annars verður
alltof rólegt hjá mér. Ég hef
ekkert athugað hvernig atvinnuástandið er á Ísafirði
en ég vona að ég finni eitthvað. Vinnuveitandinn þyrfti
reyndar að vera mjög umburðarlyndur, því ég þarf að
geta stungið af úr vinnunni
með engum fyrirvara ef beðið er um sjúkraflug.
Þegar vorar fer ég með
vélinni suður. Þá sinni ég
leiguflugi og slíkum verkefnum hjá flugfélaginu en
kem svo líklega aftur með
vélinni í haust. Ég geri í
raun öfugt við kríuna, fer
suður á vorin og norður á
haustin.“

Guðleifur við sjúkraflugvélina.

Gamla apótekið á Ísafirði

Aldís hættir í vor
Aldís Sigurðardóttir, forstöðumaður Gamla apóteksins á Ísafirði, hefur sagt
starfi sínu lausu frá apríllokum. Hún kveðst vera búin að fá vilyrði um annað
starf en vill ekki gefa upp
hvað það er. Ekki er tekið
fram í samningum við forstöðumanninn að segja þurfi
upp með þriggja mánaða
fyrirvara eins og Aldís gerði.
„Ég gæti ekki með góðri
samvisku hlaupið fyrirvaralaust út. Ég vil Gamla apótekinu allt hið besta og vil
því gefa mönnum góðan
tíma til að finna eftirmann.
Mér finnst mjög gaman að

Aldís Sigurðardóttir.
hafa átt þátt í því að koma
þessu fyrirtæki á koppinn og
þetta hefur verið ánægjulegt
ár. Þó er uppbyggingunni ekki
lokið enn. Ég vil meina að

það taki tvö til þrjú ár að
koma þessu almennilega af
stað“, segir hún.
Að sögn Sigríðar Magnúsdóttur, formanns stjórnar
Gamla apóteksins, verður
staðan fljótlega auglýst laus
til umsóknar. „Aldís hefur
staðið sig mjög vel. Við
skiljum vel að það geti verið
lýjandi að byggja svona
starfsemi upp og kannski
ekki skrítið að fólk endist
ekki lengi í þessu. Þó að við
eigum eftir að sakna Aldísar
verður spennandi að fá nýja
manneskju með nýjar hugmyndir í starfið“, segir Sigríður.

Sólrisuhátíð Menntaskólans í undirbúningi

Einskíðungur haldinn öðru sinni?

Sólrisuhátíð Menntaskólans á Ísafirði verður haldin
dagana 4.-11. mars. Skipaður hefur verið 5 manna
starfshópur sem ætlað er
vinna að skipulagningu hátíðarinnar. Að sögn Skúla
Þórðarsonar, forseta Nemendafélags MÍ, er þó öllum
meðlimum Nemendafélagsins er frjálst að mæta á fundi
og koma með hugmyndir.
Hækkandi sól verður að
venju fagnað með balli, tónleikum, uppfærslu leikrits
og ýmsum öðrum viðburðum. Uppi eru hugmyndir um
að vekja til lífsins svokallaðan „Einskíðung“ en svo

smáar
Til sölu er MMC L200
double Cab árg. 1991. Góður bíll og gott verð ef samið
er strax. Uppl. í símum 456
3391 og 892 1407.
Sléttuhreppingar athugið! Þorrablótið verður 17.
febr. nk. í Félagsheimilinu
í Hnífsdal. Miðapantanir
hjá Dóru Þórðar (894
6665), Guðnýju (899
0743) og hjá Lóu Högna
(456 3990) þar sem miðar
eru afhentir.
Grímuball verður í Sjallanum laugardaginn 24.
febrúar. Rúnar og Víðir sjá
um fjörið. Nú er því tímabært að fara að huga að
grímubúningunum. Nánar
auglýst síðar.
Kvenmannsspariskór nr.
41 fannst í Pólgötunni.
Uppl. í síma 456 3022.
Til leigu er 3ja herb. íbúð
á Eyrinni á Ísafirði. Leiga
kr. 25 þús. á mán. Uppl. í
síma 866 6877 eftir kl. 17.
Tapast hefur gullhringur
með bláum steini. Uppl. í
síma 456 3630.
Til sölu eða leigu er 2ja
til 3ja herb. nýleg íbúð í
miðbænum. Uppl. í síma
862 6047.
Til sölu er falleg 2ja herb.
íbúð að Túngötu 20 á Ísafirði. Nýtt gólfefni, sólpallur. Áhvílandi ca. 2 millj.
Söluverð kr. 4,2 millj. Uppl.
gefur Kristinn í síma 456
4558 eða 891 7747.
Til sölu er MMC Lancer,
station, árg. 1997, ekinn
65 þús. km. Bílalán getur
fylgt. Uppl. í símum 456
3979 eða 863 3972.
Til sölu er fótstigið göngubretti. Upplýsingar í síma
456 8285.
Brúnn Nokia GSM-sími
tapaðist á Ísafirði aðfaranótt síðastliðins miðvikudags. Finnandi hafi samband við Sigga Hólm í síma
855 5250.

Menntaskólinn á Ísafirði.
kallaðist snjóbrettakeppni
sem haldin var fyrir þremur
árum.
„Kaffihúsið „Cafè Sól“
verður væntanlega rekið í húsnæði Gamla apóteksins. Við
munum taka í okkar hendur

rekstur hússins í eina viku
og gera verulegar breytingar
á verðlagi og öðru. Einnig
verður MÍ-flugan rekin og
haldin verður undankeppni
í söngvakeppni framhaldsskólanna“, segir Skúli.

Menntasmiðja kvenna á Ísafirði tekin til starfa

Til sölu er ný og ónotuð
jakkaföt á karlmann sem
er 185 cm á hæð. Buxurnar
eru 93 cm í mittið. Einnig
nýir skór nr. 45. Uppl. í
síma 456 5087.
Óska eftir vinnu við ræstingar eftir kl. 16 á daginn.
Uppl. í síma 456 5087.
Til sölu er Migatronic 335
amp. migsuðuvél og Powcon 375 amp. migsuðuvél.
Uppl. í síma 456 5079.

Einstaklingsbundið
námsfyrirkomulag

Svæðisskrifstofa málefna
fatlaðra óskar eftir aðtaka
á leigu 2-3ja herb. íbúð
með góðu aðgengi, helst
staðsetta í miðbænum á
Ísafirði. Uppl. gefa Helga
og Laufey í síma 456 5224.

Nám og annað starf hófst
í Menntasmiðju kvenna á
Ísafirði á mánudag og mun
standa yfir í átta vikur. Þar
stunda nám 15-20 konur á
ýmsum aldri, allar búsettar
á Ísafirði eða í nágrenni.
Menntasmiðja kvenna á Ísafirði byggir á hugmyndafræði og reynslu frá lýðskólum og kvennadagsháskólum á Norðurlöndum og
reynslu af menntasmiðjum
kvenna á Íslandi. Í þessum
skólum er lýðræði í framkvæmd mikilvægur hluti af
starfinu, þ.e. að nemendur
geti haft nokkur áhrif á
námsefni, námstilhögun og
daglegt starf.
Menntasmiðjur kvenna
hafa starfað í nokkur ár hérlendis. Sú fyrsta sem var

Til sölu er Toyota Yaris
árg. 1999, ekinn 13 þús.
km. Uppl. í síma 456 6760.

starfrækt á Akureyri er að
mörgu leyti fyrirmynd sem
aðrar menntasmiðjur kvenna
hafa fylgt.
Menntasmiðja kvenna á
Ísafirði er sú fjórða hér á landi.
Fræðslumiðstöð Vestfjarða og
Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða hafa sameiginlega sótt
um styrki til rekstursins og
hafa félagsmálaráðuneytið og
Rauði kross Íslands nú þegar
samþykkt styrkveitingu. Enn
skortir þó nokkuð á að endar
nái saman og hefur því verið
leitað til ýmissa fyrirtækja og
stofnana á svæðinu um frekari
styrki.
Námið, sem stendur yfir í
fjóra daga í viku í húsnæði
Menntaskólans á Ísafirði og
víðar, er í megindráttum þríþætt og skiptast þar á skapandi

og hagnýt viðfangsefni auk
sjálfsstyrkingar af ýmsu
tagi. Ýmsir gestafyrirlesarar
koma vikulega í Menntasmiðjuna og miðla af þekkingu sinni og reynslu. Þar
sem reynt er að byggja námið upp þannig að hver kona
hafi nokkurt val, þá getur
námskrá hvers og eins verið
mismunandi þótt gengið sé
út frá sömu námsgreinum
eða námsþáttum. Daglega
umsjón með menntasmiðjunni hafa þær Sigurborg
Þorkelsdóttir og Jóhanna
Kristjánsdóttir og þær hafa
jafnframt haft undirbúning
með höndum.
Þeim sem vilja gerast velunnarar smiðjunnar er bent
á að hafa samband við
Fræðslumiðstöð Vestfjarða.

Til sölu er hjónarúm,
180x200 og lítið hljómborð. Upplýsingar í síma
456 4338.

