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Þrautarganga
ungrar ekkju
við stjórnkerfið

Unnur er ljósið
í myrkrinu
á Þingeyri

Sléttuhrepp-
ingar blóta
þorra

Ísafjarðarbær

Kambur sam-
einast Básafelli

Skrifað hefur verið undir
samning um sameiningu út-
gerðar- og fiskvinnslufyrir-
tækjanna Básafells hf., á Ísa-
firði og Kambs hf., á Flateyri
undir nafni þess fyrrnefnda.
Nær 80% hluthafa í Kambi hf.,
hafa skrifað undir yfirlýsingu
þess efnis og aðrir munu gera
það á næstu dögum. Reiknað
er með að eignarhlutur hluthafa
Kambs hf., verði 18-20% af
heildarhlutafé Básafells hf., en
nákvæm prósentutala fæst ekki
fyrr en ársreikningar fyrir árið
1996 liggja fyrir.

Í samningnum er gert ráð
fyrir að áframhaldandi línu-
útgerð frá Flateyri til hráefnis-
öflunar fyrir saltfiskvinnslu
Kambs á Flateyri og fyrir
bolfiskvinnslu Básafells hf., á

Ísafirði. Kambur hf., var með
um 2.200 tonna þorskígildis-
kvóta og því verður Básafell
hf., með um 12.000 tonna
þorskígildiskvóta að lokinni
sameiningu, og því fimmta
stærsta útgerðarfyrirtæki lands-
ins. Engar breytingar munu
vera fyrirhugaðar á starfs-
mannamálum fyrirtækisins á
Flateyri, en Hinrik Kristjáns-
son, framkvæmdastjóri Kambs
hf., mun gegna starfi fram-
leiðslustjóra allrar bolfisk-
vinnslu fyrirtækisins.

Kambur hf., gerði út fimm
báta, Gyllir, Jónínu, Styrmir,
Stakk og Jóhannes Ívar og
verður sá síðastnefndi seldur
innan skamms með um 100
tonna þorskígildiskvóta.

Höfuðstöðvar Básafells hf., eru í Norðurtangahúsinu á
Ísafirði.

Vetrarkyrrð við Pollinn

Vestfirðir

Hamrahlíðarkór-
inn á ferð og flugi
Kór Menntaskólans við

Hamrahlíð verður á ferð og
flugi um norðanverða Vestfirði
helgina 7.-10. mars nk. Á ferð
sinni um Vestfirði mun kórinn
syngja víða en hápunktur
ferðarinnar verða síðdegistón-
leikar sem haldnir verða í Ísa-
fjarðarkirkju, sunnudaginn
9. mars.

Kór Menntaskólans tók til

starfa árið 1967 og hefur frá
upphafi verið undir stjórn
Þorgerðar Ingólfsdóttur. Kór-
inn er skipaður tæplega 80
lífsglöðum ungmennum sem
öll stunda nám við skólann.
Hér er um að ræða aðra heim-
sókn kórsins til Vestfjarða en
sú fyrri var farin fyrir tæpum
þrjátíu árum.

Vestfirðir

Drangajökull fram
um 737 metra

Mælingar jöklamælinga-
manna, sem fram fóru síðast-
liðið haust, leiddu í ljós að
Drangajökull hafði þá ruðst
fram um 737 metra í Leiru-
firði á einu ári. Er jökullinn
nú kominn aftur þangað sem
hann náði er Sléttuhreppur
fór í eyði fyrir tæpum fjörutíu
árum.

Þessar upplýsingar koma

fram í nýju fréttabréfi Jökla-
rannsóknarfélagsins. Þar
segir einnig að ekki sé víst
að jökullinn sé lagstur, en í
stríðsbyrjun hafi verið gang-
ur í honum í samfleytt fjögur
ár og framrásin numið einum
kílómetra. Í Kaldalóni foss-
aði jökullinn fram af Úfnum
sem nú er alveg horfinn í
jökulinn.

Stjórn ASV vill slíta samningaviðræðum

Ástandið með því svartara
Stjórn ASV ályktaði á fundi

sínum á sunnudag að fullreynt
sé að ekki náist samkomulag
um nýja kjarasamninga í við-
ræðum við atvinnurekendur. Í
ályktun stjórnar sambandsins
segir að samningar hafi nú
verið lausir í nærri tvo mánuði
og að ekki sé viðræðugrund-
völlur um eitt eða neitt miðað
við viðbrögð atvinnurekenda
hingað til. Viðræðunum beri
því að slíta nú þegar og búa
félögin undir leyfileg átök til
að fá launaleiðréttingu strax.
,,Næsta skref að mínu mati er
að kalla fram stóru samninga-

nefndina og við höfum tilkynnt
félögunum að búa sig undir
það. Það er þó háð því að
eitthvað gerist á næstu dögum.
Með þessari ályktun voru við
einnig að kanna viðbrögð
sáttasemjara, því við vitum
ekki hvað lögin þýða, og þá á
ég við hvort það sé í höndum
sáttasemjara að segja til um
hvenær viðræður eru fullreynd-
ar, eða hvort það er okkar að
ákvarða þar um,” sagði Pétur
Sigurðsson, forseti ASV í sam-
tali við blaðið í gærdag.
Í ályktun stjórnar ASV segir
ennfremur: ,,Kaupmáttarrýrn-

un verkafólks á þjóðarsáttar-
tímabilinu átti ekki að vera fórn
til framtíðar. Uppskeran af
endurreisn efnahagslífsins átti
ekki bara að vera hærri laun til
ráðherra og ríkismannsins eins
og nú er reyndin. Aldrei er
minnst á verðbólguvanda þegar
kjaradómur deilir út dúsum til
hálaunahópa sem verkafólk
borgar kaup með sköttum
sínum. Enginn ábúðarfullur
forsætisráðherra kemur þá fram
í sjónvarpi og varar við afleið-
ingunum. Þessi pólitíski lodd-
araleikur er alltaf tekinn upp,
slag í slag, þegar líður að samn-

ingaviðræðum við verkafólk á
almennum vinnumarkaði.”
,,Ef ekkert gerist í dag eða á
morgun erum við komnir í góð
mál. Ef svo fer, köllum við
stóru samninganefndina saman
um helgina, þar sem tekin
verður endanleg afstaða og sett
fram tilmæli til félaganna um
verkfallsboðun. Mér sýnist allt
vera mun erfiðara nú. Vinnu-
veitendur hafa engu slakað út
og miðað við þann tíma sem
farið hefur í þetta, sem og þær
væntingar sem voru uppi, tel
ég að ástandið sé með því
svartara,” sagði Pétur.
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?Spurningin
Hvað ætlar þú
að gera fyrir
eiginkonuna á
sunnudaginn?

LeiðariÍ upphafi skyldi endirinn skoða
Þegar stjórnmálamenn þurfa á því að halda að almenningur gleymi

umdeildum málum, sem þeir ætla að berja í gegn, kemur ekkert þeim
betur en að umræðunni sé beint að vafasömum málum í höndum
kolleganna. Gott dæmi um þetta er værðin sem nú umlykur fyrirætlanir
stjórnarflokkanna um að heimila veðsetningu fiskikvótans, en það mál
þolir illa dagsljós. Nú snýst allt um álver í Hvalfirði, hvalveiðar eða
hvalaskoðun.

Álver og hvalveiðar. Bæði eru þessi mál mikilvæg fyrir þjóðarbúið.
Nýtt álver kemur til með að færa okkur umtalsverða fjármuni. Sama
gildir um hvalveiðar. Samt er mikill ágreiningur uppi um byggingu álvers
og við að hefja hvalveiðar á ný. Ástæðan: Hagsmunaárekstrar.

Álversráðherrann reiknar atvinnutækifærin til tekna á tólf þúsund,
atvinnutækifærunum sem hann lofaði fyrir aldamót. Bændurnir í Kjósinni
óttast aftur á móti um atvinnuöryggi sitt. Vistvænt landbúnaðarumhverfi
þeirra er í hrópandi andstöðu við reykháfa stóriðjunnar. Slóði
peningavaldsins í stóriðjugeiranum um víða veröld er ekki traustvekjandi.
Sporin hræða. Ótti bændanna er því afar skiljanlegur. Á móti eru
Skagamenn einkar borubrattir. Þeir skrifa óhikað á álversvíxilinn enda á
álverið að vera hinu megin við fjallið þeirra. Sjálfir hafa þeir fengið nóg
af sementsrykinu.

Umræða um hvalveiðar er eina ferðina enn á dagskrá. Margir
þingmanna okkar vita ekki í hvora löppina þeir eiga að stíga.

Peningahringl stórra hagsmunaaðila glymur í eyrum þeirra og firrir þá
allri hugsun. Óttinn yfirskyggir rökhyggjuna. Ferðamálaráð ályktar gegn
hvalveiðum en snæðir síðan hvalkjöt með þeim mun meiri velþóknun
í veislusölum.

Grænfriðungar hafa um langt skeið haft ómældar tekjur af því að
selja öldnum, stöndugum konum í Ameríku (og kannski víðar) áskrift að
myndböndum með ,,hvalnum þeirra�, og hafa jafnvel komið á
ættleiðingu hvala til þessa ríka fólks, sem er að deyja úr leiðindum yfir
aurunum sínum. Og nú er jafnvel svo komið fyrir veiðiþjóðinni sjálfri, að
margir þegnar landsins telja þann vaxtabrodd helstan í atvinnulífi
okkar, að hafa hvalina til sýnis fyrir útlendinga. Öðru vísi mér áður brá.

Menn eru almennt að vakna til vitundar um að auðlindir jarðar eru
ekki óþrjótandi. Erlendis hafa bændur rekið sig illilega á að uppskerum
verður ekki endalaust fjölgað með áburðaraustri. Gróðurmoldin nær
ekki að endurnýjast og einfaldlega deyr. Sama lögmál gildir í hafinu.
Jafnvel stóru, dýru flaggskipin með öllum græjunum, veiða ekki það
sem ekki er til. Sjálfbær nýting allra auðlinda er ekki bara sjálfsögð,
heldur ekki síður nauðsynleg. Að öðrum kosti raskast allt jafnvægi í
náttúrunni. Rányrkja er aftur á móti glæpur.

Sjá menn heiminn fyrir sér hálfri öld eftir að fiskar sjávarins, dýr
merkurinnar og fuglar heimsins hafa verið friðuð mannskepnunni til
augnayndis? s.h.

Konráð Eggertsson um ferðaþjónustu og hvalveiðar

Geta farið vel saman
Allt bendir til að starfshópur

á vegum sjávarútvegsráðherra
muni mæla með að Íslendingar
hefji hvalveiðar að nýju eftir
áralangt hlé. Um leið og þetta
spurðist út, rak ferðaþjónustan
í landinu upp ramakvein og
lagðist alfarið gegn þessum
hugmyndum. Aðilar, sem hafa
farið með ferðamenn í hvala-
skoðunarferðir, halda því fram
að sú grein ferðaþjónustunnar
muni þurrkast út ef af hval-
veiðum verður.

Konráð Eggertsson á Ísa-
firði, þekkja allir landsmenn
vegna baráttu hans fyrir áfram-
haldandi hvalveiðum. En Kon-
ráð tengist einnig ferðaþjón-
ustu og býður hann m.a. ferða-
mönnum upp á ferðir á sumrin
í Vigur í Ísafjarðardjúpi.

BB hafði samband við Kon-
ráð vegna þessa máls og spurði
hann fyrst hvað honum þætti
um viðbrögð ferðaþjónustuað-
ila?

„Þetta eru menn sem læra
aldrei af reynslunni. Ferða-
þjónustan á Íslandi virðist ekki
skilja mælt mál og ég vill líkja
þeim við Grænfriðunga vegna
þess að þeir vilja ekki heyra
staðreyndir. Það var fundur í
Reykjavík um daginn á vegum
Sjávarnytja, þar sem norskur
embættismaður útskýrði hvað
gerðist í Noregi eftir að Norð-
menn hófu hvalveiðar. Ferða-
mannastraumur hefur snar-
aukist í Noregi eftir að hval-
veiðarnar hófust og það er ekk-
ert sem bendir til að Norð-
mennirnir hafi ekki verið að
gera rétt með ákvörðun sinni.

Einnig var fenginn á fundinn
bandarískur fiskkaupandi,
Bruce Galloway að nafni, en
hann rekur 135 skyndibitastaði.
Hann hafði ekkert við hval-
veiðar að athuga, svo fram-
arlega sem þær væru stundaðar
á vísindalegum grunni.

Síðan fær Sölumiðstöð hrað-
frystihúsanna einhverja aðila
sem þóknast þeim, til að vara
við því að hefja hvalveiðar á
þessari stundu. Málið er bara
það, að ef við gerum þetta ekki
núna, þá verða líkurnar minni
og minni með hverju árinu sem
líður.“

En hvernig er það Konráð,
ert þú ekki báðum megin við
borðið sem hvalveiðimaður og
ferðaþjónustuaðili?

„Málið er, að þetta getur
farið mjög vel saman og ég
skal nefna þér dæmi: Á meðan
Hvalur hf. rak hvalstöðina í
Hvalfirði, þá var byrjað á því
að fara með fullar rútur af
ferðamönnum til að skoða
skurðarplanið hjá Hval hf. Þar
varð reka burtu fólk í stórum
hópum vegna þess að það
komst ekki fyrir. Þarna þyrfti
einmitt að útbúa góða aðstöðu

fyrir ferðamenn, t.d. hús sem
þeir gætu verið í og séð yfir
vinnslusvæðið. Það bættist
mest við ferðamannastrauminn
í Noregi þar sem vinnsla hvals
fór fram, þ.e.a.s. á Lofoten
svæðinu og mér skilst að þar
fari fram hvalaskoðunarferðir
samhliða, þannig að þetta fer
allt mjög vel saman.“

Hefur þú verið að fara í
hvalaskoðunarferðir Konráð?

„Nei, við höfum ekki boðið
upp á það, en við erum tilbúnir
til að sýna hvali og alla skapaða
hluti. Þessir aðilar innan ferða-
þjónustunar eru svo miklir
helvítis drulludelar að um dag-
inn, þegar þeir voru búnir að
bjóða einhverjum útlendingum
í mat á Hótel Sögu, þá gengu
þeir um eins og grenjandi ljón
við að reyna útvega sér hvalkjöt
- og fengu það.“

En hverjar eru líkurnar á að

sem hann lætur ofan í sig.“
Konráð hefur verið með tvo

báta, Önnu og Halldór Sigurðs-
son ÍS, í ferðum með ferða-
menn á sumrin. Halldór Sig-
urðsson ÍS er yfirbyggður með
gleri og tekur 50 manns í ferð
en Anna  er hraðbátur sem tekur
10 manns. Að sögn Konráðs,
þá býður hann upp á ferðir
nánast hvert sem er á Vest-
fjörðum. Hann er með reglu-
legar ferðir í Vigur einu sinni á
dag alla daga vikunnar yfir
sumartímann og býður upp á
aukaferðir norður á Horn-
strandir og nánast hvert sem
er. En ætlar Konráð að bjóða
ferðamönnum í hvalaskoðunar-
ferðir?

„Já já, við erum til í allt
milli himins og jarðar. Ég sem
ferðaþjónustuaðili býð eftir að
hvalveiðar hefjist - ég ætla að
stunda hvorutveggja.“

hvalveiðar verði leyfðar að
mati Konráðs?

