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Að safnast
saman er
upphafið

Fjallanna óður
seyddi mig

Fyrsta og síð-
asta bikarmót
vetrarins

Mannbjörg þegar sex tonna bátur sökk út af Gelti

Hrollurinn fer þegar ég
kemst á sjóinn aftur

Guðmundur Karvel Pálsson við höfnina á Suðureyri á sunnudag.

Mannbjörg varð þegar Blossi
GK-60, sex tonna plastbátur
sökk skyndilega á laugardag,
er báturinn var á landstími úr
línuróðri um 10 sjómílur VNV
af Gelti úti fyrir Súgandafirði.
Tveir skipverjar voru á Blossa
og tókst þeim að komast um
borð í gúmmíbjörgunarbát.
Þeim var síðan bjargað um borð
í Jónínu ÍS frá Flateyri, sem
kom á slysstað stuttu eftir að
neyðarkall barst frá skipverjum
Blossa. Jónína flutti skipbrots-
mennina til Suðureyrar og var
tekin skýrsla af þeim hjá lög-
reglunni á Ísafirði á sunnudag.

Á mánudag hafði ekkert
komið fram sem skýrt gat af
hverju báturinn sökk og verður
rannsókn því haldið áfram.
Eigandi Blossa, sem er af
gerðinni Viking 800, er Guð-
mundur Karvel Pálsson á
Suðureyri en hann var skip-
stjóri í sjóferðinni. Með honum
var Örvar Jóhannsson frá Suð-
ureyri en báðir eru þeir reyndir
sjómenn. Guðmundur Karvel
sagði í samtali við blaðið að
sjóferðin á laugardag, hefði
framan af í engu verið frá-
brugðin öðrum sjóferðum.
,,Við lögðum línuna í ágætis

veðri og vorum búnir að draga
um fjögurleytið. Aflinn var
góður, um fimm tonn af stein-
bít. Þegar búið var að gera að,
var stefnan tekin í land. Þegar
við höfðum siglt í stuttan tíma
kom skyndilega slagsíða á
bátinn og hann fór að sökkva
að aftan. Vélin drap á sér og
báturinn seig hratt niður á
skutinn.

Þegar hér var komið við
sögu, gerðust hlutirnir hratt.
Ég sendi strax út neyðarkall á
rás 16 og við sjósettum björg-
unarbátinn. Áður en við yfir-
gáfum Blossa hafði Jónína frá

Flateyri staðfest í talstöðina að
hún hefði heyrt neyðarkallið
og væri á leið til okkar. Þegar
við yfirgáfum bátinn var skut-
urinn allur kominn á kaf en
framendinn flaut enn upp úr
sjónum. Við biðum síðan á reki
í um hálfa klukkustund og var
síðan bjargað um borð í Jónínu.
Það var mikill léttir,” sagði
Guðmundur Karvel.

Hann sagði ljóst að erfitt yrði
að upplýsa hvað hefði valdið
slysinu þar sem ekki tókst að
bjarga bátnum. ,,Mér finnst þó
líklegast að þilið á milli lestar
og vélarrúms hafi gefið sig.
Við vorum með nokkurt magn
af lausum steinbít aftast í
lestinni sem lagðist með nokkr-
um þunga á lestarþilið.” Guð-
mundur sagðist síður en svo

vera hættur til sjós þrátt fyrir
óhappið. ,,Nú er spurningin
einungis sú að finna sér annan
bát. Maður nær ekki úr sér
hrollinum fyrr en maður kemst
aftur á sjóinn og því fyrr því
betra,” sagði Guðmundur Kar-
vel, sem vildi færa áhöfninni á
Jónínu og öðrum sem að
björguninni komu, bestu þakkir
fyrir framlag þeirra.

Emilíana á
tónleikum
gegn vímu-

efnum

Ísafjörður

Stórtónleikar fyrir alla
fjölskylduna verða í íþrótta-
húsinu á Torfnesi kl. 20:30
á sunnudagskvöld. Á tón-
leikunum, sem haldnir eru
á vegum Boltafélags Ísa-
fjarðar, koma fram þrír af
vinsælustu tónlistarmönn-
um landsins, þau Emilíana
Torrini, Kristján Krist-
jánsson (KK) og Stefán
Hilmarsson.

Yfirskrift tónleikanna er
,,Upp með íþróttir - niður
með vímuefni” og hvetja
aðstandendur þeirra, alla
íbúa á norðanverðum Vest-
fjörðum til að mæta og hlu-
sta á góða tónlist og styrkja
um leið gott málefni.

Vestfirðingar verða á faraldsfæti í sumar

Flestir stefna suður í sólina
Á annað þúsund Vestfirð-

ingar hafa nú þegar bókað far
til útlanda í sumar samkvæmt
upplýsingum sem blaðið fékk
frá söluskrifstofum Samvinnu-
ferða-Landsýnar og Flugleiða
á Ísafirði en síðarnefnda sölu-
skrifstofan sér m.a. um bókanir
fyrir ferðaskrifstofuna Úrval-
Útsýn. Leiðir flestra liggja
suður í sólina og eru Benidorm,
Mallorca og Portúgal vinsæl-
ustu áfangastaðirnir. Þá hefur
töluvert verið bókað í sumar-
húsagistingar.

,,Straumurinn liggur fyrst og
fremst á sólarstrendurnar á
Mallorca, Benidorm og í Portú-
gal. Þá hefur verið þónokkuð
bókað í sumarhúsaferðir sem
og í ferðir til Norðurlandanna.
Ég hef ekki nákvæmar tölur
yfir bókanir en þær skipta

hundruðum. Inga Ólafsdóttir,
sem sér um skrifstofuna hefur
aldrei bókað jafn mikinn fjölda
á jafn stuttum tíma og í ár og
hefur hún þó verið í starfinu í
fjölmörg ár,” sagði Anna Mar-
grét Magnúsdóttir, hjá sölu-
skrifstofu Samvinnuferða-
Landsýnar.

,,Það er engin spurning að
straumurinn liggur fyrst og
fremst í sólina á Spáni, Mall-
orca og í Portúgal. Þá eru
strendurnar við Barcelona vin-
sælar sem og sumarhúsin í Dan-
mörku og í Hollandi. Einnig er
jafn straumur ferðalanga til
Florída í Bandaríkjunum. Bók-
anirnar skipta hundruðum tals-
ins það sem af er, en flestar
voru þær fyrstu dagana,” sagði
Kristín Björnsdóttir hjá sölu-
skrifstofu Flugleiða á Ísafirði.

Anna Margrét Magnúsdóttir hjá Samvinnuferðum-Landsýn segir að flestir Vestfirðingar
stefni í sólina í sumar.
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?Spurningin
Býst þú við
löngu verk-
falli Daði?

Leiðari

Framkvæmdir við snjóflóðavarnir í Holtahverfi á Ísafirði

Á óskalista í framhaldi af fram-
kvæmdum við Seljalandshverfi

Á fundi umhverfisnefndar
Ísafjarðarbæjar sem haldinn
var í síðustu viku, var lagt fram
bréf frá umhverfisráðuneytinu,
þar sem kynntar voru tillögur
ráðuneytisins um forgangs-
röðun framkvæmda við upp-

byggingu varna gegn ofanflóð-
um ásamt verklagsreglum um
stuðning Ofanflóðasjóðs.

Í dagskrá fundarins segir að
nefndin fagni framkomnum
verklagsreglum og forgangs-
röðun verkefna og að í ljósi

snjóflóðasögunnar telji nefndin
að framkvæmdir við snjóflóða-
varnir í Holtahverfi skuli færð-
ar fram, þannig að þær hefjist í
beinu framhaldi af vörnum við
Seljalandshverfi. ,,Tillaga
þessi gerir ráð fyrir að fram-

kvæmdum við Seljalandshverfi
verði að fullu lokið árið 2000.
Hún gerir ráð fyrir að fram-
kvæmdir verði boðnar út á
næsta ári, þær hefjist ári síðar
og ljúki árið 2000. Ef tillagan
verður samþykkt má gera ráð

fyrir að framkvæmdir við
Holtahverfi hefjist í framhaldi
af því. Tillagan er mjög ásætt-
anleg fyrir okkur,” sagði Krist-
ján Þór Júlíusson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar.

Viðbrögðin við samningi Landsbankans um kaup og kauprétt á
eignarhlut Eignarhaldsfélags Brunabótafélagsins í Vátryggingafélagi
Íslands og Líftryggingarfélagi Íslands sýna að með þessum óvænta
leik bankans í fjármagns- og tryggingamarkaðstaflinu kom hann
keppinautunum í opna skjöldu. Þeir voru mát!

Forystumenn stjórnmálaflokkanna virðast nokkuð á einu máli um
framtak Landsbankans: Styrkari stoðum er rennt undir starfsemina,
hann er betur í stakk búinn gagnvart erlendri samkeppni og þetta eykur
væntanlega verðgildi bankans.

Viðbrögð keppinauta Landsbankans og fjárspekúlanta opinbera
aftur á móti þá samþjöppun auðs og valds, sem átt hefur sér stað í
þjóðfélaginu og sem mun, ef fram fer sem horfir, leiða til alræðis
fámenns hóps yfir helstu fjármálastofnunum og auðlindum þjóðarinnar.
Sárindi þeirra, sem með gjörningi Landsbankans telja sig hafa misst
spón úr askinum eru svo áberandi að almenningur fær ekki varist brosi
og ætti honum þó síst að vera hlátur í huga.

Framtak Landsbankans mun hafa áhrif á afstöðu ýmissa þingmanna
til hlutafélagsfrumvarpsins um ríkisbanka. Strax er uppi krafa um skjótari
sölu bankanna, en ætlað var. Og nú er jafnvel talað um sameiningu
Íslandsbanka og Búnaðarbanka! (Hvað segir Guðni þingmaður
Ágústsson nú?) Líkur eru á að útspil Landsbankans hafi einhver áhrif á

Meðan tekist er á...
afstöðu þingmanna til áforma ríkisstjórnarinnar um nýjan ríkisbanka,
Fjárfestingabanka, sem mörgum finnst tímaskekkja á sama tíma og
verið er að einkavæða ríkisbankana, sem fyrir eru. Ríkisstjórninni mun
takast ætlunarverk sitt með nýjan ríkisbanka. Til þess verks hefur hún
næga fugla í hendi, þótt fáeinir flögri í skógi.

En það er fleira í farvatninu. Fyrirhugað frumvarp stjórnvalda um að
hluti lífeyrisiðgjalds fari á opinn peningamarkað hleypti samningavið-
ræðum aðila vinnumarkaðarins í hnút. Það er tímabært að endur-
skoða lífeyrissjóðakraðakið. Það er að mörgu að hyggja. Tímasetning
frumvarpsins sætir hins vegar furðu. Málið er mjög eldfimt. Að henda
því fram á viðkvæmu stigi kjarasamninga ber ekki vott um
stjórnkænsku. Að slíku máli ber að vinna þegar friður ríkir á vinnumark-
aðnum og þá í fullu samráði við rétta aðila.

Lýsandi tákn þess hvert stefnir í þjóðfélaginu er, að á meðan
stríðandi fylkingar berjast um yfirráð á peningamarkaðnum, þar sem
tungutakið einskorðast við milljarða, þrátta menn í Karphúsinu
landsfræga svo dögum skiptir, rauðeygðir og vansvefta um fáeina
aura til eða frá handa þeim þegnum þjóðfélagsins, sem samkvæmt
opinberri skilgreiningu eru undir fátæktarmörkum.

s.h.

Daði Guðmundsson,
formaður Verkalýðs
og Sjómannafélags
Bolungarvíkur:

Nei, ég held að það
verði stutt verkfall, það
er að segja ef af verkfalli
verður. Hvorki atvinnu-
rekendur, verkafólk eða
þjóðarbúið má við löngu
verkfalli og þess vegna
held ég að samningar
náist fyrr en seinna.

Atkvæðagre i ðs l a
vegna væntanlegrar
vinnustöðvunar verka-
fólks hjá fiskvinnslu-
fyrirtækjum fór fram hjá
Verkalýðs og Sjómanna-
félagi Bolungarvíkur um
síðustu helgi og á mánu-
dag. 96 af 148 á skrá
greiddu atkvæði eða
65%.  87, eða 90%,
sögðu  já við boðun verk-
falls frá og með 2. apríl,
7 sögðu nei og tveir
seðlar voru ógildir.

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði tengist Veraldarvefnum

Flest fiskvinnslufyrirtæki á Ísafirði
hafa þegar hagnýtt sér þessa tækni

Tölvuþjónustan Snerpa ehf.
á Ísafirði hefur sett upp tengi-
punkt fyrir Internetið í Stjórn-
sýsluhúsinu á Ísafirði vegna
nettenginga stofnana og fyrir-
tækja hússins.

