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Gjaldþrot-
um fækkar

Vestfirðir

Héraðsdómi Vestfjarða
bárust 36 gjaldþrotabeiðnir á
síðasta ári sem er fjölgun
um tvær beiðnir frá árinu á
undan. Þrjú félög og sjö
einstaklingar voru úrskurðuð
gjaldþrota á árinu sem er
fækkun um sjö frá árinu á
undan.

Tuttugu og ein gjaldþrota-
beiðni var afturkölluð og
fimm voru óafgreiddar í
árslok. Til samanburðar má
geta þess að á árinu 1997
voru tíu félög úrskurðuð
gjaldþrota og sjö einstakl-
ingar.

Heildarfjöldi mála við
dóminn á síðasta ári var 324
Árið á undan voru málin 387
og 434 árið 1996.

Slökkviliðið

204 sjúkra-
flutningar
Slökkvilið Ísafjarðar var

kallað út 204 sinnum á
síðasta ári vegna flutninga
með sjúka. Flestir urðu
flutningarnir í ágúst eða 22
og í september og desember
eða 20. Fæstir urðu þeir hins
vegar í febrúar eða 9.

Ef litið er á skýrslu yfir
sjúkraflutninga slökkviliðs-
ins frá árinu 1990 kemur í
ljós að þeir voru flestir það
árið eða 243. Árið 1991 fór
liðið í 212 sjúkraflutninga,
203 árið 1992, 163 árið
1993 og 224 árið 1994. Árið
1995 voru þeir 217, árið
1996 voru þeir 203  og árið
1997 voru þeir 207 talsins.

Þrettándagleði var víða
um Vestfirði á miðviku-

dag í síðustu viku.
Samkvæmt þjóðtrúnni

heldur Kertasníkir
síðastur jólasveina til

fjalla þrettánda dag jóla
og við þrettándabrennur

kætast álfar er þeir
kveða hátt og halda

álfagleði hinstu nótt um
heilög jól. Hefð er fyrir

því að Ísfirðingar og
Bolvíkingar skiptist á að
halda þrettándabrennur

og kom það í hlut
Bolvíkinga þetta árið.

Fjölmenni var við
brennuna, jafnt almenn-

ir borgarar sem  jóla-
sveinar, álfar, kóngur og
drottning auk Grýlu og
Leppalúða sem sjást á

meðfylgjandi mynd.

Ríkisstjórnin kynnir áform um menningarhús á landsbyggðinni

Húsunum er ætlað að skapa nútíma-
lega aðstöðu fyrir menningarstarf

Á fimmtudag í síðustu viku
kynnti ríkisstjórnin áform um
byggingu menningarhúsa á
landsbyggðinni. Um er að
ræða aðstöðu fyrir lista- og
menningarstarfsemi og hafa
fimm staðir verið nefndir þar
sem húsin munu rísa, þ.e. á
Ísafirði, Sauðárkróki, Akur-
eyri, Egilsstöðum og í Vest-
mannaeyjum.

Menningarhúsunum er ætl-

að að skapa nútímalega að-
stöðu fyrir menningarstarf,
tónlist og leiklist auk þess sem
þeim er ætlað hlutverk í ferða-
þjónustu. Ekki liggur fyrir
hvenær framkvæmdir hefjast
eða hversu langan tíma þær
munu taka en mismunandi
aðstæður í hverju sveitarfé-
laganna fimm eru þar mikill
áhrifaþáttur. Þess er þó vænst
að hægt verði að byrja frá og

með næsta fjárlagaári en und-
irbúnings- og samningsvinna
við sveitarfélögin mun hefjast
á þessu ári.

Framkvæmdirnar verða
fjármagnaðar sameiginlega af
ríki og sveitarfélögunum auk
þess sem einstaklingar munu
taka þátt í verkefninu. Kostn-
aður liggur ekki fyrir en hann
mun ráðast af mismunandi
kröfum og aðstæðum hvers

sveitarfélags. Er áformin voru
kynnt sagði menntamálaráð-
herra, Björn Bjarnason: ,,Á
stöðum eins og á Ísafirði er
þegar verið að vinna að endur-
bótum á svonefndu Edinborg-
arhúsi sem menn hafa hugsað
sér sem menningarhús á þeim
stað. Þar hafa einkaaðilar haft
frumkvæði og ríkið komið að
með stuðningi. Það er því
hægt að hugsa sér þetta með

ýmsu móti.”
Við sama tækifæri sagði

Páll Pétursson, félagsmála-
ráðherra, að með ákvörðun
þessari væri ríkisstjórnin að
koma til móts við landsbyggð-
ina og taldi hann að starfsemin
í kringum menningarhúsin
gæti orðið lyftistöng fyrir
sveitarfélögin enda væri tilvist
þeirra að efla það menningar-
starf sem fyrir er.

Breytingar á lögum um stjórn fiskveiða

Heildarafli krókabáta
mestur á Vestfjörðum

Heildarafli krókabáta á
Vestfjörðum verður 10.166
tonn, verði frumvarp sjávar-
útvegsráðherra um breytingar
á lögum um stjórn fiskveiða
að lögum.

Í frumvarpinu felst m.a. að
krókabátar í sóknardagakerfi
fái úthlutað 30 dögum á yfir-
standandi fiskveiðiári en afli
hvers báts fari þó aldrei yfir
30 tonn.

Flestir sóknardagabátar eru
á Vestfjörðum eða 89 talsins
og miðað við frumvarpið yrði
afli þeirra á fiskveiðiárinu um
2.670 tonn, nýti þeir allir
heimildir sínar til fulls. Þorsk-
aflahámarksbátar á Vestfjörð-
um eru 91 talsins og aflaheim-
ildir þeirra samtals um 7.496
tonn. Leyfilegur heildarafli
krókabáta á Vestfjörðum nem-
ur því samtals 10.166 tonnum

á yfirstandandi fiskveiðiári.
Flestir sóknardagabátar eru

í Bolungarvík eða 19 talsins,
þar af tveir í línu- og hand-
færakerfi. Samkvæmt frum-
varpinu mega þessir bátar
veiða alls um 570 tonn á fisk-
veiðiárinu. Þá eru í Bolungar-
vík 18 þorskaflahámarksbát-
ar og er hlutfall þeirra af heild-
arþorskaflahámarkinu um
1.660 tonn á fiskveiðiárinu.

Hænsnin og
kötturinn

koma í sumar
� sjá viðtal við Jónu Valgerði Kristjáns-

dóttur oddvita Reykhólahrepps
í miðopnu

Hún getur
breytt
Manhattan-
eyju í möl!

Eftir þessa viku
í paradís munu
þau þurfa á fríi
að halda!
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Útgefandi:
H-prent ehf.

Sólgötu 9, 400 Ísafjörður

% 456 4560

o 456 4564
Netfang prentsmiðju:

hprent@snerpa.is
Stafræn útgáfa:

http://www.snerpa.is/bb

Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson

Halldór Sveinbjörnsson
Ritstjóri:

Sigurjón J.  Sigurðsson
Blaðamaður:

Hlynur Þór Magnússon
Netfang  ritstjórnar:

bb@snerpa.is

Bæjarins besta er í samtökum bæjar- og héraðs-

fréttablaða. Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda

og annars efnis er óheimil nema heimilda sé getið.

LEIÐARI

ORÐ VIKUNNAR

Viskustykki
Einhver spéfuglinn nefndi höfuðið á sér viskustykki,

þ.e. toppstykki fullt af visku. Þetta er eitt þeirra orða sem
eru algeng í daglegu tali en sjást sjaldan á prenti. Það er
eiginlega óprenthæft enda þótt Laxness brúki það á bók-
um. Þetta er ein af gömlu, góðu, hlýlegu og meinlausu
dönskuslettunum.

Danska sögnin at viske þýðir að þurrka eða þurrka af.
Danska orðið viskestykke er „uppþurrkunarklútur“ á vand-
aðri og klunnalegri íslensku. Ósköp er mjúklegra að
segja heldur viskustykki!

Alþingismenn virðast staðráðnir í að lögfesta eignarrétt þeirra
einstaklinga og fyrirtækja, sem bjástruðu í útgerð þegar ákveðið
var að takmarka sókn í fiskistofna, á auðlindinni í hafinu um-
hverfis landið. Enn er aukið frelsi þeim til handa til að braska
með ókeypis aflaheimildir.  Hefði þó mátt ætla að nóg væri gert
í þeim efnum. Afsökunina fyrir þessum gjörningi segja þingmenn
vera dóm Hæstaréttar, sem á einarðan hátt benti stjórnvöldum á
að þau hefðu brotið ákvæði Stjórnarskrárinnar, mismunað þegn-
um landsins og að ekki væri sjálfgefið að leikreglur um stjórnun
fiskveiða, sem settar voru í upphafi, giltu um alla framtíð. Þessi
afsökun dugir ekki.

Stjórnarfrumvarpinu sem lagt var fram er búið að umturna.
Smábátaeigendur hundfúlir. LÍÚ-forustan fúlli. Þingmenn margir
hverjir afar óánægir, en virðast lúta ofurvaldi. Þingmennirnir
Guðjón Guðmundsson og Guðmundur Hallvarðsson lögðu á
sínum tíma til að frjálst framsal aflaheimilda yrði bannað.
Tillaga þeirra félaga var svæfð í sjávarútvegsnefnd.  Að vilja
hvers? Sjávarútvegsráðherra?

Og nú skal bætt um betur. Braskið aukið. Trillukarlar eiga
kost á sóknardögum. Í þeim þætti krefisins er rétturinn til veiða
ekki bundinn bát heldur kennitölu trillukarlsins. Meira að segja
óveidd grásleppa er að verða verslunarvara. ,,Allt er þetta orðið
þvílíkt fenómen og vitleysa að það hálfa væri nóg” segir þing-
maður í meirihluta sjávarútvegsnefndar. Eru fleiri þingmenn
sömu skoðunar? Hver verður afstaða þeirra við afgreiðslu
málsins? Hver verður afstaða þingmanna Vestfirðinga, sem
öðrum þingmönnum fremur hafa látið í það skína að fiskveiði-
stjórnunin bögglaðist fyrir brjósti?

Guðjón Guðmundsson sagðist ekki trúa öðru en að sjávar-
útvegsnefnd bakkaði út úr hugmyndunum um að gera sóknardaga
að verslunarvöru. ,,Nóg er nú samt í þessum framsalsmálum
fyrir”, sagði þingmaðurinn. Vonbrigði hans hljóta að vera
mikil.

Fjöldi trillukarla hlýtur að hrósa happi. Kvótinn bundinn
kennitölu. Óþarfi að ýta úr vör lengur. Trillan getur þess vegna
verið heima í garði. Leiktæki fyrir barnabörnin. Og þegar afi
fellur frá tekur pabbi við kvótanum. Eini útgerðarkostnaðurinn
er að mála trilluna árlega.  Viðhalda peningauppsprettunni til að
minna nýjar kynslóðir á hvað þau voru heppinn að afi skyldi
vera uppi á þessum tíma.  LÍÚ-formaðurinn er ekki par ánægður
með þessa nýju forréttindastétt sem skákar skjólstæðingum
hans, sem neyðast til að veiða hluta þeirra aflaheimilda, sem
þeim er úthlutað.

Er hægt að ganga lengra í vitleysunni?  s.h.

Er hægt að
ganga lengra
í vitleysunni?

Skoðun Hlyns Þórs Magnússonar blaðamanns

Menningarhús / félagsheimili

Hlynur Þór Magnússon.

Það hefur komið fram í
fréttum að til standi að

ríkið reisi menningarhús
hist og her á landsbyggð-

inni. Þetta hljómar
áreiðanlega vel í eyrum
margra, en ekki mínum.

Hér virðst vera eitt
„átakið“ enn á ferðinni.

Átökin hjá ríkisvaldinu eru
orðin nokkuð margvísleg

þegar litið er yfir liðna
áratugi, átakanlega mörg.
Um og eftir miðja þessa

öld spruttu upp félags-
heimili um land allt. Þetta
voru „menningarhús“ sem
ríkið reisti; þar átti að iðka

margvíslega menningar-
starfsemi og þar var sala

og notkun áfengis bönnuð.

seinni árum. Helst er að þar
séu haldnir svakalegir

dansleikir með hljómsveit-
um að sunnan ásamt

tilheyrandi áfengissölu,
ellegar þá markaðir farand-

sölumanna.
Skóli er ekki hús, heldur

fólk, sagði Ragnar heitinn
Ragnar, eða eitthvað á þá

leið. Sama gildir um
menningu – hún er ekki hús,

heldur fólk. Það er nóg af
húsum á landsbyggðinni en
það vantar fólk. Það vantar

fólk vegna þess að fólkið
vantar brauð. Vandséð er

gagnsemi þess að hefja nýja
öldu félagsheimilabygginga

á landsbyggðinni. Aðrar
aðgerðir stjórnvalda eru

gagnlegri menningarstarf-
inu og líklegri til þess að

skila árangri. Fyrst kemur
daglegt brauð (atvinnan og

öryggið) en þar á eftir
kemur menningin. Að vísu

lifir maðurinn ekki á
brauði einu saman en hann

lifir ekki heldur á menn-
ingu einni saman.

Vissulega ber að fagna
því þegar ríkisvaldið sýnir

einhvern lit í málefnum
hinna dreifðu byggða. En
þeim lit þarf að fylgja vit.
Gef oss í dag vort daglegt

brauð, leyf oss að veiða
fiskinn í sjónum. Svo

skulum við sjá sjálf um
menninguna.

– Hlynur Þór Magnússon.

Eitt þessara félagsheimila
(menningarhúsa) er enn í

dag í Hnífsdal, svo dæmi sé
tekið. Yfirleitt virðist mér

fara lítið fyrir menningunni í
félagsheimilum landsins á

Bolungarvík � Ísafjörður

Tilnefning íþrótta-
manna ársins

Íþróttamaður ársins 1998
í Bolungarvík verður út-
nefndur í Finnabæ kl. tvö á
laugar-daginn og eru þar allir
velkomnir.

Frestur til að skila inn

tilnefningum um Íþrótta-
mann Ísafjarðar 1998 er til
15. janúar og má búast við
niðurstöðu í byrjun febrúar,
að sögn Björns Helgasonar,
íþrótta- og æskulýðsfulltrúa.

Aðalstræti 32 á Ísafirði

Framtíð hússins
ráðin á helginni

Húsafriðunarnefnd rík-
isins mun koma saman á
laugardaginn og taka um það
ákvörðun, hvort leyft verði
að rífa húsið Aðalstræti 32 á
Ísafirði, sem skemmdist

verulega í eldi í sumar.
Bæjaryfirvöld vilja kaupa

húsið, rífa það og nýta lóð-
ina, en húsafriðunarnefnd
hefur hingað til lagst gegn
því.

Vinnuafl vantar hjá Bakka í Bolungarvík

„Okkur vantar fólk bæði í
rækjuvinnslu og fiskvinnslu“,
sagði Agnar Ebenesersson,
framkvæmdastjóri Bakka í
Bolungarvík í samtali við BB
í gær. Fyrirtækið auglýsir hér
í blaðinu eftir starfsfólki og
sagði Agnar að alls vantaði
um tuttugu manns, um fimm í
rækjuvinnsluna eins og er og
um fimmtán í bolfiskinn. „Við
ætlum að keyra meira af rækju
í gegn en við vorum að gera í

haust“, sagði Agnar. Þar er
um að ræða rækju sem Nasco
útvegar af Flæmingjagrunni
en það fyrirtæki eignaðist fyrir
skömmu umtalsverðan hlut í
Bakka og hefur nú gert samn-
ing um útvegun hráefnis til
vinnslunnar í Bolungarvík.