„Peningamennirnir í landinu
eru hroðalega sterkir en ég trúi
bara ekki öðru en hvalveiðar
verði hafnar aftur. Ef við hefj-
um ekki veiðar aftur, þá líst
mér illa á þetta. Það eru alveg
sömu aðferðirnar í gangi hjá
Grænfriðungum við fiskinn í
dag eins og við hvalinn á sínum
tíma. Þeir eru nú þegar farnir
að hóta hinu og þessu í sam-
bandi við fiskveiðar og hafa
t.d. ásett sér að vera búnir að
útrýma öllum frystitogurum
árið 2001. Hvað kemur næst?
Þeir eru farnir að reyna að
stöðva bræðslufiskveiðar hjá
t.d. Bretum og Dönum. Hvað
segja peningamennirnir ef
loðnuveiðarnar hér við land
verða stöðvaðar? - nú, hvalur-
inn verður að hafa eitthvað að
éta - þetta er ekkert smávegis

Konráð Eggertsson á siglingu um Ísafjarðardjúp ásamt forsetahjónunum, þeim Guðrúnu Katrínu Þorbergsdóttur og Ólafi
Ragnari Grímssyni.

Úlfar Ágústsson, kaup-
maður:

�Ég hef nánast alltaf
keypt fyrir hana blóm og
hef líka yfirleitt alltaf fært
henni kaffi í rúmið. Ég hef
nú ekki gert neitt meira fyrir
hana á konudaginn, nema
þá að vera góður við hana
eins og ég er alltaf - eða
þannig. Konudagurinn er
enginn stórhátíðardagur
en hann er einn af þessum
mörgu góðu dögum sem
gefa lífinu gildi. Þegar
maður er vel giftur, þá vill
maður minnast þess með
einhverjum hætti, en mað-
ur getur ekki verið með
stórhátíðardaga alla daga.�

Konudagurinn er á n.k.
sunndag, en á þeim degi
hefur skapast sú hefð að
eiginmenn reyna að gleðja
konur sínar með einhverj-
um hætti. Flestir redda sér
fyrir horn með blómum, en
aðrir leggja meira á sig í
viðleitni sinni við að þókn-
ast eiginkonum sínum og
gera daginn sem ánægju-
legastan fyrir þær. Eigin-
konur gleðja eiginmenn
sína á bóndadaginn, og
mælir BB með að karlar
hafi nú að markmiði að slá
konum sínum við hvað
þetta varðar - þær eiga það
svo miklu meira skilið.
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Gardínubúðin ehf.

Hafnarstræti 8 • Ísafirði • Sími 456 3430

– Allt til sauma –

Við seljum ellefu
 tegundir af garni

Peer Gynt • Smart • Lanett • Sisu
Superwash • Mon Ami Mam'sell
Petit Classic • Soft • Mor AAse

Prjónablöð • Heklublöð
 Plötulopi • Hespulopi • Hosuband

Nýtt frá

Stretch • velúr
flauel í pils,
kjóla og boli

Púðar
Dúkar

Veggmyndir
Klukkustrengir

Til að sauma út

Gardínuefni
frá kr. 450 pr. meter

Í vesti, jakka
og  peysur

Jón Tynes, félagsmálastjóri Ísafjarðarbæjar skrifar

Að gefnu tilefni - um fyndni
sem var illa í stakk búin

Í báðum bæjarblöðunum í
síðustu viku kemur fram hjá
pistlahöfundum, viðhorf sem
endurspegla tortryggni gagn-
vart aðfluttu fólki sem kemur
hingað til starfa, svo ekki sé
talað um þá sem ráða sig til
starfa hjá bæjarfélaginu. Pistla-
höfundar hvor um sig, hliðra
að hluta til staðreyndum, en
það er ef til vill bara til að færa
í stílinn.

Ég verð að játa það að þetta

hefur komið mér talsvert á
óvart. Ekki síst vegna kynna
minna áður fyrr af Ísfirðingum
og eftir að hafa orðið vitni að
einstökum móttökum þeirra
þegar flóttamenn komu hingað
í fyrra sumar.

Getur það verið að þessi
viðhorf - tortryggni blundi
aðeins hjá þessum tveimur
pistlahöfundum? Ég ætla rétt
að vona að þeir eigi sér fáa
stuðningsmenn. Annars væri

illa farið fyrir þessu byggðar-
lagi. Tortryggni byggir nefni-
lega á vanþekkingu, þröngsýni,
ósveigjanleika og minnimátt-
arkennd. Öðruvísi er farið með
íslensku þjóðina. Hún hefur
með víðsýni og stolti valið
marga brottflutta Ísfirðinga til
forustu, bæði í stjórnmálum og
atvinnurekstri.

Ég tel að við sem hér búum
eigum að fara eins að. Við eig-
um að laða til bæjarins nýja

íbúa. Með þeim eigum við að
efla og bæta atvinnu- og mann-
lífið í bænum okkar. Og ef
einhver þeirra verður valinn til
forustu, þá er það hið besta
mál. Við getum ekki leyft okk-
ur hugarfar eins og fram kemur
í fyrrnefndum pistlum. Við höf-
um ekki efni á því. Við verðum
að beisla allt jákvætt hugarfar
sem við eigum til að tryggja
framtíð okkar í faðmi fjallanna
bláu. Jón Tynes.

Meirihluti starfsfólks leikskólans Hlíðarskjóls á Ísafirði segir upp störfum

Óánægja meðal starfsfólks vegna vanefnda
á samningi um úrbætur á húsnæði skólans

Meirihluti starfsfólks leik-
skólans Hlíðarskjóls á Ísafirði,
hefur sagt upp störfum vegna
vanefnda á samningi, sem
gerður var við stjórnendur
Ísafjarðarbæjar um úrbætur á
húsnæði leikskólans. Í bréfi
sem starfsfólkið sendi foreldr-
um barna á Hlíðarskjóli í gær,
kemur fram að starfsmennirnir
eru orðnir langþreyttir á skiln-
ings- og framkvæmdaleysi
bæjaryfirvalda og því hafi þeir
ekki séð sér annan kost í
stöðunni en að segja upp
störfum frá og með 1. febrúar
síðastliðnum. Fræðslunefnd
bæjarins hefur þegar verið
greint frá uppsögnum starfs-
mannanna og að óbreyttu er
fyrirsjáanlegt að eingöngu
verði tveir starfsmenn við störf
eftir 1. maí og  enginn eftir 1.
júní.

Rekstur leikskólans Hlíðar-
skjóls hefur verið á undanþágu
frá árinu 1993 vegna bágs
ástands húsnæðisins og var sú
undanþága framlengd um eitt
ár þann 1. september síðast-
liðinn. Starfsfólk leikskólans
neitaði í ágúst á síðasta ári að
starfa áfram við skólann, nema
ákveðnar úrbætur færu fram á
húsnæðinu og var gerður skrif-
legur samningur um þær fram-
kvæmdir á milli forstöðukonu
skólans og bæjarstjórans á
Ísafirði. Við þann samning
hefur bæjarfélagið ekki staðið
að mati starfsfólksins og því
hafa níu af tólf starfsmönnum
nú sagt upp störfum.

Engin viðbrögð frá
bæjaryfirvöldum

Ingigerður Stefánsdóttir,
leikskólastjóri á Hlíðarskjóli,
sendi umdæmisskrifstofu
Vinnueftirlits ríkisins á Ísa-
firði, bréf þann 22. janúar
síðastliðinn, þar sem hún óskar
upplýsinga um hvað Vinnu-
eftirlitið hyggst gera vegna
vanefnda bæjaryfirvalda. Í
svari Júlíusar Más Þórarins-
sonar, umdæmisstjóra, kemur
fram að þegar bráðabirgða
rekstarleyfi var veitt þann 1.
september síðastliðinn, hafi
Vinnueftirlitið hafi gert þá
kröfu til bæjaryfirvalda að þau
legðu fram áætlun um úrbætur
hið fyrsta eða eigi síðar en 15.
september 1996. ,,Vinnueftir-
liti ríkisins á Ísafirði hefur ekki
fengið nein viðbrögð við þessu
bréfi, og mér er ekki kunnugt
um að svar hafi borist til
forstjórans,” segir Júlíus m.a. í
svarbréfi sínu og á þá við
forstjóra Vinnueftirlits ríkisins,
Eyjólf Sæmundsson.

Sama dag og Ingigerður
sendir umdæmisstjóra Vinnu-
eftirlitsins á Ísafirði framan-
greint bréf, ritaði hún forseta
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar,
Þorsteini Jóhannessyni, bréf,
þar sem hún gerði forsetanum

kjölfarið, yrði ekkert að gert í
málefnum skólans. ,,Það segir
sig sjálft að ég get ekki rekið
leikskólann án starfsfólks. Ég
hef margoft rekið á eftir
bæjaryfirvöldum um að staðið
yrði við þær úrbætur sem
samningurinn hljóðaði upp á,
en því miður hefur bæjarfélagið
ekki staðið við sinn hluta
samningsins. Starfsfólkið er
einnig óánægt með að fá engin
svör varðandi byggingu nýs
leikskóla. Húsnæði Hlíðar-
skjóls verður lokað 1. sept-
ember nk., eftir rúma sex

mánuði, og í dag liggur ekki
fyrir nein framkvæmdaáætlun
um byggingu nýs leikskóla,
aðeins áætlun um 80 milljóna
króna framlag til byggingar nýs
leikskóla.”

Framkvæmdaáætlanir
vegna nýs leikskóla

liggja ekki fyrir
Kristján Þór Júlíusson, bæj-

arstjóri Ísafjarðarbæjar sagðist
í samtali við blaðið, ekki hafa
móttekið nein uppsagnarbréf

svara því. Þeir hafa að vísu
svarað því með afgreiðslu
fjárhagsáætlunar þar sem gert
er ráð fyrir 80 milljóna króna
framlagi til byggingu nýs
leikskóla á árinu,” sagði Kristj-
án Þór.

Aðspurður um hvort tekin
hefði verið ákvörðun um stað-
setningu leikskólans, hvenær
framkvæmdir myndu hefjast og
hvenær þeim yrði lokið, sagðist
Kristján Þór ekki geta svarað
því á þessari stundu.

grein fyrir stöðu mála varðandi
vanefndir á umræddum samn-
ingi. Í bréfinu kemur fram að
starfsfólk Hlíðarskjól hafi
staðið við sinn hluta samn-
ingsins, sem var að opna yngri
deildina á nýjan leik og að taka
inn fleiri börn. Í bréfinu fer
leikskólastjórinn þess á leit við
forseta bæjarstjórnar að hann
upplýsi starfsfólkið um fram-
kvæmdaáætlanir bæjaryfir-
valda um byggingu nýs leik-
skóla, sem og að veittar verði
upplýsingar um framtíðar-
áætlanir bæjaryfirvalda varð-
andi Hlíðarskjól.

Vel unnin störf
við erfið skilyrði

Í svarbréfi forseta bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar, þakk-
ar forsetinn leikskólastjóranum
þann áhuga sem hún sýnir starfi
sínu fyrir bæjarfélagið auk þess
sem hann færir starfsfólki
leikskólans þakkir fyrir vel
unnin störf við erfið skilyrði.
Síðan segir forseti bæjarstjórn-
ar: ,,Því miður var mér ekki
ljóst fyrr en með bréfi þínu að
þær úrbætur, sem um var rætt í
samkomulagi því sem þú vitnar
til, hefðu ekki náð fram að
ganga. Mér er tjáð að vonir
standi til að verkjum ljúki í
þessari viku.” Bréf þetta ritar
forseti bæjarstjórnar 4. febrúar
síðastliðinn og í gær, þriðju-
daginn 18. febrúar, hafði ekki
tekist að ljúka framangreindum
verkum.

Síðar í bréfi sínu segir
Þorsteinn: ,,Fjárhagsáætlun
bæjarsjóðs fyrir árið 1997 var
samþykkt þann 30. janúar s.l.,
og ekki var unnt að gefa nein
svör við gangi varðandi fram-
kvæmdir við nýjan leikskóla
fyrr en að lokinni afgreiðslu
fjárhagsáætlunar. Þar er gert
ráð fyrir 80 milljónum króna
framlagi til nýs leikskóla og
jafnhliða er gert ráð fyrir því
að rekstur Hlíðarskjóls og
Skólaskjóls muni leggjast af
þegar hinn nýi skóli kemst í
gagnið. Áætlanir fræðslu-
nefndar liggja til þess að það
geti orðið í lok ágúst nk., en
vonandi verður innan tíðar unnt
að gefa út nákvæmari tíma-
setningar í þessu efni.”

Skólinn ekki rekinn
án starfsfólk

Ingigerður Stefánsdóttir,
leikskólastjóri sagði í samtali
við blaðið í gærdag, að níu af
tólf starfsmönnum Hlíðar-
skjóls, hefðu nú þegar sagt upp
störfum, ein hætti fljótlega
vegna barnsburðar og önnur
hætti innan skamms af per-
sónulegum ástæðum. Þá væri
hún orðin eini starfsmaður
leikskólans og væntanlega
myndi uppsögn hennar fylgja í

frá starfsfólkinu, en sagðist þó
hafa fengið vitneskju um að
uppsagnirnar ættu við rök að
styðjast. ,,Bæjarfélagið snýr
ekki upp á hendina á fólki.
Þetta fólk hefur sagt upp
störfum og ég geri ráð fyrir
því, ef uppsagnirnar ganga
eftir, að leikskólanum verði
lokað. Flest þeirra atriða sem
voru í samningnum hafa verið
uppfyllt en eitthvað mun vera
eftir sem vonandi verður klárað
sem fyrst. Hvað varðar bygg-
ingu nýs leikskóla, þá verða
pólitískt kjörnir fulltrúar að
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TRYGGVI GUÐMUNDSSON HDL
HAFNARSTRÆTI 1 • ÍSAFIRÐI •      % 456 3940 & 456 3244 • o 456 4547

Fasteignaviðskipti
Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins

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

á skrifstofunni að Hafnarstræti 1, 3. hæð.

í fjölbýlishúsi. Verð: 6.000.000,-
Stórholt 11: 80 m² íbúð á 2 hæð
í fjölbýlishúsi ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 6.900.000,-
Stórholt 11: 72,6m² íbúð á 1.
hæð í fjölbýlishúsi. Verð: 4.500.000,-

 2ja herbergja íbúðir
Hlíf II: 65,7m² íbúð á 1. hæði í
Dvalarheimili aldraðra. Íbúðin er
laus. Tilboð óskast.
Hlíf II: 50,4 m² íbúð á 4 hæð í
Dvalarheimili aldraðra. Verð:
6.100.000,-
Hlíf II: 50,4m² íbúð á 2. hæð í
Dvalarheimili aldraðra Verð:
6.100.000,-
Urðarvegur 78: 73m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi.
Verð: 5.400.000,-

 Atvinnuhúsnæði
Silfurgata 6: verslunarhúsnæði
á neðri hæð í tvíbýlishúsi í hjarta
bæjarins. Verð: 5.000.000,-

Urðarvegur 25 - Hraunprýði:
155m² 5-6 herbergja íbúð á 2
hæðum að hluta í tvíbýlishúsi
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari
eign möguleg. Tilboð óskast.

 3ja herbergja íbúðir
Aðalstræti 20: 98m² íbúð á 2.
hæð t.v. í fjölbýlishúsi ásamt  sér-
geymslu. Verð: 7.200.000,-
Hlíðarvegur 27: 76m² íbúð á efri
hæð tvíbýlishúsi ásamt 35m²
bílskúr. Mögulegt að taka bíl uppí
Verð: 5.500.000,-
Seljalandsvegur 67: 107m² íbúð
á neðri hæð í tvíbýli. Verð:
6.000.000,-
Stórholt 7:  74,6 m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.100.000,-
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 3. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
4.900.000,-
Stórholt 9: 74,6m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.300.000,-
Stórholt 11:  80m² íbúð á 3 hæð

Hafraholt 14: 144,4m² raðhús á
tveimur hæðum, ásamt bílskúr.
Verð: 9.500.000,-
Hafraholt 28: 144,4m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Verð: 9.500.000,-
Hliðarvegur 26a: 120m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt kjall-
ara. Verð: 6.700.000,-
Hrannargata 4: 257,6m² einbýlis-
hús á 3 hæðum ásamt kjallara og
bílskúr. Skipti á minni eign mögu-
leg. Tilboð óskast.