Uppsetning búnaðarins mun
gera stofnunum og fyrirtækjum
Stjórnsýsluhússins kleift að
tengjast Internetinu um Snerpu
með lágmarks tilkostnaði.
Snerpa leigjir símalínu og setur
upp endabúnað í Stjórnsýslu-
húsinu en hann er tengdur sér-
stakri tölvu  sem útbúin er með
nokkrum nettengjum og fær
hver stofnun aðgang að einu
þessara spjalda.

„Það eina sem viðkomandi
stofnun þarf að leggja til er
einfaldur netkapall niður í
kjallara hússins þar sem tölvan
er staðsett en Snerpa hefur
samið við húsfélag Stjórnsýslu-
hússins um aðstöðu þar fyrir
tengipunktinn. Öll tölvugögn
eru síuð þannig að eingöngu

fyrirfram skilgreind umferð
sem viðkemur Internetinu fær
að fara þarna í gegn. Búnaður-
inn er þannig úr garði gerður
að t.d. notandi á neti A sér ekki
búnað á neti B. Báðir notend-
urnir eru tengdir Snerpu en sjá
ekki hvor annan, nema sérstak-
lega sé um það beðið,“ sagði
Björn Davíðsson hjá Snerpu í
samtali við blaðið.

Hann segir að svokallaðir
eldveggir hafi verið settir upp í
tengslum við búnað þennan en
þeir hafa þann tilgang að verjast
innbrotum í tölvukerfi. Stefnan
hjá Snerpu er að tengja ekki
fyrirtæki eða stofnanir af
staðarneti nema netvörn af
þessu tagi sé notuð.

Skólaskrifstofa Vestfjarða,
Fjórðungssamband Vestfirð-
inga, Ísafjarðarbær og Verk-
fræðistofa Sigurðar Thor-
oddsen hafa nú þegar ákveðið
að nýta sér þennan nýja teng-
ingarmöguleika og eiga eflaust

fleiri eftir að fylgja í kjölfarið.
Björn segir ljóst að svona
tengingar séu það sem koma
skuli og að t.d. tölvupóstur sé
notaður í æ ríkari mæli í stað
faxtækja og hefðbundins pósts.

Jafnframt færist í vöxt að
stofnanir bæði bjóði nú fram
upplýsingar á Veraldarvefnum
og einnig að þær hagnýti sér
það efni sem þar er að finna.
Föst tenging, eins og sú sem
nú er í boði í Stjórnsýsluhúsinu,
auki skilvirkni tölvupósts
mikið þar sem móttakandi fær
hann svo að segja um leið og
hann er sendur. Séu notaðar
hefðbundnar upphringiteng-
ingar, bíður pósturinn þess að
móttakandi tengjist en  það er
flöskuháls þegar slík samskipti
færast í aukana.

Björn segir að svona tenging
gefi jafnframt kost á því að
stofnanir geti tengst öðrum
stofnunum sem jafnframt eru
tengdar Internetinu. Dæmi um

þetta eru útibú Rannsóknar-
stofnunar fiskiðnaðarins og
Hafrannsóknarstofnunar sem
tengjast aðalstöðvum sínum
með búnaði Snerpu og bókari í
Framhaldsskóla Vestfjarða
sem færir bókhald í tölvukerfi
Skýrr um samskonar tengingar.

Að sögn Björns er m.a. verið
að athuga möguleika á upp-
setningu búnaðar af þessu tagi
í Bolungarvík og eru menn þá
með Grunnskólann, Ráðhúsið
og fiskvinnslufyrirtæki í huga
og hvetur hann þá sem áhuga
hafa, til að hafa samband og
leita upplýsinga.

Fiskvinnslufyrirtæki á Ísa-
firði eru flest búin að hagnýta
sér þessa tækni fyrir tilstuðlan
Snerpu, nú síðast hið nýja
meinaða Básafell og segir
Björn að mikil hagræðing felist
í að allt staðarnet fyrirtækis
geti notað sömu tenginguna og
t.d. þurfi þá ekki að vera mótald
við hverja tölvu svo dæmi sé

nefnt.
Stjórnendur Básafells eru vel

meðvitaðir um þessa þróun,
segir Björn og bendir á að
starfsfólk í öllum húsum Bása-
fells geti hagnýtt sér sambandið
en þau eru öll tengd saman í
eitt tölvukerfi með ljósleiðara
sem fyrirtækið lét leggja í
vetur. Sama gildi um Bakka
hf. í Hnífsdal, Bolungarvík og
söluskrifstofu í Reykjavík, en
öll húsin eru tengd Snerpu um
sömu tenginguna.

Björn Davíðsson.
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Svæðisskrifstofa Rauða krossins

Sigríður Hrönn hætt
Sigríður Hrönn Elíasdóttir,

sem gegnt hefur starfi svæðis-
starfsmanns á svæðisskrifstofu
Rauða kross Íslands á norðan-
verðum Vestfjörðum frá stofn-
un skrifstofunnar á síðasta ári,
lét af störfum um síðustu mán-
aðarmót af persónulegum
ástæðum.

,,Sigríður Hrönn lét af störf-
um um síðustu mánaðarmót og
er ástæðan sú að starfi hennar
var breytt úr heilsdagsstarfi í
hálfdagsstarf. Hún vildi hafa
fulla vinnu og ákvað því að
hætta í kjölfar þessara breyt-

inga,” sagði Hólmfríður Gísla-
dóttir, deildarstjóri félagsmála-
deildar Rauða kross Íslands í
samtali við blaðið.

Hólmfríður sagði óákveðið
hver tæki við stöðunni en hún
myndi sjálf vera á skrifstofunni
tvo daga í viku. ,,Irena kemur
vestur í dag (gær) og verður í
þrjá daga og í framhaldi af því
verðum við með símavakt frá
höfuðstöðvunum. Skrifstofan á
Ísafirði verður því lokuð nema
í þá tvo daga sem fulltrúar
okkar koma vestur. Flóttafólk-
inu gengur vel fyrir vestan og

það er ánægt þar. Nokkrir þeirra
hafa óskað eftir að fjárfesta í
eigin húsnæði og því er ekki
hægt að segja annað að allt
hafi farið eftir fyrirfram ákveð-
nu ferli í aðlögun,” sagði Hólm-
fríður.

Á ríkisstjórnarfundi í gær átti
að taka ákvörðun um hvort
Íslendingar tækju á móti fleiri
flóttamönnum og vonaðist
Hólmfríður eftir því að það yrði
samþykkt. Færi svo, sagði hún
að auglýst yrði eftir sveitarfél-
ögum sem vildu taka flótta-
fólkið að sér, líkt og síðast.

Þórunn Gestsdóttir,
yfirmaður stjórnsýslusviðs
Ísafjarðarbæjar hefur lagt

fram þá hugmynd við
menningarnefnd bæj-

arins, að Fjórðungssam-
band Vestfirðinga taki að

sér rekstur upplýsinga-
miðstöðvar ferðamála á
Vestfjörðum. Bréf þessa

efnis hefur verið sent
Fjórðungssambandinu og

var tekið jákvætt í hug-
myndina samkvæmt

upplýsingum blaðsins.
,,Ísafjarðarbær hefur

rekið upplýsingamiðstöð
ferðamála á Vestfjörðum

undanfarin ár en mér
finnst mjög eðlilegt í

framhaldi af ráðningu
ferðamálafulltrúa til

Fjórðungssambandsins,
að það taki að sér þennan

rekstur. Það hefur engin
ákvörðun verið tekin í

þessum efnum, en það
skýrist væntanlega

fljótlega,� sagði Kristján
Þór Júlíusson, bæjarstjóri.

Upplýsingamiðstöð ferðamála
til Fjórðungssambandsins?

Ísafjarðarbær

Nýr leikskóli í Ísafjarðarbæ

Bræðratunga út úr myndinni
Eins og komið hefur fram

hér í blaðinu, hefur verið mikill
urgur á meðal fóstra á leik-
skólum bæjarins, með þann
seinagang sem verið hefur á
ákvörðunartöku um byggingu
nýs leikskóla í bæjarfélaginu
og sagði stór hluti fóstra á Hlíð-
arskjóli upp störfum fyrir stuttu
vegna þessa, sem og vegna
aðbúnaðarleysis á leikskólan-
um Hlíðarskjóli, sem rekinn
hefur verið á undanþágu.

Á fundi byggingarnefndar
leikskóla sem haldinn var fyrir
stuttu, voru nefndarmenn sam-
mála um að leita eftir því við
félagsmálaráðuneytið, hvort

mögulegt væri að ná samkomu-
lagi um leigu eða kaup á
húsnæði Bræðratungu undir
rekstur leikskóla. Taldi nefndin
nauðsynlegt að fá svar ráðu-
neytisins eigi síðar en í gær,
17. mars. Á sama fundi var
tekið fyrir erindi bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar, fyrir hönd
byggingarnefndar leikskóla,
þar sem óskað var eftir lóð
undir nýjan leikskóla á Hauga-
nesi við Djúpveg, gegnt Holta-
hverfi. Fallist var á erindið og
var bæjarverkfræðingi falið að
skoða svæðið nánar með tilliti
til væntanlegrar deiliskipulags-
vinnu, en svæðið er á aðal-

skipulagi Ísafjarðarbæjar 1989-
2009.

,,Okkur hefur ekki borist svar
frá ráðuneytinu vegna þessarar
beiðni og því verður að telja að
þessi möguleiki sé út úr mynd-
inni. Ég geri því ráð fyrir að
farið verði af stað í byggingu
nýs leikskóla, en hvort hann
verður á Hauganesi eða á
einhverjum öðrum stað, get ég
ekki sagt til um á þessari
stundu. Við höfum horft vítt á
milli fjalla í þessum efnum,”
sagði Kristján Þór Júlíusson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar í
samtali við blaðið.

Ísafjarðarhöfn

Skutull með 46 milljóna
króna aflaverðmæti

Rækjufrystiskipið Skutull
ÍS-180 landaði um 120 tonn-
um af rækju á Ísafirði í gær.
Tíu dögum fyrr hafði skipið
stutta viðkomu á Ísafirði og
,,létti á sér” eins og hafnar-
starfsmaður orðaði það í
samtali við blaðið og var því
heildaraflinn úr veiðiferðinni
180 tonn að verðmæti um 46

milljónir króna.
Rúm 60 tonn af afla Skutuls

var af Dorhnbankamiðum. Páll
Pálsson ÍS-102 landaði 110
tonnum á mánudag og var
uppistaðan í aflanum þorskur.
Guðbjörg ÍS-46 hafði stutta
viðkomu á Ísafirði í gær til að
taka umbúðir og bendir það til
að aflabrögð séu góð. Þá

landaði Framnesið rúm-lega
50 tonnum í gærdag.

Skutull ÍS-180.
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Pantanasíminn
er 456 3367

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

Fasteignaviðskipti
Fasteignir í þessari auglýsingu eru aðeins

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

á skrifstofunni að Hafnarstræti 1, 3. hæð.

Stórholt 11: 80 m² 3ja herbergja
íbúð á 2 hæð í fjölbýlishúsi ásamt
innbyggðum bílskúr. Verð:
6.900.000,-
Stórholt 11: 72,6m² 3ja herbergja
íbúð  á 1. hæð í fjölbýlishúsi.
Verð: 4.500.000,-

 2ja herbergja íbúðir
Urðarvegur 78: 73m² íbúð á 3.
hæð fyrir miðju í fjölbýlishúsi.
Verð: 5.400.000,-
Hlíf II: 65,7m² íbúð á 1. hæði í
Dvalarheimili aldraðra. Íbúðin er
laus. Verð: 6.800.000,-
Hlíf II: 50,4m² íbúð á 2. hæð í
Dvalarheimili aldraðra Verð:
6.100.000,-
Hlíf II: 50,4 m² íbúð á 4 hæð
í Dvalarheimili aldraðra. Verð:
5.900.000,-

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

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
sérgeymslu. 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 3ja herbergja
íbúð á 3 hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
6.000.000,-

tveimur hæðum, ásamt bílskúr.
Verð: 9.500.000,-
Hliðarvegur 26a: 120m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt kjall-
ara. Verð: 6.700.000,-
Hlíðarvegur 38: 183,2m² raðhús
á þremur hæðum. Verð:
9.500.000,-
Hrannargata 4: 257,6m² einbýlis-
hús á 3 hæðum ásamt kjallara og
bílskúr. Skipti á minni eign mögu-
leg. Tilboð óskast.
Skipagata 11: 78 m² einbýlishús
á tveimur hæðum. Tilboð óskast.