„Núna eftir áramótin vorum
við að fá frá þeim um 400
tonn af rækju og útlitið hjá
okkur fram á vorið er alls ekki
slæmt. Síðan er stefnt að því

að auka enn við vinnsluna í
rækjunni í apríl í vor.“

Frystihús Bakka í Bolung-
arvík er að fara af stað aftur
og byrjaði vinnsla þar í þessari
viku. „Við stoppuðum í haust
en hin nýja stjórn sem komin
er í fyrirtækinu stefnir að því
að koma fiskvinnslunni á
verulegt skrið. Við erum búnir
að gera samning við einn
togara (Heiðrúnu) um að út-
vega okkur ákveðið magn á

viku í vetur og síðan er stefnt
að aukinni vinnslu í vor ef
það fer að berast eitthvað af
smærri bátum. Nú vantar
okkur bara fólk til að koma
þessu almennilega af stað. Við
verðum að láta á það reyna
hvort við fáum fólk hér á
svæðinu eða innanlands. Ann-
ars verðum við að leita út fyrir
landsteinana og flytja inn fólk.
Það á eftir að koma í ljós“,
sagði Agnar.

� og samið hefur verið um rækju af Flæmingjagrunni til vinnslu

Frystihúsið að fara í gang á ný

Bolungarvík.
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ÚTSALA

30-50%
afsláttur BASIL

Hafnarstræti 14, Ísafirði,
 sími 456 5210

byrjar fimmtudaginn
14. janúar

Útsalan
30-50%
afsláttur

ÚTSALA
Fimmtudag � Föstudag � Laugardag

Nýtt kortatímabil
Opið fimmtudaginn 14. jan. kl. 08-18
Opið föstudaginn 15. jan. kl. 08-18

Opið laugardaginn 16. jan. kl. 10-14

Hafnarbúðin
við suðurgötu � sími 456 3245
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20% afsláttur af  öllum fatnaði.

og laugardaginn 16. janúar verður veittur

Fimmtudaginn 14. janúar, föstudaginn 15. janúar

ÚTSA
LA

!

ÚTSA
LA

!

ÚTSA
LA

!

Útsalan

happ
úr hendi sleppa!
Látið ekkiLátið ekkihapp
úr hendi sleppa!

fataverslun barnanna

Ljóninu, Skeiði, sími 456 4070

Útsalan
ÚTSA

LA
!

ÚTSA
LA

!

ÚTSA
LA

!

Fimmtudaginn 14. janúar, föstudaginn 15. janúar

og laugardaginn 16. janúar verður veittur

Mánudaginn
18. janúar kl. 10:00 hefst

20% afsláttur af  öllum fatnaði.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI

456 3940 & 456 3244 • Fax: 456 4547 • Netfang: tryggvi@snerpa.is

  Fasteignaviðskipti

Einbýlishús / raðhús

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.

Fagraholt 5: 140,6 m² einbýlis-
hús á einni hæð í mjög góðu
standi ásamt bílskúr.
Verð kr. 11,500,000,-
Góuholt 1 : 142 m² einbýlishús
í góðu standi á einni hæð ásamt
bílskúr. Áhv. ca. 5,8 millj.
Verð kr. 11,600,000,-
Góuholt 3: 140,7 m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Möguleg skipti á minni eign.
Áhv. ca. 2,7 millj. Laust strax.
Verð kr. 12,000,000,-
Hafraholt 22: 144,4 m² enda
raðhús á tveimur hæðum ásamt
22,4 m² bílskúr. Áhv. ca. 2,5
millj. Verð kr. 9,500,000,-
Heiðarbraut 6: 133,3 m² einbýl-
ishús á einni hæð ásamt bílskúr.
Skipti á eign á Ísafirði mögu-
leg.
Verð kr. 10,700,000,-
Hjallavegur 4: 242 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Fallegt útsýni.
Tilboð óskast
Hjallavegur 19: 242 m² einb.-

hús á 2 hæðum ásamt inn-
byggðum bílskúr. Sér íbúð á
n.h. Ýmis skipti möguleg. Áhv.
ca. 5 millj.
Verð kr. 10,500,000,-
Hlíðarvegur 31: 130 m² einb.hús
á 2 hæðum ásamt bílskúr. Húsið
er nær allt uppgert að utan sem
innan. Mjög gott útsýni. Verð
kr. 10,700,000,-
Hnífsdalsvegur 13: 160 m² ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara og geymsluháalofti.
Áhv. ca. 1,7 millj.
Verð kr. 5,300,000,-
Seljalandsvegur 4a: 96,1 m²
einbýlishús á 3 hæðum ásamt
eignarlóð. Nýtt þak, húsið tekið
í gegn að utan.
Verð kr. 5,200,000,-
Seljalandsvegur 12: 145,1 m²
einbýlishús á þremur hæðum
ásamt eignarlóð. Áhv. ca. 1,8
millj. Verð kr. 7,500,000,-
Skólavegur 1: 62,8 m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
kjallara og þurrkhjalli. Áhv. ca.
3 millj.
Verð kr. 3,700,000,-
Tangagata 15b: 103 m² einb.-
hús á 2 hæðum ásamt geymslu-

skúr (nýtist sem herbergi). Laust
fljótl. Áhv. ca. 3,3 millj. Verð kr.
6,200,000,-
Urðarvegur 26: 236.9 m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt inn-
byggðum bílskúr. Ekkert áhvíl-
andi. Verð kr. 11,800,000,-

 4-6 herbergja íbúðir

 3ja herbergja íbúðir

Fjarðarstræti 4: 120 m² 4ra
herbergja íbúð á 3. hæð í fjöl-
býlishúsi. Skipti á minni eign á
Eyrinni möguleg.
Verð kr. 6,500,000,-
Fjarðarstræti 38: 130 m² 4ra
herb. íbúð á tveimur hæðum í
þríbýlishúsi. Áhv. ca. 3,4 millj.
Möguleiki á lánum að fjárhæð
4,9 millj. Verð kr. 7,000,000,-
Seljalandsv. 20: 161,2 m² 5-6
herb. íbúð á efri hæð í tvíb.húsi
ásamt bílskúr. Íbúðin mikið
uppgerð. Áhv. ca. 5,2 millj. Verð
kr. 10,700,000,-
Tangagata 8a: 106,5 m² 4-5
herbergja íbúð á þremur hæðum.
Tilboð óskast.

Aðalstræti 20: 98 m² íbúð á
2. hæð t.h. í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu. Áhv. ca. 4,2 millj.
Verð kr. 7,200,000,-
Brunngata 12a: 68 m² íbúð á
efri hæð, að hluta undir risi, í
tvíb.húsi ásamt sér geymslu. Áhv.
ca. 1,8 millj.
Verð kr. 3,000,000,-
Fjarðarstræti 13: 80 m² íbúð á
efri hæð í tvíbýlishúsi. Tvö
aukaherbergi, eitt í kjallara og
eitt í risi. Áhv. ca. 1,5 millj.
Verð kr. 5,700,000,-
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi
ásamt sér geymslu. Áhv. ca. 2

millj. Verð kr. 5,300,000,-
Stórholt 13: 79,2 m² íbúð á 3ju
hæð til hægri í fjölbýlishúsi ásamt
sér geymslu.
Verð kr. 6,000,000,-

2ja herbergja íbúðir
Hlíðarvegur 18: 64,5 m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi. Áhv. ca.
1,7 millj. Tilboð óskast.
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á jarð-
hæð í nýlega uppgerðu fjölbýlis-
húsi ásamt sér geymslu.
Verð kr. 4,300,000,-
Túngata 18: 53,4 m² íbúð á 3ju
hæð fyrir miðju í nýlega upp-
gerðu fjölbýlishúsi ásamt sér
geymslu. Tilboð óskast.
Túngata 20: 53,4 m² íbúð á
3. hæð í fjölb.húsi í góðu standi.
Húsið nýlega gert upp að utan.
Áhv. ca. 2 millj.

Verð kr. 4,900,000,-
Urðarvegur 78: 73,2 m² íbúð á
3ju hæð f.m. í fjölb.húsi ásamt
sér geymslu. Íbúðin er laus strax.
Áhv. ca. 2,7 milj. Öll tilboð
skoðuð. Verð kr. 5,000,000,-

Bolungarvík
Vitastígur 9: 150 m² Sér íbúð,
gerð úr tveimur íbúðum á efri- og
neðri hæð í 4ra íbúða húsi. Sér
inngangur. Falleg lóð. Verð kr.
6,700,000,-
Búðarkantur 2: 205 m² Lager/
atvinnuhúsnæði á góðum stað
við höfnina, byggt úr stálgrind,
járnklætt og einangrað.
Verð kr. 10,000,000,-

Súðavík

Álfabyggð 4: 94,2 m² nýtt
einbýlishús á einni hæð ásamt
grófjafnaðri leigulóð.
Tilboð óskast
Vallargata 2: 86,2 m² nýtt
parhús á einni hæð ásamt
grófjafnaðri leigulóð. Húsið er
fullbúið. Tilboð óskast

Túngata 12: 138m² einb.hús á
einni hæð ásamt 32,4m² bíl-
skúr. Húsið er laust strax.
Verð kr. 4,500.000,-

Suðureyri

Aðalstræti 29: 105,6 m² gamalt
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr og mjög stórri
lóð.
Tilboð óskast

Þingeyri

Seljalandsvegur 84a
85m² einbýlishús á einni hæð. Endurbyggt 1992.

Verð kr. 6,200.000,-
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ÁÁ
Ólafur

Kristjánsson
bæjarstjóri í
Bolungarvík

línunni hjá Hlyni Þór

Ísafjörður

Ölvaðir á
stolnum bíl

Þegar lögreglumenn á
Ísafirði voru á eftirlitsferð
um hálfsjöleytið á sunnu-
dagsmorgun sáu þeir bíl á

ferð, en þegar ökumaðurinn
varð lögreglunnar var nam
hann staðar. Út úr bílnum

hentust tveir piltar sem
lögreglan kannaðist vel við

af fyrri samskiptum og tóku
til fótanna. Annar þeirra

fannst undir borði í óvið-
komandi bílskúr en hinn

heima í rúmi sínu. Bíllinn
var fyrirtækisbíll sem þeir
félagar höfðu stolið. Hann

hafði staðið ólæstur og með
lyklunum í, en slíkt gefur
bílaþjófum að sjálfsögðu
undir fótinn og býður þá

velkomna.
Piltarnir gistu fanga-

geymslur fram á kvöld, en
þá var ölvíman loksins

runnin nægilega af þeim til
þess að hægt væri að tala

við þá af einhverju viti.

Ísafjörður

Púðurkall-
ar á ferli
Fjórir piltar á Ísafirði tóku

sig til klukkan að ganga þrjú
aðfaranótt laugardagsins og
fóru að skjóta upp flugeld-

um. Þeir hafa áður gerst
brotlegir við skoteldalög-
gjöfina. Einn þeirra varð

uppvís að því fyrir nokkrum
árum að sprengja upp

póstkassa.

Efri lyftan á Seljalandsdal

Stefnt að
vígslu um
mánaðarmót

Stálbitarnir í neðri endastöðinni smella á sinn stað.
Nú er byrjað að reisa staur-

ana í nýju efri lyftunni á Selja-
landsdal, en fyrir nokkru var
lokið við að steypa undirstöð-
ur, eins og fram kom hér í
blaðinu. Uppsetning enda-
stöðvanna eru veigamestu
verkin og um helgina var
gengið frá þeirri neðri. Næst
er sú efri, en það er erfiðasti
hlutinn, og síðan staurarnir
þar á milli. Loks er að koma
upp vírum og öðrum búnaði
og má vænta þess að verkinu
verði lokið og lyftan tilbúin
til notkunar um mánaðamótin,
ef allt gengur upp, að sögn
Tryggva Guðmundssonar lög-
fræðings, sem er í forsvari fyr-
ir áhugamannahópnum sem
stendur að uppsetningu lyft-
unnar.

Við uppsetningu neðri
endastöðvarinnar var fengin
til aðstoðar 38 tonna belta-
grafa frá Jóni og Magnúsi hf.
Stjórnandi hennar var Hagalín
Ragúelsson og eiga skíðafé-
lagsmenn sem við verkið
unnu naumast orð til að lýsa
snilld hans á vélinni í kafsnjó
uppi í liðlega fjögur hundruð
metra hæð í fjallinu. Boltarnir
í undirstöðunum smellpöss-
uðu í götin á stálinu og verkið
gekk betur en nokkur gat þor-
að að vona.

Við uppsetningu efri enda-
stöðvarinnar verður notast við
kláfinn sem notaður var við
steypuflutningana í undirstöð-
una.

Reynir Pétursson, Tryggvi Sigtryggsson og Ingólfur Birkir
Eyjólfsson. Þeir hafa endursmíðað lyftustaurana niðri í
Skipasmíðastöð og þarna eru þeir að leggja síðustu hönd á
verkið. Allar tímasetningar hafa staðist hjá þeim og smíðin
er afar vel af hendi leyst.

Afmæli

Björgvin
fimmtugur

Björgvin Bjarnason fram-
kvæmdastjóri, Hjallastræti

14, Bolungarvík, verður
fimmtugur á morgun,

fimmtudaginn 14. janúar.
Hann og eiginkona hans,
Elísabet Guðmundsdóttir

taka á móti gestum í kaffisal
Íshúsfélags Ísfirðinga hf. frá

kl. 17 laugardaginn
16. janúar.

Gallerí Slunkaríki

Nokkuð óvenjuleg sýn-
ing verður opnuð í Slunka-
ríki á Ísafirði á laugardaginn
kl. 16. Þar verða sýndar neð-
ansjávarstemmningar frá
nokkrum stöðum við
strendur landsins og einnig
úr Þingvallavatni. Myndir-
nar eru gerðar af dr. Karli
Gunnarssyni sjávarlíffræð-
ingi og kafara. Karl vinnur
hjá Hafró, einkum við rann-
sóknir á grunnsævi. Sýn-
ingin stendur út mánuðinn.

Sýningar í Slunkaríki
nálgast nú tvö hundruðin
frá því að sú fyrsta var opn-
uð þar í marsbyrjun árið
1985. Sýningar„salurinn“ í
Gallerí Slunkaríki er um
17,5 m² og mun vera ein-

hver hinn minnsti í veröld-
inni, þeirra sem fólk kemst
inn í, en á seinni árum eru
vissulega til gallerí sem
menn bera um hálsinn og
þvíumlíkt. Gallerí þetta er
heitið eftir húsinu Slunka-
ríki ofan við Krókinn á Ísa-
firði, þar sem Sólon skáld
bjó á sínum tíma.

Það Slunkaríki var
stærsta hús í heimi, því að
innra byrðið á veggjunum
sneri út og ytra byrðið inn
og þess vegna var farið inn
í húsið með því að fara út
úr því. Hús þetta var því
gervallur alheimurinn að
fráteknum þeim fermetrum
ekki mörgum sem voru
heimili Sólons.

Íslenskir fiskmarkaðir

Geysileg aukn-
ing hjá FMS

„Hástökkvarinn“ í hópi ís-
lenskra fiskmarkaða, eins og
það er orðað í Fiskifréttum, er
FMS á Ísafirði sem Fiskmark-
aður Suðurnesja rekur.

