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Hverjir hafa
hæstu tekjurnar
á Vestfjörðum

Óhefðbundin
embættismanna-
fjölskylda

Fjölmennasta
sandkastala-
keppni til þessa

Álagningarskrár sveitarfélaga í Vestfjarðaumdæmi vegna ársins 1996

Tryggvi Tryggvason skatta-
kóngur annað árið í röð

Tryggvi Tryggvason, fram-
kvæmdastjóri á Ísafirði er
skattakóngur Vestfjarða í ár
með heildarálagningu upp á
tæpar 7,9 milljónir króna, en
hann var einnig skattakóngur
síðasta árs. Næst á eftir Trygg-
va er Birna Hjaltalín Pálsdóttir

í Bolungarvík með rúmar 7,4
milljónir króna í heildargjöld,
þá kemur Aðalbjörn Jóakims-
son í Bolungarvík með tæpar
7,3 milljónir króna, þá Friðgeir
Höskuldsson, Drangsnesi með
rúmar 6,8 milljónir, en hann
var annar gjaldahæsti einstakl-

ingurinn á Vestfjörðum á síð-
asta ári, og Jón Guðmann Guð-
mundsson, skipstjóri á Ísafirði
er í fimmta sæti með rúmar 4,7
milljónir króna í heildargjöld.

Sparisjóður Bolungarvíkur
ber hæstu álagningu lögaðila í
ár, líkt og síðastliðin þrjú ár

eða rúmar 20,2 milljónir króna,
þá kemur Ísafjarðarbær með
rúmar 16 milljónir, þá Bakki
Bolungarvík hf., með rúmar
13,6 milljónir, þá Orkubú
Vestfjarða með rúmar 12,8
milljónir og Íshúsfélag Ísfirð-
inga hf., er í fimmta sæti yfir

hæstu gjaldendur lögaðila með
rúmar 12 milljónir króna í
heildargjöld. Álagningarskrár
sveitarfélaga í Vestfjarðaum-
dæmi árið 1997 (vegna tekna
og eigna ársins 1996) munu
liggja frammi á skattstofu
Vestfjarðaumdæmis og hjá

umboðsmönnum skattstjóra í
öðrum sveitarfélögum, á venju-
legum skrifstofutíma, til 14.
ágúst nk.

Sjá einnig frétt á bls. 3 og
,,Gluggað í skattskrána” þar
sem skoðaðar eru tekjur hátt í
100 Vestfirðinga, á bls. 4 og 5.

Á fjórða hundrað manns tóku þátt í hinni árlegu sandkastalakeppni sem haldin var við
Holt í Önundarfirði á laugardag. Aldrei hafa fleiri tekið þátt í keppninni og aldrei hafa
fleiri kastalar verið byggðir. Meðal þeirra sem tóku þátt í keppninni var þessi unga
stúlka, Guðrún Björk Hákonardóttir, sem hér fær sér að drekka að loknu góðu dagsverki.
Guðrún Björk var tók þátt í byggingu sandkastalans sem bar sigur úr býtum á
laugardag. Sjá frétt og myndir á bls. 9.

Að loknu góðu dagsverki

Lausasöluverð Bæjarins besta hækkar

Áskriftarverð helst óbreytt
Frá og með þessu tölublaði

hækkar lausasöluverð Bæjarins
besta úr 170 krónum í 200
krónur með virðisaukaskatti.

Áskriftarverð blaðsins verða
óbreytt. Sé greitt með gíróseðli
er gjaldið kr. 170 pr. eintak

auk innheimtukostnaðar og sé
greitt með greiðslukorti er
gjaldið kr. 153 pr. eintak.
Ellilífeyrisþegar greiða kr. 128
pr. eintak, sé greitt með
greiðslukorti en innheimtu-
kostnaður leggst við sé greitt

með gíróseðli. Grunnverð
auglýsinga verður áfram
óbreytt.

Verð á BB hefur verið
óbreytt frá árinu 1990, þrátt
fyrir ýmsar hækkanir, bæði á
pappír og prentvörum.

Blaðsíða 9

Hluthafar þriggja sjávarútvegsfyrirtækja

Samþykktu sameiningu
Á hluthafafundi sem haldinn

var í Frosta hf. í Súðavík á
þriðjudag, var sameining fyrir-
tækisins við Hraðfrystihúsið hf.
og Miðfell hf. í Hnífsdal
samþykkt samhljóða.

Í gær voru haldnir fundir í
Hraðfrystihúsinu hf. og Mið-
felli hf. þar sem leitað var af-
stöðu hluthafa til sameiningar-
innar. Samkvæmt heimildum
blaðsins var sameiningin einn-
ig samþykkt í þessum fyrir-
tækjum. Þar með hafa sam-
þykktir stjórna fyrirtækjanna
frá því í vor um sameiningu
þeirra  verið staðfestar og verða

þau rekin héðan í frá sem eitt
fyrirtæki.

Konráð Jakobsson, núver-
andi framkvæmdastjóri Hrað-
frystihússins gegna stöðu fram-
kvæmdastjóra hins nýja fyrir-
tækis. Hlutur eigenda Frosta í
hinu nýja fyrirtæki verður
41,6% og hlutur eigenda Hrað-
frystihússins hf. og Miðfells
hf. verður 58,4%.

Nýja fyrirtækið ber nafnið
Hraðfrystihúsið hf. og er annað
stærsta sjávarútvegsfyrirtækið
á Vestfjörðum. Kvóti þess er
um sjö þúsund þorskígildistonn
og er veltan áætluð um tveir

milljarðar króna á ári. Fyrir-
tækið hefur yfir að ráða þremur
skipum, ísfisktogaranum Páli
Pálssyni og frystitogurunum
Bessa og Andey. Í Súðavík á
fyrirtækið eina fullkomnustu
rækjuverksmiðju landsins og í
Hnífsdal fullkomna bolfisk-
vinnslu.

Þá á fyrirtækið mjölvinnslu
til jafns við Íshúsfélag Ísfirð-
inga hf. Hraðfrystihúsið hf.
verður því með fjölbreyttari
rekstur á sínum snærum en
fyrirtækin þrjú áður og því ljóst
að möguleikar til hagræðingar
eru miklir.
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Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða. Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimilda sé getið.

?Spurningin
Var salan góð
fyrir verslunar-
mannahelgina?

Leiðari

,,Þið látið bara smíða þetta fyrir ykkur á tveim-þrem stöðum fyrir
sunnan!�

Þessa afdráttarlausu afstöðu kvað Ágúst Gíslason, byggingameistari
á Ísafirði, vera svar bæjaryfirvalda Ísafjarðarbæjar, þegar kvartað
var yfir skömmum fyrirvara á útboði á smíði útihurða af mjög sérstakri
gerð og yfir hundrað glugga í Safnahús Ísafjarðar. Þetta kom fram í
viðtali Hlyns Þórs Magnússonar við Ágúst í BB í síðasta mánuði.

Það er með ólíkindum, og áreiðanlega einsdæmi, að yfirvöld í
sveitarfélagi úti á landi skuli láta annað eins frá sér fara, ef rétt er eftir
haft, sem ekki er ástæða til að draga í efa, þar sem það langt er um
liðið síðan viðtalið birtist, að bæjaryfirvöld hafa haft nægan tíma til
að koma athugasemdum á framfæri, teldu þau til þess ástæðu.

Í svari bæjaryfirvalda felst ekki aðeins lítilsvirðing og fjandsamleg
afstaða gagnvart þeim iðnaðarmönnum, sem eru að burðast við
að halda uppi atvinnustarfsemi í bæjarfélaginu, þetta gengur
einnig í berhögg við þau markmið, sem núverandi bæjarfulltrúar
voru kjörnir til að vinna að og skaðar bæjarfélagið.