 Einbýlishús / raðhús:
Bakkavegur 25: 154m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Verð: 8.700.000,-
Engjavegur 12: 210m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum, ásamt
innbyggðum bílskúr. Verð:
10.500.000,-
Fagraholt 2: 160m² einbýlishús
á einni hæð ásamt tvöföldum
bílskúr. Tilboð óskast.
Hafraholt 14: 144,4m² raðhús á

Hafraholt 28: 144,4m² raðhús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Verð: 9.500.000,-

Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús á tveimur hæðum
ásamt innbyggðum bílskúr. Verð: 11.800.000,-

býlishúsi. Hagstæð lán fylgja.
Verð: 7.000.000,-
Pólgata 4: 136 m² 5 herbergja
íbúð á 2 hæð í þríbýlishúsi ásamt
litlum bílskúr. Verð: 5.500.000,-
Seljalandsvegur 20: 125,2m² 4ra
herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýli. Verð: 7.900.000,-
Seljalandsvegur 20: 161,2m² 5-
6 herbergja íbúð á efri hæð í
tvíbýlishúsi ásamt stórum bílskúr.
Mjög fallegt útsýni. Verð:
10.700.000,-
Stórholt 7: 116m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð. t.h. í fjölbýlishúsi.
Verð 7.400.000,-
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,-
Túngata 21: 77,5m² 4ra herbergja
risíbúð í þríbýlishúsi. Verð:
5.600.000,-
Urðarvegur 25 - Hraunprýði:
155m² 5-6 herbergja íbúð á 2

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. Skipti á góðri 3ja til 4ra
herbergja blokkaríbúð möguleg.
Verð: 11.600.000,-
Strandgata 3: 130,5m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
geymsluskúr. Verð 3.500.000,-

 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 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 þrí-

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

Hressir og litaglaðir stuðningsmenn KFÍ.

Að safnast saman
er

 UPPHAFIÐað halda saman
er framför, að vinna saman er sigur

- segir Guðjón Þorsteinsson, liðsstjóri og ein helsta driffjöður Körfuknattleiks-
félags Ísafjarðar, KFÍ,  um gengi liðsins í vetur

Blaðamaður var búinn
að gera nokkrar tilraunir til

að hitta Guðjón til að
spjalla við hann um KFÍ og

keppnistímabilið sem nú
er að ljúka en hann er

greinilega upptekinn
maður því yfirleitt þegar

komið var á stefnumóts-
stað var Guðjón farinn til

að sinna einhverju aðkall-
andi. Það var þó sunnu-
dag einn á dögunum að

Blaðamaður ákvað að
hringja í manninn, og viti
menn, hann kom sjálfur í

símann.
Þegar samtalið átti sér

stað, hafði KFÍ nýlega lotið
í lægra haldi fyrir Keflvík-

ingum og því ljóst að liðið
kæmist ekki í úrslita-

keppni DHL deildarinnar.
Það var því nærtækast að

spyrja Guðjón aðeins út í
leikinn og hvort það hafi

ekki verið vonbrigði að
komast ekki í úrslit?

Upp um tvær deildir á
þremur árum

�Vissulega var sárt að
komast ekki í úrslita-

keppnina því ég tel að við
höfum átt heilmikið inni.
Það var mikill stígandi í

liðinu og það hefði verið
forvitnilegt að sjá okkur

etja kappi við Keflavík
einu sinni í viðbót til að sjá

hve langt við hefðum
komist.

Ég er samt mjög
ánægður með veturinn
þegar á heildina er litið.

KFÍ stóð undir þeim
væntingum sem stjórnin

gerði til liðsins og gott
betur. Þeir eru margir

spámennirnir sem  hafa
þurft að draga orð sín til

baka varðandi gengi
liðsins í vetur og er það

gott.
Það er búin að vera

mikil sigling á KFÍ undan-
farin þrjú ár eða allt frá
opnun íþróttahússins á

Torfnesi. Liðið er búið að
vinna sig upp um tvær

deildir á þremur árum og
er nú búið að tryggja sér

sæti í úrvalsdeildinni
áfram.  Þetta er frábær

árangur sem kemur
flestum á óvart, nema

kannski þeim sem standa
næst liðinu.  Þetta var

auðvitað stefnan hjá
okkur og við erum

ánægðir með tilveru
okkar í DHL deildinni. KFÍ

endaði í 9. sæti DHL-
deildarinnar með 9 leiki
unna og 13 tapaða og
það gera 18 stig, jafn-

mörg og ÍR fékk en þeir
komust áfram í úrslita-

keppnina á hagstæðara
stigaskori í innbyrðis

viðureignum.
Ennfremur lentum við í

3. - 4. sæti í bikarkeppni
Körfuknattleikssambands

Íslands þar sem  32 lið
hófu keppni og sá sem
ekki er sáttur við slíkan

árangur á fyrsta ári í deild
hinna bestu, ætti að íhuga

störf á Alþingi.�

Æfingin skapar meistarann
ef meistarinn fær æfingu
Er eitthvað sem má fara

betur hjá liðinu?
�Það segir einhvers-

taðar að æfingin skapi
meistarann. Þetta eru orð

sem  allir ættu að fara
eftir, líka við. Það sem
hefur háð okkur einna

 mest í vetur er lítil
keppnisreynsla en hún

hefur auðvitað  smá
komið með tímanum.
Stóru liðin fyrir sunnan

geta sótt í Opna
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Reykjavíkurmótið,

Valsmótið, Suðurnesja-
mótið, Opna Vesturlands-

mótið og svo að sjálf-
sögðu æfingaleiki sem

stutt er að sækja.
Það hefur mikla þýðingu
fyrir liðin að fá 10-30 leiki

fyrir tímabilið og svo fá
þessi sömu lið að æfa
eins og þeim lystir yfir

sumarið en þetta hefur
háð okkur nokkuð. Við

erum samt vongóðir um
að breyting verði þar á. Ef

æfingin á að skapa
meistarann, þá verður

meistarinn að fá æfing-
una, ekki satt?�

Guðjón segir að það
hafi komið sér mest á

óvart í vetur hversu
marga stuðningsmenn

KFÍ hafi í rauninni átt.
�Þetta fólk hefur vaðið

eld og brennistein til þess
eins að sjá KFÍ spila í 40
mínútur og er þá sama
hvar liðið er að spila. Ég
verð aldrei þreyttur á að

segja; að við værum ekki
komnir þetta langt í dag

ef ekki væri fyrir þessa
frábæru stuðningsmenn.

Einnig hefur þetta skapað
mikla umræðu í fjölmiðl-

um og það er af hinu
góða.

Ég held að það fáist
ekki betri auglýsing í dag

hér í Ísafjarðarbæ. Við
erum í sviðsljósinu í
fjölmiðlum og erum

eitthvað nýtt. Við eigum
að gera það sem við

getum til þess að nýta
þessa umfjöllun því í

rauninni er búið að vera
nóg um neikvæða

umræðu í fjölmiðlum um
Vestfirði, nú er tími til að

snúa þessu við.�
Guðjón segir að þetta

setji vissa pressu á liðið
sem hafi reynt að gera sitt

besta til að kynna hvað
bæjarfélagið hefur upp á

að bjóða í góðu samstarfi
við bæjarstjórn og starfs-

menn Ísafjarðarbæjar.
�Það þarf auðvitað að

fylgja þessu fast eftir. Við
erum t.d búnir að fá

úthlutað ársþingi Körfu-
knattleikssambands

Íslands árið 1998 og þar
þurfum við að vinna í

nánu samstarfi við
bæjarstjórn og aðra sem

munu hafa hagsmuna að
gæta þar. Ennfremur er
það í umræðu að halda

hér riðil í Norðurlandamóti
unglinga þannig að það er
af nógu að taka. Ísafjarð-

arbær á fallegasta
íþróttahús á landinu í dag
en við megum ekki taka

það sem sjálfsagðan hlut,
við verðum að halda

áfram að koma okkur á
framfæri á uppbyggilegan

hátt og slaka ekki á, því
hlutirnir koma ekki af

sjálfu sér.

Sorry KA, en svona er lífið
Að sögn Guðjóns eru

það að sjálfsögðu meist-
ararnir frá Keflavík sem

eru spútniklið DHL
deildarinnar. Þeir hafi

skorað yfir 100 stig að
meðaltali í leik, sem sé

frábært, og unnið alla þá
titla sem í boði eru.
�Það lið sem hefur

komið mér mest á óvart
er lið ÍA. Þeir hafa sýnt
mikinn karakter og eru

með besta varnarlið DHL
deildarinnar. KFÍ hefur

einnig komið á óvart þó
ég kunni að vera hlut-

drægur þegar ég tala um
mitt eigið lið. En samt, KFÍ

hefur sýnt í vetur að þeir
bera enga virðingu fyrir

andstæðingum sínum á
vellinum og hafa oft snúið

leikjum, sem hafa sýnst
tapaðir, sér í vil og unnið á

lokasekúndum leiks. Það
þarf mikið þrek og vilja til

þess að svona hlutir gangi
upp og það er dálítið sem

ekki vantar hjá strák-
unum.�

Guðjón er mjög hrifinn
af áhorfendum KFÍ og

segir að þeir hafi aldeilis
reynst betur en engir.

�Það er alveg sama
hvort við höfum verið 20

stigum undir í leik eða
öfugt, hvatningarópin
hafa aldrei minnkað.

Þetta hefur oftar en ekki
slegið andstæðinga okkar

út af laginu í leikjum og
Guðni þjálfari sagði á

dögunum að það væri
stórhættulegt að fara að
keppa annars staðar en

hér heima.
Ástæðan er einföld. Á

meðan við þurfum
kallkerfi til að getað talað

saman í Jakanum, þá
þurfum við að hvísla í

hinum íþróttahúsunum
svo að áhorfendur geti

ekki heyrt hvað við ætlum
að gera í næstu sókn,

enda hafa flest þessi lið
svo fáa áhorfendur á

leikjum sínum að þeir
hafa verið kynntir um leið

og liðin eru kynnt. Við
eigum bestu áhorfendur

og stuðningsmenn á
landinu. Sorry KA menn,

en svona er lífið.�

Ég er umkringdur
hæfileikafólki

Guðjón segir fjármál
félagsins vera á svipuðum

nótum og þegar lagt var
upp í haust. Hann viður-

kennir þó að það hafi
komið til kostnaðarliðir

sem ekki var reiknað
með.

�Þetta er þó allt í
góðum gír og tímabilið hjá

okkur er ekki búið.
Kostnaður KFÍ verður

gerður opinber í ársreikn-
ingum þegar aðalfundur
félagsins verður haldinn.
Þangað til verða allir að

hafa sína skoðun á
hvernig statt er fyrir

félaginu. Það er nú svo,
að alltaf verður einhver
sem veit betur en við í
þessum efnum, en við
höfum ekkert að fela.
Það er gríðarlega dýrt

að standa í þessu og við
þiggjum allan þann

stuðning sem við getum
fengið. Við höfum sannað
það í gegnum árin að við

nennum alveg að vinna
fyrir hlutunum og svona

vinna drepur engan.
Það sem er nauðsyn-

legast í starfi sem þessu
er að hafa samhentan

hóp af mönnum í stjórn
og ég hef ekki þurft að

kvarta í þeim efnum. Ég
er umkringdur af miklu

hæfileikafólki sem kennt
hefur mér mikið þau ár
sem að ég hef starfað í

þessu. Nægir þar að
nefna Gísla E. Úlfarsson
gjaldkera og Jón Krist-

mannsson, formann KFÍ.
Þessir tveir standa fast á

sínu og er það vel en
síðan komum við hinir í

stjórn og framkvæmdar-
stjórn félagsins og reyn-

um að vinna eftir þeim
reglum sem  okkur eru

settar, svona á þetta að
vera.

Það er ekki auðvelt að
fá fólk til starfa innan

íþróttahreyfingarinnar,
hvað þá að halda sama

fólki ár eftir ár. Ég er einn
af þeim heppnu því við

höfum haldið hópinn
síðan KFÍ vann fyrsta

titilinn fyrir þremur árum
og við félagarnir Óli R.

