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Dönsuðu og
prjónuðu í
sólarhring

Vestfirðir í
alfaraleið hjá
Elsu Guðmunds.

Flugstöðin á
Ísafirði stækkuð
í sumar

Ánægður stuðningsmaður ásamt einum af ,,drengjunum
sínum” úr landsliðinu, Konráð Olavssyni.

Um ellefu ára skeið hefur Herdís Albertsdóttir, 89 ára
Ísfirðingur, haft mikinn áhuga á handknattleik og hefur
landslið Íslands skipað stóran sess í huga hennar síðan þá.
Herdís hefur í gegnum árin veitt liðinu ómetanlegan stuðning
í huga og verki og hafa landsliðsmenn á hverjum tíma verið
þess meðvitaðir, sem og stjórn HSÍ, sem bauð Herdísi sem
heiðursgesti á leik Íslands og Japans sem haldinn var á
Ísafirði fyrir tveimur árum, auk þess sem landsliðsmennirnir
hafa sent henni árituð kort þegar þeir hafa verið á keppnis-
ferðum erlendis.

Eins og kunnugt er lék landsliðið gegn Kínverjum á
Ísafirði í síðustu viku og lét Herdís sig þá ekki vanta á
leikinn. Var henni vel tekið af liðsmönnum, þjálfara og
stjórnarmönnum HSÍ, enda liðinu ekkert mikilvægara en að
eiga góða stuðningsmenn að. Samkvæmt upplýsingum blaðs-
ins hafa ,,drengirnir úr Djúpinu” þ.e. þeir Kristján Arason
og Guðmundur Guðmundsson, verið hennar uppáhalds-
leikmenn, en báðir eiga þeir ættir sínar að rekja til Ísafjarðar-
djúps. Þá skipa þeir Geir Sveinsson, Patrekur Jóhannesson
og Konráð Olavsson stóran sess í huga hennar. Að leik
liðanna loknum í síðustu viku heilsuðu landsliðsmennirnir
upp á Herdísi og voru þá meðfylgjandi myndir teknar.

Herdís og strák-
arnir hennar

Herdís Albertsdóttir ásamt þeim Patreki Jóhannessyni,
Geir Sveinssyni og Þorbirni Jenssyni landsliðsþjálfara.

Sjávarútvegsfyrirtækið Básafell hf., á Ísafirði

Hlutafé fyrirtækisins aukið
um 250 milljónir að nafnvirði

Stjórn Básafells hf., hefur
ákveðið að auka hlutafé fyrir-
tækisins að nafnverði um 250
milljónir króna. Hefur gengi
bréfanna verið ákveðið 3,86 til
forkaupsréttarhafa og stendur
forkaupsréttartímabilið til 25.
apríl nk. Verði hlutafé óselt að
tímabilinu loknu, hefur verið
gert samkomulag við hluta af
fyrrverandi hluthöfum Norður-
tangans og hluthafa Kambs hf.,
á Flateyri, um að þeir eignist
allt að 173 milljónum króna að
nafnverði í nýju hlutafé í
Básafelli. Nýti forkaupsréttar-
aðilar hins vegar forkaupsrétt

sinn verður viðkomandi aðilum
greitt það sem uppá vantar í
peningum. Verði hins vegar
eftir óselt hlutafé eftir for-
kaupsréttartímabil og úthlutun
til fyrrgreindra aðila, mun það
verða selt í almennri sölu af
Landsbréfum til 1. október nk.

Í útboðslýsingu kemur fram
að tilgangur hlutafjárútboðsins
sé að endurskipuleggja og
styrkja fjárhag félagsins svo
hægt verði að fara út í nýfjár-
festingar og endurbætur sem
taldar eru hagkvæmar hverju
sinni sem og að uppfylla
ákvæði kaupsamnings um

hlutafé í Norðurtanganum og
samning um sameiningu
Kambs hf.

Básafell hf., var stofnað
1992 og hefur það á síðustu
misserum tekið miklum breyt-
ingum. Í nóvember á síðasta
ári voru fjögur sjávarútvegs-
fyrirtæki sameinuð undir nafni
Básafells, þ.e. Togaraútgerð
Ísafjarðar hf., Útgerðarfélagið
Sléttanes hf., Ritur hf., auk
Básafells og var hlutafé félags-
ins þá rúmar 485 milljónir
króna. Það var síðan aukið í
506 milljónir króna með útgáfu
nýs hlutafjár undir lok síðasta

árs. Í desember á síðasta ári
keypti fyrirtækið öll hlutabréf
í Norðurtanganum og í febrúar
og mars var undirritað sam-
komulag við alla hluthafa í
Kambi hf., um að sameina
rekstur félaganna, og er stefnt
að af því geti orðið um næstu
mánaðarmót.

Stærstu hluthafar í Básafelli
í dag eru Olíufélagið hf., með
33,92% eignarhlut, Ísafjarðar-
bær með 13,56%, Gunnvör hf.,
með 7,71%, Hlutabréfasjóð-
urinn Íshaf með 6,34%, Hinrik
Matthíasson með 4,69% og
Arnar Kristinsson með 4,63%.

Aðalfundur Hraðfrystihússins hf., í Hnífsdal

Sameining Hraðfrystihússins,
Frosta og Bakka er í skoðun

Aðalfundur Hraðfrystihúss-
ins hf., í Hnífsdal var haldinn á
laugardag. Samkvæmt upplýs-
ingum blaðsins var um 60
milljóna króna hagnaður á
rekstri síðasta árs, sem telst
mjög góður árangur hjá fyrir-
tæki sem einungis er í bolfisk-
vinnslu. Á fundinum var
ákveðið að greiða 10% arð til
hluthafa sem eru um sjötíu
talsins.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins, var ákveðið á fund-
inum að halda áfram viðræðum
við stjórnendur  Frosta hf., í
Súðavík og Bakka hf., í Hnífs-
dal og Bolungarvík, um hugs-
anlega sameiningu fyrirtækj-
anna, en viðræður þessar hafa
átt sér stað um nokkurt skeið.
,,Þessi mál hafa verið í skoðun
undanfarin misseri en það
liggur ekkert á borðinu varð-
andi neina sameiningu,” sagði
Einar Valur Kristjánsson, ný-

kjörinn stjórnarformaður Hrað-
frystihússins hf., í samtali við
blaðið.

Einar Valur vildi lítið tjá sig
um einstök atriði sem tekin
voru fyrir á fundinum en sagði
að ákveðið hefði verið að
greiða út 10% arð til hluthafa.
,,Rekstur fyrirtækisins var réttu
megin við núllið sem telst gott

miðað við fyrirtæki í hefðbund-
inni bolfiskvinnslu. Við erum
alltaf að reyna að bæta okkur
og sameiningarmál eru inni í
myndinni hjá öllum. Það eru
um sjötíu hluthafar í fyrir-
tækinu og því er ekki að leyna
að þar eins og í öðrum fyrir-
tækjum, eru skiptar skoðanir
um hin ýmsu mál,” sagði Einar

Valur.
Ný stjórn Hraðfrystihússins

hf., í Hnífsdal er skipuð þeim
Aðalbirni Jóakimssyni, Elíasi
Ingimarssyni, Kristjáni G.
Jóakimssyni og Einari Val
Kristjánssyni, sem eins og áður
sagði, gegnir starfi stjórnar-
formanns.

Frosti hf., í Súðavík er eitt þeirra fyrirtækja sem eiga í viðræðum við Hraðfrystihúsið hf., í
Hnífsdal um hugsanlega sameiningu.
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?Spurningin
Var sigurinn
gegn Bolvík-
ingum sætur
Finnbogi?

Leiðari

Stjórn H.V.Í. furðar sig
á þeim málflutningi sem
var í bæjarblöðunum í
síðustu viku varðandi sam-
einingu H.V.Í. og Í.B.Í. Þar
sem engar viðræður um
sameiningu hafa farið fram
þykja okkur þessar yfirlýs-
ingar ansi einhliða.

Stjórnin kannast ekki við
að ákveðið sé að sameina
fyrir 1. júní 1997. Þeir
aðilar sem áttu að kanna
viðhorf Í.B.Í. og H.V.Í. til
sameiningar er þriggja
manna nefnd skipuð full-
trúum frá U.M.F.Í., Í.S.Í.
og íþróttafulltrúi ríkisins.
Óskaði nefndin eftir fundi
föstudagskvöldið 21. mars
síðastliðinn, en formaður
H.V.Í. taldi fundartímann
óhentugan þennan ákveðna
dag og óskaði eftir að
fundartími yrði eftir páska-
frí. Síðan þá hefur ekkert
heyrst frá nefndarmönnum.

Stjórn H.V.Í. kannast
ekki við þá fullyrðingu sem
fram kemur í skrifum í
síðustu viku að H.V.Í. óttist
skert réttindi innan
U.M.F.Í. ef af sameiningu
yrði. Ef Í.B.Í. hefur áhuga
á samstarfi við H.V.Í. er
það von okkar að báðir
aðilar komi að málinu en
að ekki verði gefnar út
einhliða yfirlýsingar.

Með von um gott og
heilladrjúgt samstarf í
framtíðinni.

Stjórn Héraðssambands
Vestur Ísfirðinga,

Bergþóra Annasdóttir,
Sigurður Hafberg,

Ásdís Jónsdóttir,
Kjell Hymer,

Pétur Björnsson.

Lesendur

Opið bréf
frá H.V.Í
til Í.B.I

HÚSNÆÐI ÓSKAST TIL LEIGU

Óskum eftir að taka á leigu einbýlis-
eða raðhús á Ísafirði. Lágmarks leigu-
tími er til 1. ágúst 1998.
Nánari upplýsingar gefa húsnæðis-
fulltrúi Ísafjarðarbæjar Birgir Valdi-
marsson og Kristinn Breiðfjörð skóla-
stjóri Grunnskólans á Ísafirði.

ÍSAFJARÐARBÆR

Dr. Gunnlaugur Þórðarson, hæstaréttarlögmaður, reit nýverið
grein í Morgunblaðið, sem hann nefndi ,,Hörmuleg andleg leti.�
Í upphafi greinar sinnar segir Gunnlaugur frá því að menn hafi
undrast að hann skuli nenna að skrifa í blöðin um kvótann, sem
hann (Gunnlaugur) viti ekkert um!!! og sem fólk á svo erfitt með
að átta sig á, að það hirði ekki um að lesa þess konar skrif.

,,Auðvitað breytir litlu (segir Gunnlaugur) þótt sumir nenni ekki
að láta sig varða þjóðarhag. Andleg leti er aftur á móti of
algeng, með þjóðinni, sem er umhugsunarefni. Það má aldrei
gleymast, að hagur íslensku þjóðarinnar er að mestu leyti byggður
á því hvernig til tekst um sjávarútveginn.�

Hér hefur verið gerður að umtalsefni sá hvalreki á fjörur
stjórnmálamanna þegar ómerkilegar uppákomur fá almenning
til að gleyma þýðingarmiklum, umdeildum málum, sem þeir
hyggjast koma í gegn. Gott dæmi er þögnin, sem nú umlykur
fyrirætlanir stjórnmálaflokkanna um að heimila veðsetningu
kvótans, sem dr. Gunnlaugur bendir á í grein sinni að ,,er lögvarin
skipulagning fiskveiða, en getur ekki talist til atvinnuréttinda, sem
75. gr. stjórnarskrár tekur til og getur ekki talist eign, en fiskurinn í
sjónum er þjóðareign.�

Andleg leti
Undir það skal tekið með dr. Gunnlaugi að andlegur doði eða

leti þjóðarinnar í jafn mikilvægu máli og kvótamálinu er
áhyggjuefni. Í skrifum hér hefur því verið haldið fram, að meðan
einstaklingar og fyrirtæki í sjávarútvegi hagnast árlega um
himinháar upphæðir á braski með óumdeilda þjóðareign, þarf
hinn almenni launþegi ekki að gera sér neinar grillur um kjör sér
til handa í líkingu við það, sem þekkist í nágrannalöndum okkar.

,,Það eru mikil vandræði, að stjórnvöld skuli geta úthlutað
slíkum réttindum sem í kvótanum felast. Það er segin saga, að
allri úthlutun fylgir spilling,� segir dr. Gunnlaugur undir lok greinar
sinnar.

Með úthlutun forréttinda í kvótaformi er ríkisstjórnin að taka sér
það vald í hendur að ákveða ,,hver á að lifa og hver á að
deyja,� eins og sá mikli stjórnmálaskörungur Bjarni heitinn
Benediktsson, orðaði það svo snilldarlega um pólitíska
úthlutunarstarfsemi stjórnvalda á haftaárunum svokölluðu.

Það er nöturlegt ef svo er komið fyrir þjóð vorri að sakir
andlegar leti láti hún sig einu gilda þótt fjöregg hennar sé afhent
fámennri, útvalinni stétt, sem stjórnvöld hafa með valdboði gert
að erfðaprinsum að þjóðarauði Íslendinga.

s.h.

Menningarmiðstöðin Edin-
borg í samvinnu við leikhópinn
Ormstungu býður Vestfirðing-
um upp á nýstárlega, kraft-
mikla og skemmtilega sýningu
á Ormstungu, ástarsögu, nk.,
mánudagskvöld 14. apríl og
þriðjudagskvöldið 15. apríl.