 Einbýlishús / raðhús:
Bakkavegur 23: 133,6m² einbýl-
ishús úr timbri á einni hæð ásamt
bílskúr. Tilboð óskast.
Fagraholt 2: 160m² einbýlishús
á einni hæð ásamt tvöföldum
bílskúr. Tilboð óskast.
Fjarðarstræti 18: 120,6m² einbýl-
ishús á þremur hæðum ásamt
bílskúr. Mikið endurnýjað. Skipti
möguleg. Verð: 11.500.000,-

Túngata 21: 77,8m² 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
í þríbýlishúsi. Skipti möguleg á einstaklingsíbúð.

Verð: 5.600.000,-

Engjavegur 31:  92,1m² 4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tví-
býlishúsi. Mikið uppgerð. Verð:
5.900.000,-
Fjarðarstræti 38: 130m² 5 her-
bergja íbúð á 2 hæðum
í þríbýlishúsi. Hagstæð lán fylgja.
Verð: 6.500.000,-
Pólgata 4: 136 m² 5 herbergja
íbúð á 2 hæð í þríbýlishúsi ásamt
litlum bílskúr. Verð: 5.500.000,-
Seljalandsvegur 20: 161,2m² 5-
6 herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýl-ishúsi ásamt stórum bílskúr.
Mjög fallegt útsýni. Verð:
10.700.000,-
Stórholt 7: 116m² 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð til vinstri  í fjölbýlis-
húsi. Verð: 7.400.000,-
Stórholt 7:  116m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð. t.h. í fjölbýlishúsi.
Tilboð óskast.
Stórholt 11: 103m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi ásamt
bílageymslu. Íbúðin er laus fljót-
lega. Verð: 7.800,000,-
Túngata 12: 98,9m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Mikið
uppgerð. Verð: 6.700.000,-

Skipagata 11: 78 m² einbýlishús
á tveimur hæðum Húsið er laust
strax. Tilboð óskast.
Stakkanes 4: 144 m² raðhús á 2
hæðum ásamt bílskúr og sólstofu.
Skipti möguleg á Eyrinni. Verð:
9.900.000,-
Stakkanes 6: 144 m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr og
sólstofu.  Verð: 11.600.000,-
Strandgata 3: 106m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt geymslu-
skúr. Tilboð óskast
Sunnuholt 6: 231,7m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Verð: 13.500.000,-
Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt innbyggð-
um bílskúr. Verð: 11.800.000,-

 4-6 herbergja íbúðir

Aðalstræti 19:  110 m² 5 her-
bergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi.
Verð: 6.800.000,-
Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 her-
bergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.900.000,-

Engjavegur 12: 210m² einbýlishús á tveimur hæðum,
ásamt innbyggðum bílskúr. Verð: 10.500.000,-

Sólgata 5: 102m² 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum
í norðurenda í tvíbýlishúsi. Verð: 5.000.000,-

Þrautarganga ungrar ísfirskrar

sjómannsekkju við stjórnkerfið

Sjómenn eru lítils
virtir í íslensku

samfélagi
Í byrjun næstu viku eru

liðnir sjö mánuðir frá því
kúffiskskipið Æsa ÍS 87,

sökk skammt úti fyrir
mynni Arnarfjarðar. Með

skipinu fórust tveir menn,
þeir Hörður Sævar

Bjarnason, skipstjóri og
Sverrir Halldór Sigurðs-

son, stýrimaður. Fjórir
skipverjar komust lífs af
og var það einungis fyrir
dugnað eins þeirra sem

kafaði ofan í ískaldan
sjóinn til að losa gúmmí-

bátinn sem var fastur.
Enginn veit um orsakir

slyssins og meðal þeirra,
sem vildu vilja vita ástæð-

una, er Kolbrún Sverris-
dóttir, eiginkona Harðar
og dóttir Sverris. Um sjö

mánaða skeið hefur
Kolbrún og börn hennar

og Harðar, sem og nánir
ættingjar þeirra Harðar og
Sverris, þurft að glíma við

sorgina, sorg sem er
kannski stærri fyrir þær
sakir að enn er óútskýrt

hvað olli slysinu. Kolbrún
hefur reglulega haft

samband við Rannsókn-
arnefnd sjóslysa og óskað

upplýsinga um málið, en
einungis fengið þau svör
að á meðan á rannsókn

standi, séu ekki veittar
neinar upplýsingar, hvorki

til hennar sem náins
ættingja né annarra.

Kolbrún er að vonum ekki
sátt við framgang mála

og hefur því persónulega
haft samband við Halldór

Blöndal, samgönguráð-
herra og  upplýsinga-

fulltrúa Varnarliðsins
vegna málsins. Þá ritaði

Arnar Pálsson, systur-
sonur Sverris heitins,

forsætisráðherra bréf fyrir
um tveimur mánuðum,

þar sem hann óskaði
svara við ákveðnum

spurningum, en engin
svör hafa borist frá

ráðherra. Þrautalending
Kolbrúnar var að rita

öllum þjóðkjörnum
þingmönnum og ráðherr-

um íslenska lýðveldisins
bréf, þar sem hún fór

fram á aðstoð þeirra til að

upplýsa hvað hefði ollið
slysinu. Á mánudag hafði

aðeins einn þeirra,
Margrét Frímannsdóttir,
formaður Alþýðubanda-

lagsins, haft samband við
Kolbrúnu og gaf hún

loforð um að málið yrði
tekið upp á Alþingi.

Viljaleysi ráðamanna
,,Í þrautargöngu minni,

eins og ég vil kalla þessa
baráttu mína, hef ég mjög

svo orðið vör við hvað
sjómenn eru lítils virtir í

íslensku samfélagi. Ég og
mínir nánustu eru búnir

að lenda í miklum uppá-
komum, svo miklum að

það er varla einleikið. Ég
hef sjálf verið í stöðugu

sambandi við Rann-
sóknarnefnd sjóslysa, til
þess að fá upplýsingar

um hvað sé hægt að gera
til að varpa ljósi á orsök
slyssins. Mér finnst það

ekki sjálfgefið, að það sé
litið á það sem eðlilegan

hlut, að skip farist í

blíðskaparveðri að
innfjarðarveiðum, 25. júlí

1996. Það fórust tveir
menn og þeir hefðu getað

orðið fleiri. Ég veit að
sjórinn gefur og sjórinn

tekur, en yfirleitt eiga slík
slys sér stað í mann-
skaðaveðri, en ekki í

sumarblíðu. Þess vegna
finnst mér nauðsynlegt að
rannsaka þetta mál og ég

beiti mér fyrir því vegna
þess að mér finnst mér

koma málið við.
Ég veit að það er til fullt af

fólki sem finnst ekki
viðeigandi að ég sé að

vinna í þessu máli, en ég
svara því til, að viljaleysið

er svo mikið hjá ráða-
mönnum þjóðarinnar, að
ef ég geri þetta ekki, yrði
það slysið aldrei upplýst.

Allt snýst þetta um

peninga sem ég á að
sjálfsögðu ekki til sjálf.

Mér finnst það ámælis-
vert, að hjá fiskveiðiþjóð

eins og Íslandi, skuli
aðeins sjö milljónum

króna vera úthlutað til
rannsókna sjóslysa á

meðan tugum milljóna
króna er úthlutað í hin

ýmsu gæluverkefni s.s. til
kvikmyndasjóðs og

jarðasjóðs Landbúnaðar-
ráðuneytisins, svo dæmi

séu tekin,� sagði Kolbrún í
samtali við blaðið.

Neitað um upplýsingar
,,Ég fæ engar upplýsingar

og er því að sjálfsögðu
mjög sár. Ég get ekki einu

sinni fengið upplýsingar
um hvenær rannsóknar-

nefnd sjóslysa kemur

saman. Einu svörin sem
ég hef fengið eru þau að

nefndin komi saman
,,þegar hún næst sam-

an.� Mér finnst slík svör út
í hött og ekki samboðin

íslensku þjóðfélagi. Vegna
þessara svara frá fulltrúa

Rannsóknarnefndar
sjóslysa, Kristjáni Guð-

mundssyni, hafði ég
persónulega samband við

Halldór Blöndal, sam-
gönguráðherra, og hann

hlutaðist til um að neðan-
sjávarmyndir voru teknar

af skipinu í nóvember
síðastliðnum. Þær

myndatökur tókust því
miður ekki sem skyldi.
Arnar Pálsson skrifaði

forsætisráðherra og
óskað hjá honum svara

við mörgum spurningum,
en hann hefur ekki séð
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Munúð nuddsins

ástæðu til að svara bréf-
inu um tveggja mánaða

skeið. Þá hef ég haft
samband við upplýs-

ingafulltrúa Varnarliðsins,
og spurst fyrir um aðstoð

þaðan, en engin svör hafa
heldur komið frá þeim.

Eflaust eru eðlilegar
skýringar á því af hverju
svar hefur ekki borist frá
þeim, þar sem leyfi þarf

frá Bandaríkjunum.� Auk
þessa hafa ættingja

mannanna haft samband
við alþjóðlega björg-

unarsveit, sem sérhæfir
sig í björgunum sem

þessum, björgunarsveitar
sem vinnur öll sín störf í
sjálfboðavinnu, ef frá er
talinn kostnaður vegna

komu þeirra og uppihalds
á meðan á björgun

stendur.
Vegna alls þessa sem á

undan er gengið og þess
áhugaleysis sem er hjá

ráðamönnum þjóðarinnar,
hefur Kolbrún séð sig

knúna til að skrifa öllum
þingmönnum og ráðherr-
um persónulegt bréf, þar

sem hún fer fram á
aðstoð þeirra í málinu. Á

mánudag hafði aðeins
einn þingmaður haft tal af
Kolbrúnu vegna bréfsins,
Margrét Frímannsdóttir,
formaður Alþýðubanda-

lagsins og gaf hún
Kolbrúnu loforð um að
málið yrði tekið upp á

Alþingi. ,,Ég vil að umrætt
sjóslys verði upplýst,

öðrum sjómönnum til
viðvörunar. Það sem

þarna átti sér stað varðar

öryggi annarra sjómanna.
Þá vil ég að lík eigin-

manns míns og föður
verði sótt til þess að hægt

verði að jarðseta þá í
vígðri mold. Hefðu þeir

farist uppi á jökli hefði öllu
verið kostað til þess að
sækja líkin þangað en

fyrst þeir drukknuðu á ég
bara að sætta mig við að

fá ekki jarðneskar leifar
þeirra. Það get ég ekki
samþykkt og mun því

berjast áfram.�

Líf sjómannsins lítið metið
Kolbrún segist hafa

orðið var við ýmsa hluti á
píslargöngu sinni sem

betur mættu fara í
þjóðfélaginu. ,,Þegar

sjóslys eiga sér stað, fá
ekkjurnar sem dæmi, ekki

borgaða krónu í meðlag
fyrr en að fjórum mánuð-
um liðnum og þá er vísað
í lög um horfna menn. Ég

lifi í fámennu samfélagi og
hef fengið mjög góða

aðstoð, en hvar væri ég
stödd ef ég byggi í

tugþúsunda samfélagi,
eins og t.d. á Stór-

Reykjavíkursvæðinu. Ég
er hrædd um að ég hefði

gleymst fljótt. Það var
reynt að fá undanþágu
fyrir mig vegna greiðslu

meðlags en því var alfarið
neitað. Það voru einungis

lífeyrissjóðurinn og
Samábyrgð Íslands á

fiskiskipum sem sáu ekki
ástæðu til að fara eftir

lögum og því greiddu þeir
mér nær strax. Ég vil fá

að nota þetta tækifæri til
að þakka þeim fjölmörgu
sem hafa aðstoðað mig í

mínum erfiðleikum, án
allra þeirra hefði baráttan

við sorgina og lífið verið
mun erfiðari.

Ég held að allflestir
sjómenn á Íslandi geri sér
ekki grein fyrir hversu lítið

mannslífið er metið til
sjós. Samkvæmt lögum
nr. 34/1985, sem kallast

,,Lög um líf og örorku-
bætur� eru hæstu bætur
tvær milljónir króna. Það
fer síðan eftir aldri þess
sem deyr, hversu háar

bætur ættingjar fá. Það er
Alþingi sem ákvarðar

þessar bætur og ég veit til
þess að Guðmundur

Hallvarðsson, alþingis-
maður, hefur tekið þetta

mál reglulega upp á þingi,
en aldrei komið því í gegn
að bæturnar yrðu hækk-

aðar. Á því sést best
hversu lítið sjómannslífið

er metið. Ástæðan fyrir
þessu er einfaldlega sú að
útgerðaraðilarnir eru miklu

sterkari í þinginu. Sjó-
mannastéttin á greinilega
ekki jafn sterka málsaðila

á þingi og útgerðar-
mennirnir.�

En er Kolbrún bjartsýn á
að þrautargangan fari að

taka enda?
,,Ég segi einungis það,

að ef ég á engan máls-
vara af 63 þingmönnum,
þá sé ég ekki ástæðu til

að slíta skónum mínum í
næstu kosningum til að

kjósa þetta fólk til áhrifa-
starfa í þjóðfélaginu.�

Til þjóðkjörinna þingmanna og
ráðherra íslenska lýðveldisins

Ég undirrituð skrifa yður þetta bréf með von um
að vekja upp umræðu, jafnt innan Alþingis sem
utan, varðandi öryggismál sjómanna, rannsóknir
sjóslysa og þá fjármuni sem varið er til þessara mála
af íslenska ríkinu.

Forsaga málsins er sú að þann 25. júlí sl., fórst
kúffiskveiðiskipið Æsa ÍS-87. Með henni fórst
eiginmaður minn og faðir. Ég geri mér fulljóst að ég
er ekki sú eina sem hef þurft að upplifa missi af
völdum sjóslysa. Ég hef aftur á móti einsett mér að
leita leiða að þetta slys verði upplýst og mun ekki
sætta mig við að fá engin svör.

Aðstæður þennan dag sem Æsa fórst voru mjög
góðar, blankalogn og þar af leiðandi gott sjóveður.
Skipið var ekki með veiðarfærin úti, heldur bjóst
það til heimferðar þegar það sökk skyndilega á 10-
15 mínútum, rétt við landsteinanna. Flest sjóslys
verða í mannskaðaveðrum, en þó ekki öll, og þetta
tiltekna slys, við þessar góðu aðstæður, verður ekki
skrifað á veðurguðina. Það er með öllu óútskýranlegt
og verður aldrei upplýst miðað við óbreytt
aðgerðarleysi stjórnvalda, nema með getgátum.

Fyrstu dagana eftir slysið var okkur ættingjum
gefnar vonir um að skipið yrði fært á grynnra dýpi
og einnig var látið í það skína að Landhelgisgæslan
og jafnvel Varnarliðið, myndu vinna að þessu máli
og skipið yrði jafnvel tekið upp og í það minnsta,
yrði þess freistað að ná líkum mannanna.

Nú eru næstum sjö mánuðir liðnir og í þessu máli
hefur hvorki gengið né rekið, utan þess að Halldór
Blöndal, samgönguráðherra, lét gera neðansjávar-
myndatöku í nóvember síðastliðnum, sem sýnir að
með hliðsjón af myndatöku sem gerð var daginn
eftir slysið, að litlir straumar eru á þessum stað og
allt sem þar var í júlí er nánast óbreytt. Fullvíst þykir
talið að lík mannanna séu um borð í Æsu ÍS.