Ingimarsson, Halldór
Sveinbjörnsson og ég,

höfum verið í þessu
saman í um 16 ár.�

Öfundin pirrar mest
Guðjón segir að það

sem pirri sig einna mest
sé öfund. Oftast sé það

fólk sem ekki tengist
íþróttum sem öfundist út í
alla skapaða hluti og eitri

út frá sér.
�Ein fleygustu orð sem

ég hef heyrt eru; �oft er
betra að þegja og vera

álitinn hálfviti, en að opna
munninn og taka af allan

vafa�. Stundum hafa
þessi orð átt við mig, en

oftar en ekki hef ég notað
þau mér til halds og
trausts, þau hafa jú

mikinn boðskap.
Margir hér í bæ halda

að árangur KFÍ  hafi
komið að sjálfu sér og að
við höfum fengið allt upp í

hendurnar, en það er
langt frá sannleikanum.
Að baki velgengni okkar

er þrotlaus vinna margra
manna í mörg ár og

þessir sömu einstaklingar
og jafnframt fyrirtæki hafa

fengið það eitt upp úr
krafsinu að sjá lið KFÍ í
efstu deild körfubolta-

íþróttarinnar.
Ég er sjálfur búinn að

taka þátt í mörgum
íþróttagreinum og tel mig

mikinn íþróttaáhuga-
mann. Ég reyni að fylgjast

með öllu sem er að
gerast í íþróttum hér í dag

og ég vona að Ísafjarð-
arbær verði sannkallaður

íþróttabær í framtíðinni.
En til þess að það verði

að veruleika þurfa menn
að kunna að vinna

saman. Árangur íþrótta-
félaga fer eftir áhuga og

við þurfum að virkja
þennan áhuga í sam-

einingu innan íþróttahreyf-
ingarinnar, annars erum

við alltaf fastir í sama
farinu.�

Yngri flokkarnir
hafa setið á hakanum
Guðjón segir að stór

Vestfjarðamót verði haldið
í apríl en þar verði lögð

áhersla á yngri flokkana,
bæði á Ísafirði og í

nágrannabyggðalögum.
�Þetta er svolítið sem

setið hefur á hakanum hjá
okkur. Það er lengi hægt

að finna afsakanir fyrir
þessu en ég tel heilbrigð-

ara að finna lausn á
þessum vanda. Nefnd

hefur verið skipuð til þess
eins að koma þessum
hlutum almennilega af

stað og við erum þegar
byrjaðir  samvinnu við
Bolungarvík, Súðavík,

Þingeyri og Flateyri hvað
þetta varðar.

Við höfum íþróttahús á
öllum þessum stöðum og

við erum byrjaðir með
námskeið í þeim. Nú

verður allt sett á fullt, með
Guðna Ó. Guðnasson

þjálfara í broddi fylkingar,
til þess að koma upp

keppnisliðum í nágranna-
byggðalögum okkar og

hefja síðan Vestfjarðamót.
Næsta haust ættu að

verða komnir upp riðlar
fyrir alla aldursflokka

 sem geta tekið þátt í
Íslandsmóti.�

Sundhöll Ísafjarðar

Árshátíð fastagesta
Fastagestir á sunnudags-

morgnum í Sundhöll Ísafjarð-
ar efndu til árshátíðar í laug-
inni á laugardaginn var.

Brugðu fastagestirnir út af
venju að þessu sinni og efndu
til hinna ýmsu leikja og
þrautakeppni. Eftir ærslagang
með börnunum var boðið til

veislu, sem var vel þegin eftir
erfiði dagsins, sérstaklega hjá
foreldrunum.

Um kvöldið mættu foreldr-
arnir síðan saman til kvöld-
verðar þar sem ákveðið var að
hafa þetta að árlegum viðburði.
Fastagestirnir hafa mætt í
Sundhöll Ísafjarðar hátt á fjórða

ár og hefur verið lítið um
forföll þrátt fyrir á stundum
erfitt laugardagskvöld.

Meðfylgjandi myndir voru
teknar á laugardag. Á þeirri
efri sést hópurinn og á þeirri
neðri sjást tvö hress ung-
menni.
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FjallannaFjallanna
óður seyddi mig

Herbert Guðmundsson söngvari er mörgum Vestfirðingum að góðu
kunnur en hann var um tíma búsettur í Bolungarvík og söng með hljóm-
sveitinni Kan. Síðan hefur margt á daga hans drifið og gaf hann m.a. út

einherjaplötu árið 1985 sem féll í góðan jarðveg hjá Íslendingum.
Það var svo s.l. haust að lag af þessari plötu, Can´t walk away, byrjaði

óvænt að klífa vinsældarlista á ný og kom það Herbert jafnmikið á óvart
og fjöldamörgum öðrum. Í kjölfar nýfenginna vinsælda lagsins hóf

Herbert að skemmta á ný eftir nokkuð hlé og hefur hlotið góðar viðtökur
þar sem hann hefur komið fram.

Herbert vitjaði fornra slóða um síðustu helgi en þá kom hann fram í
Sjallanum á Ísafirði. Blaðamaður hitti hann að máli til að forvitnast um
hagi hans í dag og hvað hafi orðið til þess að hann kom vestur á sínum

tíma eftir að hafa gert garðinn frægan með landsþekktum hljómsveitum
á borð við Eik og Pelican.

Bauðst að syngja með
bolvískri hljómsveit

Herbert segir að hugmyndin
um að koma vestur hafi kvikn-
að þegar Finnbogi Kristinsson
félagi hans, sem þá var búsettur
í Bolungarvík, hafði samband
við hann og bauð honum að
syngja með hljómsveit sem
Finnbogi hafði stofnað ásamt
nokkrum ungum Bolvíkingum.
Þetta var árið 1981 en Herbert,
sem var nýskilinn við fyrr-
verandi eiginkonu sína, hafði
þá verið kokkur til sjós um
skeið.

Hann ákvað að slá til enda
laus og liðugur og til í að prófa
eitthvað nýtt.

En hvernig datt honum í hug,
landsfrægum popparanum, að
fara vestur á firði til að syngja
með einhverju bílskúrsbandi?

„Ég var bara með opið
hugarfar og langaði að breyta
til og hvíla mig dálítið á
Reykjavík. Það virtist líka vera
þörf fyrir hljómsveit af þessu
tagi á þessum tíma og við
urðum fljótlega eftirsóttir á

dansleiki um alla Vestfirði. Við
spiluðum á öllum fjörðunum,
Flateyri, Þingeyri, Suðureyri,
Patreksfirði og svo auðvitað á
Ísafirði og Bolungarvík.

Á þessum tíma voru alvöru
böll og ballmenningin miklu
magnaðri en í dag. Hérna fyrir
vestan voru líka starfandi góðar
danshljómsveitir eins og Grafík
og Dolby og ég man sérstaklega
vel eftir einu balli sem við
héldum í Félagsheimilinu Í
Hnífsdal í samstarfi við þessar
hljómsveitir. Þetta var eins-
konar hlöðuball og við fengum
að vera með heybagga og
ýmislegt annað til að skapa
svona kúrekastemmningu.
Hljómsveitin Start átti að spila
þetta kvöld í Sjallanum en
straumurinn var allur til okkar
þannig að það varð messufall
hjá mínum gömlu félögum sem
þarna spiluðu með Start.“

Herbert segist telja að koma
hans hafi verið til góðs fyrir
hljómsveitina því hann hafi
reynt að miðla reynslu sinni til
hinna ungu óreyndu meðspilara
sinna. Hann var aðal hvata-
maður þess að ráðist var í að

gefa út hljómplötu sem var hin
fyrsta sem bolvísk hljómsveit
hafði gefið út. Hann segir að
stemmning sú sem var á böllum
í „gamla daga“ hafi heyrst vel
á plötunni og það sé mikils
virði að geta varðveitt hana.

Allir með nefið í hvers
manns koppi

Aðspurður segir Herbert að
það hafi vissulega verið dálítil
viðbrigði að koma í lítið
samfélag eins og Bolungarvík
þar sem allir voru með nefið
ofaní hvers manns koppi. Hann
var þó ekki alveg ókunnugur
þessari tilfinningu því hann
hafði verið á vertíð í Vest-
mannaeyjum þar sem aðstæður
voru ekki ósvipaðar.

„Maður tók bara þátt í þessu.
Það er margt mjög jákvætt við
lítið samfélag, maður heilsar
öllum, maður hittir Gumma
Hafsa, heilsar öllum í Einars-
búð og svona. Þetta er á vissan
hátt mjög vinalegt og maður er
til í svona samfélagi. Ég bý
núna í Norrköbing í Svíþjóð

og þar er maður ekki neitt, það
heilsar manni enginn og maður
er algert peð.

Það óþægilega við lítið
samfélag er hins vegar að allir
vita, eða halda sig vita, allt um
alla. Fólk „vissi“ hvenær maður
fékk sér drátt eða labbaði um
allsber í íbúðinni og svona, en
þetta var allt í lagi því fólk
verður auðvitað að hafa eitt-
hvað til að tala um.“

Herbert bjó í Bolungarvík
til ársins 1985 en þá flutti hann
til Reykjavíkur. Hann kynntist
núverandi konu sinni í Bolung-
arvík, sem hann telur mikla
gæfu, og þau ákváðu í samein-
ingu að tími væri kominn til að
skipta um umhverfi enda ekki
upphafleg ætlun að staldra
nema stutt við.

Herbert gerðist sölumaður
hjá Erni & Örlygi og varð fljótt
söluhæstur manna þar á bæ og
hefur haldið sér á toppnum upp
frá því í bóksölunni. Hann setti
einnig á stofn hljóðver með
félögum sínum í Kan og segir
hann að það hafi verið góður
skóli þrátt fyrir að skólagjöldin
hafi verið dýr. Hljóðverið var
fjármagnað með kaupleigu og
reyndist ekki standa undir sér

Café Carlsson er við Skomakargatan í Norrköping.

þannig að rekstrinum var hætt
1988.

Búddisminn eitt
mesta lán lífs míns

Fljótlega eftir að Herbert
flutti suður þá kynntist hann
búddismanum sem hann segir
eitt mesta lán lífs síns.

„Ég náði eiginlega að rétta
líf mitt af um 180 gráður fyrir
tilstuðlan búddismans. Ég
losaði mig út úr allri óreglu en
maður hafði komið aðeins
nálægt hlutum sem oft fylgja
þessum poppbransa, hassreyk-
ingum og öðru. Ég fór að vinna
í sjálfum mér og ég segi oft að
þetta sé einskonar líkamsrækt
andans. Ég ætlaði að prófa þetta
í mánuð en það eru komin
þrettán ár núna.

Það eru margir heimfrægir
leikarar og tónlistarmenn sem
iðka búddisma og þar á meðal
eru t.d. Tina Turner og Herbie
Hancock sem ég varð reyndar
þeirrar ánægju aðnjótandi að
hitta þegar ég var staddur í
Hollywood þar sem ég vann að
myndbandi við eitt lagana á
Dawn of the human revolution.

Ég heimsótti hann í milljón
dollara villuna hans í Beverly
Hills og kyrjaði með honum
og ég man eftir hvað strákarnir,
sem unnu að myndbandinu
með mér, urðu hissa á að ég
skyldi þekkja þennan heims-
fræga mann.“

Herbert hafði íhugað í nokk-
ur ár að gefa út sólóplötu og lét
verða af því haustið 1985.

„Ég kynntist Steingrími
Einarssyni sem var mikill
pælari en hann hafði, ásamt
bróður sínum Ingvari, haft að
áhugamáli um nokkurt skeið
forritun tónlistar. Steingrímur
var í rauninni langt á undan
sinni samtíð. Hann var framar-
lega í sándum, keypti músík-
blöð og spáði mikið í nýjustu
tækni í hljóðfærum. Ég lagði
þarna til nokkur lög og við
fórum að vinna saman og þetta
smellvirkaði. Það kom út þessi
megasmellur sem er orðinn
vinsæll aftur í dag, tólf árum
seinna“

Skemmtir 3-4
 sinnum í viku

Hvernig kom það til. Af
hverju varð þetta lag svona
vinsælt aftur?

„Það var hringt í mig til
Svíþjóðar frá íslenskri útvarps-
stöð s.l. haust og ég spurður
hvort ég gerði mér grein fyrir
hvað lagið mitt væri orðið
vinsælt. Ég hváði og spurði á
móti hvaða lag væri verið að
tala um og fékk þá uppgefið að
„Can´t walk away“ væri að gera
allt vitlaust á Íslandi. Þeir höfðu
notað lagið sem kynningarlag
og spiluðu það alltaf á undan
og á eftir ákveðnum þætti og
það var ekki að sökum að
spyrja, það stoppaði ekki sím-
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Þingmaðurinn skrifar

Skynsamleg viðbrögð vestfirskra skólamanna
Það er löngu vitað að

skólamál vega oft þungt hjá
fólki þegar það velur sér
búsetu. Oft hef ég fengið þá
spurningu frá fólki sem er að
íhuga að flytja vestur; hvern-
ig er skólinn? Þetta er mjög
eðlilegt. Búseta fólks ræðst
ósjaldan af því hvar það telur
hagsmunum og framtíð barna
sinna best borgið. Í nútíma-
þjóðfélagi eru gerðar vaxandi
kröfur til þekkingar og færni
og því er það æ mikilvægara
að börnin fái góða menntun.