Sýnt verður í Edinborgar-
húsinu og er sætafjöldi tak-

markaður. Hægt er að panta
miða í síma 456 5444 milli kl.
14 og 18 á laugardag og sunnu-
dag. Leikararnir Halldóra Geir-
harðsdóttir og Benedikt Er-
lingsson leika alls um 25 hlut-
verk í sýningunni og hafa feng-
ið frábæra dóma fyrir frammi-
stöðuna.

Ormstunga í Edinborg
Ísafjörður

Rafiðnaðarfyrirtækið Raf-
skaut ehf., sem stofnað var und-
ir lok síðasta árs, tók til starfa
þann 1. apríl síðastliðinn. Fyrir-
tækið mun veita alhliða raf-
þjónustu s.s. rafvélaviðgerðir,
ásamt nýlagningum í hús,
þjónustu við stýrikerfi á olíu-
miðstöðvum, lyftuþjónustu auk
þess sem félagið mun þjóna

viðgerðum á rafbúnaði smá-
báta, svo fátt eitt sé nefnt.

Rafskaut ehf., er til húsa að
Suðurtanga þar sem 3X-Stál
var með starfsemi fyrir stuttu.
Sex starfsmenn vinna hjá fyrir-
tækinu og eru eigendur þess
þeir Örn Smári Gíslason,
Magnús Valsson, Einar Yngva-
son og Áki Sigurðsson.

Rafskaut hefur starfsemi
Ísafjörður

Theodór Birgisson, sem
gegnt hefur starfi forstöðu-
manns Hvítasunnusafnaðar-
ins Salem á Ísafirði um
þriggja ára skeið lætur af
störfum innan skamms, en
hann mun 1. júní nk., taka
við starfi forstöðumanns safn-
aðarins á Akureyri.

Óvíst er um eftirmann

Theodórs á Ísafirði þar sem
erfitt er að fá einstaklinga til
starfsins vegna þess að ekki
er um launað starf að ræða.
Starfsemi Hvítasunnusafn-
aðarins á Ísafirði hefur aukist
mikið þau þrjú ár sem Theo-
dór hefur veitt söfnuðinum
forstöðu.

Theodór hættir með Salem
Ísafjörður

 Heildartekjur Íslandsflugs jukust á síðasta ári

Besta rekstrarárið til þessa
Síðasta ár var besta rekstrar-

ár Íslandsflugs til þessa. Heild-
artekjur félagsins jukust um
37% og voru tæpar 600 millj-
ónir króna og var hagnaður af
rekstri 25,7 milljónir króna.
Aukning varð í öllum helstu
þáttum starfseminnar, áætlun-
arflugi, leiguflugi og vöruflugi
til Evrópu.

Félagið flýgur áætlunarflug
til tíu staða hér á landi og rekur
umsvifamikið leiguflug, bæði
innanlands og utan, einkum til
Grænlands. Félagið flutti 53
þúsund farþega á síðasta ári og
hafa þeir aldrei verið fleiri. Á
síðasta ári tók félagið í notkun
nýja flugvél af gerðinni ATR
42, sem var hrein viðbót við
flugflota félagsins. Með til-
komu hennar þrefaldaðist rým-

ið í vörufluginu til Evrópu sem
félagið flýgur í samvinnu við
DHL.

Íslandsflug sér fram á næg
verkefni framundan. Í sumar
verður innanlandsflugið gefið
frjálst og fjölgun flugvalla á
Grænlandi gefur vonir um
aukið leiguflug þangað. Vegna

aukinna umsvifa og nýrra
verkefna hefur verið ákveðið
að Ómar Benediktsson, fráfar-
andi stjórnarformaður, taki við
framkvæmdastjórn Íslands-

flugs en Gunnar Þorvaldsson
einbeiti sér að erlendum verk-
efnum fyrir félagið ásamt því
að vera stjórnarformaður.

ATR 42 flugvél Íslandsflugs.

Finnbogi Hermannsson,
forstöðumaður Svæðis-
útvarps Vestfjarða:

�Það er alltaf heldur
skárra að vinna en tapa í því
sem maður er að basla við.
Bolvíkingarnir stóðu sig
ágætlega, spurningarnar
voru ágætar líka og það var
skemmtileg stemmning
þarna. Áhorfendur voru
fjölmennir sem mér finnst
bera vott um að Bolvíkingar
standi saman en félags-
þroski hefur ávallt verið á
háu stigi í Bolungarvík.

Í tilefni Alþjóðadags fatl-
aðra stóð Sjálfsbjörg í Bol-
ungarvík fyrir kaffisölu og
skemmtun á sunnudaginn.
Ýmislegt var til skemmtunar
en hápunkturinn var spurn-
ingakeppni á milli fulltrúa
Ísafjarðar og Bolungarvíkur.
Lið Ísafjarðar var skipað
starfsmönnum Svæðisút-
varpsins á Ísafirði, þeim
Finnboga Hermannssyni,
Jóni Björnssyni og Guðrúnu
Sigurðardóttur. Í liði Bolvík-
inga voru þau Gunnar Sig-
urðsson, Euphemía Gísla-
dóttir og Sigrún Sigurðar-
dóttir. Spurningar voru al-
menns eðlis og  var keppnin
jöfn og spennandi en henni
lyktaði með sigri Ísfirðinga
sem fengu 17 stig á móti 14
stigum Bolvíkinga.
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Ísafjörður

Hrókeringar á verslunarhúsnæði
Ýmsar verslanir og þjónusta

hafa verið að færast um set
innan Ísafjarðar að undanförnu.
Verslunin Þjótur er nú flutt að
Hafnarstræti 9, þar sem Gvend-
ur á Eyrinni og Snyrtihús Sól-
eyjar eru fyrir. Með tilkomu
verslunarinnar Herra Ísafjörður

að Hrannargötu 2, færist starf-
semi verslunar Snerpu ehf.,
sem þar var áður, að Mánagötu
6, en þar hefur Dagný Þrastar-
dóttir rekið Rammagerð Ísa-
fjarðar.

Að sögn Dagnýjar flyst
Rammagerðina nú í húsnæði

það, þar sem áður var Ísafjarð-
arapótek, að Hafnarstræti 18.
Rammagerðin mun opna á
nýjum stað á föstudaginn og
verður í tilefni af því boðið
upp á opnunartilboð og kaffi
verður á boðstólum fyrir við-
skiptavini.

�Já, það er rétt ég er
búinn að ráða mig sem

lækni í Bolungarvík og
mun væntanlega hefja

störf í byrjun maí þannig
að þú getur haft yfir-

skriftina �allt er þá þrennt
er� ef þú ætlar að skrifa
um þetta,� sagði Ágúst

Oddson, læknir í Borgar-
nesi og fyrrverandi læknir
í Bolungarvík, þegar hann
var spurður um hvort það
væri rétt að hann væri að

koma aftur vestur til að
gerast læknir í

Bolungarvík.
Ágúst var læknir um

árabil í Bolungarvík en
kvaddi Bolvíkinga s.l.

haust og tók við læknis-
stöðu í Borgarnesi. Hann
segir að það sem mestu
hafi ráðið um þá ákvörð-

un hafi fyrst og fremst
verið það óheyrilega

vaktaálag sem viðgekkst í

ingum og þar sem
Bolvíkingar voru búnir að
vera án læknis meira og

minna í allan vetur, þá
kom þessi hugmynd upp

sem nú er að verða að
veruleika og ég og

fjölskyldan erum mjög
sátt og glöð með þessa
niðurstöðu og við hlökk-

um til að hitta Bolvíkinga.
Ég mun gera samning til

fjögurra ára en í honum er
gert ráð fyrir vaktafríum

sem ég fagna mjög.�
Hvað um héraðslæknis-

embættið? Tekur þú aftur
við því?

�Það er alveg óljóst á
þessari stundu.�

En tekur þú aftur sæti í
bæjarstjórn Bolungar-

víkur?
�Nei og það er alveg
öruggt,� sagði Ágúst
Oddsson að lokum.

Bolungarvík en þar hafi
verið um nánast stöðuga
vakt að ræða. Hann hafi
viljað komast í stöðu þar

sem álagið væri ekki
svona mikið og því hafi

þetta verið niðurstaðan.
En hvað varð til þess að

þú ákvaðst að koma aftur
vestur Ágúst?

�Það má kannski segja
að ýmsir hlutir hér hafi

ekki staðið undir vænt-

Ágúst ráðinn læknir - aftur
Bolungarvík

Ágúst Oddson.

Sr. Gunnar Björnsson skrifar

Ákall um hjálp vegna hús-
brunans í Bolungarvík

Aðfararnótt sunnudagsins
30. mars síðastliðins, sem var
páskadagur, varð íbúðarhúsið
nr. 6 við Heiðarbrún í Bolung-
arvík eldi að bráð. Fyrir mikla
Guðs mildi björguðust heimil-
isfaðirinn og dóttir hans úr elds-
voðanum heil á húfi. En þarna
fór að öðru leyti allt sem farið
gat; húseignin, innanstokks-
munir, allt brann til kaldra kola.

Slys sem þetta er óskaplegt
áfall þeim sem fyrir verða.
Tjónið verður auðvitað aldrei
bætt að fullu, þótt allra leiða
væri leitað. Fjárhagslegar
bætur komast ekki einu sinni
neins staðar nálægt því að bæta
eignamissinn í krónum talinn,

og það jafnt fyrir því þótt
heimili og innbú hafi verið að
fullu tryggt. Þeir hjá trygging-
arfélögunum hafa einhvern
veginn lag á að renna reiknings-
glöggum sleikifingri eftir dálki
og rýna píreygðir í smáaletur
og mikið rétt já; þetta er allt
saman með einhverjum hætti
öðru vísi og sýnu verra en
tryggingatakinn og tjónþolinn
hafði haldið, þegar honum var
seld tryggingin.

Oft er á orði haft og með
réttu, að Íslendingar séu sem
ein stór fjölskylda, þegar í
vandræði er komið. Þetta sann-
aðist raunar eftirminnilega í
snjóflóðunum miklu árið 1995

og fjársöfnunum vegna þeirra.
Nú skulum við enn sýna sam-
takamátt og koma til hjálpar
Ólafi Benediktssyni og fjöl-
skyldu hans að Heiðarbrún 6 í
Bolungarvík. Stofnaður hefur
verið reikningur í Sparisjóði
Bolungarvíkur undir nafninu
,,Aðstoð til Ólafs Benedikts-
sonar”. Reikningsnúmerið er
17000 - sautján þúsund - en
kennitala Ólafs er 020353-
5629.

Ég heiti á alla góða drengi
að leggja þessu málefni lið.

Bolungarvík, 3. apríl 1997,
Gunnar Björnsson,

sóknarprestur.
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Dönsuðu og prjón-
uðu í sólarhring

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.

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

Túngata 21: 77,5m² 4ra herbergja
risíbúð í þríbýlishúsi. Verð:
5.600.000,-

 3ja herbergja íbúðir

Aðalstræti 20: 98m² íbúð á 2.
hæð t.v. í fjölbýlishúsi ásamt
sérgeymslu. Verð: 7.200.000,-
Fjarðarstræti 14: 191m² 3ja her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýl-
ishúsi ásamt kjallara. Verð:
6.500.000,-
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

tveimur hæðum, ásamt bílskúr.
Verð: 9.500.000,-
Heiðarbraut 6: 133,3m² einbýlis-
hús á einni hæðásamt bílskúr.
Verð: 10.700.000,-
Hjallavegur 19: 242m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt inn-
byggðum bílskúr. Skipti á minni
eign möguleg. Verð : 12.700.000,-
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,-

 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 12: 156,7m² einbýlis-
hús á einni hæð ásamt bílskúr.
Skipti á minni eigna á Eyrinni
möguleg. Tilboð óskast.
Hafraholt 14: 144,4m² raðhús á

Bakkavegur 23: 133,8m² einbýlishús á einni hæð
ásamt bílskúr. Verð kr. 8.900.000,-

Fjarðarstræti 4: 120m² 4ra herbergja íbúð á
3. hæð í fjöbýlishúsi. Verð kr. 6.500.000,-

Hafnarstræti 6: 158m² 5 herbergja íbúð á
3. hæð í fjölbýlishúsi. Tilboð óskast

herbergja íbúð á neðri hæð í tvíbýl-
ishúsi ásamt stórum kjallara og
geymsluskúr. Verð: 6.200.000,-
Fjarðarstræti 38: 130m² 5 her-
bergja íbúð á 2 hæðum  í þrí-
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,-
Sólgata 5: 102m² 6 herbergja
íbúð á tveimur hæðumí norðurenda í
tvíbýlishúsi. Verð: 5.000.000,-
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,-

Miðtún 31: 190m² endaraðhús í
norðurenda á tveimur hæðum.
Tilboð óskast.
Skipagata 11: 78 m² einbýlishús
á tveimur hæðum. 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. Skipti minni eign mögu-
leg. Verð: 10.900.000,-
Strandgata 3: 130,5m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt
geymsluskúr. Verð 3.500.000,-
Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús
á tveimur hæðum ásamt inn-
byggðum bílskúr. Verð: 11.800.000,-

 4-6 herbergja íbúðir
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 14: 163m² 4ra

Stúlkurnar voru mun virkari í dansinum en þó sást einn og
einn strákur taka létt spor, sérstaklega á meðan ljósmyndarinn
var á staðnum.