Aðalfundur Íþróttafélagsins Stefnis á Suðureyri
verður haldinn 15. febrúar
kl. 20:30.
Til sölu erToyota Corolla,
4x4, árg. 1998, ekin 40
þús. km. Upplýsingar í
síma 456 3954.
Til sölu erhillusamstæða.
Uppl. í síma 456 3954.
Kvennadeild Slysavarnafélagsins heldur spilavist í
Sigurðarbúð föstudagskvöldið 16. febr. kl. 20:30.
Þetta er annað kvöldið í
þriggja kvölda keppni.
Aðgangseyrir er kr.700
Skíðaskór óskast, stærð
38 (25). Upplýsingar í síma
863 4782.
Tvö bil í veiðafærageymslu
við Sindragötu til sölu.
Uppl. í síma 861 1442.
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Í framhaldi af breytingu á félagsformi Orkubús Vestfjarða mun ríkið gera sveitarfélögunum kauptilboð á grundvell

Andvirði verði varið til lausnar bráða
– „í samræmi við það sem rætt hefur
– uppgjör á vanskilum Ísafjarðarbæjar við Íbúðalánasjóð er mál sem sérstaklega þarf að taka á og er í vinnslu, segir Halldór Halldórsson,
Á fundi eigenda Orkubús
Vestfjarða sem haldinn var á
Ísafirði í síðustu viku var undirritað samkomulag allra eigenda um að breyta félagsforminu úr sameignarfélagi í hlutafélag. Við breytinguna verður
þess gætt til hins ýtrasta að
fastráðnir starfsmenn hjá
Orkubúi Vestfjarða haldi öllum réttindum sínum og þeim
verða öllum boðin sambærileg störf hjá hinu nýja félagi.
Orkubú Vestfjarða starfar
samkvæmt sérstökum lögum
frá 1976 og þar er m.a. kveðið
á um að fyrirtækið skuli rekið
sem sameignarfélag. Í framhaldi af fyrrgreindu samkomulagi verður frumvarp til
nýrra laga um Orkubú Vestfjarða hf. lagt fram á Alþingi.
Þegar Alþingi hefur samþykkt
frumvarpið og það er orðið að
lögum munu eigendur koma
saman á ný og taka formlega
ákvörðun um að slíta sameignarfélaginu, stofna Orkubú
Vestfjarða hf. og ákveða hvenær hið nýja hlutafélag tekur
til starfa.
Í kjölfar stofnunar hlutafélags um Orkubú Vestfjarða
mun ríkisvaldið gera öllum
sameigendum sínum í fyrirtækinu, þ.e. sveitarfélögunum
tólf á Vestfjörðum, kauptilboð
í eignarhlut þeirra. Í samningum um kaup á eignarhlut
sveitarfélaganna í Orkubúi
Vestfjarða hf. mun ríkisvaldið
ganga út frá því, að heildarverðmæti fyrirtækisins sé 4,6
milljarðar króna, „enda verði
söluverðmætinu varið til þess
að greiða niður skuldir viðkomandi sveitarfélaga og til
lausnar bráðavanda viðkomandi sveitarfélaga í félagslega
íbúðakerfinu í samræmi við
það sem rætt hefur verið“, eins
og segir í bréfi sem þrír ráðuneytisstjórar undirrituðu á Ísafirði í síðustu viku.
Bréf ráðuneytisstjóranna í
fjármálaráðuneyti, iðnaðarráðuneyti og félagsmálaráðuneyti er stílað „til eigendafundar Orkubús Vestfjarða“
með yfirskriftinni „Staðfesting vegna hugsanlegra kaupa
ríkisins á eignarhlut sveitarfélaga á Vestfjörðum í Orkubúi Vestfjarða“. Samkvæmt
heimildum blaðsins var ritun
þessa bréfs óundirbúin og
munu ráðuneytisstjórarnir þar
hafa orðið við beiðni ákveðinna fulltrúa eigenda um að
staðfesta þann „verðmiða“ á
Orkubú Vestfjarða sem áður
hefur verið rætt um. Hins vegar munu þau skilyrði sem þeir
virðast setja („enda verði söluverðmætinu varið...“) hafa
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Frá undirritun samkomulagsins á eigendafundi Orkubús Vestfjarða.
verið óumbeðin.
fjörðum o.s.frv. Er í því tilfelli
Sveitarfélögin tólf á Vest- verið að tala um eflingu orkufjörðum eiga samtals 60% í geirans eftir að ný raforkulög
Orkubúi Vestfjarða á móti taki gildi.
40% sem eru í eigu ríkisins.
Varðandi þessi atriði hafa
Hlutdeild sveitarfélaganna fer menn oft í umræðunni vitnað
eftir íbúafjölda og því er hlutur til þess að sagt hafi verið að
Ísafjarðarbæjar langstærstur Guggan yrði áfram gul og
eða um 31% af heildinni. gerð út frá Ísafirði. Ég vil síður
Blaðið leitaði til Halldórs líkja því máli við málefni OV.
Halldórssonar, bæjarstjóra Í málefnum OV er verið að
Ísafjarðarbæjar, og bað hann eiga viðskipti við ríkisvaldið
um túlkun hans á samkomu- og um skriflegan samning er
lagi eigendanna og umræddu að ræða. Auðvitað vitum við Halldór Halldórsson, bæjarbréfi ráðuneytisstjóranna. ekki hver þróunin verður eftir stjóri í Ísafjarðarbæ.
Svör Halldórs fara hér á eftir. að ný raforkulög taka gildi en land vestra, sé á Vestfjörðum.
„Samkomulagið sem undir- það á við hvort heldur sem Að því eigum við að stefna
ritað var ber þess að sjálf- OV er orðið hlutafélag er í og þannig getur störfum í rafsögðu merki, að um plagg er eigu einhverra annarra en orkugeiranum fjölgað hér á
að ræða sem búið er að togast vestfirskra sveitarfélaga eða svæðinu.
á um milli viðræðunefndar um óbreytt ástand væri að
Í bréfinu frá ráðuneytisstjórFjórðungssambands Vestfirð- ræða. Í nýju umhverfi sam- unum er talað um að söluinga vegna OV og ríkisvalds- keppninnar verður OV að verðmæti verði varið til þess
ins*). Í samkomulaginu eru standa sig og sama mun gilda að greiða niður skuldir og
mikilvæg ákvæði um réttindi um rekstur þess og annarra leysa bráðavanda í félagslega
starfsfólks OV. Þá eru ákveðn- orkufyrirtækja. OV er vel rek- íbúðakerfinu. Í þessu bréfi er
ar yfirlýsingar sem ríkið ið fyrirtæki og á því að standa talað um að það verði gert í
treystir sér að standa við fram sig það vel í nýju umhverfi að samræmi við það sem rætt
að gildistöku nýrra raforku- það tryggi stöðu sína til fram- hefur verið en í bréfi dags. 7.
laga og einnig (í 8. grein) yfir- tíðar, hvort heldur sem það nóv. 2000 var vísað sérstaklýsing um að ríkisvaldið muni verður rekið áfram sem sér- lega í skýrslu frá júní 2000
beita sér fyrir því, að verði stakt fyrirtæki eða sameinað um félagslega húsnæðiskerfið
OV sameinað öðru orkufyrir- öðru. Það á ekkert að vera því á Vestfjörðum. Það er mikill
tæki muni hluti nýja fyrirtæk- til fyrirstöðu að höfuðstöðvar kostur að það skuli ekki gert
isins hafa starfsemi sína á raforkufyrirtækis í nýju kjör- lengur, því að verið er að vinna
Vestfjörðum, að orkugeirinn dæmi, sem er núverandi Vest- nýjar tillögur í þessum málum
verði eftir megni efldur á Vest- urland, Vestfirðir og Norður- sem taka á landinu öllu en

ekki Vestfjörðum sérstaklega.
Fram hefur komið að félagsmálaráðherra vill taka á vandanum í heilu lagi en ekki sérstaklega hér fyrir vestan enda
er það skynsamlegt.
Það hefur alltaf legið fyrir
að sveitarfélögin verði að gera
upp sín vanskil enda hafa þau
aldrei neitað því. Þau neituðu
alltaf að nýta fjármagn til að
greiða inn á félagslega húsnæðiskerfið til að lækka lánin
þar o.s.frv. Það stendur ekki
lengur til með þeim hætti sem
kynnt var í bréfi þriggja ráðuneytisstjóra dags. 7. nóvember 2000. Vanskil í félagslega
húsnæðiskerfinu eru misjöfn
eftir sveitarfélögum, sums
staðar engin. Ísafjarðarbær er
í viðræðum við Íbúðalánasjóð
um sín vanskil og stefnt er á
að leysa þau mál á næstu vikum.
Vanskil Ísafjarðarbæjar
koma ekki til af því að bærinn
hafi dregið að greiða af einhverjum lánum heldur eru aðrar ástæður fyrir þeim, ástæður
sem rekja má aftur til sameiningar 1996. Því hlýtur það að
vera sameiginlegt hagsmunamál Ísafjarðarbæjar og Íbúðalánasjóðs að ganga frá þessum
vanskilum sem fyrst. Það á
ekki að tengjast sölu á Orku-
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búi Vestfjarða enda liggur ekki
fyrir ákvörðun hér um að selja
hlut bæjarins í OV og þó svo
væri kæmu þeir peningar ekki
inn á næstunni. Hafi Íbúðalánasjóður einhverjar væntingar um fjármagn frá Ísafjarðarbæ úr sölu á OV má
minna á, að það er hverju og
einu sveitarfélagi í sjálfsvald
sett hvort það selur sinn hlut
eða ekki. Mér er ekki kunnugt
um slíkar væntingar Íbúðalánasjóðs.
Hvað varðar ákvæði í bréfinu um að greiða niður skuldir
viðkomandi sveitarfélaga, þá
hefur Ísafjarðarbær aldrei
neitað því sem fram kemur í
bréfi frá 7. nóv. 2000 um
skuldbindandi aðgerðaráætlun. Sveitarfélög sem hafa
fengið bréf frá eftirlitsnefnd
með fjármálum sveitarfélaga
geta heldur ekki neitað slíkri
aðgerðaráætlun vegna þess að
þeim ber skylda til að bregðast
við athugasemdum eftirlitsnefndarinnar. Því er eðlilegt
að gera aðgerðaráætlun.
Ég kynnti á tveimur opnum
fundum um OV hvernig ég
sæi fyrir mér ráðstöfun fjármuna úr sölu á OV. Í hvorugu
tilfellinu ræddi ég um að
greiða niður skuldir, heldur
ávaxta fjármagnið og nýta

gunum kauptilboð á grundvelli fyrra verðmats

nar bráðavanda
ætt hefur verið“

nslu, segir Halldór Halldórsson, bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ
jákvæðan vaxtamun í að
lækka skuldir okkar smám
saman og nýta mismuninn,
sem ykist á hverju ári, til framkvæmda á vegum Ísafjarðarbæjar. Nauðsynlegt er að nýta
þessa fjármuni af skynsemi
og setja þá ekki alla í framkvæmdir á einu kjörtímabili.
Það verður að horfa langt fram
í tímann með nýtingu þessara
fjármuna til að byggja upp
fjárhag sveitarfélagsins og
bæta alla aðstöðu þess“, segir