Salan á FMS hefur aukist
úr tæplega 1.300 tonnum árið
1996 í rúmlega 4.100 tonn
árið 1997 og rúmlega 6.900
tonn árið 1998. Fiskmarkaður
Ísafjarðar hefur reyndar hætt
starfsemi á þessum tíma, en í
staðinn hafa umsvif Fisk-
markaðar Vestfjarða á Pat-
reksfirði og nú einnig í Bol-
ungarvík aukist. Helsta skýr-
ingin á þessari aukningu er
hið velþekkta mokfiskirí
krókabáta. Aftur á móti hefur
orðið hrun á mörkuðum við
suðurströnd landsins (Horna-
fjörður, Vestmannaeyjar og

Þorlákshöfn).
Stórhækkað fiskverð var

það sem helst einkenndi söl-
una á mörkuðunum á síðasta
ári og hækkaði meðalverð um
22% á milli ára. Heildarmagn-
ið minnkaði hins vegar um
9% í tonnum talið. Af um 20
fiskmörkuðum sem nú starfa
á landinu var FMS á Ísafirði í
þriðja sæti á síðasta ári, bæði
í tonnafjölda og verðmætum
(6.933 tonn og 716 milljónir
króna), þótt litlu muni á hon-
um og þeim sem næstir koma.
Langstærstir eru hins vegar
eru Fiskmarkaður Suðurnesja
(27.310 tonn og 2.452 millj-
ónir) og Fiskmarkaður
Breiðafjarðar (1.958 tonn og
17.219 milljónir), samkvæmt
tölum Fiskifrétta.

Neðansjávar-
myndir til sýnis

Ísfirðingafélagið í Reykjavík efnir til Sólarkaffis

Vestanpósturinn kemur út í 13. sinn
Að venju gengst Ísfirðinga-

félagið í Reykjavík fyrir sinni
árlegu sólrisuhátíð, Sólarkaff-
inu, sem að þessu sinni verður
haldið föstudagskvöldið 22.
janúar á skemmtistaðnum
Broadway, Hótel Íslandi.

Hófið hefst kl. 20.30 með
rjúkandi kaffi og rjómapönnu-
kökum að hefðbundnum ís-

firskum sið en síðan fylgir
hátíðardagskrá. Magnús Jó-
hannesson ráðuneytisstjóri
flytur hátíðarávarp, Bergþór
Pálsson óperusöngvari syngur
og mörg önnur skemmtiatriði
verða. Veislustjóri verður
Samúel J. Samúelsson læknir.
Dansleikur með gömlu og
nýju dönsunum stendur til

þrjú um nóttina.
Forsala aðgöngumiða verð-

ur á Hótel Íslandi laugardag-
inn 16. janúar kl. 14-16. Borð
eru tekin frá á sama tíma. Auk
þess eru miða- og borðapant-
anir í síma 568 7111 dagana
17.-22, janúar milli kl. 13 og
17. Greiðslukortaþjónusta.
Selt er sérstaklega inn á dans-

leikinn eftir kl. 23.
Félagsritið Vestanpóstur

kemur út í 13. sinn um þessar
mundir, þéttprentaðar 100
blaðsíður af áhugaverðu efni
og myndum. Það er sent öllum
félagsmönnum að kostnaðar-
lausu en fæst auk þess í Bók-
hlöðunni og Hamraborg á
Ísafirði.

Ábyrgðar-
lausar

hrakspár
Ég hef heyrt af nýlegum

völuspám („völvuspám“)
um nýbyrjað ár, bæði í
blaði hér vestra og eins í
Vikunni, þótt ég hafi ekki
séð þær, og ég hef líka
heyrt að þú hafir eitthvað
um þær að segja...

Ég las báðar þessar spár
lauslega. Þær eru vissulega
óhugnanlegar en ég tek ekki
mark á þeim. Að sjálfsögðu
vita allir að það sverfur að
landsbyggðinni en ég vona
að hrakspár af þessu tagi
nái ekki fram að ganga. Mér
finnst afar óvarlegt að setja
svona fram, því að ein-
hverjar sálir gætu lagt trún-
að á þetta og það bætir síður
en svo stöðu okkar.

Hinu má ekki gleyma, að
allir hér vestra, sveitarfé-
lögin, atvinnurekendur,
verkalýðsfélög og Vestfirð-
ingar í heild, þurfa að snúa
saman bökum í baráttunni
fyrir lífi okkar hér. Við verð-
um að gera það sem mann-
legur máttur ræður við,
þannig að hér sé frekar sól á
lofti en dökk blika á vest-
firskum himni, eins og mér
finnst sérstaklega koma
fram í þessari Vestraspá.

Hefur þú trú á því að
þarna séu einhverjir á ferð
sem hafa samband við
æðri máttarvöld eða bara
einhverjir sem vilja
skemmta skrattanum?

Þegar það er ekki nafn-
greindur aðili sem lætur
svona lagað fara frá sér, þá
lít ég svo á að þetta sé tilbún-
ingur. Mér finnst það
ábyrgðarleysi að setja svona
fram til þess að hræða
saklaust fólk og síður en
svo nokkrum til framdráttar,
allra síst í þeirri varnarbar-
áttu sem við stöndum í þessi
árin.

Hins vegar verð ég að við-
urkenna, að ég hef ekki lagt
þessar ritsmíðar á minnið í
smáatriðum. Ég trúi því
heldur ekki, að margir af
þeim sem lesa Morgun-
blaðið láti hina daglegu
stjörnuspá ráða gangi dags-
ins hjá sér.
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Hænsnin og kötturinn
koma í sumar
� Jóna Valgerður Kristjánsdóttir segir frá lífinu og starfinu í Reykhólasveitinni,

búskapnum og börnunum, hreppsnefndinni og hundinum, Kvennalistanum og
karpinu � og frá erfiðum veikindum eiginmannsins, Guðmundar H. Ingólfssonar

sveitarstjóra (sem reyndar skýtur nokkrum setningum inn í samtalið)

Núna í janúar eru liðin þrjú ár frá því
að Guðmundur H. Ingólfsson, Holti í
Hnífsdal, fyrrum bæjarfulltrúi og forseti
bæjarstjórnar á Ísafirði, var fenginn til
þess að fara að Reykhólum og „taka til“
á skrifstofu hreppsins. Og var víst ekki
vanþörf á. Í upphafi átti þetta að vera
tímabundið verkefni, en svo fór að Guð-

mundur var ráðinn sveitarstjóri í Reyk-

hólahreppi til frambúðar og ílentist þar.
Eiginkona hans, Jóna Valgerður Krist-

jánsdóttir fyrrverandi alþingismaður og
þáverandi bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ,
tók sig því upp og fór alfarin í Reyk-

hólasveitina þá um haustið. Nú búa þau
búi sínu að Mýrartungu 2 við Króks-

fjörð. Bústofninn er kindur og einn hund-

ur og í sumar er von á hænsnum og ketti
í viðbót. Og Jóna Valgerður er komin í
hreppsnefndina.

klætt húsið að utan og ein-
angrað það og skipt um glugga
og útihurðir, þannig að þau
byrjuðu alveg á réttum enda.
En svo var nánast allt eftir
innanhúss og við höfum verið
að taka það smátt og smátt.
Það er nokkuð mikið sem við
erum búin að gera. Til dæmis
þurftum við að taka eldhúsið
alveg í gegn, útbúa alveg nýtt
baðherbergi og ýmislegt ann-
að höfum við gert.“

Guðmundur er meira
fyrir kindurnar

„Við keyptum jörðina í byrj-
un júlí 1996 og tókum við
henni í sama mánuði. Okkur
fannst nú íbúðarhúsið ekki vel
íbúðarhæft alveg strax, en
Guðmundur var þar nú samt
að mestu leyti eftir það. Ég
var þar í hálfan mánuð í byrjun
og þá tókum við heilmikið í
gegn og vorum svo að laga til
þannig að við gætum verið
þar. Strákarnir okkar hjálpuðu
mikið til og síðan fluttist ég
þangað í september.“

– Bústofninn?
„Við erum með kindur.

Guðmund langaði strax til
þess. Hann er alinn upp við
sauðfjárhald, því að foreldrar
hans voru alltaf með kindur
og hann var ein átta ár í sveit
í Bolungavík á Ströndum í
uppvextinum og hugsaði um
skepnur. Hann hefur haft
mikla ánægju af því að vera
með féð. Ég er svo sem alin
upp við kindur líka, en ég
verð að játa að ég er nú ekki
mikið fyrir þær, þó að mér
þyki sauðburðurinn skemmti-
legur tími á vorin og gaman
að hjálpa til þá. Annars sér
hann algerlega um þetta. En
svo höfum við aðeins rætt um
að auka við bústofninn með
því að fá okkur hænsni til við-
bótar. Eins og ég segi: Með
því sýnum við líka lit á því að
vera svolítið vistvænt sinnuð,
því að það er ýmislegt sem
maður getur losað sig við með
því að hafa hænsni.“

Erfið veikindi

– Heilsan hjá Guðmundi...
„Hann veiktist alvarlega í

byrjun maí 1997. Fyrst var
talið að þetta væri blæðandi
magasár, en það reyndist vera
illkynja æxli sem þurfti að
fjarlægja. Hann gekkst undir
mjög stóran uppskurð mánuði
seinna, þar sem maginn var
því sem næst allur fjarlægður.
Það voru ekki skilin eftir nema
milli fimm og tíu prósent og
þetta reyndist jafnvel enn
stærra en læknarnir töldu í
upphafi. Þeir úrskurðuðu að
þegar hann væri búinn að
jafna sig eftir aðgerðina þyrfti
hann að fara í geislameðferð
líka. Hann átti í þessu allt sum-
arið og alveg fram í október.
Alltaf var hann nú eitthvað að
vinna með, kom iðulega hér á
skrifstofuna og hjálpaði mér
til dæmis við launagreiðslur
um mánaðamót. Ég tók við
starfinu hans þegar hann fór í
aðgerðina. Það var sýnt að
hann yrði frá að minnsta kosti
í þrjá til fjóra mánuði og
hreppsnefndin ákvað að fara
þess á leit við mig að ég tæki
að mér starfið á meðan, en ég
hafði áður verið byrjuð að
vinna svolítið með honum í
bókhaldi frá ársbyrjun 1997.
Um haustið vildi hann svo
fara aftur að vinna. Hann er
svoddan vinnuþjarkur, ég segi
venjulega að hann sé vinnu-
alki, og raunar hætti hann aldr-
ei alveg að vinna og var alltaf
með hugann við þetta nema
rétt á meðan hann lá fárveikur
inni á sjúkrahúsi. En svo
veiktist hann aftur seint um
haustið og fékk lungnabólgu
og lá mjög alvarlega veikur á
sjúkrahúsi hátt í hálfan mán-
uð. Það er hætt við að fólk fái
lungnabólgu eftir svona alvar-
leg veikindi. Og ekki nóg með
það, heldur þurfti hann þá að
taka svo mikið af sterkum lyfj-
um að þá eyðilagðist þarma-
flóran, eins og það er kallað.
Hann var ekki svo sterkur fyrir
eftir þessi veikindi og þoldi
ekki fúkkalyfin og var fluttur
á sjúkrahúsið á Akranesi á
jóladag 1997. Það voru ekki
skemmtileg jól. Þá lá hann á
sjúkrahúsi í rúma viku og var
slappur og lasinn alveg fram í
febrúar. En síðan hefur hann
alltaf verið á uppleið og má
segja að hann sé alveg stál-
hraustur í dag, miðað við allt

bændur nýta atvinnugreinina
vel að því leyti að hér er slát-
urhús og þeir vinna sjálfir við
það að koma afurðum á mark-
að. Hér er líka mikill hlunn-
indabúskapur vegna æðar-
varps og dúntekju. Svo er
Þörungaverksmiðjan, sem er
stærsti einstaki vinnustaður-
inn í hreppnum. Þar gengur
vel, bæði með hráefnisöflun
og sölu afurða. En hér er
lágtekjusvæði og fólk lifir
sínu lífi í takt við það.“

Góðir grannar að heiman

– Lífið er þá í föstum skorð-
um...

„Já, að mestu leyti, sem bet-
ur fer. Gleðilegu tíðindin sem
snerta okkur hjónin eru þau,
að nýlega fluttust hingað ung
hjón ættuð frá Ísafirði og
Hnífsdal, þau Þórður Jónsson
og Guðrún Högnadóttir, en
þau keyptu jörðina Bæ, sem
er næst okkar jörð Króks-
fjarðarnessmegin. Hjá þeim
hafa líka dvalið Svanberg Ein-
arsson og Ingibjörg Högna-
dóttir, systir Guðrúnar. Allt
þetta fólk þekkjum við frá
fyrri tíma og það er ánægjulegt
að hafa þau í nágrenninu. En
haltu nú áfram að tala við
konuna.“

Í bæjarstjórn �
og úr henni aftur

– Hvað með pólitíkina hjá
þér, Jóna Valgerður?

„Ég hef nú haldið mig held-
ur til hlés í pólitíkinni frá því
að ég kom hingað og ætlaði
raunar ekki að blanda mér í
eina eða neina pólitík. Eins
og þú veist var ég kosin í
bæjarstjórn hins nýja og sam-
einaða Ísafjarðarbæjar vorið
1996. Ég hafði þá verið að
vinna í þeim málum frá því í
nóvember, þegar við byrjuð-
um að ræða við aðra flokka í
bænum. Fyrst vonuðumst við
til að ná góðri samstöðu með
helst öllum nema Sjálfstæðis-
flokknum. Við byrjuðum að
ræða við Framsóknarflokk,
Alþýðuflokk, Alþýðubanda-
lag og Óháða, en endirinn varð
nú sá, að það voru bara
Kvennalisti, Alþýðubandalag

kringum okkur og kannski
vorum við með því að leitast
við að láta gamlan draum ræt-
ast. Við höfðum oft rætt um
það, að einhvern tímann þegar
við færum að hafa hægt um
okkur (sem við erum reyndar
ekki að gera núna!), þá mynd-
um við jafnvel kaupa okkur
jörð einhvers staðar úti í sveit
og eyða þar síðustu árunum.
Þetta var gamall draumur og
fyrst vorum við að íhuga að
byggja okkur bara sumarbú-
stað. Það voru margir að bjóða
okkur að byggja sumarbústað
hér og þar, eða jafnvel lítið
heilsárshús, en okkur fannst
það ekki heldur nógu
skemmtilegt. Á þessum tíma
var Mýrartunga 2 auglýst til
sölu [efri bærinn í Mýrartungu
við Króksfjörð í Reykhóla-
sveit]. Þar var bóndinn búinn
að losa sig við allan kvótann,
þannig að það var bara jörðin
og húsin sem voru til sölu.
Þessari jörð fylgja allmörg
skemmtileg hlunnindi fyrir
frístundafólk, mikil rjúpna-
veiði, gæsaveiði og silungs-
veiði og mikið berjaland.
Þarna er mikil náttúrufegurð
og útsýnið fallegt. Króksfjörð-
urinn blasir við, Borgarlandið
og Bjartmarssteinn. Við sjáum
alveg út í Króksfjarðarnes og
yfir í Saurbæ handan Gils-
fjarðar og yfir á Skarðsströnd,
en Vaðalfjöllin gnæfa að baki.
Og niðurstaðan varð sú, að
við ákváðum að selja bátinn
sem við áttum á Ísafirði og
kaupa jörðina í staðinn. Við
unum okkur bara vel í Mýrar-
tungu. Við erum búin að gera
ansi mikið við íbúðarhúsið og
útihúsin.“

– Íbúðarhúsið var orðið
lélegt...