,,Gústi í Botni, byggingameistari að starfi og bóndi í hjarta�, lá ekki
á gagnrýni sinni á sofandahætti bæjaryfirvalda í Ísafjarðarbæ í
skipulags- og útboðsmálum, í viðtalinu sem áður er vitnað til.

,,Mér finnst dálítið kúnstugt að sjá fulltrúa bæjarins og jafnvel bæj-

arstjóra segja það í blöðum á síðustu misserum, að engar bygg-
ingarlóðir séu til og ekkert hægt að byggja vegna snjóflóðahættu,
vitandi af þessu svæði á besta stað á Eyrinni.�

Þarna er Ágúst að tala um svokallað Wardstún, en fyrirtæki hans
lét að eigin frumkvæði gera skipulagsuppdrátt af svæðinu. Hvað
sem líður umræddri skipulagstillögu, er næsta víst að endurskipulagn-
ing og þétting byggðar á Eyrinni er aðkallandi mál hjá Ísafjarðarbæ,
sem ella er í bullandi vandræðum með byggingarlóðir. Undan
þessu verður ekki vikist.

Framkvæmdirnar í miðbæ Ísafjarðar virðast talandi dæmi um
hvernig staðið hefur verið að útboðum hjá Ísafjarðarbæ. Um það
segir Ágúst: ,,Það er löngu, löngu vitað hvað á að gera, en það má
segja að verkin hér séu boðin út helst daginn eftir að á að byrja og
menn reknir með þau fram á haustið.� Og hann bætir við: ,,Það er
óhjákvæmilegt að bæjarfélagið taki útboðsmálin hjá sér til
alvarlegrar endurskoðunar.�

Ísfirskir iðnaðarmenn hafa hingað til staðið undir nafni. Hróður
þeirra og bæjarfélagsins eykst ekki með því að bæjaryfirvöld hafi
forgöngu um að senda verkefnin úr bænum.

s.h.

Harður dómur

Hafinn er undirbúningur að nýrri heimildarmynd um Vestfirði

Íslenska þjóðin þarf að fræðast betur
um það líf sem lifað er á Vestfjörðum

� segir Einar Kristinn Guðfinnsson, alþingismaður, sem hefur ásamt öðrum þingmönnum kjördæmisins, ritað
stjórnendum fyrirtækja á Vestfjörðum bréf, þar sem farið er fram á stuðning þeirra við gerð myndarinnar

Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða hefur hafið undirbúning
að nýrri heimildarmynd um
náttúru, atvinnu- og mannlíf á
Vestfjörðum, í samvinnu við
Námsgagnastofnun, Mega
Film og Ríkisútvarpið Sjón-
varp. Heildarkostnaður við
gerð myndarinnar er áætlaður
um 3,5 milljónir króna og munu
framangreindir aðilar kosta
verkið, auk þess sem Fjórð-
ungssamband Vestfirðinga
mun leggja til fjármagn. Þá
hafa þingmenn Vestfjarða ritað
sameiginlegt bréf til fyrirtækja
á Vestfjörðum, þar sem farið
er fram á 1.000 króna styrk á
hvern starfsmann til verkefnis-
ins.

Í bréfi þingmannanna segir
m.a.: ,,Við sem búum á Vest-
fjörðum höfum undanfarin ár
upplifað miklar hörmungar af

völdum náttúruhamfara og
áföll hafa sett mark sitt á íbúa
svæðisins til framtíðar. Um-
ræða um Vestfirði hefur lengi
verið öll á neikvæðum nótum.
Menn tala um óblítt veðurfar
og hátt verðlag á Vestfjörðum
auk þess sem umræða um
atvinnulíf á Vestfjörðum hefur
ekki verið sem skyldi og verður
að teljast afar einlit. Það er og
staðreynd að íbúum Vestfjarða
hefur fækkað mikið undanfarin
ár og þeirri þróun verður að
snúa við. Síendurtekin neikvæð
umræða hefur áhrif á sjálfsvit-
und þess sem býr á svæðinu og
í huga hans verður til skekkt
ímynd. Fjölmiðlar einblína á
það sem aflaga fer og telja það
sjaldnast skyldu sína að tíunda
það sem vel er gert.

Það skiptir alla þá sem
byggja Vestfirði, miklu máli

að ímynd svæðisins út á við og
inn á við sé jákvæð. Sé ímynd
svæðisins jákvæð er hún til þess
fallin að hvetja menn til frekari
dáða og þeir verða sáttari við
sjálfa sig og umhverfi sitt. Það
er einlæg trú okkar alþingis-
manna á Vestfjörðum að heim-
ildarmynd um Vestfirði, sem
varpi jákvæðu ljósi á atvinnu-
og mannlíf fjórðungsins sé
mikils virði og aldrei sem nú.
Það er einnig von okkar að
fyrirtæki og stofnanir á Vest-
fjörðum sjái mikilvægi já-
kvæðrar kynningar á fjórðung-
num og leggi þessu málefni
lið.”

Ráðgert er að heimildar-
myndin verði sýnd í 7.-10.
bekkjum grunnskóla, í sjón-
varpi auk þess sem gerð verður
sérstök útgáfa af myndinni sem
ætluð er ferðamönnum. Mun

síðastnefnda atriðið vega mest í
kynningunni þar sem ferða-
þjónusta á Vestfjörðum er sú
atvinnugrein sem menn binda
miklar vonir við í framtíðinni. ,,
Helgi Sverrisson, kvikmynda-
gerðarmaður hjá Mega Film
hafði samband við okkur þing-
menn Vestfjarða, hvern í sínu
lagi, og kynnti fyrir okkur þeir
hugmyndir sem uppi eru um að
gera heimildarmynd um Vest-
firði. Við töldum að þetta væri
mjög gott framtak og í framhaldi
af því óskaði Helgi eftir því að
við rituðum lítið bréf þar sem
fram kæmi vilji okkar til þess að
það yrði reynt að gera slíka
mynd. Við vorum sammála um
þörfina fyrir slíka mynd og því
rituðum við bréfið,” sagði Einar
Kristinn Guðfinnsson, fyrsti
þingmaður Vestfirðinga í sam-
tali við blaðið.

Einar Kristinn sagði að sú
mynd sem dregin hefði verið
upp af lífinu á Vestfjörðum
væri mjög óréttmæt og gæfi
alls ekki til kynna það sem
raunverulega færi fram þar.
,,Við þingmenn Vestfjarða
teljum mikla þörf á kynningu
sem þessari enda þarf íslenska
þjóðin að fræðast betur um það
líf sem lifað er á Vestfjörðum.
Ég held að myndin snúi ekki
við þeirri þróun sem verið hefur
varðandi fólksfækkun á Vest-
fjörðum, en með öðru getur
myndin dregið upp réttari lýs-
ingu á því sem er að gerast á
Vestfjörðum og ég er sjálfur
ekki í nokkrum vafa um að hin
neikvæða ímynd sem Vestfirðir
hafa fengið í allsendis ómak-
legri umfjöllun oft á tíðum,
muni lagast með mynd sem
þessari,” sagði Einar Kristinn.