Einnig hefur utanríkisráðuneytið tilkynnt okkur
bréflega, þann 13. janúar sl., að farið hafi verið fram
á það formlega við Varnarliðið af íslenskum
stjórnvöldum, hvort mögulegt sé að þeir aðstoði við
að ná líkum mannanna. Við því hafa enn engin svör
borist. Ég vil benda á að til eru í landinu, bæði tæki
og mannafli til að ná skipsflakinu upp og lík
mannanna myndu nást upp um leið í þeirri aðgerð.

Mig langar í ljósi þessa að lýsa fyrir yður hvernig
ég hef upplifað þetta mál. Ég missti í þessu slysi,
eins og áður sagði, tvo nána ættingja. Mér var
tilkynnt um slysið af útgerðaraðilum og gerði mér
þá strax ljóst að þeir voru látnir. Síðan þá hefur þetta
mál verið á einskismannslandi. Allar upplýsingar
varðandi það eru mér nær óviðkomandi. Ég hef

verið í reglulegu sambandi við Rannsóknarnefnd
sjóslysa og átt þar mörg samtöl við starfsmann
hennar, hr. Kristján Guðmundsson. Hann segist hafa
fyrirmæli um að láta engar upplýsingar varðandi
málið á meðan það er í rannsókn. Sé hann inntur
eftir því hvenær nefndin komi saman vegna þessa
máls, þá hefur hann enga hugmynd um það mál.
Svarar því til ,,að þegar hún náist saman.”

Því spyr ég: Hefur Rannsóknarnefnd sjóslysa
engar skyldur og ef svo er, hverjar eru þær? Ef hún
hefur engum skyldum að gegna, þá er hún að mínu
mati óþörf.

Nú er svo komið að mér finnst ekki lengur við
unað og vil að skriður komist á rannsókn þessa
máls. Þar sem það er deginum ljósara að þetta slys
verður aldrei upplýst nema að skipsflakið verði
tekið upp, fer ég hér með fram á það við yður
formlega, að þér beitið yður fyrir því að það verði
gert og að fjármagni verði veitt til verksins. Eftir að
hafa aflað mér upplýsinga um málið, veit ég að
Rannsóknarnefnd sjóslysa sendi nokkrum aðilum
bréf, þar sem farið var fram á tilboð á upptöku
Æsunnar af hafsbotni og á sú aðgerð að kosta um 18
milljónir króna samkvæmt tilboði Djúpmynda. Með
þessari aðgerð myndi verða hægt að varpa ljósi á
orsök slyssins og lík mannanna næðust eins og áður
sagði. Yrði þetta eitt af fáum sjóslysum sem upplýst
yrðu öðruvísi en með getgátum.

Ég veit að það er fjöldi sjófarenda sem og annarra
sem standa agndofa gagnvart þessu slysi og menn
munu krefjast svara. Að lokum langar mig að vekja
athygli yðar á því, að sem þjóðkjörinn embættis-
maður þessa lands, sem aðaluppistaða þjóðarbúsins
eru fiskveiðar og sjósókn, finnst mér það ámælisvert
að til rannsókna sjóslysa fer nánast ekkert fé úr
ríkissjóði. Rannsóknarnefnd sjóslysa fær úthlutað
sjö milljónum króna á ársgrundvelli, sem fer í
skrifstofuhald, mannakaup og nefndarsetur, í
eiginlegar rannsóknir, þar sem það væri hægt eins
og í þessu tilviki, er ekkert til ráðstöfunar. Á meðan
fáum við fréttir af úthlutun 90 milljóna króna í
kvikmyndasjóð, 30 milljónum í Jarðasjóð á vegum
Landbúnaðarráðuneytisins, úthlutun úr svonefndum
bjálkasjóði og svo mætti lengi telja.

Ég vænti þess að þér greiðið götu mína og annarra
sem láta sig öryggismál sjómanna varða og hreyfið
við þessu máli.

Með vinsemd og virðingu,
Kolbrún Sverrisdóttir,

Fjarðarstræti 9, 400 Ísafjörður.

Ísafjarðarbær

Munúð nuddsins
Frá áramótum hefur Þórdís

Steinþórsdóttir rekið nudd-
stofuna „Betri líðan“ að
Fjarðarstræti 27 á Ísafirði.
Þórdís rak nuddstofu í Bol-
ungarvík undir sama nafni
en hefur nú sem sagt flutt sig
um set til Ísafjarðar, þar sem
hún er nú búsett.

Þórdís útskrifaðist árið
1994 sem nuddfræðingur frá
nuddskóla Guðmundar Rafns
Geirdal, en hún tók bókleg
fög í Fjölbrautarskólanum í
Breiðholti. Á nuddstofunni
er boðið upp á hefðbundið
vöðva- og slökunarnudd
ásamt rafmagnsnuddi í svo-
kölluðu Trimmform tæki.

Að sögn þórdísar virkar
Trimmformið djúpt á vöðva
og eykur brennslu og algengt
er að fólk sem þarf að grenna
sig notfæri sér þjónustuna.
Tækið eykur blóðflæði um
vöðvana og hefur svipuð
áhrif og ef fólk færi í leikfimi.

Tækið hefur reynst vel gegn
vöðvabólgu og einnig segist
Þórdís hafa, fyrir tilstuðlan
Trimmformsins, hjálpað mörg-
um konum með þvagblöðru-
vandamál.

Handnuddið hjá Þórdísi er
til þess ætlað að mýkja vöðva
og auka blóðstreymi til þeirra
og segir hún það vera þreytu-
og stresslosandi, eins og
Trimmformið er reyndar líka.
Þórdís segir að nudd sé góð
heilsubót og sé fyrir alla, t.d.
barnshafandi konur, bæði fyrir
og eftir meðgöngu. Skrifstofu-
fólk og þeir sem vinna mikið
við tölvur virðast  þjást einna
mest af vöðvabólgu, en fólk úr
öllum greinum atvinnulífsins
notfærir sér þjónustuna í „Betri
líðan“ að sögn Þórdísar.

Hún segir að mikilvægt sé
að fólk sé móttækilegt fyrir
nuddi og að nuddþeginn sé
afslappaður og í algjörri hvíld
á meðan nuddið fer fram. „Það

skiptir miklu máli að nudd-
þeginn taki við nuddinu og
spenni sig ekki á móti. Þótt
fólk sé yfirleitt dálítið spennt
í fyrsta tíma, þá lærir það
fljótt að taka við nuddi, en
það er mjög mikilvægt til að
vel takist til. Nudd er ákveðið
form snertingar og tilgangur
þess er að bæta heilsu nudd-
þegans. Algengustu áhrif
nudds er mýking vöðva og
sina, hreinsun blóðrásar,
slökun á taugakerfi og endur-
nærandi vellíðan. Einnig
gerir nudd það að verkum að
húð fólks verður fallegri
áferðar og líkaminn mótast á
heilbrigðan hátt.“

Nuddstofan Betri líðan er
einnig með aðstöðu í sund-
lauginni á Flateyri og er Þór-
dís staðsett þar á þriðjudög-
um og fimmtudögum, en alla
aðra daga á Ísafirði, nema
sunnudaga.
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Ragnar Gunnarsson og Sigfús Jóhannsson, tveir af eigendum Unnar ehf.

Unnur ehf. á Þingeyri

LJÓSIÐ
í myrkrinu

Þorskur alinn í sjókví
Það er Ragnar sem hefur orðið. „Við vorum með gotu og lifur,

nýjar gellur og kinnar og sendum þetta m.a. í JF búðina á Ísafirði
og ég held að þetta hafi bara fallið í góðan jarðveg þar. Við
slátruðum fimm tonnum af fiski sem við höfðum alið frá því í
ágústbyrjun á síðasta ári, en þá var þetta um tvö og hálft tonn.“
Unnur fékk 5 tonna kvótaúthlutun frá Sjávarútvegsráðuneytinu
til að gera tilraun með sjóeldi og er þetta í annað sinn sem
fyrirtækið slátrar fiski úr kvínni. Þetta hefur þó ekki gengið
„andskotalaust“, því að ekki fékkst fiskur í kvínna á síðasta ári
fyrr en liðið var á sumar. Æskilegt er að fiskurinn sem á að ala
fáist að vori því að vaxtarhraðinn er mestur yfir sumartímann en
að sögn Ragnars, þá gengur ekki fiskur inn á Dýrafjörð fyrr en
líða fer á sumarið. Hætta á ísreki er einnig fyrir hendi í
Dýrafirðinum sem ásamt slæmu veðri gæti eyðilagt sjókvínna.
Heppnin hefur þó fylgt þeim Unnarmönnum sem hafa sloppið
með skrekkinn fram að þessu.

Að sögn Ragnars fylgir fiskeldinu töluverður kostnaður sem
felst fyrst og fremst í stofnkostnaði við kvínna ásamt vinnu við
eftirlit og fóðrun. Fóðrið, sem er að mestu leiti loðna og síld, er
fengið frá fyrirtækjum sem ekki geta notað það lengur sökum
aldurs, þannig að Unnur hefur getað fengið ódýrt fóður með því
að sækja það til fyrirtækjanna og losað þau þar með við
geymslukostnað. Ragnar segir að ekki megi fóðra með öðru en
því sem hefur verið fryst áður. Þetta komi í veg fyrir
hringormasmit, en hringormurinn drepst við frystingu. Þar af
leiðandi er fiskurinn úr sjókví Unnarmanna laus við orm og því
kjörið hráefni til manneldis. „Þessir gömlu segjast reyndar finna
bragðmun og halda því fram að eldisfiskurinn sé bragðdaufari
en sá villti, en fiskurinn er alveg óhemju fallegur,“ segir Ragnar
en hann sér um þá hlið sem snýr að útgerðinni hjá Unni.

Skortur á hráefni til vinnslu
Unnur fékk til að byrja með afla smábátanna á Þingeyri til

vinnslu en eftir að vetur gekk í garð, og bátarnir hættu eða
minnkuðu sóknina, var ætlunin að sækja hráefni á fiskmarkaðinn
á Ísafirði, en menn sáu fram á  að opnun jarðganganna s.l. haust
gerði þann möguleika að raunhæfum kosti. „Þegar við förum af
stað í upphafi, var meiningin að við myndum notfæra okkur
göngin og komast á  fiskmarkaðinn fyrir norðan. Það hefur ekki
gengið vel vegna þess, að það hefur bara nánast ekkert verið til
sölu á mörkuðunum. Eftir að línutvöföldunin var afnumin þá
hefur nánast ekkert verið veitt hér fyrir vestan að neinu gagni.
Línuskipin hafa verið seld í stórum stíl og þau aðkomuskip af
öllu landinu sem komu til veiða hérna fyrir vestan, þau eru
auðvitað hætt að koma eftir að línutvöföldunin var afnumin. Á
sama tíma í fyrra þá var fiskur til sölu  á markaðinum á
viðráðanlegu verði, en það er ekki í dag.

Það er kaldhæðnislegt, að um leið og samgöngurnar komust í
lag og í kjölfarið að opnast möguleikar í öflun hráefnis, þá skyldi
línutvöföldunin vera afnumin en sú aðgerð hefur leitt af sér hrun
á mörkuðunum og í dag eru þeir galtómir. Við höfðum horft
mjög til bættra samgangna yfir erfiðustu mánuðina og þess, að
geta nýtt okkur þá aðstöðu að sækja fiskinn jafnvel daglega á
markað. Þessi hluti áætlana okkar er brostinn og ég get nefnt
sem dæmi að síðustu þrjár vikur hefur framboðið ekki verið
neitt. Þetta er orðin algjör barátta um þessi örfáu tonn sem berast
óreglulega á markaðinn.“

Ragnar segir að hjá Unni snúist allt um þorsk því saltfiskverkun
er stærsti hluti starfseminnar. Hann vonast þó til að  komandi
steinbítsvertíð færi fyrirtækinu hráefni til harðfiskverkunar en
hún fer fram jafnhliða saltfiskverkuninni. „Við erum með 45
tonna kvóta á bátnum sem við gerum út á línu. Í haust gerðum
við út á ýsu eins mikið og hægt var, en núna eftir áramótin hefur
nánast ekkert verið hægt að róa vegna veðurs. Ég reikna með að
þessi kvóti okkar verði búinn í júní, og eftir það verðum við að
treysta á hina smábátana hérna.“

Hér hafa starfað upp í 14 manns
Hjá Unni starfa að jafnaði 5-6 manns í fiskverkuninni og tveir

eru á sjónum. En á tímabili þegar nægur fiskur barst að, þá
störfuðu mest 14 manns í vinnslunni og segir Ragnar að hlutirnir
geti undið fljótt upp á sig þegar nægt hráefni er fyrir hendi.
Aðspurður segir Ragnar að það sé fræðilegur möguleiki  að
sækja hráefni á aðra markaði, t.d. fyrir sunnan, en það geti reynst
erfitt samgöngulega séð. Eins væri flutningskostnaður mikill
eða 10 til 12 kr. á kíló.

„Við sjáum fram á bjartari tíma með vorinu og þegar
steinbíturinn byrjar. Við stefnum að því að hafa heimabátana í
viðskiptum í sumar og með því er alveg grunvöllur fyrir þessum
rekstri yfir sumartímann. Hvað varðar vetrarmánuðina þá eru
þeir vandamál og ófyrirséð hvernig við komum til með að leysa
það. Þetta hjá okkur byggist auðvitað töluvert á því að við erum
ekki með fullt af fólki sem við þurfum að halda á launaskrá
hvernig sem staða hráefnismála er. Þegar við höfum ekkert
hráefni þá einfaldlega sendum við starfsmennina heim og lokum
húsinu.“

Útflutningur til Danmerkur í bígerð
Ragnar segir að þeir hjá Unni hafi verið að skoða mál sem

tengjast frekari nýtingu á því hráefni sem er fyrir hendi og þá
með fullvinnslu í huga. „Það er hægt að skapa talsvert fleiri störf
með því hráefni sem við höfum með því að fullvinna vöru og
koma henni á markað. Við erum núna í viðræðum við danska

tonna krókaleyfisbát og
verka saltfisk ásamt því
að hafa verið töluvert í
framleiðslu á harðfisk.

Starfsemin fer fram í nýju
200m² fiskverkunarhúsi

sem lætur lítið yfir sér
utan frá séð, en er

ótrúlega rúmgott þegar
inn er komið. Þar hafa

eigendurnir m.a. bryddað
upp á þeirri nýjung, að

vera með vísi að fiskbúð,
en þangað geta Þingeyr-

ingar sótt sér í soðið
ferskan fisk, gellur,

saltfisk, hrogn og lifur og
ýmislegt annað. Þessi

þjónusta hefur ekki verið í
boði áður á Þingeyri og

íbúar einungis getað
fengið frosinn fisk til

þessa.
Bæjarins besta brá sér

til Þingeyrar á dögunum
og heimsótti m.a. Unni
ehf., og hitti fyrir tvo af

eigendum fyrirtækisins,
þá Ragnar Gunnarsson

og Sigfús Jóhannsson og
barst fiskbúðin fyrst í tal.

Þeir félagar segja að þeir

hafi ákveðið að bjóða upp
á þessa þjónustu vegna

þess að hún hafi ekki
verið til staðar í bænum.

Fiskbúðin er opin tvo
daga í viku, mánudaga og

fimmtudaga kl. 16-18.
Framboðið ræðst af því

sem aflast hverju sinni og
á dögunum voru þeir með
hrogn og lifur úr fiski sem

var slátrað úr sjókví, en
þar hafa þeir alið fiskinn

síðan s.l. sumar.