„Já, það var orðið lélegt, en
fyrri ábúendur voru nú byrj-
aðir á viðgerðum. Þeir höfðu

Guðmundur átti við mjög
erfið veikindi að stríða á tíma-
bili og á meðan annaðist Jóna
Valgerður sveitarstjórastarfið,
en síðasta árið hefur heilsa
hans farið batnandi með
hverjum mánuðinum. Guð-
mundur varð fyrir svörum á
skrifstofu Reykhólahrepps
þegar BB hringdi þangað til
að spyrja frétta af lífi og starfi
þeirra hjóna síðustu árin. Und-
irritaður bar upp erindið og
sagði að reyndar gilti einu við
hvort þeirra hann talaði. Þó
væri ef til vill rétt að hann
ræddi frekar við eiginkonuna,
þar sem hann væri jafnan að
reyna að gæta nokkurs jafn-
vægis milli karla og kvenna
hér í blaðinu. Guðmundur
kvað það alveg hárrétt – „það
er betra að þú talir við hana,
hún er miklu skynsamari en
ég, Hlynur minn“.

Gamall draumur
að kaupa jörð

„Guðmundur kom hingað í
janúar 1996“, sagði Jóna Val-
gerður. „Ég fluttist síðan hing-
að í september sama ár, því
að hann var ekki ráðinn hér í
fast starf fyrr en um mitt
sumar. Fyrst þegar Guðmund-
ur var hér, þá stóð svo á að hér
var tóm íbúð sem einn maður
hafði búið í, en hafði dáið
skyndilega, og Guðmundur
fékk að vera í þeirri íbúð fram
á vorið. Síðan tóku erfingjar
íbúðina til eigin nota og við
vorum húsnæðislaus. Það var
ekkert laust húsnæði til á
Reykhólum, sem við gátum
hugsað okkur að fara í. Við
áttum að vísu kost á lítilli íbúð
á efri hæðinni á Dvalarheimili
aldraðra, en okkur fannst sá
kostur ekki mjög fýsilegur.
Við fórum þess vegna að líta í

sem hann er búinn að ganga í
gegnum. Það er alveg einstakt
hvernig hann hefur náð sér.“

Uppbyggingin hafin á ný
– Lofaðu mér aðeins að

heyra í honum – jafnvel þótt
hann sé að eigin sögn ekki
eins skynsamur og þú...

„Já?“
– Hvernig er mannlífið í

Reykhólahreppi, Guðmund-
ur?

„Það er allgott. Hér býr
nægjusamt fólk sem hefur á
undanförnum árum reynt að
byggja upp samfélag sem
fullnægði þörfum þess á sem
flestum sviðum. Hér er rekinn
góður einsetinn heiman-
gönguskóli, hér er leikskóli,
tónlistarskóli og sundlaug og
önnur almenn þjónusta eins
og hún gerist hjá sveitarfélög-
um. Fólkið hér er nokkuð
samhent um að halda sínu og
reyna að gera mannlífið sem
bærilegast. Hér í Reykhóla-
hreppi eru hins vegar mörg
ónotuð tækifæri sem við erum
nú byrjuð að líta til sem nýrra
möguleika, bæði í félagslegu
og atvinnulegu tilliti. Hér lam-
aðist framtak fólksins vegna
þess mikla vanda sem sveitar-
félagið komst í, en nú er ekki
annað að finna en hér sé vax-
andi samheldni meðal fólks-
ins að hefja uppbyggingu á
ný.“

– Er afkoma fólks góð?
„Ja, hún er kannski ekki

mjög góð, en hún er traust.
Þetta samfélag byggir á hefð-
bundnum búskap sem þó er
að mestu fjárbúskapur, en

Guðmundur H. Ingólfsson.
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og Óháðir sem náðu saman í
það skiptið. Og það náðist í
rauninni ekki saman nema
með því móti að ég færi í
framboð líka. Ég hafði alls
ekki ætlað mér að fara í
framboð eða fara í bæjar-
stjórn, heldur hafði ég einung-
is áhuga á því að þetta fólk
næði svolítið betur saman og
væri ekki alltaf sundrað. Þess
vegna gerði ég það að gefa
kost á mér, og vissi reyndar
ekki á þeim tíma hvert fram-
haldið yrði á starfi Guðmund-
ar hér.“

Ófremdarástand
hjá hreppnum

– Fyrst var hann ráðinn til
bráðabirgða...

„Já. Hann var bara fenginn
hingað til að koma hlutunum
í lag, vegna þess að hér var
algert ófremdarástand. Hér
voru búnir að koma að þessum
málum tveir menn, en þeir
gáfust upp eða hættu og fóru
aftur. Bjarni P. hætti hér í sept-
ember 1995 og frá þeim tíma
var því búið að vera sveitar-
stjóralaust að mestu leyti.
Þegar Guðmundur kom hing-
að seint í janúar var til dæmis
ekki búið að greiða desember-
laun og raunar var allt eftir,
það var eftir að leggja á
fasteignagjöld, færa allt bók-
hald ársins 1995 o.s.frv.“

– Nú eru málin í lagi...
„Ég held að það megi segja

að þau séu í ágætu lagi, miðað
við þá stöðu sem hreppurinn
vissulega er í. Nú, ég sagði
síðan af mér í bæjarstjórninni
á Ísafirði um haustið, eftir að
við ákváðum að setjast að hér

í Reykhólasveitinni. Ég ætlaði
ekki að blanda mér í sveitar-
stjórnarmál meir, en svo lenti
ég inni í sveitarstjórninni
hérna síðastliðið vor...“

– Að sjálfsögðu...

Samhent hreppsnefnd
„...en það var bara vegna

þess að kosningin var óhlut-
bundin. Það voru engir listar
og þess vegna allir í kjöri og
maður gat ekki gert neitt við
þessu. Karl á Kambi [yngri]
fékk flest atkvæði eða 94 en
ég fékk 93. Ég held að hrepps-
búar hafi bara kosið í hrepps-
nefndina fólk sem þeir treystu
til að vinna að þessum málum
og ég hygg að það hafi tekist
nokkuð vel. Hreppsnefndin er
mjög samhent og þar er ekkert
verið að skipta sér í neina
flokka eða minnihluta og
meirihluta. Ég er oddviti og
við vinnum einfaldlega saman
að þessu. Það var fækkað í
hreppsnefndinni úr sjö í fimm.
Þetta er ágætlega samhentur
hópur, fólk sem tekur raunsætt
á málunum og gengur í þau
verk sem þarf að vinna. Við
höfum náð þó nokkrum ár-
angri og ég vona að það haldi
áfram.“

– Hverjir eru hinir þrír í
hreppsnefnd?

„Það eru Bjarni Halldórs-
son á Reykhólum, forstjóri
Þörungaverksmiðjunnar, Ein-
ar Hafliðason í Fremri-Gufu-
dal og Hafliði Ólafsson í
Garpsdal.“

Samþykktin sem
fjaðrafokinu olli

– En hvað með pólitíkina á

landsvísu?
„Hvað aðra pólitík varðar,

þá hef ég fylgst með og tekið
þátt í umræðum frá því á
landsfundi Kvennalistans,
þegar þessi samþykkt var gerð
sem er nú búin að valda miklu
fjaðrafoki og ég átti reyndar
þátt í að leggja fram. Það er sú
samþykkt, að við skyldum
stefna að því að eiga alltaf eitt
af þremur efstu sætunum til
þess að sýna fram á að þetta
væri fólk sem ætlaði sér að
vinna saman á jafnréttis-
grundvelli. Ég held að það
gæti mjög þess misskilnings
hjá fólki, að við hefðum þarna
verið að segja að við ætluðum
alls staðar að fá kjörinn þing-
mann. Svo er alls ekki. Fyrir
utan Reykjavík og Reykjanes
þýddi þetta ekki endilega að
það væri neinn þingmaður
inni af okkar hálfu. Það þýddi
ekki heldur að við ætluðum
alltaf að eiga þriðja hvert sæti
til skiptis við hina niður eftir
öllum listunum, heldur aðeins
að af þremur efstu skyldum
við eiga eitt. Í flestum tilfell-
um væri það annað eða jafnvel
bara þriðja sætið. Að öðru
leyti hef ég ekki tekið mikinn
þátt í þessu og ætla ekki að
gefa kost á mér í framboð til
Alþingis.“

Vinstri samfylkingin
– Hvernig líst þér á horfur-

nar hjá vinstri samfylking-
unni?

„Það fer nú talsvert eftir því
hvernig þetta fólk vinnur núna
á næstunni. Það er búið að
gera allt of mikið úr þeim
„vandræðagangi“ sem talað
hefur verið um í Reykjavík.

Fjölmiðlarnir hafa alltaf verið
að stagast á þessu. En lands-
fundur okkar var ekki haldinn
fyrr en í nóvember og mér
þykir það alls ekkert óskap-
lega langur tími sem það er
búið að taka að ræða hvernig
eigi að standa að framboðs-
málum í stærsta kjördæmi
landsins. Hitt er annað mál,
að við konurnar vildum sýna
ákveðinn styrk. Við vildum
sýna fram á að við værum
tilbúnar í samvinnu, en við
vildum líka geta fylgt þeim
stefnumálum eftir sem við
erum búnar að vera að vinna
að alveg frá því á landsfundi í
hitteðfyrra. Frá þeim tíma er
búið að vinna mikla stefnu-
mótunarvinnu og við vildum
gjarna fá að fylgja henni eftir.
Það var óhjákvæmilegt fyrir
okkur að setja fram ákveðnar
kröfur til að geta fylgt henni
eftir. Ég vona, nú þegar sam-
komulag hefur náðst í Reykja-
vík, að þessi samvinna eigi
eftir að þróast í eitthvað meira
og betra. Það eru mörg ár síðan
ég hélt því fram í ræðu og riti,
að uppstokkun í íslenska
flokkakerfinu væri löngu
orðin nauðsynleg. Kvennalist-
inn er búinn að skila heilmiklu
starfi og koma miklu til leiðar.
En ég held einfaldlega að hans
tími hafi verið að renna út og
þá varð að finna einhverjar
leiðir til að halda baráttumál-
um hans áfram.“

Hvolpurinn varð að hundi
og börnin verða að manni

– Aftur að sveitinni. Hve-
nær ætlið þið að fá hænsnin
og fara að hugsa meira um að
leika ykkur?

„Þetta er allt svolítið háð
því hvað barnabörnin vilja.
Þeim finnst afskaplega gaman
að koma til okkar í sveitina
og voru mjög ánægð þegar
við fengum okkur kindur.
Þeim finnst mjög gaman að
fylgjast með sauðburðinum á
vorin og taka þátt í smala-
mennskunni á haustin. Svo
fengum við okkur líka hvolp
fyrsta sumarið. Þetta er góður
og ljúfur hundur og mikið fyrir
að leika sér og krakkarnir
halda mikið upp á hann. Og
nú er búið að lofa barnabörn-
unum því að næsta sumar
verði komin hænsni og kött-
ur!“

– Hvað eru barnabörnin
orðin mörg?

„Þau eru orðin fimmtán.
Sum eru reyndar orðin full-
vaxta, átján og tuttugu ára, en
það er enn að bætast í hópinn,
því að sá yngsti er bara rétt
byrjaður, búinn að eiga eitt.
Hann á eina tveggja ára
stelpu.“

– Allt gott að frétta af
börnunum ykkar?

„Jú, allt ágætt alls staðar.
Þau hafa staðið sig vel og hafa
það gott. Það er gaman að
því, að við erum eins konar
miðpunktur fjölskyldunnar en
þau eru öll hvert á sínum stað.
Það er ein fjölskylda á Ísafirði,
ein á Dalvík, ein á Akranesi,
ein í Reykjavík og ein í Dan-
mörku. Það vantar bara að það
væri ein hérna úti á Snæfells-
nesi, þá væri hringnum lok-
að!“ – h.

Flóð fíkniefna
Fyrir nokkrum árum reiddust íbúar Ísafjarðar fréttum af

fíkniefnum og afskiptum lögreglu af fíkniefnaneytendum og
grunuðum sölumönnum. Almenningur hefur áttað sig á, að
slíkar fréttir eru viðkomandi byggð eða lögreglu síst til minnk-
unar. Lögregla sinnir skyldu sinni að koma upp um afbrot.

Fáar fréttir hafa verið um töku fíkniefna á Vestfjörðum að
undanförnu. Þó er tæpt að trúa að allt sé í himnalagi. Sagt var frá
í BB að við komu skips frá útlöndum hefði tollgæsla leitað í því
og notað til þess hund. Ekkert fannst að sögn blaðsins.

Fyrir jól bárust fréttir af Íslendingum, sem lögregla handtók
í Þýskalandi og Luxemborg, meðal annars ungri stúlku með
mikið af amfetamíni og lítilræði af kókaíni. Einnig fundust tvö
kíló af hassi á kvennaklósetti í Flugstöð Leifs Eríkssonar. Tals-
vert af hassi bættist við í Lúxemborgarmálinu. Þýska lögreglan
gómaði íslenskan karl með mikið af fíkniefnum. Um síðustu
helgi voru tekin fimm kíló af hassi í Vestmannaeyjum, auk
annars. Hassið barst með togaranum Breka, ný-
komnum úr siglingu.

Fyllsta ástæða er til þess að hafa áhyggjur
af þessari þróun. Öllum má vera ljóst, að
aukinn flutningur eiturlyfja til Íslands
boðar ekki gott. Neysla kókaíns hefur
greinilega færst í aukana.
Amfetamín virðist vera orðið
nokkuð vinsælt. Þessi
innflutningur er ekki meint-ur til
einkaneyslu. Bersýnilega er um
sölumenn og leiguþý þeirra að
ræða. Markaðssókninni er beint
að ungu fólki.

Það er gömul saga og ný, að
alltaf falla einhver ungmenni í
freistni. Þá er brautin til baka
frá helvíti eiturlyfja,
vandrötuð. Yfirvöldum ber að
beita öllum ráðum til þess að
stöðva þetta flóð fíkniefna.

Agaskortur!

Þjóðin hefur fylgst agndofa með fréttum af atburðum í Haga-
skóla í Reykjavík. Einhverjir gárungar bættu um betur, styttu
nafn hans með því að nema burt H í nafninu utan á skólahúsinu
og stendur þá eftir agaskóli. Hagaskóli er þekktur fyrir góðan
árangur nemenda í samræmdum grunnskólaprófum, ásamt kurt-
eisum og öguðum nemendum. Nú er öllu umsnúið. Kennt er
undir lögregluvernd. Einhverjir tóku til við að sprengja og
skjóta flugeldum innanhúss.

Skólastjóri greip til þess ráðs að vísa úr skóla þeim sem höfðu
flugelda og sprengjur í fórum sínum. Þeir báru málið undir
skólaskrifstofu Reykjavíkur og fengu þar góðan stuðning.
Skólamálaráð borgarinnar taldi af og frá að reka börnin úr
skóla! Var stjórnsýslulögum við borið. Ekki varð annað skilið
en foreldrar hefðu stutt börn sín dyggilega við að leita réttar
síns. Mannréttindi eru mikilsverð. Ástæðulaust er með öllu að
níðast á börnum, jafnvel þótt þeim verði á. En lágmarkið er að
vísa úr skóla þeim sem bera flugelda í skólatöskum sínum inn í
kennslustofur. Skilja ekki skólayfirvöld í Reykjavík hættuna af
þeirri hegðun? Vita ekki foreldrarnir að börn þeirra eru ósjálfráð
til 18 ára aldurs? Alþingismenn ákváðu með lögum að börnum
væri ekki treyst til að ráða málum sínum sjálf við 16 ára aldur.
Öll börn innan 18 ára aldurs eru á ábyrgð foreldra sinna. For-
eldrum er hollt og nauðsynlegt að vita þetta.