Áhugafólk um gönguleiðir í bæjarlandi Ísafjarðar

Hrindir af stað átaki til að
 velja leiðir til merkingar

Jónatan Arnórsson, út-
sölustjóri ÁTVR á Ísa-
firði:

�Já, það var mikil sala
og sennilega tvöfalt meiri
en fyrir venjulega helgi.
Aðalverslunin fór fram á
föstudaginn og skýringin er
líklega sú að þá var fyrsti
dagur mánaðarins og fólk
fékk útborguð laun. Í fyrra
dreifðist salan hins vegar
meira og þá var jafnmikil
sala á fimmtudeginum og
föstudeginum. Fyrir versl-
unarmannahelgar selst
gífurlega mikið af bjór en
annars var heildarsalan nú
svipuð og í fyrra, eða um 5
milljónir króna.�

Mikið var að gera hjá
starfsmönnum ÁTVR á
Ísafirði fyrir verslunar-
mannahelgina eins og á
flestum öðrum vínútsölu-
stöðum ríkisins. Í ÁTVR í
Vestmannaeyjum var
áfengissalan fyrir helgina
t.d. jafnmikil og í góðum
mánuði. �Mesta ferðahelgi
ársins og metsala á áfengi
fer nú varla saman,� hugsa
sjálfsagt margir skyn-
semdarmenn. En viti
menn. Nú brá svo við, að
eftir helgina er mál manna
að sjaldan eða aldrei hafi
verslunarmannahelgi farið
jafnvel fram, hvort sem litið
er til útihátíða eða umferð-
ar.

Að tilstuðlan Ferðamála-
samtaka Vestfjarða, hefur
áhugafólk um gönguleiðir í
bæjarlandi Ísafjarðar, hrint af
stað átaki til að finna og velja
leiðir til merkingar. Nokkrar
hugmyndir munu vera uppi og

eru aðrar vel þegnar að sögn
forsvarsmanna átaksins, þeirra
Dorothee Lubecki, ferðamála-
fulltrúa og Snorra Grímssonar,
svæðisleiðsögumanns. Helst er
hér um að ræða leiðir, sem
þegar eru gengnar að einhverju

marki, en gott er að skýra og
skerpa með merkingum.

Til að vinna verkið þarf að
ná saman hópi fólks sem geng-
ur leiðirnar og skoðar, metur
þær og ræðir. Að höfðu samráði
við þá, sem kunna að hafa eitt-

hvað um málið að segja, s.s.
landeigendur, yfirvöld og um-
ráðamenn, er síðan ætlunin að
stika leiðirnar eða merkja með
öðrum hætti. Áhugafólkið
hefur ákveðið að fara í göngu-
og vinnuferðir á miðvikudags-

kvöldum fram til hausts og
verður lagt upp frá Stjórnsýslu-
húsinu á Ísafirði kl. 19 og eru
allir áhugamenn velkomnir til
verksins.
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Álagningarskrár sveitarfélaga í Vestfjarðaumdæmi

Sparisjóður Bolungarvíkur
greiðir hæstu heildargjöld
lögaðila fjórða árið í röð

Sparisjóður Bolungarvíkur ber hæstu álagningu lögaðila á Vestfjörðum í ár líkt og síðastliðin
þrjú ár.

Tryggvi Tryggvason, fram-
kvæmdastjóri á Ísafirði ber
hæstu álagningu einstaklinga
í ár líkt og á síðasta ári.

Álagningarskrár sveitarfél-
aga í Vestfjarðaumdæmi árið
1997, vegna tekna og eigna
ársins 1996, voru lagðar fram
undir lok síðustu viku. Sam-
kvæmt álagningarskránum
nema heildargjöld einstaklinga
í umdæminu, kr. 2.196.749
þús., sem er hækkun upp á rúm-
lega 141,6 milljónir króna frá
árinu áður. Álagningin hvílir á
6.619 einstaklingum, eða jafn-
mörgum og árið á undan. Hæstu
gjaldaliðir einstaklinga eru
tekjuskattur, kr. 1.220.601
þús., og útsvar kr. 830.835 þús.
Barnabótaauki nemur samtals
kr. 50.514 þús., og vaxtabætur
nema samtals kr. 53.657 þús.

Hæstu álagningu einstakl-
inga bera að þessu sinni eftir-
taldir einstaklingar: Í fyrsta
sæti er Tryggvi Tryggvason,
framkvæmdastjóri á Ísafirði
með kr. 7.891.649, Birna
Hjaltalín Pálsdóttir, Bolungar-
vík er í öðru sæti með kr.
7.444.608., og Aðalbjörn Jóa-
kimsson, Bolungarvík, er í
þriðja sæti með kr. 7.284.647.
Fjórðu hæstu álagningu ein-
staklinga ber Friðgeir Hösk-
uldsson, Drangsnesi, eða kr.
6.808.314., Jón Guðmann Guð-
mundsson, Ísafirði, kemur
næstur með kr. 4.750.595., þá
Örn Stefánsson, Ísafirði, með
kr. 4.249.116., þá Agnar Ebe-
nezerson, Ísafirði, með kr.
4.097.299., og Ásbjörn Sveins-
son, Ísafirði, er í áttunda sæti

með kr. 3.689.872. Þorsteinn
Jóhannesson, Ísafirði er í ní-
unda sæti með kr. 3.815.476.,
og Tryggvi Guðmundsson,
Ísafirði, er í tíunda sæti með
kr. 3.589.117.

Birna greiðir hæstan
tekjuskatt

Birna Hjaltalín Pálsdóttir,
Bolungarvík, greiðir hæstan
tekjuskatt einstaklinga að þessu
sinni, kr. 5.219.114. Í öðru sæti
er Tryggvi Tryggvason, Ísa-
firði, með kr. 4.472.052.,
Friðgeir Höskuldsson, Drangs-
nesi er í þriðja sæti með kr.
4.281.932., Jón Guðmann Guð-
mundsson, Ísafirði er í fjórða

sæti með kr. 3.333.748., Örn
Stefánsson, Ísafirði er í fimmta
sæti með kr. 2.877.420., Agnar
Ebenezerson, Ísafirði er í sjötta
sæti með kr. 2.839.462., Aðal-
björn Jóakimsson, Bolungarvík
er í sjöunda sæti með kr.
2.737.023., Þorsteinn Jóhann-
esson, Ísafirði er í áttunda sæti
með kr. 2.635.917., Tryggvi
Guðmundsson, Ísafirði er í því
níunda með kr. 2.298.903 og í
tíunda sæti yfir hæstu greið-
endur tekjuskatts er Magnús
Reynir Guðmundsson, Ísafirði
með kr. 2.170.194.

Hæstu álagningu útsvars ber
Birna Hjaltalín Pálsdóttir, kr.
1.530.181., Friðgeir Höskulds-
son er í öðru sæti með kr.
1.339.882 og Tryggvi Tryggva-
son er í þriðja sæti með kr.
1.308.473. Jón Guðmann Guð-
mundsson er í fjórða sæti með
kr. 1.049.523., þá kemur Örn
Stefánsson með kr. 921.798.,
þá Agnar Ebenezerson með kr.
878.410., þá Aðalbjörn Jóa-
kimsson með kr. 841.335., þá
Þorsteinn Jóhannesson með kr.
810.571., þá Tryggvi Guð-
mundsson með kr. 769.042.,
og í tíunda sæti er Björn Elías
Ingimarsson, Hnífsdal með kr.
740.282.

Aðalbjörn ber hæsta
eignarskattinn

Aðalbjörn Jóakimsson ber

hæstu álagningu eignarskatts
samkvæmt álagningarskránum
og veltir hann Kristni Frið-
þjófssyni á Patreksfirði úr
toppsætinu. Eignarskattur
Aðalbjörns er kr. 2.805.031.,
en Kristinn kemur næstur með
kr. 659.979. Hjónin Kristín
Björnsdóttir og Eggert Jónsson
á Ísafirði eru í 3.-4. sæti með
kr. 484.394. hvort, í fimmta
sæti er Jón Páll Halldórsson,
Ísafirði með kr. 442.189 og í
sjötta sæti er eiginkona hans,
Hulda Pálmadóttir með kr.
442.183. Í 7.-8. sæti eru síðan
hjónin Bára Hjaltadóttir og
Þórður Júlíusson á Ísafirði með
kr. 392.907, hvort.