Þingeyri hefur verið
talsvert í umræðunni

vegna viðvarandi atvinnu-
leysis, en nú eru um 60-
70 manns atvinnulausir
þar. Ástæðan er rekstr-

arvandi Fáfnis hf., sem er
dótturfélag Kaupfélags

Dýrfirðinga, en Fáfnir
hefur í gegnum árin verið

helsti atvinnuveitandinn
og séð flestum Þingeyr-
ingum fyrir vinnu. Engin
teikn virðast vera á lofti

um að Fáfnir rétti úr
kútnum á næstunni og

virðast því framtíðarhorfur
byggðarlagsins heldur

dökkar eins og mál
standa í dag.

Uppbygging á Þingeyri
hefur verið töluverð á

undanförnum árum en
þar er nú nýleg sundlaug

og á næstunni verður nýtt
íþróttahús tekið í notkun. Í
stórri byggingu, sem verið

hefur í smíðum og virðist
langt komin, á að verða

dvalarheimili fyrir aldraða
ásamt heilsugæslustöð
og leguplássi fyrir sjúkl-
inga. Þegar ekið er um

Þingeyri, vekur athygli að
töluvert er um ný og nýleg

íbúðarhús í bænum og
ber það vitni um uppgang

liðinna ára.
Ljósið í myrkrinu á

Þingeyri, er lítið fisk-
vinnslufyrirtæki sem hóf
starfsemi sína s.l. haust.
Unnur ehf. var stofnað af

fimm framsæknum
mönnum sem gera út sex

verlunarkeðju sem hefur áhuga á að kaupa af okkur saltfisk og
harðfisk í neytendapakkningum. Verðið sem verið er að tala um
er talsvert betra en við fáum á innanlandsmarkaði og á Spáni.

Ef af þessu verður og Dönunum líkar varan vel, þá má allt eins
gera ráð fyrir að eftirspurnin eftir okkar vöru eigi eftir að aukast
og þá verður aukið svigrúm fyrir okkur að ráða fleira fólk til
starfa. Allt mun þetta þó velta á því hráefni sem tekst að afla, en
það má einnig vel hugsa sér að við hefðum samstarf við aðra
smærri fiskverkendur um útflutning á þeirra vöru undir vörumerki
okkar.

Að klóra í bakkann
Unnur ehf. er nú eina starfandi fiskverkunin á Þingeyri eftir að

vinnsla lagðist af í Fáfni hf. Það liggur þá kannski í hlutarins eðli
að spyrja hvort ekki sé mikill þrýstingur á eigendur fyrirtækisins
og væntingar af hálfu íbúana til fyrirtækisins? „Fólkið sem vann
hjá Fáfni sér alveg hvað við erum að gera. Við erum bara að
reyna að bjarga sjálfum okkur og skaffa okkur atvinnu og
kannski örfáum öðrum í leiðinni. Við erum ekki að taka við sem
einhverjir burðarásar byggðarlagsins og það hefur aldrei staðið
til. Við erum ákveðnir í því að fara ekki, og til þess að geta verið
hér þá verður að gera eitthvað. Það kemur enginn og færir þér
eitthvað upp í hendurnar - þú bíður ekki bara eftir einhverju sem

þú veist ekki hvað er. Þetta hjá okkur heitir á góðri íslensku; að
reyna að klóra í bakkann.“

Bjartsýni á framtíðina
En hvað með Þingeyri - á plássið einhverja framtíð fyrir sér?

Þú getur auðvitað ráðið mest í það út frá því sem við erum að
gera. Ef við hefðum ekki trú á því að þetta pláss ætti framtíð fyrir
sér, þá hefði okkur aldrei dottið í hug að leggja allt sem við
eigum undir, til þess að reyna að byggja þetta hús og stofna
fyrirtæki. Ef það hvarflaði að okkur að Þingeyri ætti eftir að
leggjast í eyði, þá væri auðvitað alveg út í hött að gera þetta. Ef
einhver byggð á eftir að þrífast á Vestfjörðum í framtíðinni, þá
mun hún eiga eftir að þrífast á Þingeyri, því við erum að mörgu
leyti betur í stakk búnir hér heldur en flestir aðrir staðir hérna
fyrir vestan.

Þegar við byrjuðum að huga að þessum rekstri, þá horfðum
við mikið til væntanlegs millilandaflugvallar á Sveinseyrarodda.
Það hefði óneitanlega verið spennandi fyrir lítið fyrirtæki í
fiskvinnslu að geta opnað leið fyrir vöru sína beint af svæðinu til
nærliggjandi markaða, t.d. norðurlandanna. Eftir því sem ég veit
best, þá er búið að ýta þessum hugmyndum gjörsamlega út af
borðinu.“

Er nokkuð sem bjargar Þingeyri nema ef vera skyldi að íbúar-
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Byggðaröskun - hvers vegna?
Tölur um mannfjölda í

einstökum kjördæmum frá
því í desember síðastliðnum
sýna, að fólkið heldur áfram
að flytjast frá hinum dreifðu
byggðum landsins og á suð-
vesturhornið.

Öll dreifbýliskjördæmi
landsins eiga í vök að verjast
og þó búsetubreytingar séu
mismiklar eftir sveitarfél-
ögum - á einstaka stöðum sé
jafnvel um óverulega fólks-
fjölgun að ræða - sýnir heild-
armyndin áframhaldandi
breytingar í átt við það, sem
lengi hefur verið. Jaðar-
byggðirnar í hverju kjör-
dæmi fyrir sig halda áfram
að dragast saman og þétt-
býlissvæðin í kjördæmunum
taka ekki við þeirri fólks-
fækkun, sem verður á jaðar-
svæðunum.

Breytingarnar meiri
en virðist vera

Opinberar tölur um bú-

Sá, sem þetta skrifar, hefur
komið á marga slíka fundi
átthagafélaga af Vestfjörðum
á liðnum árum. Þegar litið er
yfir slíkar samkomur kemur í
ljós, að í þessum hópum
brottfluttra Vestfirðinga eru
heilu ættirnar, sem settu svip
sinn á samfélögin vestra og
voru þar burðarásarnir í félags-
og menningarlífi fyrir tiltölu-
lega fáum árum síðan.

Á Sólarkaffi Ísfirðingafél-
agsins og á samkomum Ön-
firðingafélagsins, svo dæmi
séu nefnd, sér maður saman
kominn kjarnann af því fólki,
sem setti svip sinn á þessi
byggðarlög fyrir ekki svo
löngu síðan. Við jarðarför
Ágústar, vinar míns, Péturs-
sonar frá Patreksfirði á liðnu
vori, voru saman komnir
nokkur hundruð Patreksfirð-
inga og þegar ég leit yfir hóp
þeirra brottfluttu varð mér
skyndilega ljóst að þarna var
kominn þorri þess fólks, sem
mér er hvað minnisstæðast frá
fyrstu þingmannsárum mín-

um. Fólk, borið og barnfætt
vestra; ættir, sem búið höfðu
mann fram af manni og voru
nú farnar. Ein fjölskylda, sem
fór þetta vorið, tvær, sem fóru
hitt haustið. Brottflutningar,
sem voru e.t.v. ekki svo áber-
andi á líðandi stund, en þeim
mun meira áberandi þegar allir
komu saman.

Þessi orð mín má ekk skilja
svo, að ég sé að lasta þá, sem
koma eða bera þá saman við
hina, sem fara. Ég er einfald-
lega að segja að breytingin
sem verður þegar rótföst ætt-
artré eru flutt burtu úr vest-
firskri mold, hefur meiri áhrif
á félags- og menningarlíf í
plássunum vestra en tölurnar
einar tjá.

Hvers vegna?
Í allri þeirri umfjöllun um

búsetubreytingar á Íslandi,

sem orðin er, hefur því lítill
gaumur verið gefinn að kanna
orsakirnar. Hvers vegna flytur
fólk burtu af landsbyggðinni
og hvers vegna flytur fólk á
landsbyggðina? Skýringanna
er aðeins að takmörkuðu leyti
að leita í hagtölum, t.d. um
atvinnuástand eða tekjur. Mér
býður í grun, að félagslegar,
tilfinningalegar eða jafnvel
sálrænar ástæður séu þyngri á
metunum. Og það hljóta að
vera gjörólíkar ástæður fyrir
því, hvers vegna fólk flytur á
landsbyggðina og hvers vegna
það flytur burtu frá henni.
Ekkert af þessu vitum við um
en slík vitneskja hlýtur að
þurfa að vera grundvöllurinn
að raunhæfum aðgerðum.

Á síðasta þingi flutti ég
tillögu til þingsályktunar um
að þessar ástæður yrðu kann-
aðar. Félagsvísindastofnun
Háskóla Íslands eða önnur

sérfræðistofnun af sambæri-
legum toga yrði fengin til
þess verkefnis að kanna með
úrtaksathugunum, bæði hjá
brottfluttum fyrrverandi
landsbyggðarbúum og hjá
aðfluttum, nýjum íbúum á
landsbyggðinni, hvað hefði
ráðið ákvörðunum þeirra og
eftir hverju fólkið hefði verið
að sækjast með búferla-
f lutningunum. Tillagan
hlaut góð meðmæli lands-
hlutasamtaka og annarra en
náði samt ekki samþykki.
Hugmyndin er samt ekki
dauð því mér skilst, að á
vegum Byggðastofnunar fari
nú slík könnun fram. For-
vitnilegt verður að sjá niður-
stöður hennar.

Sighvatur Björgvinsson,
alþingismaður.

setubreytingar byggjast á
fjölda brottfluttra og fjölda að-
fluttra á hverju tímabili. Niður-
stöðutölurnar eru síðan mis-
munur brottfluttra og aðfluttra
í hverja sveitarfélagi um sig
og sá mismunur er síðan lagður
til grundvallar í mælingu á
búsetubreytingum. Sú niður-
staða segir þó hvergi nærri alla
söguna né dregur hún upp rétta
mynd af því, sem er að gerast.
Það skiptir nefnilega ekki
minna máli hverjir fara og
hverjir koma.

Brottfluttir íbúar lands-
byggðarinnar mynda gjarnan
með sér öflug átthagafélög,
sem koma reglulega saman.

Sighvatur Björgvinsson.

Öll dreifbýlis-
kjördæmi landsins
eiga í vök að verj-
ast og þó búsetu-
breytingar séu
mismiklar eftir
sveitarfélögum

nir keyptu kvóta í bæinn? „Ef við horfum á þetta eingöngu út frá
því fiskveiðikerfi sem við búum við í dag, þá er það auðvitað
erfitt hjá hverjum og einum að eiga sér uppreisn æru nema eiga
þeim mun meira fjármagn. Ef engar stjórnvaldsaðgerðir koma
til við að liðka til með eitthvað lágmarks hráefni til byggðarlaga
eins og Þingeyri, þá er þetta bara spurning um það hverjir eiga
peninga. Það er alveg útilokað að hér sé einhver svo efnaður að
hann geti keypt kvóta svo einhverju nemi. Það hefur enginn þau
fjárráð að geta keypt kílóið af kvóta til eignar á 600 til 700
krónur, það er alveg öruggt mál.“

Er þá nokkuð annað en einhverskonar byggðakvóti sem kemur
til greina til hjálpar byggðarlögum eins og Þingeyri? „Ég held að
það sé engin spurning. Þá er ég ekki að tala um að það eigi færa
okkur, frekar en einhverjum öðrum, slíkan kvóta á silfurfati.
Byggðarlögin yrðu að eiga rétt á einhverjum ákveðnum
tonnafjölda og yrðu að kappkosta að nýta þau sem best. Þeir sem
geta skapað sem mest verðmæti úr þessum tonnum ættu síðan
hafa ákveðinn forgang við úthlutun en hinir, sem ekki sýna eins
mikla hæfileika við arsemissköpunina, fá þá ekki úthlutun aftur.
Það þýðir ekkert að vera að láta einhverja vera að valsa um með
þjóðareignina ef þeir skila engum arði af henni.“

Við ætlum ekki að gefast upp
Ragnar segir að hann sé þekktur bjartsýnismaður en þó er

hann ekki nema hóflega bjartsýnn þegar kemur að hráefnisöflun
fyrir Unni ehf. Hann segir að með því að geta nýtt húsakostinn
og tæki í 7-8 mánuði á ári, þá ættu endar að nást saman.
Skammdegisvandinn er þó enn óleystur og vandséð hvernig
hráefnisöflun  verður farið  yfir vetrartímann. Möguleiki er á að
5-7 trillur leggi upp hjá fyrirtækinu í sumar og segir Ragnar að
ef það verði raunin, þá muni þeir þurfa um 10-14 manns í
vinnsluna.

„Við vitum að Súgfirðingunum, með sína 10 báta, hefur
gengið alveg ótrúlega vel að halda uppi vinnu í fiskvinnslunni
Freyju. Þeir liggja reyndar betur við miðum en ég held að þetta
ætti alveg eins að vera hægt hér.“

En hvernig er hljóðið almennt í Þingeyringum í dag? „Það er
lítið, starfsfólkið sem var hjá Fáfni er búið að bíða eftir að
einhver úrslit fáist í málefnum fyrirtækisins, annaðhvort að það
verði gert gjaldþrota eða þá að það verði sameinað Básafelli,
eins og búið er að halda fólki volgu með lengi. Ég held að allir
séu búnir að bíða með öndina í hálsinum núna í lengri tíma.
Maður er búinn að heyra talað um að fólk sé að fara héðan en það
hefur ekki skeð enn - fólk hefur þraukað hérna á atvinnuleysis-
bótunum. Ég veit að um leið og þessi þögn um Fáfni tekur enda
þá mun eitthvað fara að ske.“ Hvað meinar þú með því? „Ég get
bara svarað fyrir sjálfan mig, og ef fólkið tæki sömu afstöðu og
ég, þá rífur það sig upp úr drunganum og fer að gera eitthvað -
reyna að skapa eitthvað. Að öðrum kosti fer það eitthvað annað
og leitar sér að vinnu þar. Það sem maður hefur fyrir framan sig
er, að þetta fólk á allt eignir hérna og það hleypur ekki frá þeim
svo auðveldlega. Eignirnar eru óseljanlegar þannig að mér
finnst að fólk ætti að reyna eitthvað hérna áður en það tekur
ákvörðun um að fara. Við erum allavega ákveðnir í að gefast

ekki upp.

Sameining á ekki alltaf rétt á sér
Þeir Ragnar og Sigfús segja að því hafi verið haldið mjög á

lofti á Þingeyri að möguleiki sé á að Fáfnir verði sameinað
Básafelli hf., og nefna í því sambandi að þeir hafi heyrt að
markaðir þeir, sem Fáfnir hefur áunnið sér fyrir framleiðsluvörur
sínar, séu taldir eftirsóknarverðir af hálfu annarra fyrirtækja.
[Arnar Kristinsson, framkvæmdastjóri Básafells, hefur látið
hafa eftir sér, að eftir sameiningu Básafells og Kambs hf. á
Flateyri, verði komið nóg og að fyrirtækið hyggi ekki á frekari
sameiningu í bráð.]

Ragnar segir að sitt álit sé, að sameining og stórar einingar séu
ekki alltaf af hinu góða. Betra geti verið fyrir lítil byggðarlög að
mörg smáfyrirtæki séu þar starfandi heldur en eitt stórt. Það hafi

sýnt sig á Þingeyri og víðar að þegar stóra fyrirtækið á staðnum
fari á hausinn þá lamist allt atvinnulíf á einu bretti. „ Ef við
gefum okkur það, að við hefðum haft t.d. sex lítil fyrirtæki hérna
í stað eins stórs og að þetta sé ekki eingöngu kvótakerfinu að
kenna, heldur sé um að kenna stjórnun fyrirtækjanna að einhverju
leyti, þá hefði stjórnunin kannski verið slæm í þremur þeirra og
þau því farið á hausinn, en þá hefðu staðið hér eftir þrjú fyrirtæki
sem betur var stjórnað, og skaðinn því orðið helmingi minni.