Brottvísun úr skóla er ekki refsing heldur neyðarúrræði til
þess að meirihluti nemenda og kennarar hafi starfsfrið. Hinu má
svo velta fyrir sér hvort ekki skal sækja agalausa foreldra til
ábyrgðar.

Framtíðarsýn
Alþingismenn hækkuðu sjálfræðisaldur til þess að eigin sögn,

að frekar mætti koma við nauðungarvistun tiltölulega lítils
minnihluta unglinga í stórum eiturlyfjavanda. Foreldrar gátu
áður látið svipta börn sín sjálfræði til þess að koma þeim til
meðferðar við fíkninni.

Sú framtíðarsýn er döpur, já afar döpur, að foreldrar verji þá
ábyrgðarlausu hegðun barna sinna að bera stórhættuleg sprengi-
efni í Hagaskóla. Alþingismenn ættu að velta því fyrir sér hvort
ekki væri rétt að setja enn ein lögin og svipta nú foreldrana
sjálfræði, svo koma mætti þeim til meðferðar. Því sannarlega er
þörf meðferðar svo opna megi augu þeirra fyrir stórhættulegu
athæfi barnanna. Eiríkur Tómasson prófessor í lögum og
eiginmaður umboðsmanns barna, Þórhildar Líndal, hefur gefið
út það álit að öryggissjónarmið meirihluta nemenda og kennarra
sé æðri rétti sprengjuvarganna til að bera fyrir sig stjórnsýslulög.

Ætli foreldrarnir og sprengjuvargarnir leiti ekki næst til
umboðsmanns barna til að verja hegðun barna sinna. Einhver
Styrkár taldi það fráleitt að hafa verið rekinn úr Hagaskóla fyrir
það eitt að hafa sýnt flugeldana í skólatösku sinni með góðu.
Næst ætlar  hann að ljúga að skólayfirvöldum. Ja hérna! Honum
fannst eðlilegt að mæta með flugelda í skólann. Þetta er skortur
aga. Umboðsmaður barna á umsvifalaust að finna Styrkári og
hinum sprengjuvörgunum ábyrga uppalendur. Foreldranir hafa
brugðist.

–Stakkur.
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Sigurður Ólafsson á Ísafirði skrifar

Úr einu í annað
Mig langar til að drepa

hér á nokkur mál, sem mér
finnst að færa mætti til betri
vegar og horfi til framfara
hér á Ísafirði.

Veðurlýsingar
frá Ísafirði

Síðastliðna tvo mánuði
eða þar um bil hefur sjálf-
virk veðurathugunarstöð
verið tilbúin inni við Kofra.
Til hvers? Maður hefur það
á tilfinningunni, að hún sé
þarna upp á punt; að minnsta
kosti hefur ekkert komið frá
henni í veðurlýsingum.
Þessu verður að kippa í lið-
inn og fá veðrið hér á Ísafirði
í veðurlýsingar útvarps. Þar
tel ég að bæjaryfirvöld verði
að þrýsta á og þó kannski
ekki síst þeir sem vinna að
ferðamálum hér í bæ. Það
er staðreynd, að ferðamenn

fara þangað sem veðrið er best
og aka jafnvel tugi eða hundr-
uð kílómetra þegar þeir heyra
í útvarpinu um gott veður á
einhverjum stað.

Hringurinn og lónið
við Kirkjubæ

Eins og menn hafa tekið
eftir, er orðið mjög vinsælt að
fara inn í fjörð og labba síðan
hringinn við Hafrafell og
Kirkjubæ. Það er mjög af hinu
góða, en þessa aðstöðu mætti
bæta með litlum tilkostnaði.
Til dæmis með sandburði í

hálku og að hestamenn og
hundaeigendur hreinsuðu upp
eftir dýrin. Einnig mætti auka
fuglalífið á lóninu, t.d. með
því að útbúa hólma úti í því
miðju. Þangað myndu örugg-
lega sækja svanir, endur og
aðrir sundfuglar og vaðfuglar
og gleðja vegfarendur um leið.
Einhverjir telja væntanlega að
þetta myndi valda aukinni
hættu fyrir flugumferð, en ég
held ekki. Jafnvel myndi þetta
draga úr henni, því að fugla-
lífið rétt við flugbrautina er
mikið og ef til vill sæktu fugl-
arnir þá frekar inn á lónið, ef
þessari aðstöðu yrði komið

upp.

Garður / vegur
við Seljaland

Margt hefur verið rætt og
ritað um snjóflóðavarnir ofan
við Seljaland og greinir menn
þar mjög á. Því ekki að slá
tvær flugur í einu höggi:
Byggja upp tvíbreiðan veg frá
Grænagarði og upp á Múla,
sem mundi jafnframt verða
leiðari fyrir hugsanlegt snjó-
flóð? Þessi vegur yrði snjólaus
og alltaf opinn og þar af leið-
andi yrði snjómokstur á leið-

inni upp á Dal úr sögunni.
Mynda mætti einhverja geil
fyrir ofan veginn, en fyrir
neðan mætti gróðursetja tré
í skjóli garðsins og þegar
fram líða stundir bæri ekki
svo mikið á honum neðan
frá.

Malarnáman ofan
við Grænagarð

Að lokum: Er ekki kom-
inn tími til að loka og ganga
frá námunni ofan við
Grænagarð? Hún er stór-
fellt lýti á umhverfinu og
okkur til skammar. Hvar eru
þeir sem eiga að sjá um
mál af þessu tagi? Er það
ekki náttúruverndarráð eða
náttúruverndarnefnd, eða
hvað?

– Sigurður Ólafsson.

Fitubrennsla hjá Nínu Óskarsdóttur

Samanlagt ummál minnk-
aði um nokkra metra

Þriggja mánaða
námskeiði (prógrammi) í

fitubrennslu sem Nína
Óskarsdóttir hélt í
Studio Dan lauk sl.

laugardagsmorgun með
sameiginlegum máls-

verði á veitingahúsi. Tólf
manns byrjuðu nám-

skeiðið, fimm karlar og
sjö konur, en tíu luku

því. Einn fluttist í burtu

á tímabilinu en var samt
áfram í sambandi við

hópinn og annar hætti af
einhverjum ástæðum.

Árangur var mjög góður,
enda veit Nína líklega hvað

hún syngur. Hún er systir
Skúla Óskarssonar

kraftlyftingamanns og
sjálf eru hún þrefaldur

Íslandsmeistari í vaxtar-
rækt.

Rannveig Ragnarsdóttir
í Súðavík var meðal
þátttakenda og náði

bestum árangri – losaði sig
við 23,5 kg á tímabilinu.
Hópurinn léttist samtals
um 162 kg og samanlagt

ummál minnkaði um 4
metra og 40 sentimetra.

Líklega er rétt að nota
orðið ummál í þessu

tilviki, vegna þess að fólk

sem fer í fitubrennslu er
yfirleitt ekki með neitt mitti,

heldur þvert á móti.
En ætli Rannveigu hafi

ekki þótt þetta erfitt?
„Nei, þetta var alls ekki

erfitt. Þvert á móti var það
var mjög skemmtilegt. Ég
hefði ekki viljað missa af

þessu. Ég er búin að fara í
alls konar megrunarmeð-

ferðir og kúra, en það hefur

aldrei gengið neitt í líkingu
við þetta. Þá hefur það

verið með svelti eða
einhverju slíku. Maður

hefur vissulega tekið af sér
einhver kíló, en þau hafa
bara komið margefld til

baka. Þetta prógramm er
hins vegar þannig upp

byggt, að maður breytir
alveg um mataræði. Við
borðum fimm sinnum á

Ísafjörður í þýska stórblaðinu �Süddeutsche Zeitung�

�Safnhaugur úr dóti sem Ís-
hafið hefur skolað á land�

Dr. phil. Roger Willemsen.

Landkynning getur verið
með ýmsum hætti. Ekki alls
fyrir löngu birtist í fylgiriti
(eins konar Lesbók) þýska
stórblaðsins Süddeutsche Zei-
tung athyglisverð grein eftir
einn af þekktustu og virtustu
sjónvarpsþáttagerðarmönn-
um og pistlahöfundum Þýska-
lands, dr. phil. Roger Willem-
sen, sem lætur einkum menn-
ingarmál til sín taka.

Grein Willemsens ber fyrir-
sögnina „Die Hauptstadt der
Melancholie“ eða Höfuðstað-
ur mæðunnar. Þar segir frá
bænum Ísafirði á Íslandi og
heimsókn höfundarins þang-
að. Vegna þess að sagt er að
glöggt sé gests augað, þykir
BB rétt að birta hér nokkrar
glefsur úr greininni í lauslegri

þýðingu. Eins og höfundarins
er von og vísa er greinin ákaf-
lega vel skrifuð. Hins vegar
er myndin sem fylgir næsta
einkennileg – hún er alls ekki
af Ísafirði og hvergi af Vest-

fjörðum; gæti verið af fjöll-
unum austan við Hornafjörð,
ef hún er á annað borð tekin
hér á landi. Og byggðin sem
sést á myndinni er ekki öllu
meiri eða reisulegri en á Norð-
ureyri við Súgandafjörð, svo
dæmi sé tekið.

Eftir hátíðlegan inngang um
náttúru Íslands („Í þann mund
sem veröldin er á enda stynur
hún og ropar út í loftið. Ferða-
menn kalla stununa „skjálfta-

virkni“ og ropann kalla
þeir „hver““) víkur sög-
unni til Vestfjarða: „Veg-
urinn lagar sig að duttl-
ungum fjarðanna, sem
éta sig óþægilega langt
inn í landið. Maður ekur
lengi. Stundum birtist
sauðkind handan við
beygju, stundum ekki
neitt...“ — „Í fjörðunum ryðga
hafnarmannvirkin niður, púss-
ningin flagnar af veggjunum,

börnin standa klumsa og glápa
á annars auðum götunum.“

„Íslensku þorpin eru eins

STUTTAR
FRÉTTIR
67 þús-
und flug-
farþegar

Um 67 þúsund flug-
farþegar fóru um flug-
velli á Vestfjörðum á
síðasta ári.

Um flugvöllinn á Ísa-
firði fóru rúmlega 56
þúsund manns, um 9
þúsund fóru um Bíldu-
dalsflugvöll og um 2
þúsund um Patreks-
fjarðarflugvöll.

Kaupa
togara
Útgerðarfélagið Mar-

ína, sem er í eigu þeirra
Aðalbjörn Jóakimsson-
ar og Aðalsteins Ómars
Ásgeirssonar á Ísafirði
hefur fest kaup á frysti-
togaranum Sunnutindi.

Togarinn er keyptur
af Búlandstindi hf. á
Djúpavogi og var hann
keyptur án kvóta. Hinir
nýju eigendur hafa gert
samning við yfirmenn
togarans um áframhald-
andi störf og undir-
mönnum hefur verið
lofað forgangi að skips-
plássum.

Hærri
skatt-
tekjur
Fyrri umræða um

fjárhagsáætlun Ísa-
fjarðarbæjar og stofn-
ana hans fór fram á
fimmtudag í síðustu
viku.

Í áætluninni eru
rekstrartekjur ársins
1999 áætlaðar 1.372
milljónir króna og
rekstrargjöld 1.253
milljónir króna. Skatt-
tekjur á árinu nema
805 milljónum króna
sem er hækkun upp á
56 milljónir frá árinu á
undan.

Fjárfestingar eru
áætlaðar 180 milljónir
og nýjar lántökur eru
áætlaðar 259 milljónir
króna. Síðari umræða
um fjárhagsáætlunina
fer fram fimmtudaginn
21. janúar nk.

STUTTAR
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dag en bara það sem við
megum borða. Við slepp-

um öllu feitmeti og sælgæti
og slíku, en ég drekk mjög

mikið vatn.“
– Bætti fólk ekki dálitlu

á sig yfir jólin?
„Nei, þetta gekk mjög

vel hjá okkur öllum yfir
jólin. Nína var ákaflega

ánægð með það og eigin-
lega hissa að við skyldum

ekki þyngjast.“
Þátttakendur mættu í

Studio Dan þrisvar í viku
og voru vigtaðir í hvert

skipti. „Við vorum á
hjólum og síðan teygðum
við náttúrlega á eftir. Við

byrjuðum kl. sjö á morgn-
ana og hættum korter
fyrir átta, því að flest

okkar eru í vinnu og sum
okkar höfðu nokkuð langt

að fara. Við vorum til
dæmis fjórar úr Súðavík.

Ég hef meira að segja
fengið frí úr vinnunni

þegar þannig hefur staðið
á, því að ég vinn á vöktum.

Núna tekur við áfram-
haldandi námskeið hjá

Nínu og flestallir í þessum
hópi halda áfram. Þá

verðum við í æfingatækj-
um einu sinni í viku auk

þess að vera á hjólunum.“
– Er það ekki fyrst og

fremst hópeflið og sam-
kenndin sem veldur því að
þið náið þessum árangri?

„Einmitt. Það er mjög
góð samheldni í hópnum

og við styrkjumst hvert af
öðru.“

– Nú fóruð þið út að
borða saman á veitinga-

stað. Hvað var á morgun-
verðarborðinu til þess að

fagna góðum árangri? Var
það nautasteik með

smjörsósu og gúmúlaði

eða þrefaldir eggjaborgar-
ar með frönskum og

kokkteilsósu? Og síðan
ekta rjómaís með súkku-

laði áður en þið fenguð
ykkur tertu og viskí?
„Nei! Við borðuðum

bara hollan og góðan

morgunmat.“
– Hvernig er Nína?

„Hún er ákveðin en hún
er frábær leiðbeinandi og

ég vil þakka henni
þennan árangur“, sagði

Rannveig Ragn-
arsdóttir.

Rannveig Ragnarsdóttir.