Tryggvi Tryggvason ber
hæstu álagningu trygginga-
gjalds einstaklinga, kr.
1.599.883., Ásbjörn Sveinsson,
Ísafirði er í öðru sæti með kr.
1.281.301., þá kemur Steinþór
Friðriksson, Ísafirði með kr.
925.419., þá Garðar Sigurgeirs-
son, Súðavík með kr. 763.917.,
og Gunnar Jónsson, Ísafirði er
í fimmta sæti með kr. 620.895.
Tryggvi Tryggvason ber einnig
hæstu álagningu markaðs-
gjalds, kr. 15.454., Einar Guð-
mundsson, Bolungarvík er í
öðru sæti með kr. 14.752., þá
kemur Ásbjörn Sveinsson með
kr. 13.040., þá Jón Oddur

Magnússon, Patreksfirði með
kr. 11.673., og  Steinþór Frið-
riksson, er í fimmta sæti með
kr. 11.231.

Sparisjóður Bolungarvíkur
hæsti gjaldandi lögaðila

Heildargjöld lögaðila (fél-
aga) nema samtals kr. 501.431
þús., á móti kr. 423.533 þús.
árið áður. Hæsta gjaldategund
lögaðila er tryggingagjald,
staðgreiðsluskylt, kr. 342.161
þús., en sú fjárhæð nam kr.
277.510 árið áður.

Hæstu álagningu lögaðila
ber sem fyrr, Sparisjóður Bol-
ungarvíkur, kr. 20.204.284. Þá
kemur Ísafjarðarbær með kr.
16.030.626., þá Bakki Bolung-
arvík hf., með kr. 13.628.857.,
þá Orkubú Vestfjarða með kr.
12.814.654., og í fimmta sæti
er Íshúsfélag Ísfirðinga hf.,
með kr. 12.083.373. Líkt og
síðustu þrjú árin, ber Spari-
sjóður Bolungarvíkur hæstu
álagningu tekjuskatts lögaðila,
kr. 13.142.737., þá kemur
Þrymur hf., vélsmiðja, Ísafirði
með kr. 4.709.994., þá Eyra-
sparisjóður, Patreksfirði með
kr. 4.363.283., þá Tálkni ehf.,
á Tálknafirði með kr.
4.212.764., og Ármann Leifs-

son ehf., í Bolungarvík er í
fimmta sæti með kr. 3.795.000.

Sparisjóður Bolungarvíkur
ber einnig hæstu álagningu
eignarskatts lögaðila, kr.
4.191.744., Hraðfrystihúsið
hf., í Hnífsdal er í öðru sæti
með kr. 2.743.849., Hjálmur
ehf., á Flateyri er í þriðja sæti
með kr. 966.000., þá kemur
Vestri ehf., með kr. 917.301.,
og Kaupfélag Steingríms-
fjarðar er í fimmta sæti með
kr. 842.682. Ísafjarðarbær ber
hæstu álagningu trygginga-
gjalds, staðgreiðslu, lögaðila,
kr. 16.020.377., Bakki Bolung-
arvík hf., er í öðru sæti með kr.
13.510.357., Orkubú Vest-
fjarða er í þriðja sæti með kr.
12.814.654., Íshúsfélag Ísfirð-
inga hf., er í fjórða sæti með
kr. 11.529.270 og Fjórðungs-
sjúkrahúsið á Ísafirði er í
fimmta sæti með kr.
10.727.720.

Básafell hf., á Ísafirði ber
hæstu álagningu markaðsgjalds
lögaðila, kr. 195.384., Frosti
hf., í Súðavík er í öðru sæti
með kr. 176.217., Fiskvinnslan
Kambur hf., á Flateyri er í
þriðja sæti með kr. 151.896.,
Íshúsfélag Ísfirðinga hf., er í
fjórða sæti með kr. 141.629.,
og Hólmadrangur hf., á Hólma-
vík er í 5.sæti með kr. 129.468.

Patreksfjörður

Eldur í plastbáti
Síðdegis á þriðjudag fékk

lögreglan á Patreksfirði til-
kynningu um að kviknað
hefði í Hadda BA-111, sex
tonna plastbáti, sem lá við
landfestar í höfninni.

Slökkvilið bæjarins var

þegar kallað á vettvang og
gekk vel að ráða niðurlögum
eldsins, en báturinn var
mannlaus þegar eldurinn
kom upp. Báturinn mun vera
lítið skemmdur. Eldsupptök
eru ókunn.

Á dögunum fannst gömul
vegghleðsla við kirkjustað-
inn í Vatnsfirði í Ísafjarðar-
djúpi. Um er að ræða leifar
af göngum milli kirkju og
bæjar og er talið hugsanlegt
að þau geti verið frá miðöld-
um.

 Vegghleðslan fannst þegar
verið var að grafa fyrir
hleðslu á kirkjugarðsvegg.
Þór Magnússon, þjóðminja-
vörður, mun þegar hafa skoð-
að hleðsluna og ráðgert er að
fornleifafræðingur rannsaki
hana nánar fljótlega.

Vatnsfjörður

Gömul vegg-
hleðsla fannst

Mikill áhugi á tilboði Flugleiða í Ameríkuflugi

Annríki hjá söluskrifstofum
Biðraðir voru við margar

söluskrifstofur Flugleiða á
þriðjudagsmorgun, en þá hófst
sala á þrjú þúsund farmiðum á
afsláttarkjörum til allra áfanga-
staða félagsins í Bandaríkj-
unum. Nær helmingur þeirra
sæta sem í boði voru, seldust á
fyrsta degi og gerðu stjórn-
endur félagsins ráð fyrir að allir
afsláttarfarmiðar yrðu uppseld-

ir í gærdag.
,,Það hefur verið mikið að

gera hjá okkur, bæði í gærdag
og í morgun (miðvikudag). Við
höfum selt töluvert af farmið-
um hér innan fjórðungsins auk
þess sem við höfum selt tölu-
vert af farmiðum til annarra
landshluta og þá sérstaklega til
höfuðborgarsvæðisins. Sú sala
kemur til vegna þess að mjög

erfitt hefur reynst að ná sam-
bandi við söluskrifstofur á höf-
uðborgarsvæðinu,” sagði Vig-
dís Ársælsdóttir, starfsmaður
söluskrifstofu Flugleiða á Ísa-
firði í samtali við blaðið.

Vigdís gat ekki gefið upp
nákvæma tölu á seldum farmið-
um hjá söluskrifstofunni á Ísa-
firði en sagði þá skipta nokkr-
um tugum. Hún sagði að flestir

væru að kaupa farmiða til
Flórída, þó svo að nokkuð væri
bókað á aðra áfangastaði fé-
lagsins í Bandaríkjunum. Í
tilboði Flugleiða felst að ef
tveir ferðast saman milli Ís-
lands og Bandaríkjanna, greiðir
aðeins annar farþeginn far-
gjaldið. Lægsta fargjald á leið-
inni til New York og Boston er
kr. 23.720 fyrir manninn.

Bílvelta í Dýrafirði

Snemma í gærmorgun
barst lögreglunni á Ísafirði
tilkynning um bílslys í Dýra-
firði.

Amerískum sportbíl á leið
inn fjörðinn hafði verið ekið
út af veginum skammt utan

við Ketilseyri. Bíllinn reynd-
ist gjörónýtur og nánast
óþekkjanlegur eftir útafakst-
urinn. Ökumaðurinn mun
eitthvað slasaður, en hann var
einn í bílnum og er grunaður
um ölvun við akstur.

Ölvun í spilinu?
Heilsugæslustöðin

Einar Sindrason, háls-, nef-
og eyrnalæknir og Birgis Ás,
heyrnar- og talmeinafræðingur
verða með móttöku á Heilsu-
gæslustöðinni á Ísafirði dagana
8. og 9. ágúst nk.