 Mér finnst því að sameining eigi ekki alltaf rétt á sér, menn
gleyma nefnilega oft því öryggi sem felst í mörgum litlum
fyrirtækjum. Ég hef nú stundum slegið þessu upp þannig; að ef
það væri einungis ein skóbúð í Reykjavík og það myndi kvikna
í henni, þá er ég hræddur um að allir höfuðborgarbúar myndu
ganga um berfættir. Eins og staðan er í dag og ein skóbúð myndi
brenna, þá myndi það nákvæmlega engu máli skipta, fólk færi
bara í næstu búð til að kaupa sér skó.“

Bolungarvík

Nýr veit-
inga- og
skemmti-
staður

Nýr veitinga- og skemmti-
staður var opnaður í Bolung-
arvík s.l. föstudagskvöld.
Veitingastaðurinn er til húsa
á sama stað og Jón Bakan
hefur verið á, að Aðalstræti
9, og er í eigu sama aðila.

Að sögn Bjarna Harðar-
sonar, eiganda staðarins, hef-
ur áherslum verið breytt og
húsnæðið tekið í gegn frá
grunni. Komið hefur verið
upp myndarlegum bar sem
smíðaður er úr dökkum viði,
og eru innréttingar í svipuðum
stíl sem gerir það að verkum
að staðurinn er mjög hlýlegur
og í anda hefðbundinna kráa.

Bjarni sagði í samtali við
blaðið, að á staðnum verði
boðið upp á fjölbreyttan
matseðil með kjöt- og fisk-

réttum ásamt pitsum, hamborg-
urum, pastaréttum og smárétt-
um. Einnig verður í boði gott
úrval sterkra drykkja og létt-
vína. Mikil áhersla verður lögð
á góða þjónustu og hefur Bjarni
fengið til liðs við sig þjón sem
m.a. hefur starfað á Píanóbarn-
um og Café Operu í Reykjavík
en Halldór Sverrisson mun sjá

um matreiðslu ásamt Bjarna.
Ætlunin er að bjóða Bolvík-
ingum og nágrönnum upp á
lifandi tónlist um helgar og
reið trúbadorinn Bjarni
Tryggvason á vaðið um helgina
við góðar undirtektir gesta.

Þetta er þó aðeins byrjunin,
því Bjarni ætlar að opna annan
samtengdan sal á næstunni þar

sem hægt verður að bjóða
gestum að dansa við undir-
leik hljómsveita. Ef allt geng-
ur samkvæmt áætlun, á  salur-
inn að verða tilbúinn fyrir
páska og má því ætla að
skíðavikugestir fjölmenni á
þennan nýja og glæsilega stað
í Bolungarvík

Elías Hólm Guðmunds-
son, Alda Ólafsdóttir,
Ólafur Svanur Gestsson
og bræðurnir Guðmundur
Páll og Jón Friðgeir
Einarssynir voru á meðal
gesta á opnunarkvöldinu.

Eigendur nýja
skemmtistaðarins í

Bolungarvík, Vigdís
Erlingsdóttir og Bjarni

Harðarson.
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Píanóstillingar
Hljóðfæraeigendur! Ef þið þurfið að láta

stilla hljóðfærin ykkar hafið þá samband í
síma 456 3926, skrifstofa Tónlistarskóla
Ísafjarðar eða í síma 456 7175.

Davíð S. Ólafsson.

Jakob Ragnarsson, sjómaður í Bolungarvík skrifar

Fyrirspurn til dómsmálaráð-
herra, Þorsteins Pálssonar
Hvaða aðgerða er að vænta

af hálfu hæstvirts dómsmála-
ráðherra til að treysta hæfi,
sjálfstæði og hlutleysi Hæsta-
réttar Íslands, þegar upplýst er,
að aðstæður og atvik eru til
þess, að draga með réttu í efa
óhlutdrægni hæstaréttardómara
og varaforseta Hæstaréttar Ís-
lands?

Með fyrirspurn þessari, er
vakin athygli dómsmálastjórn-
arinnar í landinu á  því ófremd-
arástandi, sem hefur skapast
varðandi réttaröryggi í landinu,
þegar ástæða er nú til að
vantreysta hæfi, sjálfstæði og
hlutleysi Hæstaréttar Íslands,
eftir að upplýst hefur verið, að
hr. Pétur Kr. Hafstein, dómari
við Hæstarétt Íslands og vara-
forseti Hæstaréttar, hefur haft
opinn almennan bankareikning
nr. 011100 í Landsbanka Ís-
lands, Bankastrætisútibúi í
Reykjavík, til almennrar fjár-
söfnunar sér til handa frá því
að hann hóf störf að nýju sem
dómari við Hæstarétt Íslands á
síðastliðnu hausti og fram til
áramóta.

Fram hefur komið að um-
rædd almenn fjársöfnun fór
fram meðan hann vann að
dómstörfum umrætt tímabil og
jafnframt rétt að vekja athygli
á því, að umrædd almenn
fjársöfnun fór fram án lögbund-
inna opinberra leyfa, sbr.
ákvæði laga nr. 5/1977 um
opinberar fjársafnanir, en brot
á þeim lögum fara að hætti
opinberra mála, það er saka-
mála.

Þá hefur komið fram, að
Pétur Kr. Hafstein þáði tug-
milljóna fjárframlög frá yfir
200 stórfyrirtækjum meðan á
kosningabaráttu hans stóð, á
síðastliðnu vori, til embættis
forseta Íslands. Forsvarsmenn
kosningaskrifstofu hans hafa
lýst því yfir ítrekað í fjölmiðl-
um, að ekki verði veittar
upplýsingar um hvaða aðilar
greiddu umrædd fjárframlög.

Þá hefur Pétur Kr. Hafstein,
sótt um að fá endurgreiddan
virðisaukaskatt af öllum reikn-
ingum sem tilheyrðu forseta-
framboði hans. Þetta hefur
hann sótt um til fjármálaráð-
herra og Fjárlaganefndar Al-
þingis. Á sama tíma er hann
vanhæfur til þess að dæma í
málum gegn íslenska ríkinu.

Hefur nú komið fram, að í
farvatninu séu dómsmál, er
vísað verður til Mannrétt-
indanefndar og Mannréttinda-
dómstóls Evrópu, reist á van-
hæfi Hæstaréttar Íslands vegna
áðurgreinds, sbr. 6. Grein
Mannréttindasáttmála Evrópu
um sjálfstæða og óvilhalla
dómstóla, sbr. lög nr. 62/1994
um mannréttindasáttmála Ev-
rópu. Slíkt er ekki til að efla
virðingu lýðveldisins Íslands
útávið og gæti orðið þriðja
reiðarslagið er riði yfir íslenska
dómskerfið, sbr. áður mál Jóns
Kristinssonar fyrrverandi for-
stöðumanns á Akureyri og mál

Þorgeirs Þorgeirssonar, rithöf-
undar í Reykjavík.

Varðandi framangreint, er
ástæða til að vísa til ákvæða í
14. kafla almennra hegningar-
laga númer 19/1940, 9. tölu-
liðar 6. greinar laga númer 75/
1973 um Hæstarétt Íslands, 3.
málsgrein 8. greinar laga nr.
92/1989 um aðskilnað dóms-
valds og umboðsvalds í héraði,
samanber dóm Hæstaréttar
Íslands frá 8. Desember 1989 í
málinu númer 252/1989;
Magnús Thoroddsen gegn
dómsmálaráðherra vegna ríkis-
valdsins og gagnsök, samanber
dómasafn Hæstaréttar 1989
blaðsíðu 1627 til 1655.

Frá upphafi þjóðveldis á
Íslandi hefur verið ólögmætt
að bera fé á dómara og fóru
slík mál til Fimmtardóms,
samanber nú til dæmis 128.
grein almennra hegningarlaga
númer 19/1940. Slíkt athæfi
vekur raunhæfa ástæðu til að
ætla að tortryggni skapist um
sjálfstæði og hlutleysi dóm-
stóla og gefur ástæðu til að
vantreysta þeim, svo vikið sé
að kunnuglegri rökfærslu í
dómum um mannréttindi.

Ef dómsmálastjórnin hér á
landi  telur hinsvegar ofan-
greint athæfi ekki stofna réttar-
öryggi í óvissu og það sé
hæfandi virðingu æðsta dóm-
stóls landsins, er slíkt nýmæli í
lögum. Hér umræddur banka-
reikningur var auglýstur til
almennrar fjársöfnunar og tek-
ið við fjárframlögum eins og
um ölmusu væri að ræða. Hann
var settur við hlið ýmissa
bankareikninga er opnaðir hafa
verið til almennra fjársafnana
til góðgerðarmála.

Vegna stöðu þess aðila, sem
er þiggjandi umræddra fjár-
framlaga, er hætt við því, að
fjársöfnunin sé fallin til mis-
neytingar gagnvart almenningi
og kunni að stuðla að lögbrot-
um. Einnig er þetta röskun á
réttaröryggi og allsherjarreglu.

Samkvæmt frétt á Stöð 2 í
haust, var fyrsta málið, er flutt
var í hinu nýja dómhúsi Hæsta-
réttar, mál er varðaði hagsmuni
Eimskipafélags Íslands hf., og
þar meðal dómenda Pétur Kr.
Hafstein. Eimskipafélag Ís-
lands hf. vann málið, en ekki
fékkst upplýst hjá fjármála-
stjóra forsetaframboðs Péturs
Kr. Hafstein, hæstaréttar-
dómara, hvort Eimskipafélag
Íslands hf. hefði greitt í kosn-
ingasjóð Péturs Kr. Hafstein.
Upplýst er, að yfir 200 stór-
fyrirtæki greiddu gíróseðla til
styrktar framboðinu, en neitað
var um upplýsingar er varðaði
hvaða fyrirtæki það voru sem
greiddu.

Þegar haft er í huga hvílíkur
fleinn er með ofangreindu
athæfi rekinn í réttaröryggi
landsmanna og sjálfstæði og
hlutleysi íslenskra dómstóla,
gegnir furðu andvaraleysi
dómsmálastjórnarinnar og
dómara við Hæstarétt Íslands,

Hæstarétti Íslands og spurning
um hlutdeild meðdómenda
hans varðandi umrætt, þar sem
þeir hafa tekið þátt í dóm-
störfum með honum við þessar
aðstæður.

Þá er til áréttingar vísað til
nýlegrar ákvörðunar hæsta-
réttar í Belgíu, er hefur verið
til umfjöllunar í fjölmiðlum
nýlega, þar sem rannsóknar-
dómaranum Jean Marc Conne-
rotte var gert að sæta brott-
vikningu, þar sem hann hafði
þegið „spaghetti“-disk á góð-
gerðarsamkomu án þess að
greiða fyrir málsverðinn.

Óskað er eftir að heiðrað
skriflegt svar yðar verði birt í
fjölmiðlum.

Bolungarvík 17. febrúar 1997,
Jakob Ragnarsson, sjómaður.

Kt. 080948-4259

E.S. Ég skora á alla lögmenn,
alþingismenn og ráðamenn á
Íslandi, sem lesa þetta bréf, að
mynda sér skoðun á ofanrituðu
og láta í sér heyra.

Jakob Ragnarsson.

sem ber að gæta virðingar
réttarins og réttvísinnar.

Nú hefur verið upplýst í frétt
í Degi-Tímanum, að Pétur Kr.
Hafstein hafi lokað umræddum
bankareikningi og fengið lán
hjá lánastofnunum að fjárhæð
14,5 milljónir króna. Það
breytir hinsvegar ekki stöðu
hans sem hæstaréttardómara
vegna fyrri gerða.

Ekki verður annað séð, en
Pétur Kr. Hafstein sé orðinn
almennt vanhæfur til setu í

Lið Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar gerði sér lítið
fyrir og lagði Njarðvíkinga að velli í sjálfri Ljóna-

gryfjunni í Njarðvík, í leik liðanna sem fram fór á
föstudagskvöld. Lokatölur leiksins urðu 82:71 fyrir

KFÍ, eftir að liðið hafði leitt 42:37 í hálfleik. Fyrri
hálfleikur var fremur slappur og lítið fyrir augað þó

svo að KFÍ menn hafi sýnt ögn skárri leik. Síðari
háflleikur var aftur á móti mun líflegri og sóttu

heimamenn stíft í upphafi hans og náðu að jafna
leikinn í stöðunni 66:66. Þá tóku KFÍ-menn góðan

sprett og skoruðu 19 stig gegn aðeins þremur
stigum heimamanna og sneru leiknum sér í hag og

unnu sanngjarnan sigur á slöppu liði Njarðvíkinga.
Enginn leikmaður stóð upp úr í liði Njarðvíkinga en
hjá KFÍ var Derrick Bryant drjúgur og lauk leiknum

með 26 stig. Chiedu Odiadu skoraði 17 stig og
Guðni Guðnason var með 15 stig. Að loknum átján

umferðum í úrvalsdeildinni eru Ísfirðingar í 9. sæti
með  14 stig.

Sætur sigur á
Njarðvíkingum

Körfuknattleikur

Helgarvinna
Óskum eftir að ráða stúlku á aldrinum

20 - 24 ára í kynningarstörf.
Viðkomandi þarf að hafa aðlaðandi

framkomu, vera frjálsleg, og hafa sölumanns-
hæfileika.

Áhugasamar hafi samband við Egil í síma
854 5038 eða 456 7751 hið fyrsta. Unnið
er um helgar og eru mjög góð laun í boði.

Vagninn.

FSÍ óskar að ráða

Birgðastjóra
í 40% starf við birgðahald á vörulager, þ.e. pantanir

á vörum,  móttöku þeirra, birgðafærslu og afgreiðslu
á deildir spítalans.

Birgðahaldið er tölvufært.
Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja reynslu í

lagerhaldi og tölvunotkun.
Gert er ráð fyrir að starf geti hafist eigi síðar

en 1. apríl 1997.
Umsóknarfrestur er til 4. mars 1997.

Ræstingastjóra
í 50% starf við stjórn ræstingadeildar spítalans. Um er
að ræða yfirumsjón með ræstingum og öðrum þrifum

á FSÍ og HSÍ og starfsmannastjórn ræstitækna.
Ræstingastjóri skipuleggur störf starfsmanna sinna

og hefur faglegt eftirlit með þrifum og notkun
áhalda og sápuefna. Ræstingastjóri hefur daglega
vinnuskyldu en með sveigjanlegan vinnutíma eftir

nánara samkomulagi.
Gert er ráð fyrir að starf geti hafist eigi síðar

en 1. apríl 1997.
Umsóknarfrestur er til 4. mars 1997.

Leiðbeinanda
í 50% starf umsjónarmanns föndurs og annarrar
dægradvalar sjúklinga. Starfsemin er liður í iðju-
og endurhæfingarmeðferð sjúklinga og jafnframt

til að lífga upp á dvöl þeirra á spítalanum.
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu í alhliða

föndurvinnu, eigi auðvelt með að vinna með sjúkum
og öldruðum og hafi til að bera frjótt ímyndunarafl

varðandi margvíslega dægradvöl sjúklinga.
Gert er ráð fyrir að starf geti hafist sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 4. mars 1997.

Umsóknum skal skila til hjúkrunarforstjóra FSÍ
á eyðublöðum sem fást í afgreiðslu spítalans.

Nánari upplýsingar veitir hjúkrunarforstjóri
og framkvæmdastjóri í s: 456 4500

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði
- reyklaus vinnustaður -

Fjórðungssjúkrahúsið
á Ísafirði
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kynning föstudaginn
21. febrúar

Inga Reynis sýnir Make-up
fyrir ungu stúlkurnar.

Vorum að fá nýtt glimmer.
Auðvelt í notkun fyrir

body og hár.
Þeir eru komnir aftur,
gull og silfur Eyeliner.