Drengirnir voru aftur á móti mun áhugasamari um prjónaskapinn að sögn Jóns Björnssonar,
forstöðumanns félagsmiðstöðvar grunnskólans. Hér sjást nokkrir 10. bekkingar við prjóna-
skapinn. Það er Sigríður Júlíana Kristinsdóttir, sem hér kennir einni stúlkunni réttu
handtökin.

Nemendur 10. bekkjar Grunnskóla Ísafjarðar

Dönsuðu og prjón-
uðu í sólarhring

Nemendur 10. bekkjar
Grunnskólans á Ísafirði

efndu til maraþonvöku frá
kl. 15 á föstudag til sama

tíma daginn eftir og var
tilgangurinn að safna fé í

ferðasjóð, en það er siður
hjá þeim sem útskrifast

frá skólanum að enda
skólavistina á ferðalagi

innanlands.
Nemendurnir gengu í

hús á Ísafirði og söfnuðu
áheitum og var árangur-
inn góður að sögn Jóns

Björnssonar, forstöðu-
manns félagsmiðstöðvar

grunnskólans, en um 100
þúsund krónur söfnuðust í
ferðasjóðinn. Nemendur-
nir dönsuðu og prjónuðu í
24 klukkustundir og voru

drengirnir mun áhuga-
samari við prjónaskapinn

en stúlkurnar að sögn
Jóns. Hann sagði óákveð-

ið hvert ferð ungmenn-
anna yrði heitið við

skólalok en taldi líklegast
að Reykjavík eða Akureyri

yrðu fyrir valinu. ,,Ég hef
sjálfur verið að hvetja
krakkana til að fara á

Hornstrandir eða í Flóka-
lund og styrkja þar með

fyrirtæki í heimabyggð, en
sú hugmynd hefur mælst

misjafnlega vel fyrir þó
svo að henni hafi vaxið

ásmegin,� sagði Jón.
Um fimmtíu krakkar

tóku þátt í maraþon-
vökunni. Ljósmyndari

blaðsins leit við hjá
krökkunum á föstudags-

kvöld og tók þá meðfylgj-
andi myndir.

Fegurðarsamkeppni Vestfjarða

Aflýst í ár
Ekkert verður af fyrirhugaðri Fegurðar-

samkeppni Vestfjarða að þessu sinni, en ætlun-
in var að halda hana í lok mars.

Að sögn forsvarsmanna keppninnar, Gróu
Böðvarsdóttur og Steinþórs Friðrikssonar, var
ákveðið að aflýsa keppninni í ár vegna þess
hversu fáar stúlkur gáfu kost á sér til hennar,
sem og vegna mikilla anna þeirra sjálfra. Þau
segja þó nóg af frambærilegum stúlkum á
Vestfjörðum og hyggjast halda ótrauð áfram
að ári. Frá keppninni á síðasta ári.
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Mjólkursamlag Ísfirðinga

Nýjar vörutegundir hafa
hlotið góðar viðtökur

Mjólkursamlag Ísfirðinga
setti á markað nokkrar nýjar
vörutegundir á síðasta ári og
að sögn Hálfdáns Óskarssonar
hjá Mjólkursamlaginu, hafa
viðtökur verið góðar.

Fjórar tegundir af súrmjólk
með ýmsum bragðtegundum
hafa verið í kælum verslana
um nokkurt skeið og hefur
salan farið vaxandi. Hálfdán
segir að markaðssetning súr-
mjólkurinnar hafi að mestu
verið bundin við Vestfirði en
með undantekningum þó.

„Við byrjuðum að selja
súrmjólkina til verslunarkeðj-
unnar „Þín verslun“ og gerðum
það fram eftir vetri. Botninn
hefur þó dottið aðeins úr þessu
vegna þess að við höfum ekki

ráðist í neitt sérstakt markaðs-
átak og baráttan um pláss í
kælum verslana er mjög hörð.
Salan tók þó kipp í verkfallinu
og hefur haldið áfram síðan en
salan á heimamarkaði hefur frá
upphafi verið mjög góð og
hefur farið vaxandi.“

Súrmjólkurtegundirnar eru
með epla- og perubragði,
bananabragði, hnetu- og kara-
mellubragði og jarðberjabragði
sem er vinsælasta tegundin að
sögn Hálfdáns.

Mjólkursamlagið setti einnig
á markað í fyrra tilbúnar sósur
í fernum og segir Hálfdán að
þær hafi selst ágætlega í fyrra-
sumar.

„Markaðssetning sósanna
tafðist reyndar hjá okkur en

við ætluðum að reyna að stíla
inn á ferðamenn. Sósurnar
komust þó á markaðinn í lok
júlí þannig að við náðum í
endann á ferðamannatíma-
bilinu. Þær seldust vel fyrstu
tvo mánuðina en síðan dró úr
sölunni þannig að við hættum
framleiðslunni í haust.“

Sósurnar samanstanda af
þremur tegundum; brúnni sósu,
karrísósu og villbráðarsósu og
er þeim pakkað í hálfslítra
fernur og eru þá tilbúnar til
upphitunar í örbylgjuofni eða í
potti. Að sögn Hálfdáns er
ætlunin að hefja framleiðslu
sósanna aftur í vor en hugsunin
á bak við þessar nýju vöruteg-
undir er að nýta tækjakost sam-
lagsins betur.

Skíði

Básafells-
mótið

Skíðafélag Ísafjarðar og
Básafell hf., á Ísafirði hafa
tekið höndum saman um að
efna til skíðamóts fyrir börn
á aldrinum 7-12 ára, og
hefur verið ákveðið að
mótið fari fram í Tungudal
um næstu helgi.

Á laugardag kl. 11 verður
keppt í svigi 9-12 ára og á
sama tíma á sunnudag verð-
ur keppt í stórsvigi 7-12 ára.
Allir þeir krakkar sem æft
hafa skíði í vetur á vegum
Skíðafélags Ísafjarðar,
verða sjálfkrafa skráð til
keppni og vilja mótshald-
arar því hvetja þau til að
mæta á svæðið. Glæsileg
verðlaun verða veitt að
mótinu loknu.

Á sunnudag kl. 20:30
munu kennarar við Tónlist-
arskóla Ísafjarðar halda
tónleika í sal Frímúrara á
Ísafirði.

Á tónleikunum koma
fram allflestir kennarar
skólans og verður leikið á
ýmis blásturshljóðfæri, s.s.
fiðlu, gítar, harmonikku,
píanó og fleira. Einnig mun
sönghópur syngja nokkur
lög. Efnisskráin verður
mjög aðgengileg og fjöl-
breytt, stutt verk eftir ýmsa
höfunda, allt frá tónlist
endurreisnartímans til suð-
rænnar danstónlistar.

Kaffiveitingar verða á
boðstólum.

Ísafjörður

Kennara-
tónleikar

Stjórnendur fyrirtækja
á Vestfjörðum

Iðntæknistofnun og Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða standa
fyrir fræðslu- og ráðgjafarverkefninu „Bættur rekstur“ og
hefst það hinn 18. apríl n.k.

Markmiðið með námskeiðinu er að treysta rekstrargrundvöll
fyrirtækja á svæðinu með aukinni þekkingu á nútímastjórnun-
araðferðum.

Á námskeiðinu verður fjallað um eftirfarandi þætti:
• Stefnumótun, stjórnun og starfsmannahald (18. apríl nk.)
• Tölvuvæðingu (25. apríl nk.)
• Fjármál og viðskiptaáætlanir (2. maí nk.)
• Gæðastjórnun ( 9. maí nk.)
• Framleiðslu og vörustjórnun (16. maí nk.)
• Vöruþróun og markaðsmál (23. maí nk.)

Námskeiðið fer fram alla dagana frá kl. 10:30 til kl. 17:00.

Allar frekari upplýsingar fást hjá:
• Iðntæknistofnun (sími: 587 7000).
• Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða (sími: 456 4780).

Skráning fer fram hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða, í síma
456 4780.

Allra síðasti skráningardagur er 14. apríl nk.

Námskeiðið er styrkt af Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða
og Iðnlánasjóði.

Lögreglan klippir
Lögreglan á Ísafirði gerði í

síðustu viku mikla rassíu gegn
bíleigendum sem trassað hafa
að greiða bifreiðagjöld. Númer
voru klippt af um 30-40 bif-
reiðum en um 450 nöfn eru á
svokölluðum „skróplista“ lög-
reglunnar og mega þessir aðilar
eiga von á að klippt verði af
bílum þeirra á næstunni verði
bifreiðagjöldin ekki greidd.

Nokkrir bíleigendur höfðu
samband við blaðið og héldu
því fram að númer hefðu verið
klippt af bílum þeirra þrátt fyrir
að bifreiðagjöldin hefðu verið
greidd. Haft var samband við
Önund Jónsson yfirlögreglu-
þjón á Ísafirði og hann spurður
hverju sætti?

„Þessar klippingar voru
vegna bifreiðagjalda með ein-

daga um miðjan mars og menn
voru búnir að fá bréf frá
sýslumannsembættinu með
ítrekun um greiðslu. Þetta kem-
ur til af því að menn fara og
borga á síðustu stundu eða eftir
að búið er tilkynna að þeir geti
búist við afklippingu. Menn
borga kannski rétt fyrir lokun
banka og það er ekki komið
inn á skróplista hjá okkur fyrr
en daginn eftir en í millitíðinni
getum við verið búnir að klippa
af viðkomandi bíl. Ef menn
fara og borga eftir að hafa feng-
ið aðvörun þá er öruggast hjá
þeim að koma við hjá okkur og
láta taka sig af skróplistanum
eða t.d. líma kvittun vegna
greiðslu bifreiðagjaldanna í
framrúðu ökutækisins,“ sagði
Önundur.

Ísafjörður
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Vestfirðir í alfaraleið
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða var stofnað í
október á síðasta ári. Frumkvæði að stofnun
félagsins kom frá áhugahópi um atvinnumál

kvenna á Vestfjörðum, Snerpu en hluthafar auk
Snerpu eru Byggðastofnun, Fjórðungssamband

Vestfirðinga, fyrirtæki og einstaklingar
á Vestfjörðum.

Elsa Guðmundsdóttir, sem starfað hefur sem
atvinnuráðgjafi Vestfjarða á vegum Fjórðungs-

sambandsins, var ráðin framkvæmdastjóri
félagsins og tók blaðamaður hana tali til að

forvitnast um tilurð félagsins, tilgang þess og
starfsemina eins og hún er í dag.

Snerpukonur áttu
frumkvæðið

Elsa, sem er Reykvíkingur
ættuð frá Grunnavík, kom
vestur á sínum tíma til að vinna
að átaksverkefni kvenna í
atvinnumálum en félagsskap-
urinn Snerpa stóð alfarið að
því verkefni og fjármagnaði.
Elsa segir að vinnan við átaks-
verkefnið hafi í raun verið unn-
in á allt öðrum forsendum en
sú  vinna sem hún vinnur að
öllu jöfnu sem atvinnuráðgjafi.

„Ég vann þetta alveg út frá
grasrótinni vegna þess að
þannig vinna konur. Ég fór í
rauninni inn á heimili kvenn-
anna og dró þær út. Áherslan
beindist að handverki ýmis-
konar og má sjá árangurinn á
þeim fjölda handverksfélaga
sem nú eru starfandi vítt og
breytt um Vestfirði. Viðfangs-
efni mitt núna er allt annað
þótt markmiðið sé það sama -
að efla atvinnulíf.“

Elsa segir að á þessum tíma
hafi Fjórðungssambandið á-
kveðið að ráða til sín atvinnu-
ráðgjafa en þá höfðu verið
starfandi slíkir ráðgjafar eða
atvinnuþróunarfélög í öllum
kjördæmum nema Vestfjörðum
í 10-15 ár.

„Ég var ráðin sem atvinnu-
ráðgjafi  fyrir einu og hálfu ári
en þá hafði verið viðverandi
niðursveifla í atvinnulífinu og
fólksflótti af svæðinu. Fjórð-
ungssambandið taldi að ráðn-
ing atvinnuráðgjafa væri ein
leið af mörgum sem hægt væri
að fara til að auka fjölbreytni í
atvinnulífinu, efla fyrirtækin
sem voru til staðar og kanna
möguleika á nýjum tækifærum.

Það voru síðan Snerpukonur
sem ákváðu að þær vildu sjá
atvinnuþróunarfélag hér eins
og þau eru til annars staðar og
unnu þær hörðum höndum að
því að ná samstöðu um stofnun
félagsins og fjármögnun þess.
Það var síðan í október sem
stofnfundur félagsins var hald-
inn en það var mjög ánægjuleg
stund. Þar mættu forsvarsmenn
fyrirtækja og lögðu fram hluta-
fé sem sýnir einfaldlega að þeir
hafa trú á þessari leið.“

Atvinnuþróunarsjóður
Suðurlands keypti Max
Samkvæmt lögum á Byggða-

stofnun 20% í félaginu, Fjórð-
ungssambandið á 20%, Snerpa
á 20% og ýmis fyrirtæki og
einstaklingar eiga restina en
heildarhlutafé var 5 milljónir
króna í byrjun. Vinna og
reynsla Elsu sem atvinnuráð-
gjafi nýttist vel strax í upphafi
en félagið vinnur fyrst og
fremst að ráðgjöf fyrir einstakl-
inga og fyrirtæki. Einnig fer
fram vinna að þróunar og
rannsóknarverkefnum sem fél-
agið hefur frumkvæði að eftir
að aðstæður hafa verið skoð-
aðar á hverju svæði fyrir sig.