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Niðurstaða lig
gur fyrir hjá Ungmennafélagi Íslands
liggur

Landsmót 2004 verður á
norðanverðum Vestfjörðum
Á stjórnarfundi í Ungmennafélagi Íslands á laugardag var ákveðið að Landsmót UMFÍ árið 2004 verði
haldið á norðanverðum
Vestfjörðum. Um þetta var
einhugur í stjórninni. Landsmótinu verður úthlutað til
Héraðssambands Vestfirðinga (HSV), sem tekur til

Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps, og Héraðssambands
Bolungarvíkur (HSB). Undirbúningur og framkvæmd
verða í höndum sambandanna
og sveitarstjórnanna þriggja
á svæðinu í samráði við stjórn
UMFÍ.
„Ég er mjög ánægður með
þessa niðurstöðu og vænti

þess að þetta verði mikil lyftistöng fyrir íþróttahreyfinguna
á þessu svæði í heild“, sagði
Kristinn Jón Jónsson, formaður HSV.
Kristinn Jón segir að strax
verði farið í að fá mann til að
taka út þá valkosti sem séu í
stöðunni þannig að hægt verði
að taka afstöðu til þeirra. Hann

sagði að svo virtist sem ekki
væru allir forsvarsmenn
íþróttamála á svæðinu sammála um ágæti þess að
halda hér landsmót. Hins
vegar vonaðist Kristinn Jón
Jónsson, formaður HSV til
þess að menn næðu saman
og stæðu saman að þessu
verkefni.

*) Í nefndinni eiga sæti
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ, Ólafur
Kristjánsson, bæjarstjóri í
Bolungarvíkurkaupstað, Jón
Gunnar Stefánsson, bæjarstjóri í Vesturbyggð, Guðni
G. Jóhannesson, formaður
bæjarráðs Ísafjarðarbæjar,
og Ágúst Kr. Björnsson, sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi.

Bréf þrig
gja ráðuneytisstjóra til
þriggja
eigendafundar Orkubús Vestfjarða

Til eigendafundar
Orkubús Vestfjarða
7. febrúar 2001
Efni: Staðfesting vegna hugsanlegra kaupa ríkisins á
eignarhlut sveitarfélaga á Vestfjörðum í Orkubúi Vestfjarða.
Með vísan til 9. gr. í samkomulagi sameignarfélaga
Orkubús Vestfjarða, dags. 7. febrúar 2001, og til bréfa
iðnaðar- og viðskiptaráðuneyta, dags. 7. nóvember 2000,
til sveitarfélaga á Vestfjörðum, staðfestist hér með að ríkisvaldið mun í kjölfar stofnunar hlutafélags um Orkubú
Vestfjarða gera öllum sameigendum sínum í Orkubúi
Vestfjarða kauptilboð í eignarhlut sveitarfélaganna í Orkubúi Vestfjarða hf. Í samningum um kaup á eignarhlut
sveitarfélaganna í Orkubúi Vestfjarða hf. mun ríkisvaldið
ganga út frá að heildarverðmæti Orkubús Vestfjarða hf. sé
4,6 milljarðar króna, enda verði söluverðmætinu varið til
þess að greiða niður skuldir viðkomandi sveitarfélaga og
til lausnar bráðavanda viðkomandi sveitarfélaga í félagslega íbúðarkerfinu í samræmi við það sem rætt hefur verið.
Ísafirði, 7. febrúar 2001.
F.h. fjármálaráðuneytis, Baldur Guðlaugsson
F.h. iðnaðarráðuneytis, Þorgeir Örlygsson
F.h. félagsmálaráðuneytis, Berglind Ásgeirsdóttir

Ertu orðin(n) áskrifandi?

GÖTUNÖFN Á SKEIÐI
Óskað er eftir tillögum um nöfn á götur í nýju íbúðarhverfi á Skeiði. Göturnar eru stofnbraut, þrjár einbýlishúsagötur og tvær par-raðhúsagötur.
Hægt er að nálgast yfirlitsmynd af
svæðinu á tæknideild Ísafjarðarbæjar.
Tillögum skal skilað til tæknideildar
fyrir föstudaginn 2. mars nk.
Byggingarfulltrúi.

Samanburður á fasteignagjöldum á Ísafirði og í Kópavogi

Svipuð upphæð greidd af
10 mkr. fasteign á Ísafirði
og 20 mkr. eign í Kópavogi
– heildargjöldin á Ísafirði eru lægri en í Kópavogi, segir bæjarstjóri
Ísfirskur húseigandi kom
að máli við blaðið og vildi
vekja athygli á samanburði
á fasteignagjöldum af
tveimur húseignum, annarri
á Ísafirði og hinni í Kópavogi. Honum er gert að
greiða nánast sömu upphæð
af liðlega 10 milljón króna
eign og húseiganda í Kópavogi er gert að greiða af
liðlega 20 milljón króna
eign. Báðir húseigendurnir
eru um sjötugt eða á eftirlaunaaldri. Hluti skýringarinnar á þessu misvægi liggur í afslætti vegna aldurs,
sem húseigandinn í Kópavogi fær en húseigandinn á
Ísafirði ekki. Lóðarleigan er
verulega hærri á Ísafirði en
í Kópavogi.
Húseigandinn hvetur til
þess að þessi álagning fasteignagjalda hér vestra verði
tekin til endurskoðunar hið
fyrsta. Hann telur að þessi
skattheimta sé ekki til þess
fallin að hvetja fólk til húseignar á Ísafirði.
Fasteignarmatið á einbýlishúsi hans á Ísafirði er liðlega 10.216.000 og mat

leigulóðar er kr. 599.000.
Matsverð húss og lóðar er því
samtals kr. 10.815.000.
Á einbýlishúsi við Daltún í
Kópavogi er fasteignarmatið
kr. 18.798.000 og mat leigulóðar kr. 1.560.000. Matsverð
húss og lóðar er því samtals
kr. 20.358.000 eða nærri tvöfalt hærra en í áðurgreindu
tilviki á Ísafirði.
Eigandi fasteignarinnar á
Ísafirði skal greiða í fasteignagjöld samtals kr. 122.002 en
eigandi fasteignarinnar í
Kópavogi samtals kr.
123.947. Þetta er að heita má
sama upphæð hjá þeim báðum
þrátt fyrir hinn mikla mun á
fasteignamatinu.
Nokkurn hluta af þessum
mismun má skýra með allt að
30 þúsund króna afslætti sem
ellilífeyrisþegar fæddir árið
1933 eða fyrr fá af fasteignaskatti í Kópavogi en ekki á
Ísafirði. Eigandi hússins á Ísafirði er fæddur árið 1930.
Hann fær engan afslátt. Eigandi hússins í Kópavogi er
fæddur árið 1931 og fær fullan
30 þúsund króna afslátt.
Athygli vekur, að lóðarleig-

an í Kópavogi er kr. 4.459 en
á Ísafirði kr. 17.960, þrátt fyrir
að lóðarmatið á Ísafirði sé
aðeins um 38% af lóðarmatinu í Kópavogi.
Framangreind frétt var borin undir Halldór Halldórsson,
bæjarstjóra í Ísafjarðarbæ. Athugasemdir og skýringar hans
fara hér á eftir:
Í fyrsta lagi er ekki rétt að
ekki sé afsláttur til elli- og
örorkulífeyrisþega hjá Ísafjarðarbæ. Hér er afslátturinn
tekjutengdur og er að hámarki
55.000 kr. Miðað er við að ef
tekjur eru yfir 2.050 þúsund
hjá hjónum eða sambúðarfólki fellur afsláttur alveg niður. Hjá Kópavogi virðist vera
fastur afsláttur 30.000 kr. án
tillits til tekna hjá ellilífeyrisþegum en tekjutengdur hjá örorkulífeyrisþegum. Afsláttur
til þessara hópa er 84% hærri
hjá Ísafjarðarbæ en Kópavogi.
Í öðru lagi er ekki hægt að
bera heildarfasteignagjöld
saman. Aðeins er hægt að bera
saman fasteignaskattinn því
annar kostnaður, svo sem
sorpeyðingargjald og fleiri
þjónustugjöld eru nokkuð

fastar stærðir og mjög sambærilegar milli sveitarfélaga. Í því dæmi sem hér er
tekið er fasteignaskattur í
Kópavogi 76.343 kr. en
45.964 kr. á Ísafirði.
Í þriðja lagi er munur á
%-álagningu þessara sveitarfélaga. Kópavogur er með
0,375% í A-álagningarstofni á móti 0,425% hjá
Ísafjarðarbæ. (Ég get nefnt
sem dæmi að Garðabær er
með 0,450% svo að Ísafjarðarbær er alls ekki með
þeim hæstu í þessu. Þá get
ég nefnt sem dæmi að
Reykjavíkurborg sýnir
0,375% en nýtir svo 25%
heimild til hækkunar sem
ekki kemur fram í yfirliti.)
Í fjórða lagi leggur Kópavogur visst á fermetra í
lóðaleigu en Ísafjarðarbær
með ákveðna % á lóðamat
sem er algengari aðferð hjá
sveitarfélögum.
Ef við tökum afsláttinn
út úr dæminu í Kópavogi
og skoðum heildargjöldin
með öllu, má sjá að gjöldin
á Ísafirði eru 27% lægri.
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Hugleiðingar að gefnu tilefni vegna Landsmóts 2004
Að gefnu tilefni, þar sem
yfirlýsing Golfklúbbsins og
Skíðafélagsins vegna landsmóts 2004, sem birtist á fréttavef Bæjarins besta, hefur valdið töluverðu fjaðrafoki og
menn leggja hana út á versta
veg, en tala lítið um innhald
hennar, vil ég taka eftirfarandi
fram:
Ég er forundrandi á viðbrögðum fólks vestan heiða
sem tekur yfirlýsinguna sem
niðurlægingu og áras á þau
byggðarlög. Sérstaklega er
mér óljúft að hafa valdið okkar
fólki í Skíðafélaginu sárindum
og hugarangri og vil ég biðjast
velvirðingar á því. Málið snýst
um að forgangsraða byggingu
íþróttamannvirkja til næstu
áratuga í Ísafjarðarbæ, vegna
Landsmóts ungmennafélaganna 2004, sem er að okkar
mati, sem skrifum undir yfirlýsinguna, algerlega ótækt.
Fyrir 20 árum síðan var fótboltanum í bænum, vinsælustu íþróttagrein í heiminum
í dag, lofað nauðsynlegri lagfæringu á aðstöðu. Enn hafa
engar efndir orðið en þó liggur
fyrir samningur við bæjaryfirvöld um slíkt. Ég geri ráð fyrir
að þetta komi til af fjárskorti
og ekkert um það að segja.
Allir vita hver fjárhagsleg
staða bæjarins er í dag: Við
eigum 60 milljónir upp í viðhald, en um 250 milljónir
þyrfti ef vel ætti að vera. Þetta
segir manni meira en margt
annað hvort einhverjir peningar eru til fyrir nýframkvæmdum.
Að taka síðan að okkur
íþróttamót, sem hefur hingað
til kostað þá sem það halda
um 150 milljónir króna, er
glapræði. Með því að halda
mótið forgöngsröðum við
byggingu íþróttamannvirkja
eftir þörfum þess, en ekki eftir