Árlegar fréttir af slöku
gengi vestfirskra nemenda á
samræmdum prófum hafa
þess vegna verið áhyggju-
efni.

Nokkur orð um
samræmd próf

Nú er það auðvitað svo að
samræmd próf eru ekki al-
gildur mælikvarði á gæði
skólastarfs, né  árangur nem-
enda. Þess vegna verða menn
að vera tilbúnir að slá alls

kyns varnagla, áður en farið er
að túlka niðurstöður prófanna
út og suður. Engu að síður gefa
þeir til kynna tiltekna stöðu
jafnt nemenda sem skóla, sem
fyllsta ástæða er til þess að
taka fullt  tillit  til. Í það minnsta
er ástæða til þess að fullyrða
að engin önnur vísbending sé
til sem við getum fremur tekið
mark á en sú sem mæld er með
sambærilegum hætti ár eftir ár
í öllum skólum landsins. Það
er þess vegna að stinga hausn-
um í sandinn að halda því fram
að samræmdu prófin gefi okkur
ekki verðmætar upplýsingar.

Það er hins vegar eðlilegt að
úrslitin í prófunum séu ekki
bara birt foreldrum og nem-

endum samkvæmt meðalkúrv-
um, eins og nú er gert. Réttara
er að nemendur og aðstand-
endur þeirra fái hvorutveggja í
hendurnar, einkunnir á grund-
velli meðalkúrfu en einnig
einkunnir þær sem sýna ein-
staklingbundna stöðu hvers
nemanda. Þessi mál hef ég
einmitt tekið upp á Alþingi með
fyrirspurn til menntamálaráð-
herra sem svarað verður innan
tíðar.

Misjafn árangur í
fræðsluumdæmunum

Það hefur verið löstur á
birtingu úrslita í samræmdum
prófum, að eingöngu hafa verið
gerðar opinberar upplýsingar
um árangur í einstökum kjör-
dæmum eða fræðsluumdæm-
um. Þær upplýsingar hafa því
miður gefið afar brenglaða
mynd af stöðu málanna, ein-
faldlega vegna þess að þær hafa
ekkert sagt um stöðu einstakra
skóla. Þess vegna var það mjög
til bóta er menntamálaráðu-

neytið gaf út nú eftir áramótin
upplýsingar um árangur nem-
enda í öllum grunnskólum, þar
sem fleiri en 10 nemendur luku
námi í samræmdum 10. bekkjar
prófum. Þar með fékkst raun-
verulegur samanburður. Meðal
annars kom í ljós að árangur
skóla var afar misjafn innan
fræðsluumdæmanna.

Í Reykjavík þar sem meðal-
talsárangurinn hefur ætíð verið
mjög góður kom til dæmis á
daginn að skólarnir voru allt
frá því að vera með bestan
árangur og ofan í mikið lakara.
Hér á Vestfjörðum kom einnig
fram að nemendum í einstökum
skólum vegnaði afar misjafn-
lega.

Fagleg viðbrögð
Sérstaka athygli vekur að

nemendum á Vestfjörðum gekk
mun betur á samræmdum
prófum  að meðaltali í fjórða

og sjöunda bekk en við lok
grunnskólaferilsins. Þetta verð-
um við að kryfja til mergjar.
Vonandi gefur það okkur til
kynna að árangurinn fari batn-
andi, en ekki er hægt að loka
augunum fyrir því að líklega
endurspeglar þetta einnig þann
vanda sem mikil umskipti í
kennaraliði endurspeglar.

Þess vegna er ástæða til þess
að fagna því sérstaklega hversu
skólamenn hér fyrir vestan
hafa brugðist faglega og skyn-
samlega við í þeirri umræðu
sem hefur orðið um stöðu
skólanna hér fyrir vestan nú á
síðustu mánuðum. Það sýnir
okkur að við eigum hér mjög
margt hæft fólk sem er tví-
mælalaust að vinna framúr-
skarandi störf við aðstæður sem
eru oft afar erfiðar.

Það er enginn vafi á því að
vandi vestfirskra skóla er
margvíslegur. Ekki síst sá, sem
fyrr er nefndur, að mjög erfitt

er að skipuleggja skólahald
og tryggja festu þegar mikil
umskipti verða í kennaraliði.
Þrátt fyrir góðan vilja og
mikið vinnuframlag margra
starfandi kennara er ákaflega
erfitt að byggja upp gott
skólastarf þar sem miklar
breytingar verða á starfsliði.

Það hlýtur að verða sam-
eiginlegt framlag okkar allra
að reyna að bæta skólastarfið,
til þess að tryggja það að
vestfirsk ungmenni fái upp-
fræðslu eins og best þekkist,
í því skyni að þau verði vel í
stakk búin til þess að takast á
við menntunina í framtíðinni.

Einar K. Guðfinnsson,
alþingismaður

Einar K. Guðfinnsson.

Það er þess vegna
að stinga hausnum
í sandinn að halda
því fram að sam-

ræmdu prófin gefi
okkur ekki verð-

mætar upplýsingar

inn því fólk hringdi í unnvörp-
um til að fá að vita hvar væri
hægt að kaupa það.

Útvarpsmaðurinn, sem talaði
við mig, ráðlagði mér að gera
eitthvað í kjölfar þessara
óvæntu vinsælda og það varð
úr að næst þegar ég kom heim
til Íslands þá fór ég í viðtal hjá
honum og uppfrá því fóru
hjólin að snúast fyrir alvöru.
Skífan gaf plötuna út á disk og
ég fór að skemmta út um allt,
hjá skólum, á árshátíðum, í
einkasamkvæmum og svo auð-
vitað á skemmtistöðum. Sím-
inn stoppaði ekki og ég var
farinn skemmta 3-4 sinnum í
viku áður en ég vissi af.“

Hverju viltu þakka þessar
vinsældir?

„Í fyrsta lagi vil ég þakka
mínu heilbrigða líferni og
stöðugri iðkun búddisma. Ég
er búinn að taka til í sjálfum
mér og er hættur að rógbera
fólk og farinn að hugsa jákvætt.
Í öðru lagi þá er lagið auðvitað
gott og hljómar vel og á vel
heima í því sem er að gerast í
tónlist í dag. Það virkaði þegar
það kom út, það virkar í dag og
það kæmi mér ekki á óvart þótt
það virkaði eftir tíu ár.“

Ætlar þú að fylgja þessu eftir
með nýrri plötu?

„Já, það er í skoðun og Jón
Ólafsson eigandi Skífunnar
hefur áhuga á að gefa út
safnplötu með bestu lögunum
mínum í haust og ef af því
verður þá verða væntanlega 3-
4 ný lög höfð með.“

Ísbúð og kaffihús í Svíþjóð
Eins og áður sagði þá býr

Herbert ásamt fjölskyldu í
Norrköbing í Svíþjóð en þang-
að flutti hann í ágúst 1994 og
segir hann að sú ákvörðun hafi
verið tekin m.a. til að skipta
um umhverfi og flýja lífsgæða-
kapphlaupið á Íslandi.

Hann var ekki fyrr kominn
til Svíþjóðar en hann rak sig á
að hvergi var hægt að kaupa

almennilegan ís en hann segist
vera mikið gefinn fyrir góðan
ís. Það varð því úr að hann
ásamt konu sinni, Svölu, setti
upp ísbúð, Svalas Glassbar,
með tilheyrandi fjárfestingu.
Keypt var amerísk ísvél og
Herbert fór til Ítalíu til kynna
sér þarlenda ísgerðarmenningu
sem hann segir vera fremsta í
heimi. Hann festi þar kaup á
vélum til skafísgerðar og
tryggði sér sérstök íblöndunar-
efni og telur sig nú bjóða upp á
besta ís í Svíþjóð og þótt víðar
væri leitað.

Allar innréttingar í Svalas
Glassbar komu frá Íslandi og
Herbert segist flytja til Sví-
þjóðar ýmislegt frá Íslandi sem
hann notar við gerð ísréttanna.
Íslenskt sælgæti er þar á meðal
en einn af vinsælli réttunum,
sem þau hjón eiga heiðurinn
af, inniheldur íslenska kókos-
bollu meðal annars.

Þau hjónin hafa ekki látið
þar við sitja því s.l. haust
opnuðu þau einnig kaffihús
sem þau kalla Café Carlsson
en þar er boðið uppá ýmsar
gerðir af kaffi og súkkulaði
ásamt sænsku smurbrauði og
heimabökuðu bakkelsi sem
Svala sér um baksturinn á.

Herbert segir að rekstur
kaffihússins hafi m.a. komið
til af því, að þau hafi áttað sig
á að ekki er hægt að reka ísbúð
í Svíþjóð á veturna, öfugt við
Ísland þar sem fólk borðar ís
alla mánuði ársins. Þau tóku
því ákvörðun um að loka
ísbúðinni yfir veturinn og
leggja þess í stað áherslu á
rekstur kaffihússins. Reyndar
er sá möguleiki fyrir hendi að

afgreiða ís til viðskiptavina
Café Carlsson því að staðirnir
eru í sama húsnæði og hyggst
Herbert nýta sér þennan mögu-
leika í framtíðinni.

Vagga mín er hér
fyrir vestan

En hvernig finnst Herbert að
vera kominn aftur á gamal-
kunnar slóðir?

„Mér finnst það alveg meiri-
háttar. Mér þykir æðislega vænt
um Vestfirði, hér er eiginlega
vagga mín og hér mótast ég
bæði sem tónlistarmaður og
einstaklingur. Hérna kynntist
ég núverandi konu minni og
hérna átti ég gott samstarf með
góðum mönnum. Ég æfðist
mikið sem söngvari þegar við
spiluðum hérna sem mest og
hérna samdi ég lög sem mér
þykir vænt um.

Landslagið hafði sterk áhrif
á mig eins og sjá má í texta
sem ég samdi við lag sem var á
plötunni með Kan, en þar sagði
meðal annars:

Fjallanna óður seyddi mig,
ég virtist skilja sjálfan mig.
Eins og úr fjarska þau segja

mér,
Því ekki að dvelja lengur

hér.
Þetta finnst mér lýsa best

minni tilfinningu fyrir Bolung-
arvík, Ísafirði og Vestfjörð-
unum. Ég er mjög þakklátur
fyrir að hafa fengið að vera
þeirrar gæfu aðnjótandi að
koma hingað á sínum tíma og
þessi tími verður mér alltaf
minnisstæður.“

Afmæli

50 ára
Af því tilefni efna vinir og

vandamenn til kaffisamsætis

frá kl. 15 á afmælisdaginn í
Safnaðarheimilinu að Aðal-
stræti 22 í Bolungarvík

Sunnudaginn 23. mars verða
tvíburabræðurnir Jón og Ólafur
Péturssynir fimmtugir.

Herbert heilsaði að sjálfsögðu upp á félaga sinn Steingrím Einarsson, en hann er búsettur
á Ísafirði.
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Kristín
Stefánsdóttir
sýnir makeup fyrir
fermingarstúlkurnar
föstudaginn 21. mars
og laugardaginn
22. mars
kl. 14:00

Kristín
Stefánsdóttir
sýnir makeup fyrir
fermingarstúlkurnar
föstudaginn 21. mars
og laugardaginn
22. mars
kl. 14:00

Jón Tynes, félagsmálastjóri Ísafjarðarbæjar skrifar opið bréf til foreldra

Tökum afstöðu - breytum hugarfarinu
Að undanförnu hef ég í starfi

mínu orðið þess áskynja að
töluvert er um áfengisneyslu
ungmenna á aldrinum 14 til 17
ára. Auk þess hef ég ástæðu að
ætla að önnur fíkniefni séu höfð
um hönd. Það er erfitt að
fullyrða hvort hér sé um
aukningu að ræða á neyslu
meðal ungmenna. Ég get samt
ekki varist þeirri tilfinningu að
svo sé. Nú er það svo, sem
betur fer, að stór hluti ung-
menna lætur neyslu þessara

efna eiga sig.
Fræðsla til ungmenna og

ykkar foreldra þeirra, hefur átt
sér stað í skólunum, með
sérstakri áróðursherferð og
með umfjöllun í blöðum og
ljósvakamiðlum. Ég er nokkuð
viss um að þið vitið nægjanlega
mikið um afleiðingar  neyslu
þessara vímuefna, svo það er
varla ástæða til að bæta þar
miklu við.

Ykkur vantar tæplega meiri
fræðslu - er það svo ?  Vantar

ykkur ekki frekar að taka skýra
afstöðu - breyta viðhorfum
ykkar og standa við þau. Ekki
trúi ég því að nokkurt foreldri
vilji missa barnið sitt í vímu-
efnaneyslu og þær hörmungar
sem henni fylgja. Ekki trúi ég
að foreldrar séu að kaupa áfengi
fyrir barnið sitt, að minnsta
kosti ekki fyrr en á reynir. Það
er hins vegar staðreynd að
ungmenni komast yfir vímu-
efni sem keypt er af fullorðnum
í ríkinu eða annars staðar.