„Ísafjörður liggur á enda
allra vega. Þetta er ekki bær,
heldur safnhaugur úr dóti sem
Íshafið hefur skolað á land.
En það er varla nokkur sem
veit að hér er veröldin á enda,
því að hingað kemur varla
nokkur sála. Kannski einstöku
sinnum sölumenn, sem gleypa
í sig „Continental breakfast“
á  eina hóteli staðarins og vita
síðan ekki hvað þeir eiga af
sér að gera. Sögur fara af því
undri, að eitt sinn hafi erlend
ljóshærð stúlka á ferðalagi gist
hér heila viku án þess að
mögla. Þegar hún fór tók inn-
fæddur furðufugl á leigu
herbergið þar sem hún hafði
búið og síðan fannst hann þar
sem hann þrýsti sér upp að
sturtuhenginu sem hafði
örugglega límst við líkama
hennar kvöldið áður. Hér er
eitt pósthús, þar sem gildvax-
nar konur nærast á gúmmí-
líminu á frímerkjunum. Þær
eru alvörugefnar og eru mjög
ófúsar að gefa símasamband

og sumar smásæjar lífverur,
sem vakna litla stund til lífsins
en liggja annars í löngum
dvala.“ - - - „Fólkið gægist út
úr húsunum og andlit þess
eru föl eins og þau séu upplit-
uð af snjónum eða hinum
löngu nóttum. Jafnvel yfir
sumarið liggur yfir landinu
svefnhöfgi þungra vetra.“

Og síðan komum við til Ísa-
fjarðar. „Þegar maður gengur
inn í gistiheimilið, þá hefja
sig nokkur af þessum freðnu
andlitum frá einhverju ein-
kennilegu tafli, allir þegja
stundarkorn, síðan kemur
þjónustukona með ullarsokk-
ana um öklana og leggur fyrir
mann fjögurhundruð pólar-
oid-myndir í albúmi. – Hér
getið þér séð, hvernig þetta
gistiheimili varð til. Hún segir
þetta með alvörusvip, í þeirri
fjarlægð sem fylgir því að vera
óeðlilega vingjarnlegur. Af
skyldurækni og kurteisi læst
maður vera áhugasamur, étur
harðsoðið egg...“

til meginlandsins. Sími heitir
hér „Sinn“, þ.e. þráður, á sama
hátt og sjónvarp heitir „Sjon-
varp“, þ.e. sá sem sendir út
myndirnar. Það er eins og máli
tækninnar hafi verið snúið á
orðaforða frummannsins sem
fyrstur bjó sér til verkfæri.
Einnig er hér einn lítill flug-
völlur. Þar standa til boða
ýmsir ferðamöguleikar, aðal-
lega í norðurátt, í hinn eilífa
ís, til Grænlands, út í tómið.“

„Á kvöldin eru í eina kvik-
myndahúsinu sýndar ein-
hverjar myndir frá hinum
framandi útlöndum. Hávaðinn
heyrist út á götu. Þeir sem
búa í grenndinni opna meira
að segja gluggana, halla sér
út, horfa á veggi kvikmynda-
hússins og hlusta.“

„Á Ísafirði er heimurinn
endanlega horfinn. Á hverjum
degi tekur hann hér síðasta
andvarpið og gefur gestinum
til kynna, að einnig hann eigi
að hverfa. Að eilífu.“

Ólafur B. Halldórsson f.h. eigenda Vestrahússins og Ágúst Gíslason f.h. Ágústs og Flosa
ehf. undirrita verksamninginn.

Þróunarsetur Vestfjarða

Húsnæðið tilbúið í júní
Verksamningur milli Vestra

ehf., eiganda Vestrahússins
við Suðurgötu á Ísafirði, og
Ágústs og Flosa ehf. um
breytingar á húsinu vegna til-
komu Þróunarseturs Vest-
fjarða var undirritaður sl. laug-
ardag. Þróunarsetrið mun fá á
leigu 680 fermetra pláss á ann-
arri hæð hússins. Verkinu við
breytingarnar á að vera lokið
í síðasta lagi 20. júní nk. og
fær Þróunarsetrið þá húsnæð-
ið til afnota. Elísabet Gunn-
arsdóttir arkitekt endurhann-
aði húsnæðið til hinna nýju
þarfa en lagnateikningar ann-
aðist Tækniþjónusta Vest-
fjarða hf.

Tilboð lægstbjóendanna
Ágústs og Flosa er upp á milli
50 og 60 milljónir þegar allt
er talið, en auk þeirra buðu
Eiríkur og Einar Valur og
Trésmiðjan í Hnífsdal í verk-
ið.

Hafrannsóknastofnun og
Rannsóknastofnun fiskiðnað-
arins eru fyrir í Vestrahúsinu
en auk þeirra standa At-
vinnuþróunarfélag Vestfjarða
og Vinnumálastofnun f.h.
Svæðismiðlunar Vestfjarða að
Þróunarsetrinu. Reiknað er
með að Atvinnuþróunarfélag-
ið verði nokkurs konar sam-
nefnari fyrir Þróunarfélagið
og annast samningsgerð fyrir
aðra leigjendur.

„Verkið er á okkar ábyrgð
en til lengri tíma verður það
greitt með leigusamningi okk-
ar við Þróunarsetrið“, sagði
Ólafur B. Halldórsson, for-
svarsmaður eigenda Vestra
ehf. „Við vonumst til að innan
þessa seturs fæðist nýjar og
þróttmiklar hugmyndir sem
verða til þess að efla atvinnu-
lífið hér á svæðinu. Það er
megintilgangurinn með
þessu.“

Vestrahúsið (áður Ísfirðingshúsið) við Suðurgötu á Ísafirði,
þar sem bækistöð Þróunarseturs Vestfjarða verður í fram-
tíðinni.
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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

Dagskrá
13. janúar - 19. janúar 1999

Dagskrá

MIÐVIKUDAGUR
13. JANÚAR 1999

14.45 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Myndasafnið
18.30 Ferðaleiðir
19.00 Andmann (14:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Víkingalottó
20.45 Mósaík
21.30 Laus og liðug (23:26)
22.00 Nýi presturinn (11:12)
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Skjáleikurinn

FIMMTUDAGUR
14. JANÚAR 1999

14.25 Skjáleikur
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Andarnir frá Ástralíu (11:13)
19.00 Heimur tískunnar (13:30)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 ...þetta helst
21.10 Fréttastofan (9:13)
21.35 Kastljós
22.10 Bílastöðin (15:24)
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Skjáleikurinn

FÖSTUDAGUR
15. JANÚAR 1999

14.25 Skjáleikur
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Ævintýralandið (4:5)
18.30 Úr ríki náttúrunnar
19.00 Allt í himnalagi (13:13)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, veður og íþróttir
20.45 Stutt í spunann
21.20 Sæt í bleiku

(Pretty in Pink)
Bandarísk bíómynd frá 1986 um
fátæka stúlku sem verður ástfangin
af strák sem er af efnafólki kominn.
Ástin er gagnkvæm en þó er reynt
að stía þeim í sundur. Aðalhlutverk:
Molly Ringwald, Harry Dean Stant-
on, Jon Cryer, James Spader og
Andrew McCarthy.

23.00 Sannur að sök
(Inside)
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 1996.
Háskólakennari fyrirfer sér eftir
pyntingar suður-afrísku leynilög-
reglunnar árið 1986. Tíu árum
seinna er málið tekið upp og leyni-
lögregluforinginn sem að pynting-
unum stóð þarf að svara til saka.
Aðalhlutverk: Nigel Hawthorne,
Eric Stoltz og Lou Gossett, jr..

00.30 Útvarpsfréttir
00.40 Skjáleikur

LAUGARDAGUR
16. JANÚAR 1999

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 Þingsjá
10.50 Skjáleikur
13.45 Auglýsingatími
14.00 Íslandsmótið í innanhúss-

knattspyrnu
Bein útsending frá Laugardalshöll
þar sem keppt er í undanrásum í
tveimur riðlum. Einnig verður sýnt
frá mótinu kl. 16.00 á sunnudag.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Einu sinni var...  (12:26)
18.25 Sterkasti maður heims 1998
19.00 Á næturvakt
19.50 20,02 hugmyndir um eiturlyf
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Lottó
20.50 Enn ein stöðin
21.20 Óbyggðaferð

(Leaving Normal)
Bandarísk bíómynd frá 1992 um
tvær afar ólíkar konur frá bænum
Normal í Wyoming sem fara í
ævintýraferð inn í óbyggðir Alaska.
Aðalhlutverk: Christine Lahti, Meg
Tilly og Lenny Von Dohlen.

23.15 Sprúttsalinn
(Moonshine Highway)
Bandarísk spennumynd frá 1995.
Myndin gerist í Tennessee árið 1957

og segir frá ungum manni sem kemst
í kast við lögin og bætir gráu ofan á
svart með því að fara á fjörurnar við
eiginkonu lögreglustjórans. Aðal-
hlutverk: Randy Quaid, Kyle Mac
Lachlan og Maria del Mar.

00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
01.00 Skjáleikur

SUNNUDAGUR
17. JANÚAR 1999

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
11.00 Heimsbikarmót á skíðum

Upptaka frá fyrri umferð í svigi karla
sem fram fór í Wengen í Sviss fyrr
um morguninn. Seinni umferðin hefst
kl. 12.00 og verður sýnd beint.

13.00 Öldin okkar (3:26)
14.00 Peter Green

(Peter Green)
Bresk heimildarmynd um gítarleik-
arann Peter Green sem var aðalspraut-
an í hljómsveitinni Fleetwood Mac á
árum áður.

14.30 Úlfhundurinn
(Kayla)
Bandarísk fjölskyldumynd frá 1997.

16.00 Íslandsmótið í innanhússknatt-
spyrnu

Bein útsending frá undanúrslitum og
úrslitum í karla- og kvennaflokki í
Laugardalshöll.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Götubörn í Manila (2:3)
19.00 Geimferðin (26:52)
19.50 Ljóð vikunnar
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Sunnudagsleikhúsið

Fastir liðir eins og venjulega (3:6)
Léttur fjölskylduharmleikur sem á
sér að mestu stað í þriggja íbúða rað-
húsi í smáborgaraborg á Íslandi.
Fylgst er með fjölskyldunum þremur
sem í húsinu búa í gleði og harmi,
starfi og leik. Aðalhlutverk: Júlíus
Brjánsson, Ragnheiður Steindórs-
dóttir, Jóhann Sigurðarson, Sigrún
Edda Björnsdóttir, Arnar Jónsson,
Hrönn Steingrímsdóttir, Bessi
Bjarnason, Heiðar Örn Tryggvason
og Guðmundur Klemenzson.

21.10 Sönn íslensk sakamál (1:6)
Þættirnir “Sönn íslensk sakamál” eru
sex og eru jafn mörg sakamál þar til
umfjöllunar. Elsta málið er frá 1968
en það nýjasta frá 1996. Fjallað er
um aðdraganda og baksvið glæpanna
allt frá upphafi þar til dómar falla.
Fjöldi viðtala er í þáttunum við ger-
endur, þolendur, vitni og rannsóknar-
aðila. Þættirnir eru að hluta til svið-
settir en byggt er á málsgögnum sem
lágu til grundvallar dómsniðurstöð-
um.

21.40 Helgarsportið
22.05 Myrkraeyjan
23.30 Ljóð vikunnar
23.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
23.45 Skjáleikurinn

MIÐVIKUDAGUR
13. JANÚAR 1999

13.00 Hún stóð ein (e)
(She Stood Alone)

14.40 Ein á báti (19:22) (e)
15.35 Bræðrabönd (6:22) (e)
16.00 Brakúla greifi
16.25 Bangsímon
16.50 Spegill, spegill
17.15 Glæstar vonir
17.40 Sjónvarpskringlan
18.00 Fréttir
18.05 Beverly Hills 90210
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Chicago-sjúkrahúsið (17:26)
21.00 Rýnirinn (22:23)
21.30 Ally McBeal (19:22)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Íþróttir um allan heim
23.45 Hún stóð ein (e)

(She Stood Alone)
01.15 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR
14. JANÚAR 1999

13.00 Að hrökkva eða stökkva (e)
14.45 Oprah Winfrey (e)
15.30 Bræðrabönd (7:22) (e)
15.55 Eruð þið myrkfælin?
16.20 Bangsímon
16.45 Með afa
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Melrose Place (17:32)
21.05 Kristall (13:30)
21.40 Tveggja heima sýn (1:23)

(Millenium 2)
Barátta góðs og ills heldur áfram.
Fyrrverandi FBI-maðurinn Frank
Black sem hefur óvenjulega náðar-
gáfu er í brennidepli nú sem áður.
Þættirnir eru gerðir af Chris Carter
sem stóð einnig að gerð Ráðgátna,
The X-Files.

22.30 Kvöldfréttir
22.50 Glæpadeildin (13:13)
23.35 Eftirförin (e)

Aðalhlutverk: Christopher Lambert,
Joan Chen og John Lone.

01.25 Að hrökkva eða stökkva (e)
Aðalhlutverk: Ben Stiller, Sarah
Jessica Parker og Eric Schaeffer.

03.00 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR
15. JANÚAR 1999

13.00 Þorpslöggan (12:17) (e)
13.50 Ekkert bull (8:13) (e)
14.15 Listamannaskálinn
15.10 Handlaginn heimilisfaðir
15.35 Bræðrabönd (8:22) (e)
16.00 Gátuland
16.25 Bangsímon
16.50 Orri og Ólafía
17.10 Litli drekinn Funi
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Kristall (13:30) (e)
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Fyrstur með fréttirnar (4:23)
20.55 Bíræfnir búálfar

(Leapin’ Leprechauns)
Michael gamli Dennehy býr á Írlandi
og segir miklar sögur af búálfum,
vofum og huldufólki. Flestir hafa
gaman af sögum gamla mannsins en
enginn trúir honum. Samt er það sem
hann segir satt! Aðalhlutverk: Grant
Cramer, John Bluthal og Sharon Lee
Jones.

22.25 Af stuttu færi
(Grosse Point Blank)
Martin Blank er fyrsta flokks leigu-
morðingi en hann er orðinn dauð-
leiður á starfinu og jafnvel farinn að
finna til með fórnarlömbum sínum.
Þeir sem næst honum standa hafa
nokkrar áhyggjur af líðan hans og
mæla eindregið með því að hann fari
á endurfundi gamalla skólafélaga í
heimabænum Grosse Pointe.  Aðal-
hlutverk: John Cusack, Minnie Driv-
er, Alan Arkin og Dan Aykroyd.

00.15 Sveitastúlkuraunir (e)
Hér segir af ævintýrum Sissy Hank-
shaw en hún starfar sem sýningar-
stúlka hjá furðufugli sem telur sig
vera rússneska greifynju þótt hann sé
karlkyns og fæddur í Mississippi.

01.50 Til fyrirmyndar (e)
03.20 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR
16. JANÚAR 1999

09.00 Með afa
09.50 Sögustund með Janosch
10.20 Dagbókin hans Dúa
10.45 Villingarnir
11.10 Batman
11.30 Ævintýraheimur Enid Blyton
12.00 Alltaf í boltanum
12.30 NBA tilþrif
12.55 Heimskur, heimskari (e)
14.45 Enski Boltinn
17.00 Stjörnuleikur KKÍ

Bein útsending frá Laugardalshöll.
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Vinir (23:24)

20.35 Seinfeld (14:22)
21.05 Gæludýralöggan

(Ace Ventura: Pet Detective)
Ace Ventura er sá langbesti í sínu
fagi. Reyndar stafar það af því að
hann er sá eini sem starfar í þessu
fagi. Hann er gæludýralögga og fæst
nú við eitt erfiðasta mál allra tíma; að
finna lukkudýr Miami Dolphins
ruðningsliðsins sem hefur verið
stolið. Aðalhlutverk: Jim Carrey,
Sean Young og Courteney Cox.

22.40 Keðjusagarmorðin 2
(Texas Chainsaw Massacre 2)
Keðjusagarmorðinginn snýr aftur og
er nú rosalegri en nokkru sinni fyrr.
Aðalhlutverk: Reneé Zellweger,
Matthew McConaughey og Robert
Jacks.

00.10 Klukkan tifar (e)
Aðalhlutverk: Loren Dean, Eddie Brac-
ken, Robert Blossom og Yapher Kotto.
01.40 Kviðdómandinn (e)

(The Juror)
Hér er á ferðinni magnaður sálfræði-
tryllir. Aðalhlutverk: Alec Baldwin,
Demi Moore og Joseph Gordon-
Levitt.