Þar munu þeir félagar fram-

kvæma háls-, nef- og eyrna-
skoðanir auk þess sem þeir
bjóða upp á heyrnamælingar
og eftirlit með heyrnartækjum.
Tímapantanir eru í síma 450
4511 alla virka daga frá kl. 8-
16.

Einar og Birgir Ás
með móttöku
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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.

á einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
10.700.000,-
Hliðarvegur 26a: 120m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt kjallara.
Verð: 6.700.000,-
Hlíðarvegur 38: 183,2m² raðhús á
þremur hæðum. Verð: 9.500.000,-
Hlíðarvegur 43: 186m² raðhús á
þremur  hæðum ásamt bílskúr. Verð
9.800.000,-
Hlíðarvegur 48: 146,4m² einbýlishús
á þremur pöllum, mjög fallegt útsýni.
Verð: 6.500.000,-

 Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 25: 154 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
8.700.000,-
Dalbraut 13: 120,7m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
9.500.000,-
Hafraholt 14: 144,4m² raðhús á
tveimur hæðum,
ásamt bílskúr. Verð: 9.500.000,-
Heiðarbraut 6: 133,3m² einbýlishús

Hagstæð lán fylgja. Verð: 7.000.000,-
Fjarðarstræti 38: 70 m² 4ra herbergja
íbúð á rishæð ásamt geymslum.
Íbúðin er mikið endurgerð. Verð:
4.000.000,-
Hjallavegur 12: 113,9 m² 4-5 herb.
íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi. Tilboð óskast.
Pólgata 4: 136 m² 5 herbergja íbúð á
2 hæð í þríbýlishúsi ásamt litlum
bílskúr. Verð: 5.500.000,-
Sólgata 5: 102m² 6 herbergja íbúð á
tveimur hæðum í norðurenda í tvíbýl-
ishúsi. 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. Verð:
7.800,000,-
Stórholt 13: 103m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi ásamt innbyggð-
um bílskúr. Skipti á stærri eign mögu-
leg. Verð: 7.900.000,-
Tangagata 20: 70m² 4ra herbergja
íbúð á  neðri hæð í tvíbýlishúsi. Verð:
3.500.000,-
Túngata 12: 98,9m² 4ra herbergja
íbúð á efri hæð í þríbýlishúsi. Mikið
uppgerð. Verð: 6.700.000,-
Túngata 21: 77,8 m² 4ra herbergja
risíbúð í þríbýlishúsi. Verð:
5.600.000,-
Urðarvegur 25 - Hraunprýði: 155m²

Mjallargata 8: 117,8m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Laust strax. Verð: 7.400.000,-
Seljalandsvegur 48: 188m² einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt bílskúr.
Verð: 12.700.000,-
Stakkanes 4: 144 m²  raðhús á
tveimur hæðum ásamt bílskúr. Skipti
möguleg á Eyrinni. Verð: 9.900.000,-
Stakkanes 6: 144 m² raðhús á tveim-
ur hæðum ásamt bílskúr. Skipti  á
minni eign möguleg. Verð: 10.900.000,-
Tangagata 6a: 99,7m² einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt litlum kjallara.
Verð: 6.800.000,-
Urðarvegur 58: 209m² raðhús á
þremur pöllum ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 12.500.000,-

 4-6 herbergja íbúðir
Engjavegur 31:  92,1m² 4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.900.000,-
Fjarðarstræti 4: 120m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Verð kr.
6.500.000,-
Hjallavegur 12: 113,9m² 4ra - 5
herbergja íbúð á n.h. í tvíbýlishúsi.
Tilboð óskast.
Fjarðarstræti 38: 130 m² 5 herbergja
íbúð á tveimur hæðum í þríbýlishúsi.

Silfurgata 9: 150m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
kjallara, geymslu og skúr í hjarta bæjarins. Barnavænn

stór garður. Húsið þarfnast umhyggju. Verð: 6.800.000,-

Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 herbergja íbúð á efri hæð
í tvíbýlishúsi ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,-

5-6 herbergja íbúð á 2 hæðum að
hluta í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr. Skipti
á ódýrari eign möguleg. Tilboð
óskast.
Urðarvegur 45: 131,2m² 4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð: 7.500.000,-

 3ja herbergja íbúðir

Fjarðarstræti 13: 80m² íbúð á efri
hæð í tvíbýlishúsi, tvö aukaherbergi í
risi og kjallara. Verð 5.700.000,-
Pólgata 6: 55m² risíbúð á 3. hæð,
suðurenda í fjölbýlishúsi. Mikið end-
urnýjuð. Verð: 3.900.000,-
Seljalandsvegur 67: 107m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýli. Verð: 6.000.000,-
Silfurgata 11: 56.2m² þriggja her-
bergja íbúða á 3. hæð í fjölbýlishúsi.
Öll nýlega uppgerð. Tilboð óskast.
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. Skipti á eign
á Eyrinni. 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,-
Stórholt 11: 80 m² 3ja herbergja
íbúð á 2 hæð í fjölbýlishúsi ásamt inn-

byggðum bílskúr. Verð: 6.900.000,-
Stórholt 11: 72,6m² 3ja herbergja
íbúð  á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Verð:
4.500.000,-
Túngata 3: 53m² íbúð á efri hæð
ínorðurenda.. Verð: 4.500.000,-
Urðarvegur 80: 82m² íbúð á jarðhæð
í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð 6.500.000,-

 2ja herbergja íbúðir

Grundargata 2: 50,5 m² íbúð á fyrstu
hæð í fjölbýlishúsi ásamt sér geymslu.
Verð: 3.800.000,-
Hlíf II: 50,4m² íbúð á 2. hæð í íbúðum
aldraðra. Verð: 6.100.000,-
Sundstræti 24: 69m² íbúð á jarðhæð
í þríbýlishúsi. Sér hiti, rafmagn og
inngangur. Mikið uppgerð. Verð:
4.900.000,-

 Suðureyri

Sætún 1: 180 m² einbýlishús á einni
hæð ásamt bílskúr. Verð: 5.200.000,-
Sætún 9: 136,9 m² einbýlishús á
einni hæð með bílskúr og ræktaðri
lóð. Tilboð óskast.
Aðalgata 38: 108 m² einbýlishús á
einni hæð ásamt geymslu, kjallara
og bílskúr. Verð: 2.000.000,-

Hlíf II: 50,4 m² íbúð á 4. hæð í
 íbúðum aldraðra. Verð:  5.900.000,-

Þorsteinn Jóhannesson, yfir-
læknir FSÍ er tekjuhæsti
læknirinn skv. könnun BB.

Benedikt Kristjánsson í
Vöruvali er tekjuhæsti kaup-
maðurinn skv. könnun BB.

Kristján Þór Júlíusson er
tekjuhæsti bæjarstjórinn skv.
könnun BB.

Kristinn B. Guðmundsson er
tekjuhæsti skólastjórinn skv.
könnun BB.

Tryggvi Tryggvason er tekju-
hæsti framkvæmdastjórinn
skv. könnun BB.

Magnús Erlingsson er annar
tekjuhæsti sóknarpresturinn
skv. könnun BB.

Álagningarskrár sveitarfélaga í Vestfjarðaumdæmi árið 1997

Gluggað í skattskrána

Tekju- Útsvar Heildar- Meðal-
skattur tekjur ´96  mán.tekjur

Þórólfur Halldórsson, sýslum. Vesturb. 1.571.434. 427.118. 4.642.587. 386.882.
Jónas Guðmundsson, sýslum. Bolv. 1.122.894. 390.645. 4.246.141. 353.845.
Ólafur Helgi Kjartansson, sýslum. Ísaf. 1.174.785. 432.105. 4.748.406. 395.700.
Jónas Jóhannsson, héraðsdómari 1.521.228. 498.443. 5.477.396. 456.450.
Gísli Eiríksson, Vegagerð ríkisins 843.804. 312.483. 3.433.879. 286.157.
Erling Sörsensen, Póstur og sími 746.538. 285.783. 3.140.473. 261.706.
Aðalsteinn Óskarsson, Byggðastofnun 771.418. 297.664. 3.271.033. 272.586.