þörfum bæjarbúa.
Svona er nú málið einfalt.
Ef við höfum allt í einu efni á
að bæta við íþróttagrein, sem
lítið hefur verið stunduð hingað til, með aðstöðu upp á tugi
milljóna, þá er Bleik brugðið.
Engin hefð er fyrir frjálsum
íþróttum hér á Ísafirði í seinni
tíð. Mér er sagt að þessar
greinar hafi verið stundaðar á
Þingeyri í gegnum árin. Ef
það er rétt, og í þeim mæli að
réttlæti verulegar fjárfestingar, þá finnst mér rétt að viðkomandi íþróttafélag kynni
það fyrir okkur bæjarbúum,
hvernig staðið er að málum.
Hvernig er félagsstarfið?
Hversu margir eru greiðandi
félagar og hversu margir
stunda skipulagðar æfingar?
Hversu margir þjálfarar eru
starfandi fyrir félagið? Það á
hins vegar ekki að breyta
neinu með forgangsröðun
bygginga íþróttamannvirkja.
Það yrði þá seinni tíma mál,
ef við hefðum efni á að bæta
ír þörf sem væri þá búið að
sýna fram á að væri fyrir
hendi. Með því að fara offari í
fjárfestingum í þessu máli erum við að þrengja að því sem
fyrir er og leggja í hættu það
sem við höfum.
Svo er annað mál. Á formannafundi sem haldinn var
seinnipartinn í janúar sl. kom
fram tillaga frá íþróttafulltrúa
bæjarins um að fundurinn
skoraði á bæjaryfirvöld að
sækjast eftir þessu móti. Þá
hafði þetta mál ekkert verið
kynnt, hvorki íþróttahreyfingunni né almenningi í Ísafjarðarbæ. Þó hafði verið unnið að
málinu í langan tíma. Þetta
eru óþolandi vinnubrögð og
mun Skíðafélagið, sem stærsta íþróttafélag í bænum,
skoða þessi mál innan íþróttahreyfingarinnar á næstunni. Á

VANTAR ÞIG VINNU?
Á Eyrarskjóli eru tvær 50% stöður
lausar. Vinnutími frá kl. 13-17. Um er
að ræða stöður á yngstu deildinni þar
sem börnin eru á aldrinum 1-3 ára.
Við leitum eftir fólki sem hefur áhuga
á starfi með börnum. Viðkomandi
þarf að sýna frumkvæði í verki, vera
jákvæður, stundvís og samviskusamur. Reynsla æskileg. Eingöngu er um
framtíðarstarf að ræða.
Ef þú telur að starfið henti þér, vinsamlegast hafðu þá samband í síma 456
3685 eða komdu á staðinn og ræddu
við okkur. Umsóknarfrestur er til 19.
febrúar.

,,Þetta eru óþolandi
vinnubrögð“
Gunnar Þórðarson, formaður
Skíðafélags Ísfirðinga skrifar
áðurnefndum fundi fór ég
fram á að málinu yrði frestað
í nokkra daga þannig að hægt
væri að kynna það og fá viðbrögð manna. Því var umsvifalaust hafnað, þó svo að
menn viðurkenndu að með
mótshaldinu værum við að
undirgangast verulegar fjárfestingar og móta þannig
stefnu um næstu tugi ára.
Ísafjarðarbær kostaði hálfa
milljón til að fá Janus Guðlaugsson til að gera uppkast
að stefnumótun í íþróttamálum í bænum. Það hefur ekkert
verið unnið í þessu plaggi síðan og er það raunar marklaust
þangað til íþróttahreyfingin
hefur lagt sína vinnu í það
ásamt bæjaryfirvöldum. Ef
þessi vinna hefði farið fram,
þá þyrfti ekki að standa í
ströggli um þessi mál núna.
Þá væru menn einfaldlega
bundnir af þeirri stefnumörkun og gætu ekki breytt henni
að eigin geðþótta.
Áðurnefnt Landsmót er
okkur íbúum á Ísafirði framandi, þar sem við höfum aldrei
tekið þátt í því. Þar sem Í.B.Í.
var innan vébanda Í.S.Í. en
íþóttafélögin vestan heiða innan Ungmennafélags Íslands
sem heldur mótið, höfum við
ekki átt kost á því. En eftir
sameiningu undir merki Héraðssambands Vestfirðinga
hefur þetta breyst og eru Ís-

firðingar nú gjaldgengir í
fyrsta sinn. Ég hefði talið það
góða hugmynd að gefa okkur
kost á að sækja eitt mót áður
en við ákveðum að taka að
okkur slíkt. Við gætum þá
ásamt sveitungum okkar safnað liði til keppni á Egilsstöðum í sumar og þó ekki væri
annað en að taka þátt í fjölbreyttum greinum mótsins,
svo sem pönnukökubakstri,
dráttarvélaakstri eða að leggja
á borð.
Lítist okkur vel á þetta og
hagur Strympu hefur vænkast,
væri rétt að sækja um mótið
árið 2008.
Skíðafélag Ísfirðinga hefur
haft forystu í bæjarfélaginu
með vel rekið íþróttafélagi.
Stjórnarfundir eru haldnir
vikulega, dagskrá send út á
netinu og fundargerðir til
þeirra sem vilja að fundi loknum. Bæði alpa- og norrænugreinanefnd vinnur einnig
mikið starf ásamt öðrum
deildum félagsins, svo sem
foreldrafélagið, sem stendur
að byggingu skíðaskála. Mikil
vinna hefur verið lögð í að
byggja upp og skipuleggja
innra starfs félagsins. Við
stöndum einnig í viðamikilli
útgáfustarfsemi þar sem við
kynnum starfið m.a. mjög vel.
Sem slíkir teljum við okkur
hafa vel efni á að gagnrýna
þau vinnubrögð sem viðhöfð

Valgerður Hannesdóttir, leikskólastjóri.

LEIKSKÓLINN BAKKASKJÓL
Leikskólakennari óskast sem fyrst í
50% stöðu eftir hádegi. Einnig kemur
til greina að ráða annað áhugasamt
fólk. Vinnum með hreyfinám og ritmálsörvum. Einnig vantar matráð í
50% stöðu frá 1. mars.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í
síma 456 3565.
hafa verið.
Í lokin vil ég nefna annað
öflugt félag hér í bæ sem er
Sundfélagið. Þeir búa við afskaplega bágborna aðstöðu í
Sundhöll Ísafjarðar, sem er
orðin úr sér gengin og of lítil.
Það er hinsvegar ólán þessarar
íþróttagreinar að fjórar sund-

Til sölu
Til sölu eru tvö bil í veiðarfærageymslum
við Sindragötu á Ísafirði (bláu skúrarnir). Tilboð óskast.
Upplýsingar í síma 861 1442.
Garðamúr ehf. (Hermann Þorsteinsson).

Að vinna eða tapa Orkubúinu?
Fyrirsögnin vísar til þess að ákveðið hefur verið að breyta Orkubúi Vestfjarða
í hlutafélag. Sú ákvörðun er rétt, en spurningar vakna um þann hátt sem hafður
var á þegar hún var fengin fram. Í því kann að vera fólginn mikill vinningur að
Orkubúið verði hlutafélag fremur en sameignarfélag ríkisins og sveitarfélaganna
á Vestfjörðum. Eins og fjármálasérfræðingar, sjálfskipaðir jafnt og menntaðir
launamenn við þessa iðju, hafa margfaldlega tuggið ofan í þjóðina á undanförnum
árum, eru möguleikar hlutafélags til nýsköpunar og framkvæmda margfaldir
borið saman við sameignar- og samvinnufélög.
Nú vakna aftur spurningar, sem sveitarstjórnarmenn og fulltrúar ríkisins hafa ekki svarað, enda reyndust þeir fyrrnefndu
áhugalitlir um framtíðina, og aðrir hafa ekki varpað fram fyrirspurnum um hlutverk Orkubúsins. Umræðan hefur verið rækilega lituð þeirri
staðreynd að frumkvæði að breyttu rekstrarfyrirkomulagi þess hefur komið frá
félagsmálaráðherra, sem einmitt er ráðherra sveitarstjórnarmála. Ekki hefur sést
til ráðuneytanna tveggja, sem fara með hlut ríkisins í sameignarfélaginu, sem
senn líður undir lok eftir rúmlega tveggja áratuga farsælt starf fyrir íbúa Vestfjarða.
Hvers vegna hefur félagsmálaráðherra ráðið för? Svarið er einfalt því hann ber
hina stjórnskipulegu ábyrgð á eftirliti með sveitarfélögum, að þau fari að lögum
í fjármálum og á því að grípa inn í störf sveitarstjórna þegar í óefni stefnir. Og það
stefnir í óefni hjá ýmsum sveitarfélögum á Vestfjörðum, einkum hinum þremur