03.35 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR
17. JANÚAR 1999

09.00 Brúmmi
09.05 Urmull
09.30 Sögur úr Broca stræti
09.45 Tímon, Púmba og félagar
10.10 Andrés Önd og gengið
10.35 Össi og Ylfa
11.05 Unglingsárin (12:13) (e)
11.30 Frank og Jói
12.00 Sjónvarpskringlan
12.15 Elskan ég minnkaði börnin
13.00 Íþróttir á sunnudegi
16.30 Skáldatími (12:12) (e)
17.00 Ævintýri í Austurlöndum
18.30 Glæstar vonir
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ástir og átök (23:25)
20.35 Fornbókabúðin (4:4) .
21.05 Stríðið

(The War)
Systkinin Lidia og Stu Simmons búa
við erfiðar aðstæður. Móðir þeirra er
allt í öllu og heldur fjölskyldunni
saman eftir að pabbi þeirra kom heim
frá Víetnam niðurbrotinn og brengl-
aður. Allt breyttist þegar hann fór í
stríðið en það breytist ennþá meira
eftir að hann kemur heim aftur. Aðal-
hlutverk: Kevin Costner, Mare Winn-
ingham og Elijah Wood.

23.10 60 mínútur
00.00 Nína fær sér elskhuga (e)

(Nina Takes a Lover)
Ástríðan á það til að fjara út úr
hjónaböndum og Nina hefur fundið
fyrir því í hjónabandi sínu. Besta
vinkona hennar slær sér upp með
öðrum gæjum þegar maðurinn hennar
er fjarverandi og hví skyldi Nina ekki
gera slíkt hið sama? Aðalhlutverk:
Michael O’Keefe, Paul Rhys og Laura
San Giacomo.

01.35 Dagskrárlok

MÁNUDAGUR
18. JANÚAR1999

13.00 Drakúla: Dauður og í góðum
14.40 Ally McBeal (12:22) (e)
15.35 Vinir (11:25) (e)
16.00 Eyjarklíkan
16.25 Bangsímon
16.50 Úr bókaskápnum
17.00 Bangsi gamli
17.10 Lukku-Láki
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ein á báti (20:22)
20.50 Vertu sæl, ástin mín

(Goodbye My Love)
Blaðamaðurinn Derek Humpry barð-
ist árum saman fyrir því að líknardráp
yrði leyft í Bandaríkjunum. Hann
hafði persónulega reynslu af þessum
málum því meðan hann bjó á Eng-
landi veiktist fyrri eiginkona hans af
krabbameini oghann hjálpaði henni
að deyja eftir erfiða baráttu. Áhrifarík
mynd sem snertir á viðkvæmum mál-
um. Aðalhlutverk: Robert Lindsay,
Barbara Marten og Gwen Humble.

22.30 Kvöldfréttir
22.50 Ensku mörkin
23.40 Drakúla: Dauður og í góðum

gír (e)
01.10 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGUR
19.JANÚAR.1999

13.00 Chicago-sjúkrahúsið (17:26)
13.50 Fyrstur með fréttirnar (4:23)
14.45 Lífverðir (4:7) (e)
15.35 Bræðrabönd (9:22) (e)
16.00 Í Sælulandi
16.25 Bangsímon
16.45 Illi skólastjórinn
17.10 Simpson-fjölskyldan
17.35 Glæstar vonir
18.00 Fréttir
18.05 Sjónvarpskringlan
18.30 Nágrannar
19.00 19>20
19.30 Fréttir
20.05 Ekkert bull (9:13)
20.30 Hver lífsins þraut (5:8)
21.05 Handlaginn heimilisfaðir
21.35 Þorpslöggan (13:17)
22.30 Kvöldfréttir
22.50 Fóstbræður (8:8) (e)
23.20 Síðasta kvöldmáltíðin (e)
00.55 Dagskrárlok

Starfsfólk í eldhús
Laust er starf aðstoðarmatráðsmanns í

eldhúsi Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði.
Óskað er eftir jákvæðum og áreiðanlegum
starfsmanni, karli eða konu, sem getur annast
eldamennsku í afleysingum. Um er að ræða
fullt starf í vaktavinnu. Um frambúðarstarf er
að ræða.

Einnig eru tvær stöður lausar við almenn
störf í eldhúsi. Hlutastörf koma til greina.
Umsóknarfrestur er til 25. janúar nk. Nánari
upplýsingar veitir Birgir Jónsson, yfirmatráðs-
maður í vs. 450 4560 eða hs. 456 4656 á
kvöldin.

MÁNUDAGUR
18. JANÚAR 1999

11.30 Skjáleikurinn
16.25 Helgarsportið
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (2:26)
18.30 Ævintýri H.C. Andersens
19.00 Ég heiti Wayne (15:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Flökkulíf (1:3)
21.05 Örlagadansinn (4:4)
22.00 Öld uppgötvana (10:10)
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Mánudagsviðtalið
23.45 Auglýsingatími
23.55 Skjáleikurinn

ÞRIÐJUDAGUR
19. JANÚAR 1999

11.30 Skjáleikurinn
16.45 Leiðarljós
17.30 Fréttir
17.35 Auglýsingatími
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Árstíðirnar í Berjagerði (3:4)
18.30 Þrír vinir (2:8)
19.00 Nornin unga (16:26)
19.27 Kolkrabbinn
20.00 Fréttir, íþróttir og veður
20.40 Deiglan
21.20 Illþýði (3:6)
22.20 Titringur
23.00 Ellefufréttir og íþróttir
23.20 Auglýsingatími
23.30 Skjáleikurinn

Útboð
Tónlistarfélag Ísafjarðar óskar eftir tilboðum

í innanhússfrágang í viðbyggingu við Tónlistar-
skólann að Austurvegi 11, ásamt breytingum
í kjallara eldra húss.

Viðbyggingin er samkomusalur ásamt and-
dyri og er um 170m² að grunnfleti og
1.070m³. Verklok eru áætluð 10. maí 1999.

Útboðsgögn verða afhent hjá Tækniþjónustu
Vestfjarða, Aðalstræti 26, Ísafirði. Tilboð
verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 26.
janúar 1999 kl. 17:00.

TÓNLISTARFÉLAG
ÍSAFJARÐAR
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BAKKI HF
BOLUNGARVÍK

Charlton Athletic - Newcastle Utd.
Sunnudagur 17. janúar kl. 19:25

Parma - Lazio
Sunnudagur 17. janúar kl. 23:25

NFL: Úrslitaleikurinn 1998-1999
Mánudagur 18. janúar kl. 19:55

Aston Villa - Everton

EUROSPORT

Laugardagur 16. janúar kl. 18:30
Borussia Mönchengladbach - Ålborg

NRK 1

Miðvikudagur 13. janúar kl. 08:50
HM í skíðaskotfimi

Miðvikudagur 13. janúar kl. 10:20
HM í skíðaskotfimi

Fimmtudagur 14. janúar kl. 08:50
HM í skíðaskotfimi

Föstudagur 15. janúar kl. 08:50
HM í skíðaskotfimi

Sunnudagur 17. janúar kl. 09-16
Heimsbikarkeppni á skíðum

RÍKISSJÓNVARPIÐ

Laugardagur 16. janúar kl. 14:00
Íslandsmótið í innanhússknattspyrnu

Sunnudagur 17. janúar kl. 16:00
Íslandsmótið í innanhússknattspyrnu

STÖÐ 2

Laugardagur 16. janúar kl. 14:45
Enski boltinn

Laugardagur 16. janúar kl. 17:00
Stjörnuleikur KKÍ í Laugardalshöll

SJÓNVARPSSTÖÐIN SÝN

Miðvikudagur 13. janúar kl. 19:40
Fulham - Southampton

Föstudagur 15. janúar kl. 01:00
NBA- Indiana Pacers - Chicago Bulls

Laugardagur 16. janúar kl. 19:50
Spænski boltinn í beinni

Laugardagur 16. janúar kl. 02:00
Hnefaleikar:

Mike Tyson gegn Francois Botha
Sunnudagur 17. janúar kl. 15:45

Beinar útsendingar sjónvarpsstöðva

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur á fimmtudag:
 Fremur hæg suðlæg
eða breytileg átt og

stöku él norðanlands.
Horfur á föstudag:

Norðaustan og austanátt
stinningskaldi norðan-
lands en hægari syðra.
Snjókoma eða él á víð

og dreif.
Á laugardag:

 Hvöss norðanátt og él
einkum norðan og

austan til.
Á sunnudag
 og mánudag

lítur út fyrir minnkandi
norðanátt á sunnudag

og hægan vind á
mánudag.

Netfang ritstjórnar
bb@snerpa.is

Beinar útsendingar sjónvarpsstöðva

MIÐVIKUDAGUR
13. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 Gillette sportpakkinn
18.30 Sjónvarpskringlan
18.45 Golfmót í Bandaríkjunum
19.40 Enska bikarkeppnin

Bein útsending frá leik Fulham og
Southampton

21.00 Goðsögnin Lane Frost
Enginn var kúrekakappanum Lane
Frost fremri í að setja ótemjur. Í
þessari sannsöguleg kvikmynd kynn-
umst við goðsögninni Lane Frost en
hann hafði lifibrauð sitt af reið-
mennsku. En íþróttin tók sinn toll og
í einkalífinu átti kappinn við vanda-
mál að etja. Aðalhlutverk: Luke Perry,
Stephen Baldwin og Cynthia
Geary.

22.40 Lögregluforinginn Nash
23.25 Lærimeistarinn

(Teach Me Tonight)
Ljósblá kvikmynd.

01.00 Dagskrárlok og skjáleikur

FIMMTUDAGUR
14. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 NBA tilþrif
18.30 Sjónvarpskringlan
18.45 Ofurhugar (e)
19.15 Tímaflakkarar (2:9) (e)
20.00 Kaupahéðnar (10:26)
21.00 Undrasteinninn

(Cocoon)
Gamanmynd um ellilífeyrisþega á
Flórída í Bandaríkjunum sem upp-
götva leið til að viðhalda æskublóm-
anum. Ævintýrið byrjar þegar sjóar-
inn Jack aðstoðar ókunnugt fólk við
draga undarlega steina af hafsbotni.
Steinunum er komið fyrir í sundlaug
sem þrír gamlingjar nota af slysni og
í kjölfarið gerast fáheyrðir atburðir.
Aðalhlutverk: Don Ameche, Wilford
Brimley, Hume Cronyn, Brian Denn-
ehy, Steve Guttenberg og Jessica
Tandy.

22.55 Jerry Springer (13:20)
Percy og Tanya eru meðal gesta hjá
Jerry Springer í kvöld. Percy ætlar
að viðurkenna fyrir unnustunni að
hann átti einnar nætur ástarævintýri
með vinkonu hennar. En Tanya á sér
líka leyndarmál sem stefnir sambandi
þeirra í voða.

23.35 Vélmennið
(Robotjox)
Framtíðartryllir sem gerist 50 árum
eftir kjarnorkuheimsstyrjöld. Tvö
stórveldi ráða jörðinni og ákveða að
útkljá deilur sínar með því að láta
flokka risastórra vélmenna berjast.
Aðalhlutverk: Gary Graham, Anne-
Marie Johnson og Paul Koslo.

01.00 Dagskrárlok og skjáleikur

FÖSTUDAGUR
15. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 Heimsfótbolti með Western
18.30 Taumlaus tónlist
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Íþróttir um allan heim
20.00 Fótbolti um víða veröld
20.30 Alltaf í boltanum
21.00 Hundelt

(The Desperate Trail)
Sarah er búin að fá nóg af barsmíðum
eiginmannsins og einn daginn snýst
hún til varnar. Þegar átökunum lýkur
er bóndinn allur og hennar bíður ekk-
ert nema gálginn. Hún kemst undan
áður en dómnum er fullnægt en
bíræfinn þrjótur hefur af henni aleig-
una. Sarah verður að ná peningunum
aftur til að geta hafið nýtt líf en það
er ekki auðvelt verk með óðan lög-
reglustjóra á hælunum. Aðalhlutverk:
Sam Elliot, Craig Sheffer, Linda
Fiorentino og Frank Whaley.

22.35 Víkingasveitin
(Soldier Of Fortune)
Bandarískur myndaflokkur um líf og
störf sérþjálfaðra hermanna sem
skipa óvenjulega sveit. Verkefni
þeirra fela iðulega í sér baráttu upp á
líf og dauða enda eru hermennirnir
að verja hagsmuni þjóðarinnar bæði
heima og erlendis.

23.25 Börn næturinnar
(Children Of The Night)
Hrollvekja um skólakennara sem
ræðst til starfa í smábænum Allburg.
Þar eiga sér stað undarlegir atburðir
og áður en varir er lærimeistarinn
farinn að berjast við blóðsugur með
aðstoð táningsstúlku og drykkju-
manns. Aðalhlutverk: Peter Deluise,
Karen Black, Maya McLaughlin og
Amy Dolenz.

01.00 NBA - leikur vikunnar
Bein útsending frá leik Indiana
Pacers og Chicago Bulls.

03.25 Dagskrárlok og skjáleikur

LAUGARDAGUR
16. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 Jerry Springer (13:20) (e)
19.00 Star Trek (e)

19.50 Spænski boltinn
Bein útsending frá leik í spænsku 1.
deildinni.

21.55 Leifturhraði
(Speed)
Háspennumynd sem gerist í strætis-
vagni í Los Angeles! Brjálæðingur
hefur komið fyrir sprengju í vagn-
inum og hún mun springa með látum
ef ökutækið fer undir 80 km hraða.
Strætóinn er fullur af fólki og nú er
úr vöndu að ráða. Lögreglan sendir
besta mann sinn til að gera sprengj-
una óvirka en jafnvel hann lendir í
vandræðum. Það gæti þó orðið hon-
um til happs ef einhver farþeganna
kæmi til aðstoðar. Aðalhlutverk:
Keanu Reeves, Sandra Bullock,
Dennis Hopper og Jeff Daniels.

23.50 Leigumorðinginn
(Killer)
Hasarmynd sem fjallar um leigu-
morðingja sem á í sérstöku sambandi
við söngkonu og lögreglumanninn
sem hefur verið ráðinn til að stöðva
hann. Leigumorðinginn hefur sam-
þykkt að taka að sér eitt verkefni
áður en hann sest í helgan stein. En
hér eru svik í tafli og nú er það
leigumorðinginn sem þarf að óttast
um líf sitt. Aðalhlutverk: Chow Yun-
Fat, Sally Yeh og Danny Lee.
Leikstjóri: John Woo.

01.40 Hnefaleikar - Mike Tyson
Bein útsending frá hnefaleikakeppni
í Las Vegas í Bandaríkjunum. Á
meðal þeirra sem mætast eru tveir
fyrrverandi heimsmeistarar í þunga-
vigt, Mike Tyson og Suður-Afríku-
búinn Francois Botha.

04.40 Dagskrárlok og skjáleikur

SUNNUDAGUR
17. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
15.45 Enski boltinn

Bein útsending frá leik Charlton
Athletic og Newcastle United í ensku
úrvalsdeildinni.

17.55 Ameríski fótboltinn
18.55 19. holan
19.25 Ítalski boltinn

Bein útsending frá leik Parma og
Lazio í ítölsku 1. deildinni.

21.25 Ítölsku mörkin
21.45 Golfmót í Bandaríkjunum
22.40 Ráðgátur (11:48)
23.25 Ameríski fótboltinn - undan-

úrslit
(NFL 1998/1999)
Bein útsending frá öðrum úrslita-
leiknum í deildarkeppninni. Sigur-
vegarinn leikur til úrslita í ameríska
fótboltanum (Superbowl) 31. janúar
nk. en sá leikurinn verður einnig
sýndur beint á Sýn.