Elsa segir að félagið eigi
einnig að vera upplýsinga-
miðill sem miði að því að
tengja saman fyrirtæki, stofn-
anir og menntastofnanir með
það að markmiði að viðkom-
andi gætu haft hag að sameig-
inlegum verkefnum.

„Í undirbúningsvinnunni var
mikil áhersla lögð á að félagið
myndi benda á það sem gert
hefur verið annars staðar. Á
Suðurlandi hefur verið starf-
andi atvinnuþróunarfélag í 15-
20 ár og þar hefur verið komið
upp atvinnuþróunarsjóði upp á
150 milljónir króna. Sjóðurinn
hefur t.d. verið notaður til að
lána og kaupa hlutafé í áhættu-
rekstri sem enginn annar hefur
viljað koma nálægt. Nýlega
keyptu þeir sjóklæðagerðina
Max og afleiðingin verður sú
að öll uppbygging fyrirtækisins
verður á Suðurlandi hér eftir
en ekki í Reykjavík. Þannig að
með því að stýra fjárfesting-
unni má hafa áhrif á uppbygg-
ingu atvinnulífsins og fjöl-
breytni.“

Áhersla á umhverfis-
væna ferðaþjónustu

Formlegt starf á vegum
Atvinnuþróunarfélags Vest-
fjarða hófst 1. mars en vinna
að stefnumótun hefur farið
fram frá stofnun þess. Starfs-
menn félagsins eru nú tveir en
auk Elsu, sem starfar sem
atvinnuráðgjafi og fram-
kvæmdastjóri félagsins, starfar
Dóra Lubecki sem ferðamála-
fulltrúi Vestfjarða.

Að sögn Elsu hefur atvinnu-
ráðgjafi það hlutverk að veita
ráðgjöf fyrirtækjum og ein-
staklingum og vinna að rann-
sóknar og þróunarverkefnum
ásamt upplýsingamiðlun og

fræðslu. Hlutverk ferðamála-
fulltrúa er að vinna að upp-
byggingu ferðaþjónustu á Vest-
fjörðum m.a. með því að sam-
ræma aðgerðir ferðaþjónustu-
aðila og skapa heild sem virkar
sem ímynd Vestfjarða sem
aftur er hægt að markaðssetja
sem slíka.

Elsa segir að að mikil áhersla
sé lögð á umhverfisvæna ferða-
þjónustu og að grænn litur sé á
ferðamálastefnu Vestfjarða.
Hún segir að margir haldi því
fram að Vestfirðingar standi
öðrum að baki þegar kemur að
ferðaþjónustu en það er að
hennar áliti það sem skapar
Vestfjörðum sérstöðu. Hún
útskýrir þetta nánar:

„Við erum dálítið gamal-
dags. Við höfum ennþá sveita-
bæi, sjávarþorp og mikið og
ósnortið víðlendi. Þú ferð ekki
í Landmannalaugar í dag án
þess að hitta fyrir 2-3 þúsund
manns. Þú kemur til Vestfjarða
og getur gengið einn um fjöll
og dali í fimm daga án þess að
sjá sálu. Þetta er okkar sérstaða
sem við viljum leggja áherslu
á í markaðssetningunni. Vinna
ferðamálafulltrúa byggist á því
að stýra ferðamannastraumn-
um þannig að hann raski
umhverfinu sem minnst. Við
höfum það kannski fram yfir
aðra að við getum byrjað starfið
svona í stað þess að þurfa að
glíma við vandamálin eftirá
eins og gerðist t.d. við Goða-
foss. Við leysum vandamálin
fyrirfram eins og t.d. með
Hornstrandir og reynum að
stjórna straumi ferðamanna
skynsamlega frá upphafi.“

Sérhæfður starfs-
maður til útláns

Vinna Elsu sem atvinnu-
ráðgjafi er margþætt en getur
hún tekið einhver áþreifanleg
dæmi til að útskýra út á hvað
vinnan gengur?

„Stór hluti af minni vinnu
felst í ráðgjöf. Fólk hringir í
mig og biður mig um frummat
á ýmsum hugmyndum. Ég
skoða þessar hugmyndir og
dæmi um hvort þær eru verðar
nánari athugunar eða ekki. Ef
ég tel að einhver smuga sé fyrir
hendi að vinna úr hugmynd þá
fer af stað þróunarstarf sem
miðar að því að þróa hugmynd-
ina og koma henni í fram-
kvæmd.

Ef komið er til mín með
tilbúna vöru, þá gef ég ráðgjöf
um hvar hægt væri að staðsetja
hana á markaðnum þannig að
hún myndi njóta sín sem mest
og væri seljanleg. Staðsetning
vöru er mjög mikilvæg. Þú
getur verið með mjög góða
vöru sem er staðsett á röngum
stað og selst þar af leiðandi illa
eða ekki.

Fyrirtæki leita einnig til mín
með rekstrarvandamál. Þau
eiga kannski í greiðsluerfið-
leikum eða að það er spurning
hvort halda eigi rekstri áfram
eða leggja fyrirtæki niður. Ég

skoða og met hvert mál fyrir
sig og veiti ráðgjöf um væn-
legar leiðir. Það er nú samt svo
að oftast er leitað til mín vegna
þess að fyrirtæki vilja útvíkka
starfsemina. Þá er spurt um
leiðir að markmiðunum, hvort
aukin fjárfesting sé arðbær og
hvort útvíkkuninni fylgi á-
hætta. Ég lít á mína ráðgjöf
sem upplýsingaöflun fyrir
skjólstæðinga mína til að
auðvelda þeim ákvarðanatöku.
Það er ekki um að ræða að ég
taki ákvörðun fyrir þá enda um
þeirra peninga að tefla en ekki
mína. Ég reyni að greiða þeim
aðgang að fjármagni eins og
kostur er en það er í raun sér
kapítuli sem ég ætla ekki að
tala um hér.“

Elsa skiptir skjólstæðingum
sínum í tvennt en það eru í
fyrsta lagi einstaklingar sem
aldrei hafa komið nálægt
fyrirtækjarekstri og kunna lítið
sem ekkert til viðskipta. Síðan
eru það fyrirtæki sem eru það
smá í sniðum að þau hafa ekki
efni á að að ráða sér sérfræðinga
til að vinna að lausn vanda-
mála. Hún segir að stærstu
fyrirtækin hafi oft sérfræðinga
á sínum snærum til að leysa úr
sérhæfðum vandamálum en
þau leita gjarnan til hennar með
viðfangsefni sem ekki passa
inn í daglegan rekstur. Elsa
segist í þessum tilfellum vera
einskonar sérhæfður starfs-
maður til útláns frá Atvinnu-
þróunarfélaginu.

Traust um trúnað
skiptir mestu

Elsa segir að það sem mestu
máli skiptir í ráðgjöf sé traust
um trúnað vegna þess að allar
hugmyndir séu mjög við-
kvæmar. „Ég legg mikla á-
herslu á það við skjólstæðinga
að allt sem lagt er fyrir mig sé
í trúnaði og það hefur skilað
sér.“ Ef Elsa fær hugmynd inn
á borð til sín sem hún hefur trú
á þá fer hún með hana eins
langt og kostur er.

En hvernig eru viðbrögðin
hjá fólki sem fær höfnun?

„Það er mikið af góðum
hugmyndum sem fólk kemur
með til mín en margar hug-
myndirnar þarfnast meiri
vinnu. Í rauninni hafna ég engri
hugmynd. Ég lít á það sem
ábyrgð þeirra sem eiga hug-
myndirnar að þróa þær áfram
og í gegnum þetta ferli kemst
fólk að þeim punkti að þurfa
að taka ákvörðun um hvort það
er tilbúið að leggja allt sitt undir
til að fylgja hugmyndinni eftir.
Ég spyr ýmissa spurninga í
fyrsta viðtali þar sem viðkom-
andi þarf að skoða hug sinn
fyrir alvöru. Hlutverk hug-
myndasmiða er að hafa ofurtrú
á sinni hugmynd. Mitt hlutverk
er að draga fólk niður á jörðina
og gera því grein fyrir í hvaða
umhverfi hugmyndin á að
virka. Það má aldrei vanmeta
hugmyndasmiði. Þeir verða að
fá að vera til og vera frjóir
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Ferðamannalandið Vestfirðir
,,Mikið verk er
óunnið í varan-
legri vegagerð á
Vestfjörðum.” Sighvatur Björgvinsson.

Íslendingar eru að upp-
götva ferðamannalandið
Vestfirði. Lengst af hefur
straumurinn legið annars
vegar um hringveginn og
ferðamannastaði í næsta
nágrenni hans og hins vegar
um miðhálendið. Nú er svo
komið, að flestir hafa farið
þar um oftar en einu sinni og
oftar en tvisvar. Meira að
segja miðhálendið er orðið
eins og Laugavegurinn. Þar
verður vart þverfótað fyrir
ferðafólki, innlendu og út-
lendu, jafnvel þó um hávetur
sé. Að mestu eru liðnir þeir
dagar, þegar fjölskyldan gat
verið ein með sjálfri sér á
miðhálendi Íslands og ann-
arra mannaferða var ekki vart
svo langt sem augað eygði.
Þeir, sem hrífast mest af
ósnortinni náttúru, sem laus
er við átroðning og ummerki
fjölda ferða, finna þar ekki
lengur, neitt í líkingu við það
sem var.

Ferðafólk, Íslendingar og
aðrir, sem hafa séð flest sem
hægt er að sjá á hefðbundnum
ferðamannaleiðum, eru því
farnir að litast um eftir nýjum
valkostum. Og er í vaxandi
mæli að beina sjónum sínum
til Vestfjarða. Þannig hefur
Ferðafélag Íslands t.d. nýlega
keypt húseign í Norðurfirði
á Ströndum og forráðamenn
félagsins segjast hafa fundið
þar fyrir norðan - á Austur-
Hornströndum - landið eins
og það einu sinni var á þeim

stöðum á miðhálendi Íslands
og í nánd hringvegarins, þar
sem nú er ekki lengur þverfótað
fyrir ferðamönnum. Ferðafél-
agsmenn segjast binda miklar
vonir við sitt nýja ,,landnám”.
Segja, að þarna sé framtíð
ferðamennskunnar. Sama má
segja um marga aðra staði
Vestfjarða; Breiðafjarðareyj-
arnar, svæðið úr botni Þorska-
fjarðar og í Flókalund, Látra-
bjarg og víkurnar, Arnarfjörð,
Ísafjarðardjúp, Jökulfirði og
Vestur-Strandir, svo nokkuð sé
nefnt. Allt þetta landsvæði eru
ferðamenn nú að ,,nema”. Nýtt
land, ferskt og að mestu ósnort-
ið.

Aðstaða fyrir ferðamenn
Hvernig eru Vestfirðir í stakk

búnir til þess að taka við örri
fjölgun ferðamanna, sem vænta
má á næstu árum? Öll þjónusta
við ferðamenn hefur stórbatnað
hin síðari ár. Aðstaða fyrir
ferðafólk, sem ferðast á eigin
vegum, er víðast hvar viðun-
andi, jafnvel ágæt. Erfiðara er
um móttöku ferðahópa hvað
gistiaðstöðu varðar. Á öllu
vestursvæðinu er það nánast
aðeins í Breiðuvík þar sem

hægt er að taka við rútubíla-
farmi ferðafólks til gistingar.
Helst þyrfti því að auka við
gistiaðstöðu í Flókalundi og
að byggja hótel eða stórauka
við gistiaðstöðu á Patreksfirði,
en ferðafólki um Vestfirði
hættir til að sleppa viðkomu á
Patreksfirði, Tálknafirði og
Bíldudal; jafnvel þeim, sem
leggja leið sína um vestan-
verðan Patreksfjörð til þess að
skoða byggðasafnið á Hnjóti
og bregða sér á Látrabjarg.

Safnið á Hnjóti er ekki að-
eins einstakt í sinni röð, heldur
jafnframt minnisvarði yfir
einstaka atorku og dugnað eins
manns, Egils Ólafssonar, sem
er sálin í þessu safni. Engu að
síður væri tilvalið að efna til
sérstaks safns á Patreksfirði,
sem tengdist sérstaklega sjó-
sókn og sjávarútvegi, en mikið
af merkilegum og gömlum
munum er þar enn til. Færi vel
á því að slíkt safn risi í gömlu
Vatneyrarbúðinni, sem er hús
með ,,sál” frá liðnum stórveld-
istímum þeirra Vatneyrar-
feðga.

Á norðanverðum Vestfjörð-
um er hins vegar komin ágæt
aðstaða til móttöku ferðahópa,
ekki síst á sumrin með góðri
gistiaðstöðu í Núpsskóla og
frábærri á Ísafirði. Á Ísafirði
er einnig að finna mikil úrval
annarrar þjónustu fyrir ferða-
menn, þar sem Byggðasafnið í
Neðstakaupstað ber sinn ægis-
hjálm. Mikið mega Ísfirðingar
vera stoltir yfir því verki, sem

þar hefur verið unnið. Þeir
einstaklingar, sem lögðu hönd
að því verki, unnu sannkallað
afreksverk. Mikill happafengur
varð að honum Jóni Sigurpáls-
syni.