Netspurningin

stærstu og fjölmennustu, Vesturbyggð, Bolungarvík og Ísafjarðarbæ, í þessari
röð talið úr verstu stöðunni.
Önnur spurning, ekki síður mikilvæg og þá svarið sömuleiðis, er sú hvernig
verðið á Orkubúinu er fundið. Sveitarstjórnarmenn sumir virðast hafa leikið
þann leik að eyða tali um að ástæða þeirra fyrir hlutafélagavæðingunni sé sú, að
selja hlut sveitarfélagsins um leið og unnt er. Enda kom í ljós eftir undirritun eigenda á eigendafundi sameignarfélagsins Orkubús Vestfjarða, að skilyrði væri að
nýta væntanlegt söluverð til þess að grynnka á skuldum vegna
leiguíbúðakerfisins.
Ríkið hefur því tögl og hagldir í þessum viðskiptum við
vestfirska sveitarstjórnarmenn, sem vart verður um sagt að hafi
reynst þungir í taumi. En þeim hefði verið útlátalítið að segja kjósendum hreint
út strax í upphafi hvert væri markmið þeirra með gerðum sínum. Ætla verður að
verðið á Orkubúinu sé fundið út frá þeirri forsendu að allir haldi nú höfði, eða svo
líti að minnsta kosti út fyrst um sinn. En er það svo?
Þessari spurningu er vandsvarað. Frekar verður ekki spurt nú, en þeirri hugsun
varpað hér fram, að um leið og forsjá og forræði vestfirskra sveitarstjórna á Orkubúinu heyrir sögunni til verði markaðslögmálið alls ráðandi og nægir að minna
á stóru orðin þegar Guðbjörg ÍS 46 var seld til Akureyrar. Þangað mun forsjá
orkumála Vestfirðinga hverfa innan skamms að boði iðnaðaráðherra.

Stakkur skrifar

laugar eru í bæjarfélaginu. Það
er því borin von að sú fimmta
verði byggð. Það er ekki bara
spurning um að byggja heldur
að reka allar þessar sundlaugar.
Þetta snýst allt um peninga.
Gunnar Þórðarson, formaður Skíðafélags Ísfirðinga.

Spurt var:
Á að flytja
innanlandsflugið frá
Reykjavík?
Alls svöruðu 860.
Já sögðu 92 eða 10,70%
Nei sögðu 749 eða 87,09%
Hlutlausir voru
19 eða 2,21%

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Aðeins er tekið við
einu svari frá hverri tölvu.
Niðurstöðurnar eru síðan
birtar hér.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls
ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins. Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
8
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Markaðsdagar
Fjölmenni var við vígslu nýja húsnæðisins á laugardag.

Skálabyg
gingin við Hafnarstræti 7 á Ísafirði
Skálabyggingin

Fjöldi gesta við vígsluna
Skálabyggingin framan við Hafnarstræti 7,
sem verið hefur í smíðum síðustu mánuði, var
vígð á laugardaginn.
Fyrirtækið H-7 sem á
alla neðstu hæðina, en
þar er m.a. verslunin
Hamraborg til húsa, lét
byggja þessa viðbyggingu. Kristján G.

Jóhannsson hélt ræðu og
þakkaði öllum sem að
verkinu komu. Ágúst
Gíslason byggingameistari
og framkvæmdastjóri
byggingafyrirtækisins
Ágústs og Flosa ehf. flutti
ávarp og afhenti fagran
mahónílykil, sem Inga S.
Ólafsdóttir, eiginkona
Kristjáns, veitti viðtöku.

Það er hefð hjá Ágústi
og Flosa að afhenda
húseigendum táknrænan lykil af þessu tagi
þegar þegar þeir
afhenda byggingar
sínar.
Nær hundrað manns
voru við þessa litlu og
hlýlegu athöfn og léttar
veitingar á boðstólum.

Kristján G. Jóhannsson hélt ræðu og þakkaði öllum sem að verkinu komu.

hefjast á morgun, fimmtudag.
Opið fimmtudag og föstudag frá
kl. 10-18 og á laugardag frá kl. 10-16

30%
aukaafsláttur
af öllum vörum

Nýtt kortatímabil!
Hjónin Hallgrímur Kjartansson, læknir
og Birna Lárusdóttir voru á meðal gesta í
hófinu. Á myndinni má einnig sjá Ingu og
Gunnlaug Gunnlaugsson.

Inga S. Ólafsdóttir, eigandi skrifstofunnar
tók við mahónílykli úr hendi Ágústs Gíslasonar, en það er hefð hjá fyrirtæki hans að
afhenda húsbyggjendum slíkan lykil.

ið
r
e
V

Jóhann Júlíusson, Elísabet Gunnarsdóttir arkitekt og Ruth Tryggvason voru á meðal
gesta í vígsluhófinu á laugardag.
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helgardagbókin

sk
emmtanir · fundir · fólk · sjónvarp · veður · íþróttir · fréttir · kirkjustarf
skemmtanir

veðrið
Horfur á fimmtudag:
Vaxandi sunnanátt, 13-18
m/s og rigning, sunnanog vestanlands undir
kvöld, en hægari og þurrt
norðaustantil. Hiti 0-3 stig
og fer hlýnandi.
Horfur á föstudag:
Sunnan og suðvestan
15-20 m/s og snjókoma
eða slydda um land allt.
Hiti 0-5 stig.
Á laugardag:
Sunnan 15-20 m/s og
rigning. Hiti 1-6 stig.
Á sunnudag:
Suðlæg eða breytileg átt
með með snjókomu eða
éljum og kólnandi veðri.
Á mánudag:
Suðlæg eða breytileg átt
með með snjókomu eða
éljum og kólnandi veðri.

netið

Föstudagur 16. febrúar

Föstudagur 16. febrúar

17.00 Fréttayfirlit
17.03 Leiðarljós
17.45 Sjónvarpskringlan
17.58 Táknmálsfréttir
18.05 Stubbarnir (28:90)
18.30 Búrabyggð (92:96)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Gettu betur (1:7). Spurningakeppni framhaldsskólanna. Dómari: Ármann Jakobsson. Spyrjandi: Logi Bergmann Eiðsson.
21.05 Sundance-kvikmyndahátíðin.
Jón Gústafsson fylgist með íslenskum
kvikmyndagerðarmönnum á hátíðinni
en þar eru sýndar myndirnar 101 Reykjavík eftir Baltasar Kormák og
Englar alheimsins eftir Friðrik Þór
Friðriksson.
21.35 Skaðinn skeður. (Harm Done)
Bresk sakamálamynd þar sem gamlir
góðkunningjar, Wexford lögreglufulltrúi í Kingsmarkham og Burden, aðstoðarmaður hans, glíma við dularfullt sakamál. Aðalhlutverk: George Baker og
Christopher Ravenscroft.
23.20 Fangarapp. (Slam) Bandarísk
bíómynd frá 1998 um ungan mann sem
er tekinn fastur fyrir fíkniefnabrot en
kynnist konu sem kennir honum að rækta
rapphæfileika sína. Aðalhlutverk: Saul
Williams og Sonja Sohn.
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.58 Ísland í bítið
09.00 Glæstar vonir
09.20 Í fínu formi
09.35 Lífið sjálft (7:11) (e)
10.20 Jag
11.10 Myndbönd
12.00 Nágrannar
12.30 Cosby (7:25) (e)
13.00 Brotin ör
14.30 Oprah Winfrey
15.15 Ein á báti (3:26) (e)
16.00 Hrollaugsstaðarskóli
16.25 Í Vinaskógi
16.50 Strumparnir
17.15 Leo og Popi
17.20 Sögustund með Janosch
17.50 Sjónvarpskringlan
18.05 Nágrannar
18.30 Vinir (10:24)
19.00 19>20 - Fréttir
19.15 Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Baddi í borginni. (Babe: Pig in
the City) Ekta fjölskyldumynd. Vaski
grísinn Baddi snýr aftur, sprækari en
nokkru sinni fyrr. Nú ber svo við að húsbóndi hans, bóndinn Hoggett, er slasaður
og ófær um að sinna bústörfum. Það
kemur því í hlut Badda að halda hlutunum gangandi og það er ekki alltaf tekið
út með sældinni. Aðalhlutverk: Magda
Szubanski, James Cromwell, Mickey
Rooney, Elizabeth Daily.
21.40 Ó,ráðhús (7:26)
22.10 Skelfing. (Psycho) Endurgerð
einnar mögnuðustu spennumyndar allra
tíma. Mynd meistara Hitchcocks sem
var frumsýnd árið 1960 en hér er á ferðinni ný útgáfa af sögunni um stúlkuna
sem leitar hælis á afskekktu móteli sem
Norman Bates rekur ásamt móður sinni.
Aðalhlutverk: Julianne Moore, Vince
Vaughn, Anne Heche.
23.50 Ást og skuggar. (Of Love and
Shadow) Myndin byggist á samnefndri
skáldsögu Isabel Allende. Við kynnust
Irene Beltran sem er ung og glæsileg
blaðakona á tískublaði. Hún stendur á
krossgötum því það er kominn nýr maður
í líf hennar og hún þarf að takast á við
móður sína og samfélagið. Aðalhlutverk:
Antonio Banderas, Jennifer Connelly,
Camilo Gallardo.
01.35 Listrænt frelsi. (Gauguin the Savage) Dramatísk mynd um myndlistarmanninn Paul Gauguin sem af mörgum
er talinn faðir nútímamyndlistar. Gauguin glímir við samviskuna þegar hann
yfirgefur eiginkonu sína og fimm börn í
leit sinni að listrænu frelsi. Aðalhlutverk:
David Carradine, Lynn Redgrave.
03.35 Dagskrárlok