Hvítir blýantar,
ljósbleikir augnskuggar,

 nýr varalitur
frá NO NAME,

naglalökk,
gervineglur,

 naglahringir,
naglasteinar

og naglaskraut.

kynning föstudaginn
21. febrúar

Inga Reynis sýnir Make-up
fyrir ungu stúlkurnar.

Vorum að fá nýtt glimmer.
Auðvelt í notkun fyrir

body og hár.
Þeir eru komnir aftur,
gull og silfur Eyeliner.

Hvítir blýantar,
ljósbleikir augnskuggar,

 nýr varalitur
frá NO NAME,

naglalökk,
gervineglur,

 naglahringir,
naglasteinar

og naglaskraut.

Snyrtihús Sóleyjar
Hafnarstræti 9 � Sími 456 5280

Tilboð föstudaginn
21. febrúar fyrir

grunnskólastelpur!
Húðhreinsun,
 augnlitun og

plokkun kr. 1.500,-

NO NAMERagna Aðalsteinsdóttir skrifar

Versta níðingsverk
síðari alda

Í Helgarpóstinum þann 6. febrúar birtist
forsíðumynd af Sigríði Hrönn og Magneu
Guðmundsdóttur á Flateyri, undir fyrirsögninni
,,Sterkar konur.” Ég á ekki orð yfir að fólk
skuli kunna við að
upphefja sjálft sig
á kostnað hörm-
unga annarra. Það
skyldi nú ekki vera
að einhver hefði
þurft að vera sterk-
ari en þær stöllur.
Ekki hef ég heyrt
læknana sem stóðu
í eldlínunni og tóku
á móti látnum og
limlestum og öðru
fólki í allavega
ástandi, hefja sig til
flugs yfir hve sterk-
ir þeir hafi verið.

Sigríður Hrönn segir orðrétt að Vestfirðingar
fárist ekki yfir smámunum og Magnea tekur
undir. Sigríður ætlar seint að láta sér segjast.
Eftir að fjórtán manns féllu í Súðavík fyrir
kæruleysi og vanrækslu í starfi, skipaði hún
nefnd sem lét mylja niður eigur þeirra sem
sárast áttu um að binda og með samþykki
heimamanna var það gert, í algjöru heimildar-
leysi. Þetta var versta níðingsverk síðari alda.
Þetta kallar maður að ráðast á náinn.

Sveitarstjóri og hreppsnefnd reyna allsstaðar

að ná út peningum út á þetta slys, svo smekklegt
sem það er. Síðast heyrði ég að sveitarstjóri
hefði notað 16. janúar, þegar tvö ár voru liðin
frá slysinu, til að betla meiri peninga í
Súðavíkursukkið. Þeir ættu að fá skjaldarmerki
og hafa á því hrafn. Það er ekki spurning um
hvernig syrgjendum líði, þeir eru allavega sumir
aukaatriði hjá þessu liði.

Lífið er hverfult og lánið svo valt
mig langar oft margt um að skrifa.
Mér finnst í rauninni helvíti hart
að hafa ekki frið til að lifa.

Áreiti og misgjörðir þola ég þarf
frá þessu andskotans liði.
Ég reyni að hugsa um mitt helgasta starf
og helst vil ég vera í friði.

Að lifa í sáttfýsi langflestir þrá
þó lenda þar sumir í vanda.
Fyrirgefningu ég enga á
eins og sakirnar standa.

Víst er hjá sumum veröldin myrk
og velferð þeir fá ekki skjóta.
Út á börnin mín sækja þeir byggingastyrk
bölvandi mér hans þeir njóta.

Ragna á Laugabóli,
kt. 060225-5919.

Ragna Aðalsteins-
dóttir.

Ísafjarðarbær

Sléttuhrepp-
ingar blóta

þorra
Síðastliðið laugardagskvöld héldu Sléttu-

hreppingar þorrablót sitt í félagsheimilinu í
Hnífsdal. Um 200 manns sóttu blótið sem þótti
vel heppnað í alla staði. Ýmislegt var til
skemmtunar og söng m.a. kór Sléttuhreppinga
nokkur lög undir stjórn Hannesar Baldurssonar,
fluttur var leikþáttur þar sem „ýktur“ náungi
kom mikið við sögu og Oddur Pétursson,
snjóflóðaeftirlitsmaður með meiru, sýndi rokk.
Nefndin flutti gamanvísur um sjálfa sig og
Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður, var með
upplestur.

Ólafur Helgi, sem var kynnir á blótinu og
einn nefndarmanna, þótti fara á kostum í
hlutverki Mjallhvítar og stjórnaði hann
dvergunum sjö ákveðið og með harðri hendi.
Ólafur sagði einnig sögu af hjónum einum þar
sem frúin var óhemju sólgin í hrútspunga.
Einhverju sinni sátu hjón þessi að snæðingi og
var frúin nýbúin að sporðrenna fjórtánda
pungnum og afsakaði atganginn í sér. Eigin-
maðurinn yppti öxlum og svaraði; „þetta er allt
í lagi elskan mín, en áttaðu þig á því, að
læknarnir segja að maður sé það sem maður
borðar.“

Hannes Baldursson, sem stjórnaði kórnum,
spurði salinn hvað væri ólíkt með Húnvetn-
ingum og Vestmannaeyingum? Salurinn vissi
það ekki, en svarið var; „Vestmannaeyingar
sendu Árna Johnsen á þing en Húnvetningar
sendu Hallbjörn Hjartarson ekki.“

Kórinn syngur undir stjórn Hannesar Bald-
urssonar.

Dansinn var stiginn við undirleik Hjóna-
bandsins.

Ólafur Helgi Kjartansson sem Mjallhvít, og
dvergarnir Sigurveig Gunnarsdóttir og
Oddur Pétursson.

Karl Geirmundsson, Kristmann Krist-
mannsson, Gunnlaugur Jónasson og Hjalti
Karlsson voru á meðal gesta á þorrablótinu.

Dýrfinna Torfadóttir, Hrafnhildur Samúelsdóttir, Þórdís Jónsdóttir, Inga Ólafsdóttir og
Jensína Guðmundsdóttir tóku hraustlega undir í fjöldasöngnum.

Sóley Kristinsdóttir og systurnar Sigríður og Dagný Þrastardætur skemmtu sér greinilega
mjög vel á þorrablótinu.

NO NAME

Tilboð föstudaginn
21. febrúar fyrir

grunnskólastelpur!
Húðhreinsun,
 augnlitun og

plokkun kr. 1.500,-

Snyrtihús Sóleyjar
Hafnarstræti 9 � Sími 456 5280
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3 SPÓLAN10TOPP
http://www.empirenet.
com/~jahvah/leader.html
Á þessari heimasíðu um
Winston S. Churchill er hægt
að lesa margar þekktar ræður
sem hann flutti, vísanir á
aðrar tengdar því efni.

http://www.evita-themovie
.com
Hver kannast ekki við lagið
úr Evitu sem er að gera allt
vitlaust hér á landi. En á
heimasíðunni getur þú séð
allt um myndina.

ht tp: / /www.w2d.com/
koala-net
Ein af mörgum heimasíðum
um þessa birni sem eru í
útrýmingarhættu.

1. Indipendence Day

2. Mission Impossible

3. The Rock

4. The Truth about...

5. The Quest

6. Fargo

7. Cable Guy

8. Spy Hard

   9. Trainspotting

10. Copycat

SPÓLANí
TÆKINU

HELGAR
veðrið

góðar
á

NETINUh
tt

p
:

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur á fimmtudag:
Sunnan kaldi vestan-
lands en hæg breytileg
átt annars staðar. Él
víða um land og frost 0
til 5 stig.

Horfur á föstudag:
Austan stinningskaldi
eða allhvasst og snjó-
koma, einkum sunn-
an- og austanlands.
Vægt frost.

Horfur á laugardag:
Breytileg vindátt og
snjókoma eða élja-
gangur um allt land.
Frost 0 til 5 stig.

Á sunnudag og
mánudag lítur út fyrir
norðanátt með snjó-
komu eða éljum norð-
anlands og austan.
Harðnandi frost.

MYNDBÖND
HJÁ

VÍDEÓHÖLLINNI

Independence Day
Mögnuð spennumynd

um gríðarstór geimskip
sem sigla um gufuhvolfið
og taka sér stöðu fyrir ofan
allar helstu höfuðborgir
heims og halda jarðar-
búum í mikilli skelfingu.

Hvar er
metnaðurinn

í Ísafjarðarbæ?
Í síðasta pistli var vikið að því sem gerst hefur þegar

ráðnir hafa verið yfirmenn á skrifstofur hins nýja
Ísafjarðarbæjar. Sumir þeirra segjast einfaldlega vera
pólitískt ráðnir. Það er að minnsta kosti skoðun
aðstoðarmanns bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar. Hvað
aðstoðarmaðurinn á nákvæmlega við, er ekki að fullu
ljóst. Eitt er þó minnsta kosti alveg klárt, að ekki var
hann kosinn pólitískri kosningu af íbúunum. Fyrir störf
sín mun hann ekki svara kjósendum í Ísafjarðarbæ fremur
en aðrir ráðnir starfsmenn.

Hitt er svo annað mál að endurteknar auglýsingar eftir
bæjarritara, marg sinnis, leiddu ekki til þess að neinn
væri ráðinn. Þó munu margir hafa sótt um starfið. Þessi
auglýsingaherferð brotlenti með hvelli. Svona vinnubrögð
kallast skrípaleikur í munni flestra. En þegar bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar tekur sig til og sviðsetur skrifstofuna,
tala sviðsstjórarnir um pólitíska ráðningu. Fróðlegt væri
að vita hvað við er átt.

Bæjarfulltrúarnir ellefu eru eflaust hið
vænsta fólk í daglegu lífi og því til viðbótar
er erfitt að vera bæjarfulltrúi þegar mörg
óleyst verkefni bíða. Af  störfum þeirra
síðan 1. júní 1996, sem brátt jafngildir
meðgöngutíma barns, er tvennt
áberandi, bæjarritarafarsinn
og það að allir eru þeir
sammála um fjárhagsáætlun-
ina fyrir árið 1997. Þar með
er risið búið og flatneskjan
verður enn meiri og alls
ráðandi.

Við sameininguna, sem tók
gildi 1. júní síðast liðinn, svo
sem fyrr segir, sameinuðust 6
sveitarfélög. Stærð þeirra
og gerð var mjög mismun-
andi. Íbúar voru flestir í
Ísafjarðarkaupstað, mun
færri í sjávarþorpunum
þremur og fæstir í tveimur
sveitarhreppum. En nú
búa allir íbúarnir innan
eins sveitarfélags. Taka þarf tillit til þeirra allra, jafnt í
sveit og sjávarþorpum, sem í þéttbýlinu við Ísafjarðardjúp.

En er það svo þegar kemur að bæjarstjórn? Sjaldan
hefur sést hallærislegri ljósmynd af fulltrúum almennings
en þegar þeir sátu, bæjarfulltrúarnir, á fundi um
atvinnumál á Þingeyri í nýliðnum janúarmánuði. Ekki
skein áhuginn úr svipnum, ekki var áhyggjur að sjá,
einungis leiðindi. Vissulega var ástæða til þess að láta sér
leiðast. Það er mjög leitt þegar atvinnuleysi bankar að
dyrum með svo áberandi hætti, sem gerst hefur á Þingeyri.

En það er bara ekki mál bæjarstjórnar. Hún skiptir sér
ekki af atvinnumálum, lætur bara sinn hlut í Togara-
útgerðinni h.f. ganga til sameinaðs Básafells h.f. Er það
ekki að taka þátt í atvinnulífinu? Reyndar er reksturinn
á Fáfni h.f. á Þingeyri mjög bágborinn. Hvar er
metnaðurinn? Ber bæjarstjórn Ísafjarðar ekki hag allra
bæjarbúa fyrir brjósti? Yfirlýsing bæjarstjórnar um
afskiptaleysi af atvinnumálum annars vegar og gerðum
hennar í þeim efnum hins vegar, ber þess ekki merki.

Út af með skólaskrifstofuna!

Bæjarstjórinn á Ísafirði hefur sett fram tillögu í
bæjarráði um að Skólaskrifstofa Vestfjarða renni sitt
skeið í lok yfirstandandi skólaárs, en því lýkur 31. júlí
næst komandi. Þessi tillaga er vægast sagt undarleg.
Sveitarfélögin hafa nýlega tekið við málum grunnskólans
af ríkinu og fengið til þess auknar tekjur. Meirihluti hins
mjög svo umdeilda tekjuskatts eða staðgreiðslu rennur
til sveitarfélaganna. Fræðslustjórar og fræðsluskrifstofur
lögðust af síðast liðið sumar. Um það náðist samkomulag
á fjórðungsgrunni að Skólaskrifstofa á Ísafirði tæki við
hlutverki hennar og veitti áfram sömu þjónustu við
grunnskólana í Vestfirðingafjórðungi.

Nú ætlar bæjarstjórinn og væntanlega bæjarstjórn að
rjúfa þann frið. Þau sveitarfélög sem starfa með
Ísafjarðarbæ um rekstur skólaskrifstofu hljóta að spyrja
um heilindin á bak við samstarf við Ísfirðinga framvegis.

Sýndar hafa verið í sjónvarpi heimildarkvikmyndir um
byggð á Hornströndum og í Jökulfjörðum undanfarna
tvo sunnudaga. Af þeim má margt læra, ef vilji er fyrir
hendi. Þar mátti sjá ris og fall byggðar. Atvinnan var og er
undirstaðan. Ekki er hér sagt að sveitarstjórnir skuli taka
beinan þátt í rekstri atvinnufyrirtækja. En það er skylt að
minna á ákvæði 6. greinar sveitarstjórnarlaganna frá
1986. Þeirra er getið í 2. tölulið og þeim 13. Í hinum fyrri
eru atvinnumál talin meðal skylduverka, þar á meðal
atvinnuleysisskráning og vinnumiðlun. Í hinum
síðarnefnda er talað um ráðstafanir til þess að koma í veg
fyrir almennt atvinnuleysi og bjargarskort. Og það er
skylda.

En hvað blasir við? Atvinnumál skipta engu, nema þeir
atvinnulausu eru sendir í sund. Samvinnu sveitafélaga er
stefnt í voða og skólaskrifstofan skal út af borðinu. Hvert
stefnir? Því er ósvarað en metnaðurinn er ekki fyrir
hendi.

-Stakkur.

Atvinna
Jón Bakan í Bolungarvík óskar eftir að

ráða til sín starfskraft í veitingasal.
Upplýsingar í boðsíma 846 1745 ( Heiðar)

á milli kl. 18:00 og 20:00.

Ný

Til sölu ísskápur, í fínu lagi. Selst á kr. 10
þús. Upplýsingar í síma 456 4460 eftir kl. 19.

Ég er 10 mán. strákur og mig vantar pössun
frá kl. 13-17, en það gæti breyst ef mamma
mín fer að vinna á veitingastað, því þá verður
tíminn annar. Upplýsingar gefur Anna, í
síma 456 5069

Til sölu MMC L300  árgerð 1990. Nánari
upplýsingar í síma 895 1241 eða 855 1241

Slysavarnarsveitin Hjálp og björgunarsveitin
Ernir halda aðalfund sunnudaginn 23. feb.
kl. 17 í slysavarnarhúsinu. Venjuleg
aðalfundarstörf.

Til sölu Fiat árg. ́ 78 í góðu standi, ekinn
aðeins 33 þús. km. Verð kr. 85 þús.
Upplýsingar í síma 456 7460

Tveir páfagaukar ásamt búri fást gefins.
Upplýsingar í síma 456 4319

Til sölu Kase dráttarvél  árg. ´85, 70 hö.
Upplýsingar í síma 456 8153 eða 456 8256

Aðalfundur  slysavarnardeildar í Hnífsdal,
verður haldinn sunnudaginn 23. febrúar kl.
14 í félagsheimilinu í Hnífsdal. Stjórnin.