Þá er heimsókn í Ósvör í
Bolungarvík ógleymanleg öll-
um, sem þangað koma. Ver-
búðaaðstaðan þar er einstök í
sinni röð og fékk nú fyrir
páskana góða auglýsingu í
heimildarmynd Erlendar
Sveinssonar um árabátaútgerð-
ina á Íslandi, sem frumsýnd
var í Reykjavík. Geir safnvörð-
ur er ekki aðeins hafsjór af
fróðleik, heldur hefur auk þess
einstaklega gaman af að miðla
ferðafólki af fróðleik sínum og
hrífur menn með sér. En
Vestfirðingar fengu meiri
auglýsingu sem ferðamanna-
land nú um páskana en mynd-
ina hans Erlendar. Í ríkissjón-
varpinu var sýnt frá aflrauna-
keppninni Vestfjarðavíking-
urinn, sem fram fór á s.l. sumri
og haldin var á mörgum feg-
urstu stöðum á Vestfjörðum, í
sannkölluðu hátíðarsumar-
veðri. Umhverfið þar sem afl-
raunirnar fóru fram létu engan
ósnortinn.

Akkillesarhællinn
Margt hefur því verið gert

til þess að búa Vestfirði undir
nýtt ,,landnám” - landnám
ferðamanna - og ýmislegt má
enn bæta. En er þá ekkert annað
að? Jú, því miður. Einn þrösk-
uldur er í vegi, og hann ekki
all-lítill. Sjálfur Akkillesar-
hællinn í ferðamálum Vest-
fjarða. Vegirnir.

Mikið verk er óunnið í
varanlegri vegagerð á Vest-
fjörðum. Það kemur ferða-
mönnum hins vegar ekki endi-
lega á óvart. Þeir eiga von á
því. En þeir eiga ekki von á
því, að malarvegirnir séu
nánast ófærir, jafnvel yfir
hábjargræðistímann, sakir
skorts á viðhaldi. Bæði fyrir
íbúa Vestfjarða sem og að-
komufólk er það algerlega
óviðunandi að þurfa að aka
malarvegina eins og þeir hafa
verið undanfarin sumur. Þó
sérhver nýr kílómetri af bundnu
slitlagi sé mikilsverður þá má
hann ekki kosta það að eðlilegt
viðhald malarveganna sé van-
rækt eins og verið hefur.

Nú líður að því að afgreidd
verði vegaáætlun á Alþingi.
Þingmenn Vestfjarða þurfa þar
í mörg horn að líta, því þörfin
er mikil og víða. En viðhalds-
mál malarveganna verða samt
nú að fá talsverðan forgang.
Malarveganna í Ísafjarðar-
djúpi, frá Þingeyri og vestur

um Flókalund, þaðan um
Austur-Barðastrandarsýslu í
Þorskafjörð og norðan
Bjarnafjarðar á Ströndum.
Hvers vegna einmitt nú?
Meðal annars vegna þess að
framundan er fyrsta sumar
eftir opnun Vestfjarðaganga
svo búast má við mikilli
aukningu ferðamanna á Vest-
fjarðavegum. Þeir mega ekki
koma aftur heim til sín með
svipuð ummæli um vegina
okkar og heyrst hefur frá
þeim ferðamönnum, sem lagt
hafa leið sína um Vestfirði á
liðnum sumrum. Slík um-
mæli eru ekki eftirsóknarverð
fyrir uppbyggingu ferða-
þjónustu á Vestfjörðum, því
þau hafa mikil áhrif á aðra,
sem eftir eiga að koma.

Vegamálin eru mikilvæg
á Vestfjörðum og mikið
hitamál, sérstaklega hvað
nýframkvæmdir varðar. Á
þeim málum verður vissu-
lega að taka og það verður
gert, en viðhaldi malarveg-
anna verður samt að sinna
betur en gert hefur verið. Þar
er ekki síður mikið í húfi.

Sighvatur Björgvinsson,
alþingismaður.

vegna þess að að einhverjar af
hugmyndum þeirra eiga eftir
að verða að veruleika.“

Vinnum út frá frum-
kvæði í heimabyggð

Elsa segir að efnahagslífið á
Vestfjörðum hafi einkennst af
fáum stórum fyrirtækjum og
þjónustu í kringum þau.

„Miðpunkturinn er fiskurinn
og allt annað byggist í kringum
hann. Þegar samdráttur verður
í fiskiðnaði þá dregst öll
þjónusta saman í kjölfarið.
Þetta hefur síðan í för með sér
atvinnuleysi sem leiðir svo af
sér fólksflótta. Spurningin er
hvernig við getum nýtt þær
auðlindir og þekkingu sem
höfum yfir að ráða til að skapa
ný tækifæri sem ekki eru háð
fiskvinnslunni og það verður
meðal helstu verkefna At-
vinnuþróunarfélagsins að finna
svar við þeirri spurningu.“

Verður þá hlutverk félagsins
að beina ákveðnum hugmynd-
um út í samfélagið?

„Þetta er spurning um að-
ferðafræði. Hér áður fyrr var
búist við að hugmyndirnar ættu
að koma ofan frá en það er
ekki þannig í dag. Við vinnum
út frá frumkvæði í heimabyggð
vegna þess að líkurnar eru meiri
á að eitthvað komi út úr
hlutunum ef sá háttur er hafður
á. Fólk verður að standa og
falla með sínum eigin hug-
myndum og verður að vera
tilbúið að leggja eitthvað undir

til þess að hugmyndirnar verði
að einhverju. Þetta met ég í
mínu frummati - hversu langt
er einstaklingurinn tilbúinn að
ganga til að gera hugmyndina
að veruleika. Þetta eru viðskipti
og þeim fylgir áhætta en ef
dæmið gengur upp þá fær
viðkomandi eitthvað fyrir sinn
snúð en að öðrum kosti situr
hann uppi með afleiðingarnar.“

Þemað er Vestfirðir
í alfaraleið

En hvert er þema Atvinnu-
þróunarfélagsins, ef svo má
segja?

„Markmiðið er auðvitað að
efla atvinnulíf á Vestfjörðum.
Ég hef nú þegar lýst nokkrum
leiðum sem við höfum kosið
að fara til að ná þessu markmiði
en að sjálfsögðu er ekki um
neinar töfralausnir að ræða.
Þetta eru einvörðungu leiðir
sem við teljum að skili árangri.
Mottó eða þema félagsins er;
Vestfirðir í alfaraleið. Við
höfum átt svolítið erfitt upp-
dráttar s.l. ár hér á Vestfjörðum.
Landsmenn hafa töluvert nei-
kvæða afstöðu gagnvart fjórð-
ungnum en ég tel að rótin að
þessu sé misskilningur.

Það er litið á Vestfirði sem
mjög einangrað svæði sem þeir

eru í rauninni ekki. Ég hef búið
víða og m.a. í stórborgum
erlendis og ég tel Vestfirði ekki
vera einangraða. Í mínu starfi
get ég sinnt öllu sem ég þarf að
sinna, ég kemst allt sem ég
þarf að komast. Þar koma til
nýir möguleikar með nýrri
tækni. Með þemanu; Vestfirðir
í alfaraleið, erum við ein-
faldlega að tilkynna að við
séum í jafn mikilli miðju
atvinnulífsins og aðrir staðir á
Íslandi og jafnvel í Evrópu.
Við höfum góða símatengingu,
fax, Internetið og tölvupóst
þannig að ég og aðrir, eins og
t.d. Netagerð Vestfjarða sem
hefur opnað einskonar útibú í

Mexíkó, getum haft samskipti
án tillits til fjarlægða. Skipa-
smíðastöðin á Ísafirði hefur t.d.
með hjálp Internetsins ráðið
sér verkfræðinga í Banda-
ríkjunum þegar þörf hefur verið
á og þeir skila sinni vinnu
þaðan.

Nútímalausnir hafa gert
okkur kleift að rjúfa þá einangr-
un sem var áður vegna sam-
göngu- og samskiptaleysis en
þessar hindranir eru ekki til í
dag. Það er t.d. ekkert mál í
dag að flytja afurðir héðan.
Skipaferðir eru tíðar og vörur
sem þurfa að komast héðan á
morgun geta farið með vöru-
flutningabílum sem eru í dag-

legum ferðum. Við erum þann-
ig í miðju athafnalífsins eins
og hverjir aðrir. Við viljum
vekja athygli á þessu og kveða
niður þann misskilning að
Vestfirðir séu svo einangraðir
að hér geti ekkert gerst. Þetta
mottó, Vestfirðir í alfaraleið,
stendur. Það verður svona
lýsandi ljós okkar og við ætlum
að nýta þessa nýju tækni og
bættu samgöngur til að efla
atvinnulífið á einn eða annan
hátt.“

Menntaða fólkið
aftur heim

Þú talar um Internetið Elsa -
er ekki hætta á að það geti
snúist í höndunum á okkur
vegna þess að við búum við
tiltölulega lágt menntunarstig?
Komum við ekki til með að
sækja okkur vinnuafl annars
staðar frá í gegnum Internetið
þegar að sérfræðiþekkingu
kemur en höldum sjálf áfram
að vinna að undirstöðuatvinnu-
veginum í frystihúsinu? Erum
við ekki að auðvelda menntuðu
fólki að stunda vinnu á Vest-
fjörðum án þess að búa þar?

„Málið snýst um að skapa
störf til að fá til baka okkar
menntaða fólk og það má hugsa
sér að sjávarútvegsfyrirtækin
ráði okkar fólk til baka í
sérhæfð störf. En það er líka
annað sem skiptir máli fyrir
uppbyggingu atvinnulífsins en
það er vinna við rannsóknir.
Það sem hefur gerst í kringum

Viðtal við Elsu
Guðmundsdóttur,

framkvæmdastjóra
Atvinnuþróunarfélags

Vestfjarða.
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Útboð
Málningarvinna

Orkubú Vestfjarða óskar eftir tilboðum í
málun götuljósastaura.

Útboð 1: Suðureyri og Staðardalur. Alls 70
ljósastaurar.

Útboð 2: Þingeyri. Alls 100 ljósastaurar.
Útboðsgögn eru afhent á skrifstofu Orkubús

Vestfjarða, Stakkanesi 1, Ísafirði og verða
tilboð opnuð á sama stað föstudaginn 18.
apríl kl. 11:00.

Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Lögreglumenn
til afleysinga

Lögreglumenn vantar til afleysingastarfa í
sumar við embætti sýslumannsins á Ísafirði.
Umsóknarfrestur er til 30. apríl, 1997.

Upplýsingar veitir yfirlögregluþjónn í síma
456 4100.

Sýslumaðurinn á Ísafirði,
Ólafur Helgi Kjartansson.

RITARI
ÍSAFJÖRÐUR

Öflugt sjávarútvegsfyrirtæki á Ísafirði óskar eftir að ráða
ritara í fjölbreytt og krefjandi star f.

Starfssvið
· Bréfaskriftir, skjalavarsla og umsjón

hluthafaskráar.
· Umsjón með skipulagningu funda og móttöku

gesta.
· Ýmis verkefni fyrir framkvæmdastjórn.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
· Góð íslensku- og enskukunnátta, metnaður og

nákvæmni í starfi.
· Reynsla af skrifstofustör fum ásamt  haldgóðri

tölvukunnáttu.
· Þjónustulund og góð framkoma.

Eingöngu kemur til greina reyklaus einstaklingur.

Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir eða Jón Birgir
Guðmundsson hjá Ráðgarði hf. frá
kl. 9 - 12. í síma 533 1800.

Vinsamlegast sendið umsóknir til Ráðgarðs  merktar:
�Ritari - Ísafjörður� fyrir 17. apríl n.k.
 Ath. hægt er að fá send umsóknareyðublöð.

ÞINGEYRINGAR

Í næstu viku byrjar Gámaþjónusta
Vestfjarða að taka sorp frá heimilum á
Þingeyri og verður það brennt í Funa.
Það er því mjög mikilvægt að flokka
sorpið rétt og verður pokum fyrir
óbrennanlegt sorp dreift í þessari viku.
Bæklingur frá Funa á að hafa borist á öll
heimili og biðjum við ykkur að kynna
ykkur vel flokkunarreglur.

ÍBÚAR ÍSAFJARÐARBÆJAR,
BOLUNGARVÍKUR OG SÚÐAVÍKUR

Starfsmenn Funa skora á alla sam-
borgara og nágranna, sem ekki flokka
sorpið frá sér, að byrja nú þegar á því.
Nú þegar hefur óflokkað sorp valdið
miklum töfum við brennslu. Sem betur
fer getum við oft fjarlægt óbrennanlegt
sorp sem berst okkur með brennan-
legu. Í þeim tilfellum, er vanalega
eitthvað í sorpinu sem gefur til kynna
hvaðan það kemur og vonandi þurfum
við ekki að fara út í það að skila
viðkomandi því aftur.
Kynnið ykkur flokkunarreglurnar
í nýútkomnum bæklingi og verum
umhverfisvæn.

Stöðvarstjóri Funa.