Það er oft svo, að hlaupið er
til þegar ungmenni lætur lífið
eða misþyrmir öðrum vegna
meðvirkni vímuefna. Eigum
við að bíða eftir því og þá reyna
að taka okkur saman í andlitinu,
eða eigum við að taka á
málunum strax áður en að slíkt
gerist.

Ég hvet alla foreldra og
raunar allt fullorðið fólk til að
hugsa sinn gang. Velta eigin
viðhorfum fyrir sér og taka
afstöðu með því að verja börnin

okkar fyrir vímuefnum.
Ekki falla í þá gryfju að það

sé betra að kaupa bjór, því þá
drekki þau sig síður illa.

Þar að auki er það óheimilt
samkvæmt lögum og þá má
búast við kærum.

Ungmenni sem byrjar neyslu
bjórs fer fljótlega í neyslu
sterkari drykkja og - eða
annarra vímuefna.

Að lokum endurtek ég hvatn-
ingu mína. Lítið í eigin barm
og takið afstöðu með því að

bjarga börnunum frá vímuefn-
unum.Það er alveg sama hversu
mikil fræðsla er í boði, það er
ykkar afstaða sem hefur úrslita-
valdið. Látum hvort annað vita
og tölum saman. Þetta er ekki
lengur einkamál hvers og eins.
Það steðjar hætta að börnunum
okkar.

Enginn veit hver verður
næstur.
Í Ísafjarðarbæ 17. mars 1997
Jón Tynes, félagsmálastjóri.

Árshátíð
Grunnskóla
Ísafjarðar

5. bekkur velti fyrir sér spurningunni: Hvað vilja ferðamenn helst gera
á Ísafirði?

6. bekkur rifjaði upp sögu ísfirskra hljómsveita og tók lagið m.a. með
Villa Valla og Barða, B.G. og Ingibjörgu og hljómsveitinni Ýr.

Halldór Halldórsson, framkvæmdastjóri Fjórðungssambandsins skrifar

Vestfirðir í alfaraleið
Í Bæjarins besta, 26. febrúar

s.l., var athyglisverð grein um
upplýsingatæknina og viðtal
við Einar K. Guðfinnsson
alþingismann og Björn Bjarna-
son, menntamálaráðherra um
það hvernig upplýsingatæknin
getur nýst Vestfirðingum.
Innan Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða hf., hefur verið rætt
um að þema félagsins skuli
tengjast þeim möguleikum sem
upplýsinga- og tölvutæknin
býður upp á.

Möguleikar í atvinnu
Internetið býður upp á gífur-

Halldór Halldórsson.

legan upplýsingabrunn eða
auðveldar okkur aðgang að
upplýsingum.

Tölvutæknin færir heim til
okkar eða á skrifstofuna aðgang
að þessu öllu. Við þurfum ekki
að færa okkur sjálf úr stað,
heldur setjumst við tölvuna og
fáum upplýsingarnar þaðan.
Þetta býður upp á möguleika í
atvinnu. Það að geta nálgast
hvaða upplýsingar sem er og
geta tengst þeim sem maður
þarf að eiga samskipti við í
gegnum Internetið, býður upp
á að gera heimili manns að
vinnustað. Tökum sem dæmi
að einhver stofnun eða fyrir-

tæki, sama hvar er á landinu,
óski eftir starfskrafti til að færa
inn tilteknar upplýsingar. Sá
sem hefur aðgang að tölvu og
nauðsynlega kunnáttu, getur
sótt um starfið og unnið heima
hjá sér.

Þeir sem hafa sérhæft sig í
forritunarvinnu geta unnið fyrir
hin og þessi fyrirtæki heiman
frá sér. Dæmi eru til um
kerfisfræðinga sem búa á
Íslandi en vinna í forritun fyrir
hugbúnaðarfyrirtæki í Banda-
ríkjunum eða annars staðar.
Þetta er möguleiki fyrir þá sem
hér búa og hafa kunnáttu í
forritun. Þá ætti þetta að vera

hvatning fyrir einhverja að
velja sér menntunarsvið sem
býður upp á búsetu hér á
Vestfjörðum og vel launaða
atvinnu. Fram hefur komið að
fleiri vantar sem geta unnið
við forritun og slíkt. Mögu-
leikar unga fólksins til fjöl-
breyttari atvinnu í sinni heima-
byggð aukast við þetta.

Möguleikar í námi
án tillits til búsetu

Tölvutæknin býður upp á
nýja möguleika í námi fyrir þá
sem vilja mennta sig heiman
frá sér.

Ennþá eiga skólar eftir að
tileinka sér þessa tækni en
nokkrir eru byrjaðir á því og
þekkja eflaust margir lesendur
þessarar greinar dæmi þess.
Háskólinn í Reykjavík og á
Akureyri eiga eftir að efla þessa
þjónustu sína og gera hana
aðgengilega, þá skiptir búseta
ekki máli. Erlendis eru skólar
farnir að bjóða upp á nám í
gegnum Internetið og nokkrir
Íslendingar nýta sér það.

Tölvufyrirtæki á
Vestfjörðum

Frumkvæði þarf þegar nýj-
ungar eru teknar upp. Því er
það ánægjulegt þegar nokkrir
aðilar á Vestfjörðum hafa rætt
um að stofna fyrirtæki sem
sérhæfi sig í tölvuþjónustu.
Fyrirtækið á að sjá um skrán-

ingarvinnu fyrir einstaklinga,
sveitarfélög, fyrirtæki og stofn-
anir. Ýmis verkefni eru án efa
fyrir slíkt fyrirbæri og því er
mikilvægt að það verði stofnað
sem fyrst.

Hugmyndin um stofnun
svona fyrirtækis er rétt komin
á teikniborðið en fyrstu hug-
myndir eru þær að það ráði til
sín verktaka þ.e. fólk sem vill
vinna heima hjá sér og hefur
aðgang að tölvu. Þessir verk-
takar taki að sér innsláttarvinnu
og aðra tölvuvinnu sem tengist
skráningu gagna. Hér er ekki
verið að tala um að fara í
samkeppni við neina þá þjón-
ustu sem fyrir er, heldur að
einungis verði boðið upp á nýja
þjónustu sem ekki er til staðar
í dag.

Ef vel tekst til með þetta
fyrirtæki skapar það einhver
atvinnutækifæri hér og þar um
Vestfirði. Möguleikarnir eru að
minnsta kosti nánast óþrjót-
andi. Kynning á fyrirtækinu
verður meiri þegar búið er að
koma því af teikniborðinu og á
framkvæmdastigið. Þegar þetta
verður kynnt nánar verður
leitað eftir hluthöfum.

Samgöngur með
öðrum formerkjum

Grein þessi heitir Vestfirðir
í alfaraleið. Sem er rétt því
samgöngur hafa batnað mikið
undanfarin ár og Vestfirðir eru
að verða þekktari sem sælu-
staður ferðamanna en einnig

vegna þeirrar tækni sem tölvan
býður upp á. Því hef ég stund-
um talað um L-in fjögur.

Láð- við getum flutt okkur
eða vörur milli staða landleiðis.

Lögur- við getum nýtt okkur
sjóinn til flutninga.

Loft- við getum nýtt flugið
til hins sama.

Lína- við þurfum ekki að
færa okkur úr stað en nýtum
síma og tölvutækni, engu máli
skiptir hvar á landinu stað-
setning manns er. Þess vegna
eru Vestfirðir í alfaraleið.

Halldór Halldórsson,
framkvæmdastjóri Fjórð-

ungssambands Vestfirðinga.

Ísafjörður

Styrkir
Ísafjarðarbær hefur

ákveðið að styrkja björg-
unar- og hjálparsveitir í
sveitarfélaginu með upp-
hæð sem nemur um 900
þúsund krónum.

Að sögn Kristjáns Þórs
Júlíussonar, bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar, nema
styrkirnir álögðum fast-
eignagjöldum sveitanna.

NO NAME
K
Y
N
N
I
N
G

Snyrithús Sóleyjar
Hafnarstræti 9 � Sími 456 5280



MIÐVIKUDAGUR 19. MARS 1997      9

Fyrsta og eina bikarmót vetrarins í alpagreinum

Á annað hundrað þátttakend-
ur víðsvegar að af landinu

Hundrað og fimmtán kepp-
endur tóku þátt í bikarmóti
Skíðasambands Íslands í alpa-
greinum sem haldið var í
Tungudal og á Seljalandsdal
um síðustu helgi. Keppt var í
aldursflokki 13-14 ára unglinga
og var hér um að ræða fyrsta
og eina bikarmótið sem haldið
er á Ísafirði í vetur. Aðstæður
til keppni voru með besta móti
og lofuðu keppendur og farar-
stjórar aðstöðuna í dölunum
tveimur sem og allt skipulag
mótsins.

Elín Marta Eiríksdóttir frá Ísafirði hefur keppni í svigi á sunnudag.

Keppni í stórsvigi fór fram í
Tungudal á laugardag og urðu
úrslit þau að Fjölnir Finnboga-
son, Akureyri, sigraði í flokki
drengja á tímanum 1:41.89.
Annar varð Þórarinn Sigur-
bergsson, Neskaupstað á
1:42.37 og þriðji varð Steinn
Sigurðsson, Reykjavík á tíman-
um 1:44.19. Í stórsvigi 13-14
ára stúlkna sigraði Hildur Jana
Júlíusdóttir, Akureyri, á tíman-
um 1:51.11, önnur varð Dag-
mar Ýr Sigurjónsdóttir,
Reykjavík á 1:51.80 og þriðja

varð Ragnheiður Tómasdóttir,
Akureyri á tímanum 1:52.37.

Í svigi 13-14 ára drengja sem
haldið var á Seljalandsdal á
sunnudag, sigraði Þórarinn
Sigurbergsson, Neskaupstað, á
tímanum 1:14.42, annar varð
Skafti Brynjólfsson, Dalvík á
sama tíma 1:14.42 og þriðji
varð Ingvar Steinarsson, Siglu-
firði á tímanum 1:16.84. Í svigi
13-14 ára stúlkna sigraði
Sæunn Ágústa Birgisdóttir,
Reykjavík á tímanum 1:13.84,
önnur varð Harpa Rut Heimis-

dóttir, Dalvík á 1:15.04 og
þriðja varð Hildur Jana Júlíus-
dóttir, Akureyri á tímanum
1:19.10.

Skíðafélag Ísafjarðar mun

senda allt að þrjátíu keppendur
á Unglingameistaramót Íslands
sem haldið verður í Reykjavík
10.-14. apríl og á annan tug
keppenda á Skíðamót Íslands,

sem að þessu sinni verður
haldið á Akureyri, Dalvík og á
Ólafsfirði.

Tungudalur

Boðgöngumót Skíða-
félags Ísafjarðar

Skíðafélag Ísafjarðar efndi
til boðgöngumóts í Tungudal á
laugardag þar sem þátt tóku
tugir keppenda frá Ísafirði og
Önundarfirði. Keppt var með
hefðbundinni aðferð og gengu
fyrstu tveir keppendurnir í
hverri sveit einn hring hvor, sá
þriðji gekk tvo hringi og sá
fjórði þrjá hringi.

Úrslit á mótinu urðu þau að í
fyrsta sæti varð sveit Oddnýjar
Kristbjörnsdóttur, Dagnýjar
Hermannsdóttur, Markúsar Þ.

Björnssonar og Þorsteins Hym-
er á tímanum 54:12. Í öðru
sæti varð sveit þeirra Atla
Geirssonar, Einars B. Svein-
björnssonar, Sigrúnar Sólbjart-
ar Halldórsdóttur og Bjarna
Traustasonar á tímanum 54:30
og í þriðja sæti varð sveit þeirra
Ásrúnar Sigurjónsdóttur, Ósk-
ars Halldórssonar, Jóhönnu Ó.
Halldórsdóttur og Konráðs
Eggertssonar á tímanum 54:35.

Sveit Arnórs Þorsteinssonar,
Jóhönnu Bárðardóttur, Kjell

Hymer og Kristjáns Rafns
Guðmundssonar varð í fjórða
sæti á 54:55, sveit Kristjáns
Ásvaldssonar, Elísabetar Heið-
arsdóttur, Jakobs E. Jakobs-
sonar og Magnúsar Sigurðars-
sonar varð í fimmta sæti á 57:05
og sveit Arnþrúðar Gísladóttur,
Arnars Björgvinssonar, Gylfa
Ólafssonar og Guðmundar
Rafns Kristjánssonar varð í
sjötta sæti á tímanum 58:20.