Laugardagur 17. febrúar

helgin

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Stubbarnir (29:90)
09.30 Mummi bumba (19:65)
09.35 Bubbi byggir (20:26)
09.48 Kötturinn minn er tígrisdý
09.50 Ungur uppfinningamaður
10.17 Krakkarnir í stofu 402 (6:26)
10.45 Kastljósið
11.05 Skjáleikurinn
13.15 Sjónvarpskringlan
13.30 Sundance-kvikmyndahátíðin
14.00 Bikarkeppnin í handbolta. Bein
útsending frá úrslitaleiknum í kvennaflokki sem fram fer í Laugardalshöll.
16.00 Bikarkeppnin í handbolta. Bein
útsending frá úrslitaleiknum í karlaflokki
sem fram fer í Laugardalshöll.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Vinsældir (19:22)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Milli himins og jarðar.
21.00 Á báðum áttum. (In and Out)
Bandarísk gamanmynd um kennara í
smábæ sem er að fara að gifta sig og
gengur allt í haginn. En eftir að það er
borið á hann opinberlega að hann sé
samkynhneigður er sótt að honum úr
öllum áttum. Aðalhlutverk: Kevin Kline,
Joan Cusack, Matt Dillon, Debbie
Reynolds, Wilford Brimley og Tom
Selleck.
22.55 Líf með Picasso. (Surviving Picasso) Bíómynd um málarann Pablo Picasso og ástarsamband hans við mun
yngri konu. Aðalhlutverk: Anthony Hopkins, Natascha McElhone, Julianne
Moore, Joss Ackland, Peter Eyre og Jane
Lapotaire.
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Íþróttahúsið á Torfnesi:
Fjölliðamót í 7. flokki í
körfubolta verður haldið í
íþróttahúsinu á Torfnesi
um helgina. Þar keppa
m.a. fimm lið frá suðvesturhorni landsins og þau
fimm lið sem halda sæti
sínu í A-riðli, vinna sér
þátttökurétt í úrslitakeppni
Íslandsmótsins. Keppnin
hefst kl. 13 á laugardag
og kl. 08 á sunnudag.
Sigurðarbúð á Ísafirði:
Kvennadeild Slysavarnafélagsins heldur spilavist
í Sigurðarbúð á föstudagskvöld kl. 20:30. Þetta
er annað kvöldið í þriggja
kvölda keppni. Aðgangseyrir er kr. 700. Það eru
allir velkomnir.

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
09.02 Disneystundin
09.55 Prúðukrílin (83:107)
10.22 Róbert bangsi (20:39)
10.46 Sunnudagaskólinn
11.00 Nýjasta tækni og vísindi
11.15 Vísindi í verki (7:9)
11.45 Sjónvarpskringlan
12.00 Íslandsmótið í badminton. Bein
útsending frá úrslitaleikjunum í TBRhúsinu.
14.00 Framtíð flugvallarins.
17.00 Geimferðin (13:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Kær kveðja (2:2)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Deiglan
20.00 Sönn íslensk sakamál (2:6)
20.30 Fréttir aldarinnar Pas? ferst
við Mýrar.
20.35 Anna Karenína (3:4)
21.30 Helgarsportið
21.55 Dogma.
22.50 Fávitarnir. (Idioterne) Dönsk
bíómynd frá 1998 um uppátæki fólks
sem þykist vera þroskaheft og fatlað.
Aðalhlutverk: Bodil Jörgensen, Jens
Albinus, Louise Hassing, Troels Lyby og
Nicolaj Lie Kaas.
00.40 Deiglan
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

http://goustadir.simnet.is

Góustaðaættin er ein
kunnasta ættin hér vestra
á síðari árum. Hér er um
að ræða niðja hjónanna á
Góustöðum, þeirra Guðríðar Magnúsdóttur og
Sveins Guðmundssonar
frá Hafrafelli. Hlýtt viðmót
og hjálpsemi, glaðlyndi og
gamansemi, auk samheldni, einkenna mjög fólk
af þessari ætt. Á heimasíðu ættarinnar má finna
hið sundurleitasta efni í
máli og myndum, auk um
fjörutíu netfanga ættfólksins.
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Sunnudagur 18. febrúar

Laugardagur 17. febrúar
07.00 Grallararnir
07.20 Össi og Ylfa
07.45 Maja býfluga
08.10 Villingarnir
08.30 Doddi í leikfangalandi
09.00 Með Afa
09.50 Kastali Melkorku
10.15 Skippý
10.35 Krakkaleigan
12.00 Best í bítið
13.00 Simpson-fjölskyldan (15:23)
13.30 60 mínútur II (e)
14.15 NBA-tilþrif
14.45 Enski boltinn
17.05 Glæstar vonir
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20 - Fréttir
19.15 Ísland í dag
19.30 Fréttir
19.50 Lottó
19.55 Fréttir
20.00 Vinir (8:24)
20.30 Skrifstofublók. (Office Space)
Skrifstofublókin Peter Gibbons er búin
að fá nóg af starfi sínu og ákveður að
gera allt til þess að verða rekin. Hann
tekur upp á því að mæta alltof seint í
vinnuna og suma daga heldur hann sig
bara heima. En fyrirætlanir hans fara á
annan veg því að hegðun hans er ærlega
misskilin og lítur ekki út fyrir annað en
að hann sé á hraðri uppleið innan fyrirtækisins. Aðalhlutverk: Jennifer Aniston,
Ron Livingston, David Herman.
22.00 Gloria. Gloria er sannkallað
hörkukvendi. Hún hræðist ekki neitt og
fer sínu fram. Árin þrjú í fangelsinu hafa
samt markað djúp spor og þegar hún
kemur til New York er framtíðin ekki
björt. Vandræðin elta hana uppi og fljótlega er mafían á hælum hennar. Nicky,
sex ára munaðarlaus drengur, er í sömu
sporum og Gloria en þau hafa aðeins á
hvort annað að treysta í baráttunni fyrir
lífinu. Aðalhlutverk: Sharon Stone, JeanLuke Figueroa, Jeremy Northam, Cathy
Moriarty, George C. Scott.

Djúpa laugin
Mariko Margrét og Dóra Takefusa koma Íslendingum á stefnumót í beinni
útsendingu öll föstudagskvöld á Skjá einum. Þrír einstaklingar keppa um hylli
spyrjanda og örlög fólks ráðast af svarsnilldinni. Áhorfendur í sal hvetja sína
menn til dáða og fylgjast með hringnum þrengjast þar til einn stendur uppi
sem sigurvegari. Viku seinna fá áhorfendur að sjá hvernig stefnumótið gekk.
Þátturinn hefst kl. 22:30 á föstudagskvöld og er endursýndur daginn eftir.
23.50 Í hnapphelduna. (Sprung) Vinirnir Montel og Clyde hitta vinkonurnar
Brandy og Adinu í teiti. Clyde telur Adinu trú um að hann sé forríkur og tælir
hana í bólið með sér. Þegar Adina kemst
síðan að hinu sanna einsetur hún sér að
koma fram hefndum. Montel verður hins
vegar ástfanginn af Brandy og brúðkaupið er ekki langt undan. Verst er að Clyde
og Adinu hugnast alls ekki ráðahagurinn.
Aðalhlutverk: Paula Jai Parker, Tisha
Campbell, Joe Torry, Rusty Cundieff
01.35 Charley Varrick.Charley Varrick
er fyrrverandi flugmaður. Hann hefur
snúið sér að öðru og rænir nú banka!
Bankarnir eru þó litlir og upphæðirnar
lágar. Næsta verkefni hans er í smábænum Tres Cruces. Charley veit hins vegar
ekki að mafían notar bankann fyrir
skálkaskjól og því verður fjandinn laus
þegar hann lætur til skarar skríða. Aðalhlutverk: Walter Matthau, Joe Don Baker, Felicia Farr.
03.25 Dagskrárlok

Sunnudagur 18. febrúar
07.00 Tao Tao
07.25 Búálfarnir
07.30 Maja býfluga
07.55 Dagbókin hans Dúa
08.20 Grallararnir
08.40 Orri og Ólafía
09.05 Sagan endalausa
09.30 Skriðdýrin
09.50 Donkí Kong
10.15 Nútímalíf Rikka
10.40 Ævintýraheimur Enid Blyton
11.10 Kroppinbakur
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 NBA-leikur vikunnar
13.45 Frí í Vegas
15.20 Oprah Winfrey
16.10 Nágrannar
18.15 Fornbókabúðin (7:8) (e)
19.00 19>20 - Fréttir
19.15 Ísland í dag
19.30 Fréttir
20.00 Viltu vinna milljón?
20.50 60 mínútur
21.40 Ástir og átök
22.05 Tóbaksbúðin. (Blue in the Face)
Hér er á ferðinni afar óvenjuleg gamanmynd þar sem mörgum þekktum leikurum bregður fyrir. Sögusviðið er lítil
verslun í Brooklyn þar sem kaupmaðurinn Auggie ræður ríkjum. Viðskiptavinirnir koma úr ýmsum áttum og þeir eru
margir skrautlegir sem reka inn nefið.
Aðalhlutverk: Harvey Keitel, Lou Reed,
Roseanne, Jim Jarmusch.
23.35 Riddarinn á þakinu. (Le Hussard
Sur le Toit) Frönsk úrvalsmynd frá 1995
sem gerist í Suður-Frakklandi á fyrri
hluta 19. aldar. Angelo er ungur, ítalskur
liðsforingi sem er á flótta undan austurrískum yfirvöldum. Hann er hundeltur
en ung aðalskona skýtur yfir hann skjólshúsi. Í þakklætisskyni ákveður Angelo
að hjálpa henni að hafa uppi á eiginmanni
sínum í allri ringulreiðinni sem ríkir í
landinu. Þessi mynd hlaut sex Cesarverðlaun árið 1996. Aðalhlutverk: Juliette Binoche, Olivier Martinez. Leikstjóri: Jean-Paul Rappeneau.
01.50 Dagskrárlok