HLÍÐARSKJÓL

Starfsmaður óskast til starfa á leik-
skólanum Hlíðarskjóli. 100% staða
til 30. ágúst 1997.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í
síma 456 3185.

ÍSAFJARÐARBÆR

Háskólann á Akureyri er t.d.
mjög athyglisvert. Háskólinn
þar hefur haft aukaafleiðingar
á atvinnulífið með því að
staðsetja sérfræðinga á svæðið
en fyrirtækin fyrir norðan hafa
getað nýtt sér þá. Þetta skapar
jákvæðara umhverfi.

Eitt af verkefnunum sem ég
er að vinna að núna er að reyna
að efla rannsóknarstörf hérna.
Þetta er eitt af langtíma mark-
miðunum sem við höfum sett
okkur og það er ýmislegt í
gangi sem enn er óljóst þannig
að ég get ekki greint frá því
núna en vonandi mun þessi
vinna fara að skila sér innan
eins til tveggja ára.“

Ný sóknarfæri
Þú nefnir Háskólann á Akur-

eyri. Telur þú þörf á að boðið
verði upp á nám á háskólastigi
hér fyrir vestan?

„Já, ég tel að það sé mjög
æskilegt en ég efast þó um að
við fáum svipað útibú og er á
Akureyri vegna þess að Há-
skólinn hefur einfaldlega ekki
fjármagn til þess sem stendur.
Það er þó hægt að finna aðrar
lausnir sem Atvinnuþróunar-
félagið myndi vinna að t.d. með
Fjórðungssambandinu. Þær
lausnir myndu beinast að því
að fá hingað fleira fólk með

sérþekkingu.
Við höfum gífurlega þekk-

ingu og reynslu á sviði sjávar-
útvegs og það er spurning núna
hvernig við getum nýtt okkur
þessa þekkingu á einhvern hátt.
Netagerð Vestfjarða er einmitt
gott dæmi um hvernig sérþekk-
ingin er notuð til útvíkunnar á
starfsemi fyrirtækis.“

Elsa segir að eitt af þeim
verkefnum sem hún vinnur að
fjármögnun á um þessar mund-
ir sé það sem hún kallar;
markviss leið að sóknarfærum
í málmiðnaði á Vestfjörðum.

„Við höfum mikið af góðum
vélsmiðjum með tilheyrandi
þekkingu, tækjum og aðstöðu.
Viðfangsefnum vélsmiðja hef-
ur fækkað með minnkandi um-
fangi fiskiðnaðarins. Við vitum
að ekki er hægt að auka umsvif-
in á þessu sviði. Spurningin er
því hvernig hægt er að nýta
þessa þekkingu og reynslu til
að skapa ný sóknarfæri en það
verður viðfangsefni þessa
verkefnis. Ég vil láta kortleggja
hvað við höfum að bjóða og
kanna vilja fyrirtækja til að
vinna saman. Ef vélsmiðjurnar
myndu sameinast um afmörk-
uð verkefni þá tel ég að ýmsir
möguleikar kynnu að vera fyrir
hendi því smæð þeirra gerir
það að verkum að ákveðinn
sveigjanleiki er þar fyrir hendi

sem fyrirfinnst ekki hjá stórum
fyrirtækjum.“

Til hjálpar Þingeyri
Nú hefur mikil umræða farið

fram um vanda Þingeyrar. Mun
Atvinnuþróunarfélagið beita
sér til hjálpar byggðarlaginu
eða er það kannski ekki hlut-
verk þess?

„Það eru ekki til neinar
töfralausnir og úrlausn þessa
vanda mun taka tíma. Okkur
hefur verið falið, eða við höfum
falið sjálfum okkur að sinna
Þingeyringum og sjá hvort
hægt er að finna einhverjar
leiðir. Aðstaðan er mjög erfið
og sem stendur sé ég enga
lausn. Við höfum verið að leita
að starfsmanni til að sinna
þessu verkefni en hann hefur
ekki fundist hér fyrir vestan
þannig að það hefur komið til
tals að ég taki þetta að mér
sjálf og leggi til hliðar önnur
verkefni á meðan. Ég mun
væntanlega leita til sérhæfðra
ráðgjafa til að vinna með mér
þegar kemur að þeim tíma-
punkti að ég tel einhvern mögu-
leika vera fyrir hendi sem vert
er að skoða. Ég er eiginlega
bara í startholunum með þetta
verkefni þannig að það er
ekkert að gerast eins og er.“

Atvinnuvegasýning og
ráðstefna um hafrækt

Elsa segir að á döfinni sé að
halda atvinnuvegasýningu í
íþróttahúsinu á Torfnesi í
byrjun júní en fyrirhugað var
að halda sýninguna í ágúst í
fyrra en hætt var við vegna
þess að tíminn reyndist óhent-
ugur.

„Markmiðið með atvinnu-
vegasýningunni er að koma
saman eins mörgum vestfirsk-
um fyrirtækjum á einn stað eins
og kostur er. Ef þetta tekst þá
kemur fjölbreytileiki vest-
firskrar framleiðslu í ljós. Hér
er í rauninni miklu meiri fjöl-
breytni í atvinnulífinu en við
gerum okkur grein fyrir. Þarna
mun fyrirtækjum gefast kostur
á að kynna sig og sína þjónustu
og framleiðslu og landsmenn
munu sjá að Vestfirðir eru
annað og meira en verstöð. Allt
er þetta þáttur í að brjóta þá
ímynd að Vestfirðir séu ein-
angraðir og út úr landakortinu.“

Í haust stefnir Atvinnuþróun-
arfélagið, í samstarfi við Há-
skólann á Akureyri, að því að
halda ráðstefnu á Ísafirði um
hafrækt. Elsa segir að hafrækt
snúist einfaldlega um skynsam-
lega nýtingu hafsins en kvóta-
kerfið er m.a. hægt að skila-
greina sem einskonar hafrækt.
Stefnt er að því að fá japanskan
sérfræðing í hafrækt til að halda
fyrirlestur en Japanir eru mjög

framarlega á þessu sviði. Einn-
ig verður reynt að fá fulltrúa
frá Kanada en þar hafa menn
lent í svipuðum hremmingum
með fiskistofnana og við Ís-
lendingar. Íslenskir sérfræð-
ingar munu taka þátt í ráð-
stefnunni og fjalla um stöðuna
í fiksveiðimálum og þá mögu-
leika sem kunna að bjóðast.

Elsa segir að hugmyndin að
þessari ráðstefnu sé tilkomin
vegna tilrauna nokkurra aðila
með áframeldi á þorski í
sjókvíum en henni hafi fundist
það afar athyglisvert og þess
vegna leitað leiða til að stuðla
að framþróun framtaksins.

Auglýst eftir
markaðsráðgjafa

Gert er ráð fyrir þremur
starfsmönnum í starfi Atvinnu-
þróunarfélagsins samkvæmt
samningi sem gerður hefur
verið við Byggðastofnun um
sérstakt þriggja ára átak í
atvinnumálum og hefur fjár-
magn verið tryggt til greiðslu
launa þessara starfsmanna þann
tíma. Innan skamms verður
auglýst eftir þriðja starfs-
manninum, markaðsráðgjafa
sem mun m.a. hafa það hlut-
verk að tengja fyrirtæki við
markaði í Evrópu og víðar
ásamt að leita eftir innlendum
og erlendum aðilum sem væru
tilbúnir til að fjárfesta á
Vestfjörðum.

Fjölbreytt samfélag
árið 2007

Eins og að framan má sjá er
í ýmis horn að líta hjá Elsu og
mörg spennandi verkefni fram-
undan hjá Atvinnuþróunar-
félagi Vestfjarða. En hvernig
ætli hún sjái Vestfirði fyrir sér
árið 2007 þegar Atvinnuþróun-
arfélag Vestfjarða hefur starfað
í 10 ár?

„Ég myndi vilja vitna í fram-
tíðarsýn félagsins en þar er gert
ráð fyrir að hér verði fjölbreytt
samfélag. Ég tel að við höfum
möguleika en við þurfum að
vinna úr þeim. Við erum á tíma-
mótum. Það sem var er ekki
lengur. Við verðum að aðlaga
okkur að breyttum aðstæðum
og það ætti að vera stefna
okkar. Sameining fyrirtækja er
í rauninni ekkert annað en
aðlögun að breyttum aðstæð-
um. Það hafa orðið til ný fyrir-
tæki einmitt af því að aðstæður
hafa breyst og það er af hinu
góða. Ef við getum á þessum
tímamótum gert veikleika okk-
ar að styrkleika þá höfum við
góðan grunn fyrir framtíðina.
Við megum ekki trúa á hina
neikvæðu ímynd Vestfjarða
vegna þess að hún er ekki
sönn.“
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Til söluTil sölu
Til sölu er Tangagata 24, Ísafirði.

Verð kr. 11.300.000,-
Upplýsingar veitir Óli Þór í síma

456 3763 á kvöldin

Alþýðusamband Vestfjarða

Úrslit fyrir sunnan hafa
ekki áhrif á kröfur ASV
„Félögin eru auðvitað

frjáls að því hvaða aðferð þau
nota til að ná sínu fram. Aftur
á móti verð ég að segja eins
og er að það urðu mér tölu-
verð vonbrigði að Bolvík-
ingar skyldu taka þessa af-
stöðu. Mér fannst tímasetn-
ingin röng og þeir hefðu að
minnsta kosti getað farið með
okkur þá leið sem við fórum.
Þessi eini dagur hafði tölu-
verða þýðingu fyrir okkur þar
sem hann þurfti til að fá
vinnuveitendur til þess að
koma að samningunum nær
okkar forsendum en þeir
höfðu fengist til.

Afstaða Bolvíkinganna í
samninganefndinni lá fyrir á
sunnudag og þess vegna kom
þetta í rauninni ekkert á óvart.
Þeir fóru út eftir með þau
skilaboð til verkafólks í
Bolungarvík að taka ekki
þessa afstöðu heldur standa
með okkur áfram en samn-
inganefnd Verkalýðsfélags
Bolungarvíkur virðist hafa
hafnað þeirri ósk. Það er
auðvitað alltaf slæmt þegar
svona gerist en mér finnst að
samstaðan hefði átt það skilið
að að þeir héldu áfram með
okkur þá leið sem við fórum,“
sagði Pétur Sigurðsson, for-
seti Alþýðusambands Vest-
fjarða, þegar hann var beðinn
um álit á þeirri ákvörðun
Verkalýðsfélags Bolungar-
víkur að fresta boðuðu verk-
falli og rjúfa með því sam-
stöðuna.

„Auðvitað kom þessi leið,

vegar felldur í einhverju eða
öllum félögunum þá erum við
auðvitað komin með nýjan
lykil og stærri samstöðu um
það sem við erum að tala um
þannig að staðan verður
sjálfsagt betri hjá okkur ef
samningurinn verður felld-
ur.“

Pétur segir að ekki séu
fyrirhugaðar viðræður við
vinnuveitendur næstu daga
en ef vinnuveitendur eru
tilbúnir til að koma til móts
við kröfur ASV á einhvern
hátt þá séu menn þar tilbúnir
til viðræðna hvenær sem er.
Hann á ekki von á að neitt
gerist fyrr en skoðun á
áhrifum þess að færa allar
bónusgreiðslur inn í tíma-
kaup verður lokið en þeirri
vinnu á að ljúka á morgun.

„Við vitum miklu betur
hvaða möguleika við höfum
eftir að þessi skoðun hefur
átt sér stað. Ég fullyrði það
einu sinni enn, að samning-
arnir sem gerðir voru í
Reykjavík, þar sem fisk-
vinnslufólki er gert að greiða
54 krónur á tímann til að ná
70 þúsund krónum í dag-
vinnukaup á mánuði, er röng
aðferð.

Það er full samstaða hjá
fólki um að knýja á um
breytingar aðrar en þær sem
samið var um í samningi
Verkamannasambandsins og
ég finn hvorki né sé neinn
bilbug á mönnum þótt þessi
frestur hafi verið leyfður,“
sagði Pétur Sigurðsson

sem Bolvíkingarnir fóru, sér
illa fyrir okkur hin. Sérstaklega
vegna þess að það var gert svo
mikið úr því í áróðrinum hjá
vinnuveitendum. Þetta var
raunverulega vopn sem þeir
færðu vinnuveitendum á silfur-
fati. Ég veit auðvitað ekki
hvernig mál hefðu þróast ef
Bolvíkingarnir hefðu verið
með en ég á ekki von á að það
hefði breytt neinu. Ég hugsa
að við hefðum fengið vinnu-
veitendur til að samþykkja að
koma að samningunum á okkar
forsendum eins og þeir gerðu
þarna fyrir rest.“

Pétur segir að hvernig sem
atkvæðagreiðsla um samning
Verkamannasambandsins fer
þá muni úrslitin ekki hafa áhrif
á kröfur ASV.

„Við erum með ákveðnar
kröfur við okkar viðsemjendur
og við erum ekki tilbúnir til að
breyta þeirri kröfugerð. Ef
samningurinn verður hins

Pétur Sigurðsson.