Forstöðumenn
opinberra stofnana

Tekju- Útsvar Heildar- Meðal-
skattur tekjur ´96  mán.tekjur

Kristján Þór Júlíusson, Ísafjarðarbæ 1.658.737. 589.971. 6.483.198. 540.267.
Ólafur Kristjánsson, Bolungarvík 1.427.685. 477.960. 5.195.217. 432.935.
Guðm. H. Ingólfsson, Reykhólum 748.272. 289.405. 3.145.707. 262.142.
Ágúst Kr. Björnsson, Súðavík 1.145.046. 390.834. 4.342.600. 361.883.
Stefán Gíslason, Hólmavík 918.288. 337.799. 3.671.728. 305.977.
Brynjólfur Gíslason, Tálknafirði 637.977. 258.795. 2.812.989. 234.416.
Gísli Ólafsson, Vesturbyggð 1.026.861. 366.720. 3.986.087. 332.174.

Bæjarstjórar
- sveitarstjórar

Eins og fram kemur
hér að framan, litu

álagningarskrár fyrir
Vestfirði árið 1997, fyrir
skattárið 1996, dagsins

ljós undir lok síðustu viku.
Eins og undanfarin ár tók

blaðið sig til og skoðaði
skrárnar, valdi nokkra

einstaklinga af handahófi,
skipti þeim niður eftir

starfsgreinum og skoðaði

gjöld þeirra, heildartekjur
á síðasta ári og meðal

mánaðartekjur.
Niðurstaðan úr þeirri

könnun birtist hér í
opnunni. Það skal tekið

fram að þó hér sé um
álagningarskrár að ræða,

getur í einhverjum til-
fellum verið um áætlanir

að ræða á viðkomandi
einstaklinga. Þá skal þess

getið að í nokkrum
tilfellum hafa einstaklingar

skipt um starf frá síðasta
ári, en í upptalningunni

eru störf þeirra á síðasta
ári getin, enda álagn-

ingarskrárnar vegna tekna
og eigna á árinu 1996.
Þeir flokkar sem valdir

voru að þessu sinnu eru:
Skipstjórar á togurum,

skipstjórar á rækjubátum,

vöru-, leigu- og sérleyfis-
bílstjórar, verktakar,
læknar, kaupmenn,

skólastjórar - kennarar,

forstöðumenn opinberra
stofnana, bæjarstjórar-

sveitarstjórar, starfsmenn
sveitarfélaga, sóknar-

prestar, framkvæmda-
stjórar og flokkur sem

kallast ,,ýmsir�.
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Framkvæmdastjórar

Tekju- Útsvar Heildar- Meðal-
skattur tekjur ´96  mán.tekjur

Guðjón Brjánsson, framkv.stj. FSÍ 689.218. 270.048. 2.967.560. 247.297.
Pétur Sigurðsson, forseti ASV 425.907. 197.766. 2.173.253. 181.104.
Pétur Bjarnason, fræðslustj. Vestf. 1.081.682. 377.783. 4.151.462. 345.955.
Magnús R. Guðmundsson, frkv.stj. TÍ 2.170.194. 511.884. 5.625.099. 468.758.
Steinþór Friðriksson, Sjallinn o.fl. 737.492. 283.300. 3.113.187. 259.432.
Árni B. Ólafsson, Gallery Pizza 820.804. 306.170. 3.364.505. 280.375.
Ásbjörn Sveinsson, lyfsali 1.385.850. 594.829. 6.536.582. 544.715.

Tekju- Útsvar Heildar- Meðal-
skattur tekjur ´96  mán.tekjur

Arnar Kristinsson, Básafelli 1.016.580. 359.912. 3.955.077. 329.590.
Tryggvi Tryggvason, Tryco 4.472.052. 1.308.473. 14.378.824. 1.198.235.
Björgvin Bjarnason, Íshúsf. Ísf. 1.420.120. 541.251. 5.883.163. 490.264.
Einar Jónatansson, Gná 1.008.744. 361.692. 3.931.435. 327.620.
Óðinn Gestsson, Fiskiðjan Freyja 969.356. 411.433. 4.521.242. 376.770.
Aðalbjörn Jóakimsson, Bakki 2.737.023. 841.335. 9.144.946. 762.079.
Ketill Helgason, Bolfiskur 579.161. 300.992. 3.271.652. 272.638.

Tekju- Útsvar Heildar- Meðal-
skattur tekjur ´96  mán.tekjur

Þórunn Gestsdóttir, aðstm. bæj.st. Ísafj.b. 630.087. 253.816. 2.789.187. 232.432.
Jón Tynes, félagsmálstj. Ísafj.bæjar 988.127. 352.101. 3.869.242. 322.437.
Hermann Skúlason, hafnarstj. Ísaf.b. 891.257. 326.168. 3.584.264. 298.689.
Rúnar Vífilsson, skóla-/mennfltr. Ísaf.b. 781.931. 298.746. 3.247.239. 270.603.
Halldór Benediktsson, skrifst.stj. Bolv. 456.336. 208.385. 2.265.054. 188.754.
Guðfinnur G. Þórðarson, bæjartfr. Bolv. 763.128. 293.528. 3.190.522. 265.877.
Ármann Jóhannesson, bæjarvfr. Ísaf.b. 702.333. 313.987. 3.450.407. 287.534.

Starfsmenn
sveitarfélaga

Tekju- Útsvar Heildar- Meðal-
skattur tekjur ´96  mán.tekjur

Agnes M. Sigurðardóttir, Bolungarvík 536.010. 230.651. 2.507.076. 208.923.
Gunnar Björnsson, Holti Önundarfirði 559.007. 252.592. 2.775.736. 231.311.
Magnús Erlingsson, Ísafirði, Súðavík 747.292. 285.990. 3.142.747. 261.896.
Guðrún Edda Gunnarsdóttir, Þingeyri 87.793. 104.951. 1.153.308. 96.109.
Baldur Vilhelmsson, Vatnsfirði 989.096. 348.495. 3.872.167. 322.680.
Valdimar Hreiðarsson, Suðureyri 733.370. 282.992. 3.109.802. 259.150.
Sigríður Óladóttir, Hólmavík 687.907. 274.317. 2.981.707. 248.476.

Sóknarprestar

Ýmsir einstaklingar

Tekju- Útsvar Heildar- Meðal-
skattur tekjur ´96  mán.tekjur

Anna G. Edvardsdóttir, skólastj. GB 501.305. 220.865. 2.400.707. 200.059.
Kristinn B. Guðmundsson, skólastj. GÍ 1.065.795. 373.422. 4.103.539. 341.962.
Björn Teitsson, skólameistari FVÍ 775.779. 293.810. 3.228.681. 269.057.
Jón Reynir Sigurvinsson, aðst.skm. FVÍ 900.779. 328.123. 3.605.747. 300.479.
Bergljót Jónsdóttir, skólastj. GS 585.796. 239.002. 2.655.578. 221.298.
Sigríður Ragnarsdótir, skólastj. TÍ 515.804. 222.444. 2.444.440. 203.703.
Guðrún B. Magnúsdóttir, skólastj. TB 331.086. 173.625. 1.887.228. 157.269.