Föstudagur 16. febrúar
17.15 David Letterman
18.00 Gillette-sportpakkinn
18.30 Heklusport
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Íþróttir um allan heim
20.00 Alltaf í boltanum
20.30 Heimsfótbolti með West Union
21.00 Með hausverk um helgar
23.00 David Letterman
23.45 Falsarinn. (Kounterfeit) Það er
erfitt að snúa til baka þegar maður er
einu sinni kominn út á glæpabrautina.
Þetta á einmitt við um aðalsöguhetjuna í
þessari spennumynd. Peningarnir freista
og brátt fer allt í sama farið og áður
nema hvað núna er ástandið verra en
nokkru sinni fyrr. Lögreglumaður féll í
átökunum og ættingjar hans eru staðráðnir í að réttlætið nái fram að ganga. Aðalhlutverk: Gil Bernardy, Corbin Bernsen, Rob Stewart, Hilary Swank.
01.10 Án vægðar 2. (Kickboxer 2) Hinn
illúðlegi Tong Po hefur sigrað Kurt Sloan
en ekki með heiðri og sóma. Faðir Tongs
Pos vill hreinsa heiður fjölskyldunnar
en eina leiðin til þess er að fá yngri bróður Kurts, David, til að berjast. Það gæti
hins vegar reynst erfitt því David hefur
helgað sig kennslu í þessari tegund
bardagalistar. Honum finnst mikilvæg-
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ara að kenna mönnum sjálfsstjórn og
tækni en að berjast um einhvern meistaratitil. En það eru ekki allir á sama máli og
þeir menn eru ekki vandir að meðulum
þegar heiður þeirra sjálfra er annars vegar. Aðalhlutverk: Sasha Mitchell, Peter
Boyle, Dennis Chan, Cary Hiroyuki Takawa.
02.40 Dagskrárlok og skjáleikur

Laugardagur 17. febrúar
16.00 Snjóbrettamótin (2:12)
17.00 Íþróttir um allan heim
17.55 Jerry Springer
18.35 Babylon 5 (3:22) (e)
19.20 Í ljósaskiptunum (24:36)
19.50 Lottó
19.55 Spænski boltinn. Bein útsending.
22.00 Stelpa. (Girl) Andrea Marr er gullfalleg og gáfuð stúlka sem á framtíðina
fyrir sér. Við fylgjumst með henni eitt
sumar en að því loknu bíður hennar nám
við einn virtasta háskóla Bandaríkjanna.
Sumarið er hins vegar tími skemmtana
og Andrea ætlar ekki að láta sitt eftir
liggja. Hún fellur fyrir efnilegum poppara og er staðráðin í að kynnast honum
nánar. Aðalhlutverk: Dominique Swain,
Sean Patrick Planery, Summer Phoenix,
Tara Reid.
23.35 Kynlífsiðnaðurinn í Japan (10:12)
Nýr myndaflokkur um klámmyndaiðnaðinn í Japan. Rætt er við leikara og
framleiðendur í þessum vaxandi geira
sem veltir milljörðum.
00.00 Unaðsheimur. Erótísk kvikmynd.
01.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Sportið
í beinni
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ríkissjónvarpið

Laugardagur 17. febrúar kl. 14:00
Úrslitaleikurinn í bikarkeppni kvenna í handbolta
Laugardagur 17. febrúar kl. 16:00
Úrslitaleikurinn í bikarkeppni karla í handbolta
Sunnudagur 18. febrúar kl. 12:00
Úrslitaleikirnir á Íslandsmótinu í badminton

Stöð 2
Laugardagur 17. febrúar kl. 14:45
Enski boltinn: Leikur óákveðinn

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

Spennandi hádegisverðartilboð alla virka daga!

Mánagötu 1
Ísafirði

Dæmi: Ostborgari, franskar, sósa og 1/2 ltr.
af Coke á kr. 600.- ef sótt er eða snætt í sal!
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kirkja

fjölmiðlar

Holtsprestakall:
Kirkjuskóli barnanna er í
Flateyrarkirkju á laugardag kl. 13:00.
Hólssókn:
Á morgun, fimmtudaginn
15. febrúar kl. 18:30 til
19:30 verður opið hús fyrir
unglinga í safnaðarheimilinu. Á sunnudag kl. 11:00
verður sunnudagaskóli í
Hólskirkju. Mánudaginn
19. febrúar kl. 18:30 til
19:30 verður opið hús fyrir
unglinga í safnaðarheimilinu og miðvikudaginn 21.
febrúar verður opið hús í
safnaðarheimilinu fyrir
atvinnulausa.
Ísafjarðarkirkja:
Messa sunnudaginn
18. febrúar kl. 11:00.
Hnífsdalskapella:
Kirkjuskóli sunnudaginn
18. febrúar kl. 13:00.

Vírusfrí mynd
af Kurnikovu
Tennisstjarnan Anna Kurnikova er nú frægari
en nokkru sinni fyrr. Ekki þó fyrir ný afrek á
tennisvellinum heldur hinn samnefnda tölvuvírus sem breiðist um heiminn. Eins og væntanlega allir vita sem tölvur nota berst póstur
þar sem sagðar eru vera myndir af Kurnikovu.
En svo er heldur betur ekki. Við leyfum okkur
hins vegar að birta hér mynd af Kurnikovu –
vírusfría.

Pólitísk rétthugsun
Nú eru tíu ár síðan Anthony Hopkins lék
Hannibal Lechter í hinni frægu mynd Lömbin
þagna. Í viðtali við Spiegel Online er hann
spurður hverju honum hrylli mest við. Hopkins svarar. „Mig hryllir við dýrkun meðalmennskunnar. Pólitísk rétthugsun er hið
raunverulega illa vald í heiminum.“ Hann segir
að skoðanakúgun og feluleikur með raunveruleikann hafi haft hræðilegar afleiðingar. Auk
„pólitískrar rétthugsunar“ (Political Correctness) nefnir hann fyrirbæri eins og Rannsóknarrétt miðalda, fasismann og McCartyismann.

Sunnudagur 18. febrúar

Laugardagur 17. febrúar

12.50 Meistarakeppni Evrópu. Fjallað
er um Meistarakeppnina, farið er yfir
leiki síðustu umferðar og spáð í spilin
fyrir þá næstu.
13.50 Ítalski boltinn. Bein útsending.
15.55 Enski boltinn. Bein útsending frá
5. umferð bikarkeppninnar.
18.00 NBA-leikur vikunnar. Bein útsending frá leik Philadelphia 76ers og
Phoenix Suns.
20.30 Stjörnuhelgi NBA
21.00 Sveltur sitjandi kráka. (Two Bits)
Á kreppuárunum í Bandaríkjunum voru
peningar af skornum skammti og því
fékk Gennaro Spirito að kynnast. Hann
dó samt ekki ráðalaus þegar nýtt kvikmyndahús hóf starfsemi í borginni.
Gennaro var staðráðinn í að vera viðstaddur opnunina þrátt fyrir að eiga ekki
fyrir aðgangseyrinum. Aðalhlutverk: Al
Pacino, Mary Elizabeth Mastrantonio,
Jerry Barrone.
22.25 Lögregluforinginn Nash Bridges
23.10 Sérfræðingurinn. (Expert) John
Lomax er ekki ánægður þegar morðinig
systur hans sleppur við dauðadóm og
fær lífstíðarfangelsi í staðinn. Lomax
ákveður því að taka málið í sínar hendur
og brjótast inn í fangelsið til að uppfylla
réttlætið. Aðalhlutverk: Jeff Speakman,
James Brolin, Michael Shaner.
00.40 Dagskrárlok og skjáleikur

09.30 Jóga
10.00 2001 nótt (2s)
12.00 Dateline (2s)
13.00 20/20 (2s)
14.00 Survivor (2s)
15.00 Mótor (2s). Í þættinum er fjallað
um flest það sem gengur fyrir mótor.
15.30 Adrenalín (2s). Í Adrenalíni er
fylgst með jaðarsporti og hefðbundnar
íþróttir eru víðs fjarri.
16.00 Djúpa laugin (2s)
17.00 Sílikon (2s)
18.00 2 Gether (2s). Drengjabandið er
tilbúið að gera allt fyrir frægðina!
18.30 Two guys and a girl (2s)
19.00 Get Real (2s)
20.00 Konfekt. Konfekt er menningarog listaþáttur. Í þættinum er fjallað um
listviðburði og tekið á þeim málum sem
eru í gangi í þjóðfélaginu.
20.30 Two guys and a girl
21.0 Everybody Loves Raymond
21.30 Saturday Night Live
22.30 Profiler. Réttarsálfræðingurinn
Sam Waters vinnur með sérsveit FBI við
rannsóknir erfiðustu glæpamálanna.
23.30 Jay Leno (2s)
00.30 Jay Leno (2s)
01.30 Óstöðvandi Topp 20.

www.bb.is

Föstudagur 16. febrúar
17.00 Jay Leno (2s). Konungur spjallþáttanna, Jay Leno, fær stórmenni og
stórstjörnur í heimsókn.
18.00 Topp 20 (2s). Skífuþeytirinn og
súpermódelið Sóley kynnir vinsælustu
lögin þessa vikuna og segir okkur heitasta slúðrið úr tónlistarlífinu.
19.00 Myndastyttur. Í þættinum er
fjallað við unga og upprennandi kvikmyndagerðamenn.
19.30 Entertainment Tonight. Hver
var hvar og hver var með hverjum?
20.00 Get Real
21.00 Björn og félagar. Spjallþáttakóngur Íslands, Björn Jörundur stjórnar
þættinum.
22.00 Fréttir
22.15 Allt Annað. Menningarmálin í
nýju ljósi.
22.20 Málið
22.30 Djúpa Laugin. Dóra og Mariko
koma Íslendingum á stefnumót. Við
fylgjumst með því hvað gerðist hjá
síðasta stefnumótapari og komum nýju
pari á stefnumót.
23.30 CSI(2s)
00.30 Entertainment Tonight (2s)
01.00 Profiler (2s)
02.00 Óstöðvandi Topp 20