Vélstjóri á Guðbjörgu ÍS-46

Öklabrotnaði á leiðinni á miðin
Það óhapp vildi til um borð í

Guðbjörgu ÍS-46 á miðviku-
daginn í síðustu viku að einn
vélstjóranna hrasaði niður stiga
og öklabrotnaði. Skipið hafði

þá um daginn lagt úr höfn á
Ísafirði áleiðis á Flæmingja-
grunn en var snúið við og
maðurinn settur í land á Flat-
eyri. Þar var munstraður nýr

vélstjóri þannig að Guðbjörgin
gat haldið til veiða á ný.

Meiðsl vélstjórans munu
ekki vera alvarleg og heilsast
honum nú eftir atvikum.

Guðbjörg ÍS-46.
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3 SPÓLAN

http://www.mbl.is/everest
Morgunblaðið hefur sett upp
heimasíðu þar sem hægt er
að fylgjast með leiðangri
Íslendingana sem eru á leið
upp á hæsta tind jarðar.

http://www.netinfo.com.
au/lighthouse/sites.html
Vitar eru til í ýmsum gerð-
um, hérna er ein helsta
heimasíðan um þessar
skrítnu byggingar sem sjást
um allan heim.

http://www.mwpc.com/
everythi.htm
Af hverju er vatnið þarfasta
efnið í heiminum fyrir utan
súrefnið. Hérna er allt sem
þú þarft að vita um vatn.

SPÓLANí
TÆKINU

HELGAR
veðrið

góðar
á

NETINUh
tt

p
:

Horfur á fimmtudag:
Norðvestan gola eða
kaldi og dálítil él um
norðaustanvert landið
en annars þurrt og víða
léttskýjað. Hiti frá 3
stigum niður í 2ja stiga
frost, kaldast norðaust-
anlands.

Horfur á föstudag:
Suðvestan gola og dá-
lítil súld við vestur-
ströndina, en þurrt og
víðast léttskýjað um
austanvert landið. Hiti
2 til 7 stig.

Á laugardag er búist
við hægri breytilegri átt
og víða léttskýjuðu
veðri. Hiti á bilinu 3 til 6
stig yfir daginn en víða
næturfrost.

Feeling Minnesota
Feeling Minnesote er

grásvört kómedía sem
fjallar um samband
tveggja bræðra, Sams og
Jjaks, og konunnar sem
þeir elska báðir, Freddie.
Bráðskemmtileg mynd
sem allir verða að sjá.

Spaugstofan fyndin
- Þjóðkirkjan

hlægileg
Spaugstofan hefur haldið úti skemmtiþætti í ríkis-

sjónvarpinu á laugardagskvöldum undir heitinu ,,Enn ein
Stöðin�. Stundum hefur þátturinn verið þokkalega fyndinn,
en stundum hefur heiti hans ekki verið réttnefni. Laugar-
dagskvöldið fyrir páska einbeittu þeir spaugstofumenn sér
við það að tína til eitt og annað úr Biblíunni og skemmta sér
og öðrum með afmörkuðum atriðum. Satt að segja var sumt
fyndið annað minna, en einstaka atriði risti auk þess dýpra
en margt áður.

Margir hlógu að því sem lagt var á borð fyrir sjónvarps-
áhorfendur í lok kyrruviku. Ekkert kom þó þarna fram sem
réttlætti það að þjóðkirkjan notaði tækifærið til þess að
lítillækka sjálfa sig eina ferðina enn. Látum vera þótt menn
komi fram í þjóðarsál ríkisútvarpsins og skiptist á skoðunum.
Sitt sýndist hverjum. Mörgum þótti efni þessa spaugstofu-
þáttar fyndið. Öðrum fannst vegið að kristinni trú. Vissulega
var ekki allt sem fram kom hjá þeim grínurum beinlíns við
hæfi sunnudagaskóla, en ekkert var fjarri því.

Kirkjan virðist hafa gleymt því að Kristur var í minnihluta
á sínum dögum og var hæddur og spottaður fyrir kenningar
sínar. Sú spurning vaknar hvort hann ætti ekki
fremur erfitt uppdráttar innan íslensku
þjóðkirkjunnar í dag.

Kristur notaði sjálfur háð í samskiptum
sínum við yfirvöld fyrir nærri tvöþúsund
árum. Þó svo að umræddur þáttur hafi
ekki verið fyndinn að allra mati þá
hefur oftar verið farið yfir vel-
sæmismörkin gagnvart stjórn-
málamönnum en þarna var
gert. Auðvitað er þeim betur
kunnugt um réttleysi sitt í
augum almennings þegar
kemur að háðinu. Enda er það
svo að þar er talið um sjálfsögð
mannréttindi að ræða, tján-
ingarfrelsið sjálft.

Páskarinn hjá spaugstofunni
var hvorki verri né betri en
margt annað. En það er
mikið veikleikamerki að
telja að hann hafi skaðað
þjóðkirkjuna. Hún virðist
hafa verið fullfær um það
með eigin verkum á undan-
förnmum árum og velur þá
ófyndnu aðferð að halda
áfram á sömu braut.

Kirkjunnar menn greinir á
Nokkrir prestar hafa komið fram með þær skoðanir að

þátturinn hafi alls ekki verið jafn vondur og biskupi finnst.
Enn aðrir grínarar, sem halda úti þættinum Sleggjunni á Rás
2, gáfu honum viðurnefnið kjáni vikunnar síðasta laugardag.
Séra Geir Waage taldi þjóðfélagsgagnrýni fólgna í þættinum.
Prófessor Hjalti Hugason taldi viðbrögðin einkennast af
viðkvæmni kirkjunnar manna eftir vandræði þjóðkirkjunnar
á undanförnum árum. Séra Þórir Stephensen og biskup
völdu heita pottinn í sundlaugunum rétta vettvanginn til að
skipuleggja gagnsókn. Einkenni hennar verður sú að enn
lækkar sól þjóðkirkjunnar á Íslandi. Prestar hafa skýlt sér
bak við það að þátturinn hafi verið illa tímasettur kvöldið
fyrir páska. Slíkt hefði slæm áhrif á fermingarbörnin. Svo
virtist þó ekki vera hjá fermingarbarninu, dreng, sem hringdi
í þjóðarsálina á mánudegi fyrir rúmri viku. Hann taldi sumt
fyndið í þættinum og kvaðst þó trúaður. Efni þáttarins hefði
enginn áhrif á trú sína. Kirkjan væri alvarleg og trúin enn
frekar. Ef hún þyldi ekki að grín væri gert að henni væri ekki
á miklu að byggja.

Kærkomin smávandræði heima fyrir
Þegar litið er til skorts kirkjunnar manna á spaugsemi

verður ekki komist hjá því að tvennt komi upp í hugann.
Húmorsleysi þjóðkirkjunnar er enn eitt alvarlegt vandamála
hennar, sem fremur fælir fólk frá en að laða að. Fyrrum
forsætisráðherra Steingrímur Hermannsson, eitt sinn
þingmaður Vestfirðinga, lét sér í léttu rúmi liggja þá að, að
honum væri hlegið. Hann bar engan skaða af því.

Hitt er það hversu gott er að hafa lítil vandamál heima
fyrir. Í síðustu viku var fjallað um árangur fulltrúa
Ísafjarðarbæjar í Flórídaferð sinni. En þeir áttu að hafa náð
því að Queen Elizabeth 2 kæmi við á Ísafirði á sumri komanda.
Þar var víst einhver misskilningur á ferðinni, eins og fram
kom í báðum bæjarblöðunum í síðustu viku. Kannski átti
þetta að vera aprílgabb. Hvað Stakk snertir tókst gabbið
prýðilega. Hann trúði þessu sem nýju neti.

En svona er lífið, engu er treystandi fyrr en fullreynt er.

-Stakkur

Verkfæri til steinaslípunar  til sölu,
sög, tromlur og fleira. Nánari
upplýsingar gefur Skúli í hs. 456
7043 og vs. 456 4674

Sá sem tók græna og bláa Ozon
úlpu í sundlauginni á Ísafirði,
sunnudaginn 6. apríl, vinsamlega
skili henni til starfsfólks sund-
laugarinnar eða hafi samband í síma
456 3222

Til sölu Simo
kerruvagn á kr.
15 þúsund.
Upplýsingar í
síma 456 5251

Pönnuköku-
ganga (skíða-
ganga) verður
laugardaginn
19. apríl í Hnífsdal. Gangan hefst á
Bakkavegi kl. 13.30. Þátttakendur
fá kakó og pönnukökur ókeypis,
harmonikuspil og söngur. Öllum
heimil þátttaka. Vetrarvinafélagið.

Til sölu notuð dekk! 5 stk. 215/75
R15 fyrir MMC L-200-300. 2 stk.
gasdemparar, gulir Monroe fyrir
Pajero 1990 o.fl. Einnig til sölu 4
stk. notuð dekk á Saab, 175/70
R15. Upplýsingar í síma 456 4545

Til sölu Rafha eldavél. Upplýsingar
í síma 456 4651

Vantar þig kannski; bíl, Ford Escort
1983, skoðaður ´96 en þarfnast
lagfæringar. Falur á kr. 20 þúsund.
Upplýsingar í síma 854 5038 og
894 5038, Egill.

Til sölu Nissan Sunny árgerð 1994.
Vel með farinn. Bílinn er staðsettur
í Bílatanga. Upplýsingar í síma 456
7386

Til sölu einbýlishúsið að Völu-
steinsstræti 9, Bolungarvík. Húsið

er 130m² ásamt 28m² bílskúr. Nýtt
gler, klætt að utan, parket á stofu og á
gangi. Tilboð óskast! Upplýsingar í
síma 456 7309

Til sölu Maxxon NMT farsími  með
öllum aukabúnaði ásamt tveimur
aukarafhlöðum. Númer fylgir ekki
með. Verðhugmynd 60 þúsund. Upp-
lýsingar í síma 854 5038 og 894 5038,
Egill.

Til sölu Hafraholt 16 sem er raðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Fjögur svefnherbergi, ný-
uppgert baðherbergi og þak endur-
byggt. Upplýsingar í síma 456 4734

Til sölu Technics geislaspilari á kr. 15
þúsund, 28" Ferguson sjónvarp á kr. 7
þúsund. Þokkalegt mynbandstæki með
nokkrum göllum fylgir með einhverju
af því sem auglýst er undir eftirfarandi
símanúmerum í smáauglýsingunum í
þessu blaði. Upplýsingar í síma 854
5038 og 894 5038, Egill.

Átt þú gúmmíbát  sem þú vilt losna
við á sanngjörnu verði. Hafðu þá
samband við Gulla í síma 456 3436
eða 854 8831

Til sölu Articcat vélsleði, árgerð 1991.
Upplýsingar í síma 456 3663 eftir kl.
19

Til sölu Honda Civic V-TEC ESI árg.
´93, ekinn 61 þúsund km., rauður á
litinn, rafmagn í öllu, beinskiptur,
sumar og vetrardekk, þriggja dyra.

Upplýsingar í síma 456 4170, Sirrý.

Til sölu 12 feta snókerborð með
fylgihlutum, mjög gott borð. Upp-
lýsingar í síma 456 3617, eftir kl.
16

Óska eftir að kaupa plastbát, t.d.
Færeying, án veiðiheimilda. Upp-
lýsingar í síma 456 4398

Til sölu er íbúðin að Brekkugötu
1, Þingeyri
sem er neðri
hæð í tvíbýl-
ishúsi, selst
ódýrt. Upplýs-
ingar í síma
456 4204

Til sölu Toy-
ota Tercel ár-
gerð 1986.

Skoðaður ´97. Upplýsingar í síma
456 5905 eftir kl 20, Jón Baldvin.

Árgangur ́ 63! Hittumst Á Eyrinni
fimmtudagskvöldið 10 apríl kl.
21:00

Smáauglýsingasíminn er 456 4560.
Smáauglýsing i Bæjarins besta er
enginn smá auglýsing.

Afmæli

70 ára
Evlalía Sigurgeirsdóttir,
Holtastíg 8, Bolungarvík,
verður sjötug sunnudag-
inn 13. apríl. Hún og
eiginmaður hennar, Jó-
hann Kristjánsson taka á
móti ættingjum og vinum
í safnaðarheimilinu í Bol-
ungarvík milli kl. 15:00
og 18:00 á afmælisdaginn.

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

10TOPP

1. Eraser

2. Multiplicity

3. Twister

4. A Time to Kill

5. The truth about...

6. Heaven´s Prisoners

7. Nutty Professor

8. Mission Impossible

   9. Independence Day

10. An Eye for eye

MYNDBÖND
HJÁ

VÍDEÓHÖLLINNI

Matsveinn
Okkur vantar nú þegar til starfa matsvein.
Nánari upplýsingar veitir framkvæmda-

stjóri alla virka daga frá kl. 8:00 til kl.
17:00, á skrifstofu að Mánagötu 1.
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Ísafjarðarkirkja
Fatasöfnun Hjálparstofn-

unar og Ísafjarðarsóknar
verður dagana 10. og 11. apríl.

Tekið er á móti fötum í safnaðarheimilinu frá
kl. 14:00 til kl. 20:00 bæði fimmtudag og
föstudag. Fötin þurfa að vera heil og hrein.