Óska eftir fiskum gefins. Upplýsingar í
síma 456 3421

Til sölu Range Rover, árg. ´84, 4ra dyra
með sumar og vetrardekkjum á felgum.
Einnig til sölu Toyota Corolla árg. ́ 87 og
harmonika. Upplýsingar í síma 456 3937 og
vs. 852 3472

Til sölu 80m² íbúð á 2. hæð t.h. að Stórholti
13. Góð lán, Upplýsingar í síma 564 4067

Þakkir!  Öllum þeim sem glöddu mig á
sextugs afmæli mínu 7. febrúar s.l., með
gjöfum, kveðjum og heimsóknum, sendi ég
mínar bestu þakkir. Guð geymi ykkur öll.
Guðbjörg Stefánsdóttir, Hlíðarstræti 15,
Bolungarvík.

Rauðir Rossignol skíðaskór nr. 38 til sölu,
eru mjög vel með farnir. Upplýsingar í síma
456 3373

Rainbow djúphreinsi- og skúringaráhöld og
lítil þvottavél, fæst fyrir lítið. Upplýsingar í síma
456 6179

Rafha miðstöðvarhitun er til sölu með þremur
hitatúpum, samtals 22,5 kw, og sérstökum
hitaspíral fyrir neysluvatn. Framleidd í des. 1981.
Upplýsingar í síma 456 4640

Til sölu Arctic Cat  EXT Special 550 árg. ́ 92,
ekinn 3000 mílur. Góð greiðslukjör. Upplýsingar
í síma 456 4244 eða 456 4566

Óska eftir að kaupa barnavagn. Upplýsingar í
síma 456 3825

Til sölu 4ra dyra Nissan Sunny 1,6 SLX árg.
´93, ekinn 65 þús. km. Upplýsingar í síma 456
4455

Til sölu 66mhz tölva með 16mb minni, super
VGA skjá, 2mb skjákorti, 4x geisladrifi og
hljóðkorti. Upplýsingar í síma 456 3975, Gunnar.

Óska eftir að leigja 2-3 herbergja íbúð á Ísafirði.
Erum reyklaus. Upplýsingar í síma 456 4269,
Sigrún.

Til sölu er Balsa Spitfire flugvélamódel í
hlutföllunum 1:5, svo til full smíðuð.
Upplýsingar í síma 456 7383

Óska eftir skíðum 80 - 100 cm. með bindingum
og skíðaskóm nr. 29-30. Upplýsingar í síma 456
5339, Eyleif.

Til sölu 2ja herbergja íbúð í Hnífsdal. Er í
toppstandi, engin útborgun, mjög gott verð. Er
laus. Upplýsingar í síma 456 3128

Til sölu Honda Civic ESI ́ 92. Upplýsingar í

síma 456 7445 í hádeginu eða á kvöldin.

Til sölu Burton snjóbretti og 3ja mám. Grunkel
geislaspilari. Upplýsingar í síma 456 3421

Er með umboð fyrir Quelle listana. Vor- og
sumarlistarnir eru komnir. Upplýsingar í síma
456 4364

Óskum eftir 2-3ja herbergja íbúð til leigu á
eyrinni, frá og með 1. mars. Björk Sigurðardóttir
og Magnús S. Guðmundsson. Upplýsingar í
síma 456 4459

Við erum tveir litlir Cavalier King Charles Spaniel
hvolpar og við erum til sölu á góð heimili.

Okkur fylgir ættbók frá HRFÍ. Við verðum
tilbúin til afhendingar á páskunum. Upplýsingar
í síma 456 5275 eftir kl. 15 á daginn, Bjarney.

Til sölu Lada Sport. Hagstætt verð. Upplýsingar
í síma 456 4097

Til leigu eða sölu er 4ja herbergja einbýlishús
á Suðureyri. Laust strax. Upplýsingar í síma
421 6350 eftir kl. 21.

Til sölu Rossignol skíði, 1,48m með
bindingum. Lítið notuð. Upplýsingar í síma
456 3847, Hiddi.

Óska eftir systkinasæti á barnavagn og
ungbarnabílstól. Upplýsingar í síma 456 4361

Einbýlishús við Góuholt 3, er til sölu.
Upplýsingar í síma 456 4774

Húsið við Ljósaland 4 í Bolungarvík, er til
sölu. Skipti á minni eign koma til greina.
Upplýsingar í síma 456 7466 og 456 4774

Til sölu MMC Galant  GLS 2000 árg. ́ 85,
5 gíra, rafmagn í rúðum og speglum, vökva-
og veltistýri og digital mælaborð. Upplýs-
ingar í síma 456 5079 eða 456 5303, Palli.

Til sölu Silver Cross barnavagn og
barnarimlarúm. Upplýsingar í síma 456 7093

Óska eftir vel með förnum barnaskíðum,
stærð 110 cm. Upplýsingar í síma 456 4445

Óska eftir að kaupa skíði, 70-80cm, og
klossa nr. 24-25.Upplýsingar í síma 456
3727 á morgnana og á kvöldin.

Til sölu málverk af Þingeyri frá 1879. Málað
1979 af Gunnari frá Hofi. Stærð 81x147cm.
Upplýsingar í síma 456 8191

Til sölu eða leigu er 132m²  einbýlishús
ásamt 70m² bílskúr að Hjallabyggð 9
Suðureyri. Söluverð: 5 millj., leiga 28 þús. á
mán. Laust nú  þegar. Upplýsingar í síma
567 6217 eftir kl. 20.
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Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Erum með til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Ísafjarðarkirkja
Kirkjuskóli verður á laugardaginn 22.

febrúar kl. 11:00
Messa og altarisganga verður á sunnu-

daginn 23. febrúar kl. 11:00.
 Séra Guðrún Edda Gunnarsdóttir predikar.

Ísafjarðarsókn.

Til sölu
Til sölu er íbúðarhúsið að Mánagötu 6a,

Ísafirði. Húsið er 2ja hæða og skiptist þannig:
Neðri hæð: 116m² verslunar- og skrifstofu-
húsnæði. Efri hæð: 6 herbergja íbúð, ásamt
eldhúsi, baði og geymslu, alls 152m².

Eignin selst í einu eða tvennu lagi. Nánari
upplýsingar eru veittar í síma 456 5367 eða
á skrifstofu að Mánagötu 1, 2. hæð.

Atvinna
Starfskraftur óskast. Vinnutími er frá kl.

09:00 til kl. 16:00, mánudaga til föstudaga.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 456

3670 eða á staðnum.
Vöruval

Björnsbúð
Silfurgötu 1.

Beitingamenn
Vana beitingamenn vantar á Frey frá Ísafirði.
Upplýsingar í símum 456 3787 og 561

1130 á kvöldin.
Hornbjarg ehf.

Atvinna
Okkur vantar nú þegar starfsfólk í eftirtalin

störf:
Ungt fólk við afgreiðslu í sal og á bar.
Aldur 20 - 25 ára
Ræstingar og þrif.
Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri

alla virka daga frá kl. 8:00 - 17:00 á skrifstofu
að Mánagötu 1.

Útboð � Innan-
hússfrágangur

Verkalýðsfélagið Súgandi á Suðureyri óskar
eftir tilboðum í fullnaðarfrágang á efri hæð
hússins að Aðalgötu 26 á Suðureyri.

Um er að ræða einangrun og klæðningu
þaks og útveggja, uppsetningu milliveggja og
stiga, og hreinlætis- og raflagnir. Flatarmál
hússins er 110m².

Útboðsgögn verða afhent hjá Tækniþjónustu
Vestfjarða hf. frá og með föstudeginum 21.
febrúar n.k. gegn 10.000,- króna skilatrygg-
ingu.

Tilboð verða opnuð miðvikudaginn 5. mars
1997 kl. 17:00 á skrifstofu Verkalýðsfélagsins
að Aðalgötu 26, Suðureyri.

Sparisjóður Súðavíkur

Starfskraftur óskast
Sparisjóður Súðavíkur auglýsir eftir

starfskrafti við afgreiðslu sparisjóðsins á
Ísafirði. Um er að ræða almenn bankastörf,
50% starf um óákveðinn tíma, en fullt starf
síðar. Æskileg reynsla í bankastörfum.

Skriflegar umsóknir berist fyrir 1. mars
1997 til sparisjóðsstjóra Sparisjóðs Súða-
víkur, Aðalgötu 2, 420 Súðavík, sem jafnframt
veitir frekari upplýsingar í síma 456 4888.

Sparisjóður Súðavíkur.
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Afli og aflaverðmæti vestfirskra togara á síðasta ári

Páll Pálsson skilaði
mestu aflaverðmæti
ísfisktogara

Páll Pálsson ÍS-102 skilaði
mesta aflaverðmæti vestfirskra
ísfisktogara á síðasta ári sam-
kvæmt togaraskýrslu Lands-
sambands íslenskra útvegs-
manna. Heildaraflaverðmæti
skipsins nam rúmum 253 millj-
ónum króna sem svarar til rúm-
lega 885 þúsunda króna meðal-
skiptaverðs á hvern úthaldsdag.
Páll Pálsson var 281 dag að
veiðum á síðasta ári og var
heildaraflinn 3.748 tonn eða
13,34 tonn að meðaltali á hverj-
um úthaldsdegi. Framnes ÍS-
708 var í öðru sæti með 223,4
milljóna króna aflaverðmæti
eða rúmar 529 þúsund krónur
að meðaltali á hverjum úthalds-
degi. Framnesið var 316 daga
að veiðum á árinu 1996 og

heildarafli þess var 1.405 tonn,
sem svarar til 4,45 tonna að
meðaltali á hvern úthaldsdag.
Framnes stundaði bæði ísfisk-
veiðar og frystingu á síðasta
ári en Páll Pálsson var einungis
á ísfiskveiðum.

Stefnir ÍS var með 163,2
milljóna króna heildarverð-
mæti á síðasta ári, sem svarar
til rúmlega 420 þúsunda króna
að meðaltali á hvern úthalds-
dag. Heildaraflaverðmæti Dag-
rúnar ÍS frá Bolungarvík var
rúmar 143,3 milljónir króna
eða rúmar 342 þúsund á hvern
úthaldsdag. Samkvæmt skýrsl-
unni var heildaraflaverðmæti
Orra ÍS, 86,7 milljónir króna,
Heiðrúnar ÍS, 71,6 milljón og
Bessa ÍS, 63,5 milljónir króna.

Þess skal getið að útgerðir
Bessa og Orra skiluðu ekki inn
aflaskýrslum fyrir allt árið og
því eru tölurnar að framan ekki
réttar. Guðbjörg ÍS, skilaði
mestu aflavermæti vestfirskra
frystitogara á síðasta ári, tæp-
um 514 milljónum króna.
Guðbjörg var 324 daga að

veiðum og var heildaraflinn
2.934 tonn. Meðalskiptaverð-
mæti á hvern úthaldsdag var
tæpar 1,2 milljónir króna. Júl-
íus Geirmundsson ÍS var með
heildaraflaverðmæti upp á
473,4 milljónir króna. Júlíus
var 300 daga að veiðum og var
heildaraflinn 3.649 tonn. Með-

alskiptaverð á hvern úthaldsdag
hjá Júlíusi Geirmundssyni var
kr. 1.173.061.

Heildaraflaverðmæti Slétta-
ness ÍS var 213,1 milljón og
meðalskiptaverðmæti á hvern
úthaldsdag var rúmar 987
þúsund krónur. Skipið var 163
daga að veiðum og nam heild-

Páll Pálsson ÍS-102, skilaði mestu aflaverðmæti vestfirskra ísfisktogara á síðasta ári.

araflinn 1.472 tonnum. Kol-
beinsey ÞH var það íslenska
skip sem var hvað lengst að
veiðum, eða 334 daga. Næst
kom Guðbjörg ÍS með 324
úthaldsdaga og Júlíus Havsteen
ÞH með 323 úthaldsdaga.

Bolungarvík

Peningalyktin
komin í Víkina

Fyrsta loðnan á árinu kom
til Bolungarvíkur á fimmtu-
dag í síðustu viku. Loðnu-
skipið Jón Sigurðsson, frá
Grindavík, landaði þá 800
tonnum til bræðslu hjá Gná
hf., og flutningaskipið Sóley
kom með 1.400 tonn af úr-
gangsloðnu frá Granda hf.
Höfrungur landaði síðan á
laugardag um 800 tonnum.

Að sögn Jónatans Einars-
sonar hjá Gná, hefur loðnu-
flotinn verið að veiðum suð-
austur  af landinu og gengur
loðnan nú hratt vestur með
suðurströndinni. Hann segir
að það taki um viku  að vinna
þessi 3.000 tonn, og reiknar
með að hráefni til bræðslu
muni berast jafnt og þétt.

Gná hf. er með samning

við Harald Böðvarsson hf., á
Akranesi, um öflun hráefnis
en HB er með mesta loðnu-
kvóta landsins. Að sögn
Jónatans, þá tryggir sam-
komulagið Gná hf. hráefni á
meðan veiðarnar standa yfir
fyrir austan, en aftur á móti
hefur HB forgang hjá Gná
með landanir í lok vertíðar,
þegar loðnan er komin vestar
og tiltölulega stutt er af
miðunum til Bolungarvíkur.

Mokveiði var hjá loðnu-
skipunum við Vestmanna-
eyjar s.l. laugardag og einnig
út af Vík í Mýrdal. Mikil
ferð hefur verið á loðnunni í
vesturátt, og var haft eftir
sjómönnum að hún færi um
fjórar sjómílur á klukku-
stund.

Húseignir Reykjanesskóla í Ísafjarðardjúpi

Gengið til samninga
við heimamenn

Eins og greint hefur verið
frá í blaðinu þá voru tilboð í
húseignir Reykjanesskóla, í
Reykjanesi við Ísafjarðardjúp,
opnuð 16. janúar s.l. Átta
kauptilboð og tvö leigutilboð
bárust í eignirnar og hafa
Ríkiskaup, fyrir hönd Mennta-
málaráðuneytisins, nú ákveðið
að ganga til samninga við hóp
heimamanna í Ísafjarðardjúpi
sem átti annað leigutilboðanna.

Að sögn Hermanns Jóhann-
essonar, deildarstjóra eigna-
deildar Menntamálaráðuneyt-
isins, eru ætlanir heimamanna
að reka ferðaþjónustu að
Reykjanesi allt árið, en tilboð
þeirra gerir ráð fyrir sex ára
leigutíma og að leiga, að
upphæð a.m.k. ein milljón
króna á ári, verði greidd í formi
viðhalds.

Margrét Karlsdóttir, sem
rekið hefur sumarhús í Hvera-
vík í Ísafjarðardjúpi, er í for-
svari fyrir hópinn sem saman-
stendur af níu aðilum. Margrét
sagði, í samtali við blaðið, að
ekki væri hægt að greina frá
áætlunum hópsins í smáatrið-
um á þessu stigi málsins, en
ætlunin væri að reka ferðaþjón-
ustu allt árið, þ.e.a.s. taka á
móti hinum almenna ferða-
manni.

Hún sagði að ekki væri búið
að ganga frá samningum, en
að viðræður væru framundan.
Hópurinn væri jákvæður og
bjartsýnn á reksturinn, ef af
honum yrði, og væri með
ákveðnar hugmyndir með til-
högun rekstrar og markaðssetn-
ingar. Hún sagðist ekki geta
gefið frekari upplýsingar fyrr

en gengið hefði verið frá
samningum. Margrét sagði að
tilgangurinn með tilboðinu,
væri viðleitni heimanna til að

renna stoðum undir áfram-
haldandi búsetu þeirra við
Ísafjarðardjúp.
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