Sjónvarpsstöðin Sýn
Miðvikudagur 14. febrúar kl. 19:40
ME: Valencia – Manchester United
Miðvikudagur 14. febrúar kl. 21:45
ME: AC Milan – Paris Saint-Germain
Fimmtudagur 15. febrúar kl. 19:45
Epson-deildin: KR – Haukar
Laugardagur 17. febrúar kl. 11:45
Enski boltinn: Sunderland – West Ham United
Laugardagur 17. febrúar kl. 19:55
Spænski boltinn: Barcelona – Deportivo la Coruna
Sunnudagur 18. febrúar kl. 13:30
Enski boltinn: Arsenal – Chelsea
Sunnudagur 18. febrúar kl. 15:55
Enski boltinn: Liverpool – Manchester City
Sunnudagur 18. febrúar kl. 18:00
NBA: Philadelphia 76ers – Phoenix Suns

afmæli

Sunnudagur 18. febrúar
09.30 Jóga
10.00 2001 nótt. Barnaþáttur með talnapúkanum og félögum hans í umsjón Bergljótar Arnalds.
12.00 Skotsilfur. Helgi Eysteinsson og
Björgvin Ingi fara yfir það helsta í viðskipum liðinnar viku.
12.30 Silfur Egils. Egill Helgason stjórnar
umræðuþætti um pólitík og þjóðmál.
14.00 Everybody Loves Raymond (2s)
14.30 Konfekt (2s)
15.00 Björn og félagar (2s)
16.00 Fólk - með Sigríði Arnardóttur
17.00 Innlit-Útlit (2s) Fjallað um hönnun og arkitektúr.
18.00 Brooklyn South (2s). Fylgst með
lífi lögreglumanna í Brooklyn South.
19.00 Pensúm. Háskólaþátturinn Pensúm er í umsjón Þóru Karitasar og Jóns
Geirs.
19.30 Tvípunktur. Menningarþáttur
helgaður bókmenntum. Umsjón Vilborg
Halldórsdóttir og Sjón.
20.00 20/20. Fréttaskýringaþáttur með
Barböru Walters og félögum.
21.00 Mótor. Í Mótor er fjallað um bíla,
byssur, jeppa, snjósleða, fjórhjól, flugvélar og flest það sem gengur fyrir mótor.
Umsjón Sigríður Lára Einarsdóttir og Ísleifur Karlsson.
21.30 Skotsilfur. Helgi Eysteinsson og
Björgvin Ingi fara yfir það helsta í
viðskiptum liðinnar viku.
22.00 Silfur Egils. Umræðuþáttur Egils
Helgasonar.
23.30 Dateline. Fréttaskýringaþáttur þar
sem farið er í saumana á athyglisverðum
málum og talað við fólkið á bak við fréttirnar.
00.30 Óstöðvandi Topp 20.

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Jens Kristmannsson,
aðalbókari, Engjavegi 31 á
Ísafirði er sextugur í dag,
miðvikudaginn 14. febrúar.
Hann og eiginkona hans,
Sigríður Þórðardóttir taka í
tilefni dagsins á móti ættingjum og vinum í Oddfellowhúsinu á Ísafirði, föstudaginn 16. febrúar kl. 20.

netið

http://www.rnes.is
Ferðaþjónustan Reykjanesi ehf. hefur opnað
heimasíðu á vefnum. Þar
er hægt að fræðast um
starfsemi Ferðaþjónustunnar, skoða myndir af
aðstöðunni í Reykjanesi
við Ísafjarðardjúp og kynnast staðnum og nágrenni í
máli og myndum. Ferðaþjónustan Reykjanesi ehf.
tók til starfa snemmsumars
árið 1997.
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Ungur Bolvíkingur dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða vegna ofsaaksturs

Ísafjörður

Eldur í einbýlishúsi
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar var á fimmtudag í
síðustu viku kallað að
einbýlishúsi í Holtahverfi
á Ísafirði þar sem eldur
hafði kviknað í gluggatjöldum og húsmunum í
stofu. Vel gekk að slökkva eldinn og var húsið
síðan reykræst. Engin
slys urðu á fólki. Þrír
slökkvibílar komu á vettvang, auk lögreglu og
sjúkrabifreiðar.
Talsverðar skemmdir
urðu í húsinu, einkum af
völdum sóts, að sögn lögreglunnar á Ísafirði. Íbúi
í nálægu húsi tilkynnti
eldinn til slökkviliðsins
skömmu.

Óshlíð

Bíll og ljósastaur enduðu
niðri í fjöru
Bíll fór út af veginum
við Sporhamar á Óshlíðarvegi um miðjan dag í
síðustu viku. Ung stúlka
ók bílnum og lenti hann
á ljósastaur við veginn
og fóru bæði bíllinn og
staurinn um 20 metra niður í fjöru. Stúlkan var ein
í bílnum og komst af eigin rammleik upp á veginn
en vegfarandi ók henni á
sjúkrahúsið á Ísafirði.
Hlaut hún bakmeiðsl og
er víða marin en þurfti
ekki að fara í aðgerð.
„Óhætt er að segja að
áverkar hennar hafi verið
litlir miðað við hversu alvarlegt slysið var“, sagði
Hallgrímur Kjartansson
yfirlæknir. Hálka var á
veginum þegar slysið
varð. Bíllinn er ónýtur.
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Tekinn á 155 km hraða
og dæmdur til sviptingar
– lögreglumaðurinn var einn síns liðs við hraðamælinguna
Ungur maður í Bolungarvík
var á föstudag dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða til ökuleyfissviptingar og sektar og
greiðslu sakarkostnaðar fyrir
að hafa ekið á allt að 148 km
hraða á Þuríðarbraut, skammt
utan þéttbýlisins í Bolungarvík, þar sem leyfður hámarkshraði er 70 km á klst. Brotið
var framið fyrir tæpu ári en þá

var pilturinn 18 ára. Samkvæmt ratsjármælingu var
bíllinn á 155 km hraða
Ákærði kvaðst ekki hafa ekið hraðar en á um tæplega 100
km hraða í greint sinn og
krafðist þess að sér yrði einungis refsað með sekt með
tilliti til þess. Dómurinn taldi
hins vegar nægilega sannað
að ákærði hafi ekið á allt að

148 km eins og honum var
gefið að sök. Að teknu tilliti
til vikmarka var ekki var ákært
fyrir hraðari akstur en 148 km
á klst. enda þótt samkvæmt
ratsjármælingu hafi hraðinn
verið meiri.
Aðeins einn lögreglumaður
var að verki við hraðamælingu
og töku ökumannsins. Aldrei
fyrr hefur ökumaður verið

sakfelldur í héraði fyrir of
hraðan akstur þegar lögreglumaður hefur verið einn. Á síðasta ári var ökumaður sýknaður í Héraðsdómi Austurlands vegna þess að lögreglumaðurinn var aðeins einn og
stóð þar orð gegn orði. Hæstiréttur sneri þeim dómi hins
vegar við. Á grundvelli þess
dóms er dómurinn nú byggður.

Fyrirhugað stórhýsi Ágústs og Flosa ehf. við Hafnarstræti á Ísafirði

Stefnt að því að byggingin verði fullbúin fyrir jól
Fátt virðist geta komið í veg
fyrir að verktakafyrirtækið
Ágúst og Flosi ehf. á Ísafirði
geti byrjað byggingarframkvæmdir við Hafnarstræti á
Ísafirði með vorinu. Greint var
frá hugmyndum þeirra hér í
blaðinu fyrir skömmu en ætlunin er að reisa stórhýsi með
um 2.100 fermetra gólfplássi.
Þar af yrði jarðhæðin tæplega
1.600 fermetrar en önnur og
þriðja hæð mjög inndregnar.
Á síðasta bæjarstjórnarfundi
var kynnt án umræðu bókun
atvinnumálanefndar, sem
fagnar þessum hugmyndum
og mælir með því að bæjarstjórn veiti þeim brautargengi.
Til að bygging þessi geti
orðið að veruleika þarf að fjarlægja skemmuna andspænis
Hamraborg (Neistahúsið) og
gömlu húsalengjuna við
Hafnarstræti og út að bílastæði Landsbankans. Þessar
byggingar eru í eigu Ísafjarðarbæjar nema ein. Villi Valli
rakari á húsið þar sem rakarastofan hans er á jarðhæðinni
og íbúðin fyrir ofan. Vilberg
og bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
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Tölvulíkan af hinu nýja stórhýsi sem fyrirhugað er að reisa við Hafnarstræti á Ísafirði.
hafa rætt þetta mál og munu ar meðferðar á næsta bæjar- unum, skrifstofum og stofnhittast aftur þessa dagana. stjórnarfundi. Samkvæmt unum í öðrum hlutum hússins.
Ekki verður annað heyrt en heimildum blaðsins er fullur
Það eru hagsmunir fjölmálsaðilar hafi fullan hug á vilji hjá bæjaryfirvöldum fyrir margra aðila í bæjarfélaginu,
því að niðurstaða fáist í sátt því að húsið verði byggt og og raunar alls samfélagsins á
og fullri sæmd fyrir báða.
einhugur hjá bæjarstjórnar- Ísafirði, að ráðist verði í þetta
Þeim sem eru með rekstur í flokkum.
verk. Ekki bendir neitt eil annskemmunni hefur verið sagt
Jafnframt hefur blaðið ars en þeir sem málinu tengjupp leigunni með þriggja heimildir fyrir því, að áhugi ast vinni einhuga að því að
mánaða fyrirvara. Það var gert væntanlegra kaupenda og ljúka formsatriðum sem fyrst.
í varúðarskyni enda þótt enn leigjenda í húsinu hafi reynst Ef áætlanir ganga eftir mun
séu lausir endar í málinu og nægur til þess að óhætt sé að húsið verða fullklárað og húsformleg ákvörðun um leyfi ráðast í framkvæmdina. Fjár- næði afhent eigendum og
fyrir byggingunni hafi ekki mögnun mun vera trygg. Gert leigjendum frágengið fyrir
verið tekin. Málið verður er ráð fyrir stórmarkaði á hálfri næstu jól.
væntanlega tekið til efnislegr- jarðhæðinni en ýmsum versl-
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