02.00 Dagskrárlok og skjáleikur

MÁNUDAGUR
18. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
17.30 Ítölsku mörkin
17.50 Ensku mörkin
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Í sjöunda himni (6:22) (e)
19.55 Enski boltinn

Bein útsending frá leik Aston Villa
og Everton í ensku úrvalsdeildinni.

21.55 Trufluð tilvera (18:31)
22.20 Stöðin (16:24)
22.45 Hugarhlekkir

(Mindwarp)
Vísindahrollvekja sem gerist árið
2037. Kjarnorkuslys hefur orðið á
jörðinni og jarðarbúar þurfa að lifa í
einangrun þar sem tölvunet sér þeim
fyrir afþreyingu í líki ýmis konar
óra. Ung og falleg kona gerir upp-
reisn gegn kerfinu og er dæmd til
útlegðar í landi þar sem mannætur
og ófreskjur ráða ríkjum. Aðalhlut-
verk: Bruce Campbell, Angus
Scrimm og  Elizabeth Kent.

00.20 Fótbolti um víða veröld
00.45 Dagskrárlok og skjáleikur

ÞRIÐJUDAGUR
19. JANÚAR 1999

**** Skjáleikur
18.00 Dýrlingurinn
18.50 Sjónvarpskringlan
19.05 Dekurdýr (3:7) (e)
19.30 Ofurhugar
20.00 Hálendingurinn (2:22)

(Highlander)
Spennumyndaflokkur um hinn
ódauðlega Duncan MacLeod, bar-
dagamann úr fortíðinni sem lætur
gott af sér leiða í nútímanum.

21.00 Ást í skotlínu
(The Hunters)
Cleve Saville majór er flughetja úr
seinni heimsstyrjöldinni. Hann hefur
engu gleymt og er kallaður til starfa
í Kóreustríðinu. Þrátt fyrir tölu-
verðan aldursmun standa samherjar
hans honum langt að baki. Einum
þeirra, Abbott, finnst sér ógnað af
Saville og uppgjör virðist óum-
flýjanlegt. Andrúmsloftið er þrungið
spennu og við næstu hernaðaraðgerð
dregur til tíðinda. Aðalhlutverk:
Robert Mitchum, Robert Wagner,
Richard Egan, May Britt  og Lee
Philips.

22.45 Enski boltinn
(FA Collection)

23.45 Óráðnar gátur (e)
00.35 Dagskrárlok og skjáleikur

Til sölu er Skidoo snjósleði
árg. 1992. Sleðinn er mikið
endurnýjaður og í topp-
standi. Upplýsingar í síma
456 7741 á kvöldin.

Til sölu er 160 sm. breitt
hjónarúm. Selst ódýrt.
Uppl. í síma 456 5050.

Til sölu er Nintendo 64
leikjatölva ásamt tveimur
leikjum og tveimur stýri-
pinnum. Upplýsingar gefur
Elli í síma 895 7291.

Til sölu er skíðagrind sem
passar á Toyotu. Upplýsing-
ar í síma 456 4484.

Okkur bráðvantar ,,au pair"
stúlku, 19 ára eða eldri, til
Lúxemborgar fram til vors.
Viðkomandi þarf að vera
reglusöm, dugleg að bjarga
sér og óhrædd við að keyra.
Nánari upplýsingar gefa
Elísabet eða Guðmundur í
síma 00 352 676928.

Sjö vikna kassavanir kett-
lingar fást gefins. Upplýs-
ingar í símum 456 3060
eða 895 7119.

Til sölu er Silver Cross
barnavagn með stálbotni.
Upplýsingar í síma 456
8209 eftir kl. 19.

Til leigu er 2ja herb. íbúð í
Bolungarvík. Leiga er kr.
20.000 á mánuði. Upplýs-
ingar í síma 562 0187.

Gulli sendill óskar eftir
góðri vinnu á Ísafirði. Uppl.
í boðsíma 845 3626.

Skíðamarkaður. Skíða-
markaður með notaðan
skíðabúnað verður haldinn
í húsnæði Sparisjóðs Súða-
víkur að Aðalstræti 20.
Markaðurinn verður opinn
frá 16. janúar til 20. janúar
frá kl. 10-17 um helgina og
kl. 18-21 virka daga. Þeir
sem hafa hug á að koma

Nokkrar starfsstúlkur

í Bolungarvík skrifa

�Hróplegt
ranglæti�

okkur í 25 til 30 ár við
góðan orðstír. Við skiljum
ekki svona ranglæti og það
innan lögreglunnar.“

– Nokkrar starfsstúlkur
á Sjúkrahúsi Bolungar-
víkur.

„Hróplegt ranglæti við-
gengst hér í bæ. Bolvíkingar
eru ósáttir með ráðningu yf-
irlögregluþjónsins. Okkur
finnst gengið framhjá Vald-
emar Guðmundssyni, sem
er búinn að starfa hér hjá

Körfuknattleikur

KFÍ sigraði
Hauka með
17 stiga mun

Lið KFÍ byrjaði nýja árið
vel í úrvalsdeildinni í körfu-
knattleik. Liðið sótti Hauka
heim á fimmtudagskvöld í
síðustu viku og sigraði með
17 stiga mun, 88:71. Liði
Hauka sem tefldi fram nýj-
um leikmanni, Antonie
Brockingham, varð lítið
ágengt gegn sterku liði Ís-
firðinga sem höfðu lengi
sex til átta stiga forskot, og
var sigur gestanna verð-
skuldaður enda mun betra
lið.

Undir lok fyrri hálfleiks
tókst Haukum að minnka
muninn og leiddu KFÍ-
menn með tveimur stigum
í hálfleik. Er líða tók á síðari
hálfleik juku KFÍ-menn for-
skotið og munaði þar mest
um einstaklingframtak
þeirra James Cason og
Ósvaldar Knudsen. Loka-
tölur leiksins urðu 88:71
fyrir KFÍ. James Cason var
stigahæstur í liði KFÍ með
24 stig, þá kom Ósvaldur
Knudsen með 22 stig og

Ólafur Ormsson með 15
stig. Í liði heimamanna var
Antonie Brockingham
stigahæstur með 29 stig og
Jón Arnar Ingvarsson  kom
næstur með 19 stig.

Að afloknum 12 umferð-
um er KFÍ í 5. sæti deildar-
innar með 14 stig, jafnmörg
stig og Grindvíkingar sem
eru í fjórða sæti. Keflvík-
ingar tróna á toppnum með
22 stig, Njarðvíkingar eru í
2. sæti með 18 stig og KR
er í því þriðja, einnig með
18 stig. Sem fyrr eru Skalla-
grímur og Valur á botni
deildarinnar með 2 stig.

Næsti leikur KFÍ er gegn
toppliði deildarinnar,
Keflavík, og hefst hann kl.
20 á föstudagskvöld í
íþróttahúsinu á Torfnesi.
Stuðningsmenn KFÍ sem
og aðrir íbúar á norðan-
verðum Vestfjörðum eru
hvattir til að mæta á leikinn
til að hvetja KFÍ í barátt-
unni gegn toppliðinu, þann-
ig að sigur hafist.

með skíði á markaðinn eru
vinsamlegast beðnir að
koma með þau á fimmtu-
dag eða föstudag (14.-
15.jan.) milli kl. 17-21.
Einnig er hægt að koma
með skíðabúnað á meðan
markaðurinn er opinn.
Sérfræðingar Skíðafélags-
ins verða á staðnum til að
meta búnaðinn og verð-
leggja.

Til sölu eru Blizzard skíði,
185 sm. og skór nr. 43-
44. Á sama stað er til sölu
GSM sími. Upplýsingar í
síma 861 8972 eftir kl. 15.

Óska eftir barnagæslu fyr-
ir tvö börn, eins og fjögurra
ára frá kl. 14-17 á mánu-
dögum. Upplýsingar gefur
Helga í síma 456 5180.

Til sölu er 15" tölvuskjár.
Uppl. í síma 456 5455.

Tilboð óskast í húseign-
ina að Hjallavegi 4 á Ísa-
firði. Gott hús á góðum
stað. Mjög gott útsýni.
Upplýsingar gefa Þorgerð-
ur eða Guðmundur í síma
456 3107.

Mjög gott fjallahjól, Whel-
ier 6600 er til sölu. Upplýs-
ingar í síma 896 2049.

Til sölu er Suzuki árg.
1985, upphækkaður og
góður bíll. Upplýsingar í
síma 456 3380.

Til sölu er IKEA hvíldar-
stóll með skemli. Selst
ódýrt. Upplýsingar í síma
456 7181.

Hef til sölu vítamín og
næringarvörur. Nánari
uppl. hjá Vöku í símum
456 6126 og 894 1740.

Til sölu er Rainbow ryksuga
með öllum fylgihlutum. Einn-
ig Sega leikjatölva. Upplýs-
ingar  í síma 456 4364.

BAKKI HF
BOLUNGARVÍK

Starfsfólk óskast
Starfsfólk óskast til starfa í fiskvinnslu og

rækjuvinnslu fyrirtækisins.
Nánari upplýsingar gefur Freyja Rúnars-

dóttir á skrifstofu í síma 456 7500.
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Ísafjörður

Samkaup
íhugar

stækkun
Sá orðrómur hefur verið

við lýði á Ísafirði að und-
anförnu að Samkaup hyggi
á byggingu eigin verslunar-
húsnæðis undir starfsemina.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins hefur engin um-

sókn þessa efnis borist bæj-
aryfirvöldum frá fyrirtæk-

inu. Skúli Skúlason hjá
Samkaupum vildi í samtali

við blaðið hvorki játa né
neita framangreinum orð-
rómi en sagði það ljóst að

núverandi húsnæði væri
mjög óhentugt.

,,Við teljum okkur ekki geta
þjónað okkar viðskiptavin-

um nægilega vel í núverandi
húsnæði auk þess sem að-

koman að því er ekki
nægilega góð. Við erum því

opnir fyrir öllu ef rétta
tækifærið gefst," sagði

Skúli. Þá má geta þess að
Ómar Valdimarsson, sem

gegnt hefur starfi verslunar-
stjóra frá opnun verslunar-

innar, lætur af störfum innan
tíðar en hann hefur verið

ráðinn framkvæmdastjóri
Samskipa á Ísafirði í stað

Guðmundar Hólm Ind-
riðasonar, sem er að hefja

störf hjá Nasco ehf., en það
fyrirtæki eignaðist meiri-
hluta hlutafjár í Bakka í

Bolungarvík í desember.

Lögreglan á Ísafirði stóð
ökumann jeppa að því að
spæna yfir sjúkrahústúnið

aðfaranótt sunnudagsins og
valda þar skemmdum.
Sá hinn sami var fyrir

áramót tekinn fyrir að aka
niður tröppur Framhalds-

skólans og brjóta þær með
því að reka bílinn í. Tröpp-

urnar eru hannaðar fyrir
fótgangendur en ekki fyrir

jeppa.

Jeppaber-
serkur á
ferðalagi

Ísafjörður

Slökkvilið Ísafjarðarbæjar fékk 27 brunaútköll á síðasta ári
auk þess sem það fór í 204 sjúkraflutninga. Eitt brunaútkall
var í janúar á síðasta ári, að Hafnarstræti 9 á Flateyri, þrjú
útköll voru í febrúar, eitt að Dvalarheimilinu Hlíf, annað að
Eyrarvegi 9 á Flateyri og það þriðja að Hafnarstræti 4 á
Ísafirði. Í mars voru einnig þrjú útköll, eitt út á Hnífsdalsveg,
annað vegna reykjar í Funa og það þriðja vegna eldvarnarkerfis
hjá Íshúsfélagi Ísfirðinga hf.

Í apríl var eitt útkall en þá var tilkynnt um reyk í Félagsbak-
aríinu á Ísafirði. Þrjú útköll voru í maí, eitt vegna íkveikju á
planinu við veitingahúsið Sjallann, annað vegna kerfis Íshús-
félags Ísfirðinga og það þriðja vegna kerfis Funa. Í júní var
slökkviliðið kallað að skemmu Eimskipafélagsins á Ísafirði
og að Túngötu 12 á Ísafirði þar sem þurfti að reykræsta. Í júlí
þurfti slökkvilið að reykræsta hús við Hreggnasa í Hnífsdal

auk þess sem það var kallað út vegna kerfis Íshúsfélags
Ísfirðinga. Í ágúst urðu útköllin fjögur. Það fyrsta var vegna
reykjar í smábát við bryggju, annað var vegna gruns um eld í
jarðgöngunum undir Breiðadals- og Botnsheiðar, það þriðja
vegna elds í bíl og það fjórða var vegna eldsvoða að Aðalstræti
32 á Ísafirði.

Tvö útköll voru í september, annað vegna kerfis FSÍ og hitt
vegna elds að Eyri í Skötufirði. Í október voru þrjú útköll, það
fyrsta vegna elds í ruslatunnu við leikskólann Sólborg, annað
vegna elds á gámaplani á Suðureyri og það þriðja vegna kerfis
Íshúsfélags Ísfirðinga. Í nóvember var slökkvilið kallað út í
tvígang, annars vegar vegna elds að Smiðjugötu 9 á Ísafirði og
hins vegar vegna kerfis Stjórnsýsluhússins á Ísafirði. Í desember
síðastliðnum var síðan eitt útkall, en þá kom upp eldur í sorp-
brennslustöðunni á Skarfaskeri.

Ársskýrsla Slökkviliðs Ísafjarðarbæjar fyrir árið 1998

Tuttugu og sjö útköll vegna bruna

Ísafjarðarflugvöllur

Ekki er neitt vitað hvenær
verður af vígslu hinnar end-
urbyggðu flugstöðvar eða
hvort yfirleitt verður nokkuð
af henni.

Í vetur hafa starfsmenn
Flugmálastjórnar lagt mikið
á sig til þess að reyna að ná
lendingu varðandi verktak-
ann, en það hefur ekki lánast
enn. Verkið hefur farið í
handaskolum í veigamiklum

atriðum, en upphaflega stóð
til að vígja mannvirkið í
haust. Þakið míglekur og
verður að skipta um það
þegar vorar.

„Svona lagað skemmir
móralinn og við vitum ekk-
ert hvort það verður nokkur
vígsla“, sagði einn starfs-
maður Flugmálastjórnar í
samtali við BB.

Engin vígsla?
Efri hæð nýja golfskálans

í Tungudal er komin á sinn
stað ofan á þá neðri, sem
steypt var upp fyrir nokkru.
Hér er um að ræða eitt af
uppkaupahúsunum í Hnífs-
dal, sem Golfklúbbur Ísaf-
jarðar keypti í þessum til-
gangi.

Eins og fram hefur komið
hér í blaðinu verður félags-

heimili Golfklúbbsins, stór
salur með veitingaaðstöðu,
á efri hæð skálans (húsinu
úr Hnífsdal), en niðri verður
véla- og áhaldahús og síðan
aðstaða fyrir kerrur og rit -
ara og snyrting. Aðeins er
lítið eitt eftir af steypuvinnu
í gólfum en síðan fara golf-
arar á fullt að innrétta hjá
sér.

Efri hæðin kom-
in á sinn stað

Húsið úr Hnífsdal leggur á Skutulsfjarðarbrautina á leiðinni
inn í Tungudal. Jón Veturliða sá um flutninginn.Nýr golfskáli í Tungudal