Skólastjórar
- kennarar

Tekju- Útsvar Heildar- Meðal-
skattur tekjur ´96  mán.tekjur

Guðni Á. Sigurðsson, læknir FSÍ 1.369.703. 456.848. 5.020.308. 418.359.
Helgi Sigmundsson, læknir HSÍ 946.793. 367.655. 4.040.165. 336.680.
Friðný Jóhannesdóttir, læknir HSÍ 602.804. 252.206. 2.771.495. 230.958.
Þorsteinn Jóhannesson, yfirlæknir FSÍ 2.635.917. 810.571. 8.907.374. 742.281.
Sigurjón Guðmundsson, tannl. HSÍ 1.779.115. 569.235. 6.255.330. 521.277.
Viðar Konráðsson, tannlæknir HSÍ 1.339.373. 448.522. 4.928.813. 410.734.
Hafliði Elíasson, tannl. Bolungarvík 490.026. 217.734. 2.366.674. 197.223.

Læknar

Tekju- Útsvar Heildar- Meðal-
skattur tekjur ´96  mán.tekjur

Benedikt Kristjánsson, Vöruval 1.076.689. 380.549. 4.136.402. 344.700.
Ruth Tryggvason, Gamla bakaríið 854.208. 315.339. 3.465.264. 288.772.
Jónas Gunnlaugsson, BJT 559.980. 234.571. 2.577.703. 214.809.
Svanlaug Guðnadóttir, Krisma 35.000. 90.459. 994.055. 82.838.
Bjarni Jóhannsson, Laufið 182.626. 132.423. 1.439.380. 119.948.
Dýrfinna Torfadóttir, Gullauga 112.065. 111.614. 1.226.528. 102.210.
Svanbjörn Tryggvason, Bimbó 275.973. 156.608. 1.720.097. 143.414.

Kaupmenn

Tekju- Útsvar Heildar- Meðal-
skattur tekjur ´96  mán.tekjur

Elías Sveinsson, Ísafirði 8.250. 86.859. 954.495. 79.541.
Guðni G. Jóhannesson, Ísafirði 244.432. 147.950. 1.625.824. 135.485.
Valdimar L. Gíslason, Bolungarvík 23.703. 92.493. 1.005.359. 83.780.
Guðmundur H. Kristjánsson, Bolungarv. 88.788. 136.952. 1.488.609. 124.051.
Ásgeir Sigurðsson, Ísafirði 55.536. 96.096. 1.056.000. 88.000.
Jón J. Jónsson, Ísafirði 0. 74.291. 816.385. 68.032.
Ólafur R. Sigurðsson, Ísafirði 375.231. 184.515. 2.027.637. 168.970.

Tekju- Útsvar Heildar- Meðal-
skattur tekjur ´96  mán.tekjur

Garðar Sigurgeirsson, Súðavík 137.145. 117.196. 1.302.178. 108.515.
Eiríkur Kristófersson, Ísafirði 752.165. 287.327. 3.157.440. 263.120.
Ágúst Gíslason, Ísafirði 681.957. 269.702. 2.963.758. 246.980.
Ingvar Ástmarsson, Bolungarvík 910.343. 334.383. 3.634.598. 302.883.
Kristján B. Guðmundsson, Ísafirði 161.882. 125.289. 1.376.802. 114.733.
Bjarndís Friðriksdóttir, Ísafirði 658.535. 261.625. 2.875.000. 239.583.
Guðmundur Óli Kristinsson, Bolungarv. 167.423. 128.204. 1.393.522. 116.127.

Tekju- Útsvar Heildar- Meðal-
skattur tekjur ´96  mán.tekjur

Jón Guðmann Guðmundsson, Ísafirði 3.333.748. 1.049.523. 11.533.220. 961.102.
Gísli Jón Kristjánsson, Ísafirði 517.262. 290.934. 3.197.077. 266.423.
Sigurður Bjarni Hjartarson, Bolungarvík 330.426. 244.610. 2.658.804. 221.567.
Björn Elías Ingimarsson, Hnífsdal 2.147.952. 740.282. 8.134.967. 677.914.
Arnar Kristjánsson, Ísafirði 0. 137.374. 1.509.604. 125.800.
Tryggvi Guðmundsson, Ísafirði 2.298.903. 769.042. 8.451.011. 704.251.
Jóhann Sigfússon, Ísafirði 971.057. 406.237. 4.464.143. 372.012.

Tekju- Útsvar Heildar- Meðal-
skattur tekjur ´96  mán.tekjur

Guðbjartur Ásgeirsson, Guðbjörg 2.072.284. 750.447. 8.246.670. 687.223.
Gunnar Arnórsson, Júlíus Geirm. 2.064.383. 716.579. 7.874.495. 656.208.
Örn Stefánsson, Skutull 2.877.420. 921.798.10.129.648. 844.137.
Barði Ingibjartsson, Bessi 1.369.318. 557.341. 6.192.678. 516.057.
Jónatan Ásgeirsson, Andey 1.163.955. 442.219. 4.913.544. 409.462.
Páll Halldórsson, Páll Pálsson 1.342.629. 581.727. 6.392.604. 532.717.
Skarphéðinn Gíslason, Orri 1.185.130. 475.376. 5.223.912. 435.326.

Skipstjórar
á togurum

Skipstjórar
á rækjubátum

Vöru-, leigu- og
sérleyfisbílstjórar

Verktakar
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Svolítið óhefðbundin
embættismannafjölskylda...
Svolítið óhefðbundin
embættismannafjölskylda...

Að Urðarvegi 30 á Ísafirði býr ung og falleg fjölskylda,
hjón innan við þrítugt ásamt tæplega sex ára dóttur og
liðlega ársgamalli tík af Labrador-kyni. Ekki er liðið fullt
ár frá því að þau komu og settust að hér á Ísafirði (tíkin
kom reyndar á heimilið um áramót). Ókunnugir sem sjá
ungu hjónin á gangi í bænum eða skokkandi einhvers
staðar úti í náttúrunni búast kannski síst við því að hér
séu tveir embættismenn á ferð. Það er að vísu ekki ný-
lunda hér á Ísafirði þessi árin að hitta fyrir ungan og glað-
legan prest, en hitt kemur e.t.v. á óvart að unga og bros-
hýra konan skuli vera skattstjórinn sjálfur.

Þessi ungu hjón þjóna sumsé með nokkrum hætti
tveimur herrum, eins og það hefur verið orðað, en að vísu
hvorum í sínu lagi og sitt í hvoru lagi, þannig að ekki
kemur til árekstra. Enda eru þeir, herrarnir báðir sem
þjónað er, hornsteinar samfélagsins, hvor á sinn hátt.
Sigríður Björk Guðjónsdóttir er skattstjóri Vestfjarða-
umdæmis og hefur á sinni könnu að menn gjaldi keisar-
anum það sem keisarans er. Séra Skúli Ólafsson er aðstoð-
arpresturinn nýi í Ísafjarðarprestakalli og hefur því hinn
þáttinn með höndum.

Dóttir þeirra Sigríðar Bjarkar og séra Skúla heitir Ebba
Margrét og byrjar í grunnskóla í haust. Yngst á heimilinu
og samt fulltíða er tíkin Stjarna, kolsvört og gljáandi með
litla hvíta stjörnu á bringunni, stórvaxin og vingjarnleg
eins og venja er um hunda af hennar kyni. Grunur leikur
á að nú sé hún tík ekki einsömul og verði til þess að enn
fjölgi í fjölskyldunni áður en langt um líður.

Jól og áramót
hjá skattinum

Þegar ég heimsæki þessa
ungu fjölskyldu í raðhúsinu
uppi við Stórurð er ágúst-
mánuður genginn í garð, eina
ferðina enn. Skattskráin hefur
verið lögð fram og álagning-
arseðlarnir eru komnir í póst-
inum. Einskonar jól og áramót
hjá skattinum. Væntanlega
strembnustu dagar ársins hjá
skattstjórum landsins, eða
hvað?