Á laugardag 12. apríl verður vorferðalag
kirkjuskólans. Farið verður í rútubíl til
Flateyrar og kirkjubörn þar heimsótt. Lagt
verður af stað frá Ísafjarðarkirkju klukkan
korter yfir ellefu og eru kirkjuskólabörnin því
beðin um að mæta kl. 10:30 að Ísafjarðar-
kirkju. Áætluð heimkoma er rétt fyrir eitt. Öll
kirkjuskólabörn eru velkomin.

Á sunnudag 13. apríl kl. 11:00 er guðs-
þjónusta. Kór Ísafjarðarkirkju syngur undir
stjórn Huldu Bragadóttur.

Ísafjarðarsókn.

Til sölu
Til sölu er húseignin Árgerði (Árholt 10)

sem er u.þ.b. 200m².  Húsið er að stórum
hluta endurnýjað.

Upplýsingar í síma 456 4744

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

Fasteignaviðskipti

BOLUNGARVÍK:
Miðstræti 6: 93m² timburhús. Verð: 700.000,-
Völusteinsstræti 9: 130m² einbýlishús ásamt bílskúr. Verð kr. 6.800.000,-
Völusteinsstræti 28: 150m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Nýuppgert að utan. Verð: 7.000.000,-
Kirkjuvegur 2: 214m²  glæsilegt einbýlishús með innbyggðum bílskúr. Laust
samkvæmt samkomulagi.
Hafnargata 46: Allt húsið. Selst ódýrt.
Holtabrún 6: 230m² einbýlishús á  tveimur hæðum ásamt  innbyggðum
bílskúr. Verð: 10.000.000,-
Holtagata 9: Lítið og snyrtilegt einbýlishús úr timbri. Húsið er laust. Verð:
3.000.000,-
Skólastígur 20: 140m² á 2. hæð í parhúsi. Verð: 1.600.000,-
Stigahlíð 2 og 4: 2ja og 3ja herbergja íbúðir. Verð: 1.500.000,- til 3.000.000,-
Traðarland 10: Einbýlishús ásamt bílskúr.  Verð: 7.200.000,-
Traðarland 24: 200m² einbýlishús í lélegu ástandi. Selst ódýrt á góðum
kjörum.
Vitastígur 11: Neðri hæð. 82m² 3ja herbergja íbúð. Tilboð óskast.
Vitastígur 21: 3ja herbergja íbúð á efri hæð. Laus eftir samkomulagi. Verð:
2.600.000,-
Völusteinsstræti 4: 2x126m² einbýlishús. Skipti á minni eign koma til greina.
Verð 9.500.000,-

SUÐUREYRI:
Hlíðarvegur 3: 147m² tvílyft einbýlishús auk 40m² bílskúrs. Eignin er í mikilli
niðurníðslu og selst ódýrt.
Aðalgata 9: U.þ.b. 90m² einbýlishús.

ÍSAFJÖRÐUR:
Vitinn: Söluturn í 34m² húsnæði á besta stað í bænum. Nánari upplýsingar
á skrifstofu. Tilboð óskast.
Mjallargata 6: Norðurendi, 2x40m² 4ra herbergja íbúð ásamt tvöföldum
bílskúr. Íbúðin er laus. Verð: 3.600.000,-
Sunnuholt 1: Eitt glæsilegasta einbýlishúsið í bænum. 277m² ásamt 40m²
bílskúr. Verð 15.500.000,-
Dalbraut 10: 115m² einbýlishús ásamt bílskúr. Skipti á íbúð í  Hafnarfirði
koma til greina. Verð: 7.800.000,-
Miðtún 31: 190 m² endaraðhús á 2 hæðum. Tilboð óskast.
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6 herbergja. Laus fljótlega. Verð: 6.300.000,-
Silfurgata 11: 3ja herbergja íbúð á 1. hæð. Verð: 4.000.000,-
Stakkanes 6: Rúmlega 140m² raðhús ásamt bílskúr og sólstofu. Verð
11.500.000,-
Strandgata 5: U.þ.b. 65m² 3ja herbergj íbúð á efri hæð í fjölbýli. Laus.
Góð greiðslukjör.
Strandgata 7: Þetta hús er nú til sölu á aðeins kr. 6.500.000,-
Pólgata 4: 5 herbergja íbúð á 3. hæð. Verð: 3.600.000,-
Urðarvegur 60: Glæsilegt raðhús, alls rúmlega 200m², ásamt bílskúr. Skipti
á minni eign á eyrinni koma til greina. Tilboð.

Stórholt 11: 3ja herbergja íbúð á 3. hæð fyrir miðju.
Laus. Verð 4.300.000,-

Ljósaland 6: 2x126m² einbýlishús. Hagstæð lán.
Verð: 4.000.000,-

Ingibjörg Sigurgeirsdóttir
Hlíf, Ísafirði

lést sunnudaginn 6. apríl. Jarðarförin fer fram frá
Ísafjarðarkirkju, laugardaginn 12. apríl kl. 14:00.

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélagið.

Elskuleg eiginkona mín, móðir
okkar, tengdamóðir, amma

 og langamma

Árni Sigurðsson, Guðrún Halldórsdóttir
Martha Árnadóttir

Arnar Þór Árnason
Sigurður Halldór Árnason

Martha Sif Jónsdóttir
Kolbrún Dóra Kristinsdóttir

Martha Árnadóttir, Sigurður Jónsson

Hjartans þakkir færum við þeim fjölmörgu, sem sýndu
okkur samúð og vináttu við andlát

og útför okkar ástkæra,

Alvaldur,
leiddu minn son
til dýrðar þinnar.
Veit honum frið.
Gæfu njóta, eilífðar.

Sonur, gefðu vissu trúar.
Varða vegu ljósum.
Gakk vonar erinda.
Hugga. Líkna.
Á Guðs almáttugs vegum.

Jóns Ólafs Árnasonar,
frá Ísafirði

Þorgrímur Guðnason
Pálína Þórarinsdóttir Eiríkur Þórðarson

Sigurgeir B. Árnason
barnabörn og barnabarnabörn.
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Flugstöðvarbyggingin á Ísafjarðarflugvelli stækkuð

Helmingi fleiri farþegar fara um
bygginguna en gert var ráð fyrir

Að undanförnu hefur borið
nokkuð á óánægju hjá flugfar-
þegum sem fara um Ísafjarð-
arflugvöll vegna aðstöðuleysis
og þrengsla í flugstöðvar-
byggingunni. Þetta verður mest
áþreyfanlegt þegar aðstæður
gera það að verkum að tvær
Fokkervélar eru staddar sam-
tímis á vellinum, en þá geta
200 farþegar verið staddir í einu
í flugstöðinni auk þeirra sem
eru að fylgja eða taka á móti
farþegum.

Þeir sem eru að tékka sig inn
fá komufarþegana beint í
fangið vegna þess að innritun-
arborðið er við hliðina á færi-

bandinu sem farangur komu-
farþegana er settur á. Komu-
farþegarnir verða síðan að
ryðjast með farangur sinn í
gegnum röðina sem oft mynd-
ast við innritunarborðið til að
komast út og þeir sem ætla að
innrita sig verða sömuleiðis að
berjast á móti straumi fólks til
að innrita sig. Allt þetta hnoð
og troðningur veldur óhjá-
kvæmilega töfum sem er slæmt
þegar ófært verður fyrirvara-
laust til flugs.

Að sögn Guðbjörns Charles-
sonar, umdæmisstjóra Flug-
málastjórnar á Ísafjarðar-
flugvelli, er flugstöðvarbygg-

ingin miðuð við helmingi færri
farþega en nú fara um hana en
á síðasta ári fóru 58.800
farþegar um bygginguna. Hann
segir hugmyndir uppi um
stækkun flugstöðvarbygging-
arinnar og að undirbúnings-
vinna vegna þess sé hafin.

„Það er alveg rétt að aðstaðan
er löngu úr sér gengin og svarar
ekki kröfum dagsins í dag. Þar
fyrir utan er byggingin hvorki
vatns- né vindheld þannig að
það er orðið tímabært að ráðast
í endurbætur og þá stækkun í
leiðinni. Það eru í gangi um-
ræður núna innan Flugmála-
stjórnar hvernig staðið verður

að endurbótunum en brýnast
er að aðskilja komu- og brott-
fararfarþega og koma þannig í
veg fyrir þá örtröð sem oft
myndast á annatímum. Að-
stöðu fyrir starfsfólk þarf að
laga og einnig væri æskilegt að
aðstaða vegna veitingasölu yrði
endurbætt sem og aðstaða fyrir
farþega sem eru að bíða.“

Guðbjörn segir ekki tíma-
bært að greina í smáatriðum
frá fyrirhugaðri stækkun vegna
þess að endanlegar ákvarðanir
hafi ekki verið teknar. Hann
segir þó ljóst að verkið verði
boðið út í sumar og fram-
kvæmdir í framhaldi af því.

Flugstöðvarbyggingin á Ísafjarðarflugvelli verður stækkuð í
sumar.

Ísafjörður

Herra
Ísafjörður
tekur til
starfa

Ný verslun, Herra
Ísafjörður, tók til starfa á

Ísafirði á föstudaginn.
Eigandi verslunarinnar er
Gunnar Már Levísson en

hann hefur rekið sam-
bærilega verslun í rúm tvö

ár í Hafnarfirði undir
nafninu �Herra Hafnar-

fjörður�
Að sögn Gunnars er

töluvert um að Ísfirðingar
versli hjá honum í Hafnar-
firði og voru það m.a. þeir

sem hvöttu hann til að
setja upp verslun á

Ísafirði.
Gunnar segir að eins og

nafn verslunarinnar gefi til
kynna þá sé í henni boðið

upp á breiða línu karl-
mannafatnaðs á sann-

gjörnu verði fyrir karlmenn

á aldrinum 15 ára og
uppúr, allt frá sportfatnaði
upp í jakkaföt. Hann telur

enga spurningu um að
rekstrargrundvöllur sé fyrir

verslun af þessu tagi á
Ísafirði og segist hafa það

á tilfinningunni að karl-
mönnum hafi ekki verið

sinnt nógu vel að þessu
leyti hingað til.

Eiginkona Gunnars mun
sjá um rekstur verslunar-
innar til að byrja með en
ætlun þeirra hjóna mun

vera að ráða starfsmann
sem sjá mun um rekst-

urinn í framtíðinni.

Gunnar Már Levísson í verslun sinni, ásamt nokkrum gestum í opnunarhófinu á föstudag.

Flugvöllurinn á Þingeyri

Fjörutíu flug vegna
óhagstæðra veður-
skilyrða á Ísafirði
Með tilkomu Vestfjarðaganga hefur í æ ríkari mæli verið

hægt að treysta á flugvöllinn á Þingeyri þegar ófært hefur
verið til Ísafjarðar en það er einna helst í suðaustanátt sem
þær aðstæður skapast. Um 40 flug til Þingeyrar á síðasta ári
voru tilkomin vegna þess að ófært var til Ísafjarðar en aðeins
12 flug voru 1995 vegna þessa. Af þessu má draga þá
ályktun að göngin ásamt flugvellinum á Þingeyri tryggi að
flugsamgöngur verði betri en fyrir tilkomu ganganna. Því er
mikilvægt að haldið verði áfram uppbyggingu vallarins á
Þingeyri en þar er nú ágætt flugstöðvarhús. Flugbrautin sjálf
þarfnast þó endurbóta og er bundið slitlag þar á meðal.

Á flugmálaáætlun fyrir 1998 og 1999 er áætlað að veita 31
milljón króna til flugbrautar á Þingeyri en fróðir menn segja
að það dugi ekki til endurbótanna.

Húsbruninn í Bolungarvík

Tjón á bannsvæð-
um bætt að fullu

Ýmsar spurningar hafa vakn-
að hjá húseigendum á Vest-
fjörðum vegna fréttaflutnings
af húsbrunanum sem varð í
Bolungarvík að morgni páska-
dags. Haft var eftir eiganda
hússins að tryggingarnar hefðu
tilkynnt honum að hann fengi
aðeins markaðsverð ef hann

byggði eða keypti á öðrum stað
í bænum.

Geirarður Geirarðsson, hjá
tjónadeild Sjóvá-Almennra
trygginga hf., sagði í samtali
við blaðið að ef fyrir lægi að
bannað væri að byggja á
viðkomandi stað þá myndu
tryggingarnar að sjálfsögðu

bæta tjónið að fullu.
 „Hins vegar er heimild í

lögum til að miða bótagreiðslur
við markaðsverð ef um kaup á
sambærilegu notuðu húsnæði
er að ræða en ef tjónþoli vill
byggja nýtt sambærilegt hús,
þá er kostnaður við það greidd-
ur að fullu.“

Að sögn Geirarðs liggur ekki
fyrir, af hálfu bæjaryfirvalda í
Bolungarvík, að bannað sé að
byggja á þeim stað sem húsið
brann og því ekki ljóst hver
málalok verða. Óstaðfestar

fregnir höfðu þó borist honum
til eyrna um að bann við
byggingu íbúðarhúsnæðis á
þessum stað hefði verið ákveð-
ið. Hann segir að almenna
reglan sé sú, að ef um altjón sé

að ræða í húsbruna, utan bann-
svæða, sé kostnaður við endur-
byggingu á sama stað greiddur
að fullu miðað við matsverð,
en 15% sé dregið frá ef tjónþoli
vill ekki byggja upp að nýju.

Frá slökkvistarfinu í Bolungarvík á páskadagsmorgun.
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