Keppendur skíða af stað við upphaf mótsins.

í mat- og framreiðslu en
nemendur buðu upp á

ýmsa heita og kalda rétti
af hlaðborði.

Átta nemendur stunda
nám á matartæknibraut

og er þetta þriðja árið
sem boðið er upp á nám

af þessu tagi af hálfu
skólans. Námið er ígildi

fyrsta árs í Hótel og mat-
vælaskóla Íslands og

öðlast nemendur einnig
réttindi til að gerast

sjókokkar.

Um 70 manns mættu til
veislu hjá nemendum

matartæknibrautar
Framhaldsskóla Vest-
fjarða sem var haldin í
mötuneyti skólans s.l.

fimmtudag. Þarna var um
að ræða verklega æfingu

Veisla hjá nemendum
matartæknibrautar

Framhaldsskóli Vestfjarða

Nemendurnir ásamt kennurum sínum við hlaðborðið.
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3 SPÓLAN10TOPP
http: / /pharos.bu.edu/
Egypt/Wonders
Veist þú hver sjö undir
veraldar eru. Ef ekki þá
færðu allar upplýsingar um
þau á þessari síðu.

http://www.island.co.uk/
u2news.html
Hvað er hljómsveitin U2 að
gera þessa dagana? Svar við
þessari spurningu og mörg-
um fleiri varðandi hljóm-
sveitina á þessari síðu.

http://rvik.ismennt.is/
~aquila
Á heimasíðu Stjörnuskoðun-
arfélags Seltjarnarness getur
þú fengið upplýsingar um
halastjörnuna Hale-Bobb.

1. Eraser

2. Independence Day

3. Eye for an eye

4. Truth about cats...

5. Mission Impossible

6. Last Man Standing

7. The Rock

8. Spy Hard

   9. Proteus

10. The Arrival

SPÓLANí
TÆKINU

HELGAR
veðrið

góðar
á

NETINUh
tt

p
:

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur á fimmtudag:
Suðaustan stinnings-
kaldi og skúrir vestan-
og sunnanlands en
annars hægari, úr-
komulítið og hiti nálægt
frostmarki.

Horfur á föstudag:
Suðaustan átt og skúrir
eða rigning vestan- og
sunnanlands en ann-
ars austlæg átt og él.

Horfur á laugardag:
Austlæg átt og skúrir
um austan- og sunn-
anvert landið en él
annars staðar

Á sunnudag er útlit
fyrir suðvestanátt en
síðar suðvestlæga átt
á mánudag. Skúrir eða
rigning sunnan- og
vestanlands.

Heavens Prisoner
Heavens Prisoner er mynd
um lögreglumanninn
Dave Roicheaus sem dott-
ið hefur illilega á svelli
hins ljúfa lífs, tekst á við
að koma sér og eiginkonu
sinni á rétta leið, sem
virðist ekki eins auðvelt
og til var ætlað.

MYNDBÖND
HJÁ

VÍDEÓHÖLLINNI

Fátt hefur vakið meiri athygli íbúa Ísafjarðarbæjar en frétt
af því að Kristján Þór Júlíusson, bæjarstjóri, hafi verið
kosinn stjórnarformaður Samherja h.f. á Akureyri.

Samherji er vafalaust hið vænsta fyrirtæki, eins og fram
hefur komið í þessum dálki áður. Kristján Þór Júlíusson er
sömuleiðis vafalaust hinn vænsti maður og á það efalítið
skilið að vera valinn stjórnarformaður sem einstaklingur á
grundvelli mannkosta sinna.

En þá kemur að þeirri staðreynd að hann hefur einnig
verið valinn af bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar sem bæjarstjóri.
Kjósendur hafa trúað því, að þar sem um aðalstarf hans væri
að ræða væri það frumskylda hans að sinna því. Í þeirri
skyldu væri fólgið að beita kröftunum til þess að fylgja fram
þeim fjölmörgu málum sem bæjarstjórn verður að greiða úr.
Aukin heldur hafa íbúar bæjarins gert sér eðlilegar vonir um
að kröftum bæjarstjórnar og ekki síður bæjarstjóra, sem
æðsta embættismanns hennar, yrði varið til að fylgja eftir
sameiningu sveitarfélaganna sex í nýjum bæ.

En raddir efans vakna. Fróðlegt er að rifja upp mismunandi
viðbrögð forseta bæjarstjórnar annars vegar og bæjarstjóra
hins vegar við sameiningu Hrannar h.f. og Samherja h.f. Í
fjölmiðlum taldi forsetinn málið hræðilegt. Bæjar-
stjórinn fagnaði málalyktum. Í ljósi stjórnar-
formennsku hans hefur undrun margra
bæjarbúa rénað umtalsvert.

Auk þess hefur verið vakin athygli á
þeirri staðreynd að bæjarstjóri situr í
stjórn nýstofnaðs sjávarútvegsrisa á
Ísafirði, Básafells h.f. Í framhaldi
af breyttu umhverfi atvinnulífs
á undanförnum árum og áhrifa
stjórnsýslulaga hefur mátt
greina vangaveltur um hags-
munaárekstra. En þeir komu
sjaldnar til tals á árum áður.
Mjög margir telja ósamrýman-
legt að sami maður sitji í stjórn
tveggja óskyldra atvinnufyrir-
tækja, þótt bæði starfi við sjávar-
útveg. Í öðru tilviki gætir
hann væntanlega hugs-
muna bæjarins vegna eign-
arhluta í Básafelli. Reyndar
hefur spurst að bæjarstjóri
sitji í stjórn Fiskimjöls h.f. í
Grindavík, sem heyrir til
Samherja. Það gerir hann
sem einstaklingur ef marka
má svör hans við spurningum um Samherja í svæðisútvarpi
Vestfjarða föstudaginn 14. mars síðastliðinn.

Þátttaka bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar í atvinnulífi

Atvinnulíf á Þingeyri, sem áður var Þingeyrarhreppur,
hefur verið í lamasessi um nokkurt skeið. Afleiðingar þess
eru öllum ljósar. Atvinnuleysi fer illa með íbúana og veikir
Ísafjarðarbæ og allt svæðið í heild ef litið er til lengri tíma.
Afstaða bæjarstjórnar var skýr. Þegar eftir var leitað svaraði
forseti bæjarstjórnar því, að bæjarstjórn hefði þá stefnu að
taka ekki þátt í atvinnulífi. Þessi afstaða er mjög skýr. Hún
snýr nú að Þingeyri og íbúum þar.

Halldór Halldórsson framkvæmdastjóri Fjórðungs-
sambands Vestfirðinga hefur lagt til og bæjarstjórn samþykkt
fyrir sitt leyti að greiða laun fyrir hálft starf á móti
Byggðastofnun. Ætlunin er ef af verður, að ráðinn verði
starfsmaður til að sinna atvinnumálum á Þingeyri. Þannig
mun hann eiga að kanna möguleika á aukinni atvinnu á
staðnum. Bæjarstjórn hefur samþykkt fyrir sitt leyti. Afstöðu
Byggðastofnunar er beðið, sem vonandi verður jákvæð.

Áður hefur verið bent á það á þessum vettvangi, að
bæjarstjórn taki þátt í atvinnulífi í bænum, að vísu á Ísafirði,
stærsta kjarnanum, þrátt fyrir yfirlýsta stefnu. Hér er að
sjálfsögðu átt við eignarhlut í Básafelli með tilheyrandi
stjórnarsæti bæjarstjóra.

Kannski er bæjarstjórn að draga í land með þeirri afstöðu
sinni að taka þátt í ráðningu starfsmanns vegna Þingeyrar.
En hver er afstaða bæjarstjórnar til þátttöku bæjarstjórans í
atvinnulífi víða um land? Er starf bæjarstjóra ekki meira en
svo, að hann geti ásamt því sinnt stjórnarformennsku í
Hafnasambandi sveitarfélaga, stjórnarformennsku í Samherja
h.f, auk stjórnarsetu í tveimur atvinnufyrirtækjum? Að vísu
sagði hann í áðurnefndu viðtali, að hann sinnti stjórnarfor-
mennsku í Samherja í sumarleyfinu sínu. En hvað með
önnur störf hans?

Hefur atvinnuveitandi Kristjáns Þórs Júlíussonar
bæjarastjóra Ísafjarðarbæjar samþykkt að hann dreifði
kröftum sínum með þessum hætti? Þeirri hugsun skýtur upp
kollinum að starf bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar sé hvorki
krefjandi né skemmtilegt. Er það vilji bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar að kröftunum sé beint annað? Er markmiðum
sameingarinnar náð? Er kannski breytinga að vænta?

-Stakkur

Stjórnarformaður
Samherja - bæjarstjóri

Ísafjarðarbæjar

Til sölu grænsanseraður Toyota
4-Runner árg. ́ 91. Dekurbíll, ath.
skipti. Upplýsingar gefur Alfreð í
síma 456 4027

Óska eftir að kaupa stórsvigs-
galla á 13 ára. Upplýsingar  eru
gefnar í síma 456 3928

Til sölu breyttur Suzuki Fox árg.
´84, þarfnast smá lagfæringa. Verð
kr. 100 þúsund. Upplýsingar í
síma 456 5302

Óska eftir að kaupa notuð skíði,
170cm með bindingum og kloss-
um nr. 43. Upplýsingar eru veittar
í síma 456 6238

Hestamenn! Til sölu fjórir hest-
húsbásar í Hnífsdal á góðum
kjörum. Upplýsingar í síma 456
4023 eða 854 8243

Til sölu 140cm vel með farin
gönguskíði með bindingum og
skóm nr. 32. Upplýsingar í síma
456 3976, Rósa.

Vitni óskast!  Vitni óskast að
árekstri tveggja rauðra Toyota
bifreiða, sem varð í Silfurgötu fyrir
framan Straum kl. 11:00, 27.
febrúar. Upplýsingar í síma 456
3654

Slysavarnakonur! Munið föndr-
ið í Sigurðarbúð á laugardag.

Til sölu Elta hljómtækjasam-
stæða á kr. 9000. Einnig íslenskur
spaðahnakkur, lítið notaður, verð
kr. 15 þúsund. Upplýsingar eru
veittar í síma 456 2237

Til sölu óökufær Ford Ranger
Pickup árg. ´87. Upplýsingar í
síma 456 7664 eða 456 7851

Til sölu gasofn með kút á kr. 10
þúsund. Upplýsingar í síma 456 7207

Til sölu dráttarkúla með beisli,
tilbúið á Lancer. Upplýsingar í síma
456 4338

Til sölu eru 110cm skíði og skíða-
stafir  ásamt klossum nr. 34-36. Verð
kr. 10 þúsund. Upplýsingar í síma
456 4374

Hlífarkonur!  Fyrirhuguð er leikhús-

ferð til Reykjavíkur helgina 18-20
apríl. Þær sem hafa áhuga hafi
samband við Deddu í síma 456 3107,
Signý í síma 456 3774 eða Kiddý í
síma 456 3794 eftir kl. 18:00

Til sölu baðborð með 3 skúffum.
Verð kr. 15 þúsund. Upplýsingar í
síma 456 7561

Til sölu Langholtsvegur 99 í
Reykjavík. Íbúðin sem er í kjallara,
er 3ja herbergja, 80m² og henni fylgir
28m² bílskúr. Sér inngangur og hiti,
heitt og kalt vatn í bílskúr. Parket á
gólfum, björt og snyrtileg íbúð. Verð
kr. 7 milljónir, 3 milljónir áhvílandi
húsnæðisstjórnarlán. Upplýsingar í
síma 897 7202 eða 567 5442

Athugið!  Sölusýning á pastel-
myndum er Á Eyrinni til styrktar

sundfélaginu Vestra.

Til sölu Goldstar hljómtæki með
geislaspilara og öllu tilheyrandi.
Upplýsingar í síma 456 7882

Til sölu rúm, skrifborð  með áföstum
hillum og fataskápur. Verð eftir
samkomulagi. Upplýsingar í síma
456 3906

Óska eftir 3ja herbergja íbúð, er
reglusöm og reyklaus. Upplýsingar í
síma 456 4269

Óska eftir notuðu barnarúmi .
Upplýsingar í síma 456 7265

Til sölu tíu vetra klárhestur  með
tölti, var í fjórða sæti í klárhestum
hjá Stormi 1995. Viljugur, ekki fyrir
óvana. Upplýsingar í síma 456 8254

Get tekið að mér að passa hálfan
eða allan daginn. Upplýsingar í síma
456 4681, Ingibjörg.

Óska eftir gönguskíðum 150cm og
170cm. Upplýsingar í síma 456 3179

Til sölu íbúð á neðri hæð að Skólastíg
21, Bolungarvík. Skipti koma til
greina á íbúð í Reykjavík. Upplýs-
ingar í síma 456 7265

Tvær læður, rúmlega 6 mánaða,
vantar gott heimili strax. Upplýsingar
í síma 456 5069, Anna.

Rúmlega 6 mánaða fress vantar
gott heimili. Upplýsingar í síma
456 7443, Braga.

Einbýlishús 170m², með bílskúr
á besta stað í bænum til sölu í
Bolungarvík. Tilboð óskast. Upp-
lýsingar í síma 456 7512

Til sölu Leo 486 tölva. Upp-
lýsingar í síma  456 7013

Til sölu bílskúr sem er staðsettur
að Túngötu 22, annar í röðinni
næst Hnífsdalsvegi. Upplýsingar
í síma 568 6685

Til sölu Mazda 323 LX árg. ́ 88.
Ekinn 145 þúsund km. Verð kr.
100 þúsund, skipti möguleg á
vélsleða eða tölvu fyrir sömu
upphæð. Upplýsingar í síma 456
5961

Til sölu Artic Cat EXT  Special
árgerð ́ 92, ekinn 3200 mílur, góð
greiðslukjör. Upplýsingar í síma
456 4244 og vs. 456 4566

Til sölu Rossinol 7SV skíði,
148cm, í góðu ásatandi með
bindingum. Einnig Rossinol
skíðaklossar nr. 35-36. Upp-
lýsingar í síma 456 3847

Til sölu húseignin Móholti 9, sem
er 6 herbergja, 164m², ásamt 55m²
bílskúr. Upplýsingar í síma 456
3629, á kvöldin.

Til sölu Ford Bronco II árg. ́ 84.
Skipti á traktorsgröfu eða tjónabíl.
Fleira kemur til greina. Upp-
lýsingar í síma 893 4921

Smáauglýsingasími Bæjarins
besta er 456 4560.
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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 Til sölu

Til sölu er íbúðarhúsið að Mánagötu 6a,
Ísafirði. Húsið er 2ja hæða og skiptist þannig:

Neðri hæð: 116m² verslunar- og skrif-
stofuhúsnæði.

Efri hæð: 6 herbergja íbúð, ásamt eld-
húsi, 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.

SKÍÐADAGUR FJÖLSKYLDUNNAR

Íbúar Ísafjarðarbæjar, Bolungarvíkur
og Súðavíkur.
Skíðasvæðin í Tungudal og á Selja-
landsdal bjóða til skíðadags nk. laugar-
dag eða sunnudag, þar sem öllum sem
vilja er boðið frítt á skíðasvæðin.
Nánar auglýst í útvarpi.

Fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar.

ÍSAFJARÐARBÆR

Afmæli

85 ára
Jóhann Júlíusson verður 85

ára miðvikudaginn 26. mars
nk.

Hann og eiginkona hans
Margrét Leós taka á móti
gestum á heimili þeirra að

Hafnarstræti 7 frá kl. 15:00 -
18:00 á afmælisdaginn.

Laus staða
Staða afgreiðslumanns hjá Flugleiðum,

Ísafjarðarflugvelli er laus til umsóknar.
Nánari upplýsingar gefur Arnór í síma

 456 3000.

FLUGLEIÐIR
INNANLANDSFLUG

Starfskraftur óskast
Óskum eftir starfskrafti, helst vönum, til

starfa á sólbaðs- og heilsustofu. Vinnutími
frá kl. 13:00 til kl. 18:00 virka daga.

Upplýsingar í síma 456 5522.

Atvinna
Starfskraftur óskast í fullt starf til skrif-

stofustarfa á Ísafjarðarleið. Bókhaldskunn-
átta æskileg.

Upplýsingar veitir Kristinn Ebenesersson
hjá Ísafjarðarleið, Sindragötu 12a, í símum
456 4107 og 456 4291

Atvinna
Okkur vantar nú þegar starfsfólk í eftirtalin

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

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

Gervihnattasjónvarp

Möguleiki á að
ná tólf stöðvum

Í kjölfar hugmynda manna
um að setja á stofn fyrirtæki á
Ísafirði sem myndi dreifa
sjónvarpsefni á örbylgju, hefur
Fjölnir Baldursson unnið að því
að kanna hvort hægt er að ná
sjónvarpsmerki frá erlendum
gervihnöttum á Ísafirði.

Að sögn Fjölnis hefur gott
merki frá gervihnetti náðst að
Fjarðarstræti 55, sem er fjöl-
býlishús, og hefur verið sett
upp kerfi þar sem gerir íbúun-
um kleift að ná útsendingum
12 erlendra sjónvarpsstöðva.
Þarna er um að ræða flestar
sjónvarpsstöðvar á Norður-
löndum t.d. danska stöðin TV-
3, TV Norge og norska ríkis-

sjónvarpið ásamt BBC og Sup-
ersport sem er sænsk stöð með
íþróttaefni. Einnig er hægt að
ná TNT og Cartoon network.

Samkvæmt mælingum Fjöl-
nis eru allar götur ofan Hrann-
argötu innan geisla gervi-
hnattarins ásamt svæðinu við
Miðtún og fremri parti byggð-
arinnar í firðinum.

Þrír aðilar á Ísafirði hafa nú
þegar fjárfest í móttökubúnaði
og að sögn Fjölnis er kostn-
aðurinn fyrir einstaklinga um
75 þúsund krónur og er þá
innifalinn móttökudiskur og
annar móttökubúnaður ásamt
afruglara.
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Norðanverðir Vestfirðir

Nægar bensínbirgðir
Eins og kunnugt er hófst

verkfall bensínafgreiðslu-
manna á Stór-Reykjavíkur-
svæðinu á miðnætti á sunnu-
dagskvöld. Þúsundir bifreiða-
eigenda á svæðinu hömstruðu
bensín á sunnudag og komu
fjölmargir þeirra með auka-
brúsa, enda jafnvel búist við
að verkfallið geti staðið í tvær
til þrjár vikur. Birkir Þorsteins-

son, umboðsmaður Olíufélags-
ins Esso hf., sem sér um
birgðahald á bensíni á norðan-
verðum Vestfjörðum, sagði í
samtali við blaðið á mánudag,
að Vestfirðingar þyrftu ekki
að óttast bensínleysi þar sem
nú þegar væru til bensínbirgðir
til fjögurra vikna.

,,Við eigum bensínbirgðir til
fjögurra vikna miðað við eðli-

lega notkun. Verkfallið á Stór-
Reykjavíkursvæðinu verður
búið þá og það skiptir ekki
neinu máli þótt ekki verði
samið hér vestra, því ég tek
sjálfur á móti skipum með
bensín og ég er ekki á leiðinni
í neitt verkfall. Bifreiðaeigend-
ur á Vestfjörðum þurfa því ekki
að hafa neinar áhyggjur af
bensínskorti,” sagði Birkir.

Bifreiðaeigendur á Ísafirði þurfa ekki að óttast að Arnar Stefánsson og starfsmenn hans á
bensínstöðinni á Ísafirði eigi ekki nægan dropa á bílana næstu fjórar vikurnar.

Lítið um bókanir í flugi til Ísafjarðar fram að páskum

Lítil kynning og ótti við
yfirvofandi verkfall

Mun minna er um bókanir í
flug til Ísafjarðar fyrir komandi
páskaviku en verið hefur und-
anfarin ár. Er talið að tvær
ástæður liggi þar aðallega að
baki þ.e. lítil sem engin kynn-
ing á dagskrá skíðavikunnar
og hræðsla vegna yfirvofandi
verkfalls hlaðmanna á Reykja-
víkurflugvelli, sem boðað hefur
verið 23. mars.

Að sögn Finnboga Svein-

björnssonar, starfsmanns Flug-
leiða á Ísafjarðarflugvelli, hafa
um 350 manns bókað far til
Ísafjarðar frá og með næstkom-
andi laugardegi og fram á
Skírdag, sem eru mun minni
bókanir en oft áður. Á mánudag
höfðu 95 manns bókað far til
Ísafjarðar með flugi á laugar-
dag, litlar bókanir voru á sunnu-
dag, 90 manns höfðu bókað far
á mánudag, 54 á þriðjudag, 10

á miðvikudag og 100 manns á
fimmtudag. ,,Það er alveg ljóst
að bókanirnar fara hægar af
stað í ár og skýringin á því er
eflaust sú, að dagskrá skíða-
vikunnar hefur ekkert verið
kynnt, sem og að orðrómur um
yfirvofandi verkfall hræðir fólk
í að ferðast.

Það verður reynt að láta
flugvélarnar taka eldsneyti úti
á landi og við höfum birgðir

hér til tveggja vikna. Verkfall
Dagsbrúnarmanna sem boðað
hefur verið 23. mars getur haft
áhrif á innanlandsflugið þar
sem allir hlaðmenn í Reykjavík
fara í verkfall. Það er mjög
skrýtið að nú þegar aðeins vika
er fram að skíðaviku, skuli ekki
nein fastmótuð dagskrá liggja
fyrir,” sagði Finnbogi.

Í starfskynningu
hjá Pizza 67

Mánudaginn 10. mars var brugðið út af venjunni í 7.
bekk E Grunnskóla Ísafjarðar. Nemendur heimsóttu
Mjólkurstöðina, Trésmíðaverkstæði Ágústar og Flosa og
endað var á Pizza 67, þar sem fylgst var með pizzugerð og
smakkað á framleiðslunni. Krakkarnir vildu koma á
framfæri þakklæti til fyrirtækjanna fyrir góðar móttökur.

Verkalýðsfélagið Baldur

Verkfall samþykkt
Atkvæðagreiðsla hjá

Verkalýðsfélaginu Baldri á
Ísafirði, um væntanlega
vinnustöðvun, lauk s.l. mið-
vikudag. Strax að loknum
kjörfundi fór fram talning
atkvæða en 170 félagar af
318 á kjörskrá greiddu at-

kvæði, eða 53,46%.
148, eða 87%, sögðu já

við boðun verkfalls frá og
með 2. apríl  ef ekki nást
samningar fyrir þann tíma.
19 voru mótfallnir, eða
11,17%.

Aðstoð fyrir Þingeyringa
Ísafjarðarbær

Bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar hefur samþykkt, fyrir
sitt leyti, tillögu frá Halldóri
Halldórssyni, framkvæmda-
stjóra Fjórðungssambands
Vestfirðinga, um að ráðinn
verði starfsmaður til tveggja
mánaða til aðstoðar Þingeyr-
ingum. Starfsmaðurinn, sem
staðsettur verður á Þingeyri,

verður til ráðgjafar þeim sem
hafa einhverjar hugmyndir
fram að færa í atvinnumálum
staðarins.

Beðið er svars frá Byggða-
stofnun við erindi þess efnis
að stofnunin taki að sér
greiðslu helmings kostnaðar
vegna þessa verkefnis.

Björgunarsveitin Ernir í Bolungarvík

Fær 650 þúsund krónur að
gjöf til kaupa á nýrri bifreið

um, eigendum Fiskvinnslu
Jakobs Valgeirs í Bolungarvík,
þakklætisvott, en fyrirtækið gaf
allan slökkvibúnað í björgunar-
sveitarhúsið.

Að sögn Jóns, verða pening-
arnir notaðir til kaupa á nýjum
12 manna bíl sem ætlaður er til
flutninga á björgunarsveitar-
mönnum í útköllum. Bíllinn

mun kosta um 2 milljónir króna
eftir niðurfellingu gjalda en
einnig verður keyptur aukabún-
aður í hann fyrir á fjórða hund-
rað þúsund króna.

Í hófi sem haldið var á
fimmtudagskvöld var Björgun-
arsveitinni Erni í Bolungarvík
færðar höfðinglegar gjafir til
kaupa á nýrri bifreið fyrir
sveitina.

Elínbet Rögnvaldsdóttir af-
henti Jóni Guðbjartssyni, vara-
formanni sveitarinnar 150
þúsund krónur frá þorrablóts-
nefnd 1997 í Bolungarvík og
Sigrún Sigurðardóttir afhenti
sveitinni 500 þúsund krónur
fyrir hönd Slysavarnadeildar
kvenna.

Jón Guðbjartsson færði þess-
um aðilum þakkir fyrir hönd
sveitarinnar og notaði jafn-
framt tækifærið til að afhenda
Finnboga og Flosa Jakobsson-

Petrína F. Sigurðardóttir, Sigrún Sigurðardóttir, Elínbet Rögnvaldsdóttir, Jón Guðbjartsson,
Flosi Jakobsson og Finnbogi Jakobsson við afhendinguna á fimmtudagskvöld.
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