„Já, það er óhætt að segja.
Nú hefur árið verið gert upp og
það sem unnið hefur verið á
starfsárinu hefur nú litið dags-
ins ljós. Og þá verðum við jafn-
framt að standa gjaldendum
reikningsskil þess, hvers vegna
við gerðum einmitt það sem
við gerðum“, segir Sigríður
Björk.

– Er það erfitt?
„Já, það getur verið það.“
– Mikið um að menn komi

vaðandi á Skattstofuna og rífi
kjaft?

„Fólk hefur oft mjög ákveðn-
ar skoðanir, skulum við segja,
án þess kannski að það sé bein-
línis að rífast. Í rauninni get ég
oft verið mjög sammála þessu
fólki, en því má ekki gleyma,
að við erum að starfa eftir lög-
um, við erum bundin af lögun-
um og svigrúm okkar til túlk-
unar á þeim er takmarkað.“

Námslok í Danmörku
Séra Skúli Ólafsson er guð-

fræðingur að mennt eins og
nærri má geta, en Sigríður

Björk er lögfræðingur. Skúli
stundaði nám sitt framan af
við Háskóla Íslands en tók
síðasta hluta þess í Kaup-
mannahöfn og lauk þar embætt-
isprófi vorið 1996. „Þetta
seinkaði mér ofurlítið, því að
úti þurfti ég að taka viðameiri
kúrsa en ella hefði verið hér
heima“, segir hann. Sigríður
útskrifaðist úr lagadeild Há-
skóla Íslands og starfaði síðan
hjá embætti ríkisskattstjóra í
tvö ár áður en hún fór til
framhaldsnáms í Kaupmanna-
höfn veturinn 1995-96. Eftir
heimkomuna var hún svo aftur
tvo mánuði hjá ríkisskattstjóra
áður en hún var skipuð skatt-
stjóri Vestfjarðaumdæmis frá
1. október á síðasta ári, til fimm
ára í samræmi við ný lög um
embættismenn ríkisins.

Vestfirðingar sáttir
við að lúta konum?

Sigríður mun vera önnur
konan sem skipuð er í embætti
skattstjóra hérlendis. Hin er
Elín Árnadóttir, sem einnig var
skattstjóri hér vestra og lét af
starfi í árslok 1995. „Vestfirð-
ingar eru kannski eitthvað
afslappaðri gagnvart konum en
aðrir landsmenn“, segir Sig-
ríður og það rifjast upp um leið
að Hjördís Hákonardóttir var
sýslumaður á Hólmavík á sín-
um tíma, fyrst kvenna til að fá
skipun í slíkt embætti. Eftir að
Elín Árnadóttir hætti sem
skattstjóri Vestfjarðaumdæmis
var Pétur Ólafsson settur tíma-
bundið og sat í níu mánuði.
„Hann ætlaði sér aldrei að vera

hér til frambúðar, heldur var
hann hér þangað til ákvörðun
hafði verið tekin um skipun
nýs skattstjóra.“

Öllum óskyld í
ljónagryfjunni

Foreldrar sr. Skúla eru bisk-
up Íslands, herra Ólafur Skúla-
son, og eiginkona hans, Ebba
Guðrún Sigurðardóttir. For-
eldrar Sigríðar eru Guðjón
Valdimarsson flugvirki og Ing-
unn Þorsteinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Verkakvennafé-
lagsins Framsóknar. Þau Sig-
ríður og Skúli eru bæði Reyk-
víkingar að uppruna, Sigríður
meira að segja í þriðja lið í
aðra ættina. Reyndar átti hún
heima í Hafnarfirði í tíu ár.
Hvorugt þeirra á ættir að rekja
til Vestfjarða, svo að þau viti
til. Engir sem eru bornir og
barnfæddir hér vestra hafa
minnst á neinn skyldleika og
eru þó Vestfirðingar manna
áhugasamastir og fróðastir um
slíka hluti. Stundum er jafnvel
því líkast sem flestir Reykvík-
ingar séu Vestfirðingar að upp-
runa eða a.m.k. í annan eða
þriðja lið og vita þá jafnan vel
af því. Í samtali okkar kemur
fram sá gamli og nýi sannleik-
ur, að Vestfirðir og kannski
sérstaklega Ísafjörður hafa
löngum verið eins konar útung-
unarstöð fyrir höfuðborgar-
svæðið, einkum fyrir marga þá
sem helst eru áberandi, hávaða-
samir og fyrirferðarmiklir í
þjóðlífinu. Ísfirðingar eru
þekktir fyrir að draga fólk í
dilka eftir æskuslóðum á norð-

anverðum Vestfjörðum, eftir
því hvort þær slóðir eru í
Grunnavík eða Sléttuhreppi, í
Aðalvík eða á Hornströndum
eða inni í Djúpi. Eða svo er
sagt. En unga fjölskyldan á
Urðarveginum kom hingað
öllum óskyld og ókunnug. Ég
spyr hvernig nýja skattstjór-
anum hafi þótt að koma hingað
í þetta sérstæða samfélag og
taka hér í sjálfri ljónagryfjunni
Ísafirði við embætti sem jafnan
í sögunni hefur haft á sér
nokkurn blæ óvinsælda...

„Það var ákaflega gott að
koma hingað og við erum mjög
ánægð á Ísafirði. Samfélagið
er mjög notalegt og raunar allt
öðruvísi en ég hafði gert mér í
hugarlund og öðruvísi en fyrir
sunnan. Og mér líður margfalt
betur hér en í Danmörku, þrátt
fyrir öll „gæðin“ þar“, segir
Sigríður.

Nálægðin við fólkið
– Að hvaða leyti er samfé-

lagið hér helst frábrugðið því
sem þú áttir að venjast?

„Það er nálægðin við fólkið.
Hér ræði ég við fólk augliti til
auglitis um fjármál þess og
skattamál, fer svo út að versla
og hitti sama fólkið þar, og
síðan hitti ég enn sama fólkið
inni á flugvelli. Þetta er nokkuð
sem ég átti ekki að venjast í
Reykjavík.“

– Þar hefurðu verið að fást
við dauðar tölur og nöfn á
blöðum...

„...en hér er það fólk. Í því
liggur mesti munurinn. Og svo
þetta notalega andrúmsloft. Hér
heilsar maður jafnan mörgum

á förnum vegi. Hér er fólk fljótt
að kynnast. Í Reykjavík kast-
arðu yfirleitt ekki kveðju á
fimm eða tíu manns á leiðinni
heim úr vinnunni, eins og hér á
Ísafirði. Ég finn ekki fyrir því
að vera hér utanaðkomandi
manneskja. Okkur hefur verið
tekið ákaflega vel, enn sem
komið er að minnsta kosti!“

Kannski sýslu-
maður seinna?

– Nú ertu bráðung af virðu-
legum embættismanni að vera
og þar að auki kona og allsendis
ólík hinum dæmigerða kerfis-
karli að sjá. Var þetta ekkert
stór biti að vera skipuð skatt-
stjóri svona fljótt?

„Jú, – jú reyndar“, segir Sig-
ríður dálítið hikandi og hlær.
„Það var margt sem ég þurfti
að læra. Ég hafði allt öðruvísi
reynslu hjá embætti ríkisskatt-
stjóra. Sú reynsla nýtist mér að
vísu mjög vel, en ég vann meira
í lagatextunum sjálfum, bæði
við að semja og túlka lagatexta
og vinna að greinargerðum og
álitsgerðum. Hér er ég aftur á
móti að vinna í grunninum að
þessu öllu, sjálfum framtöl-
unum. Áður var mitt hlutverk
frekar að vinna með mál eftir
að skattstjórar höfðu lokið sinni
meðferð. Þetta er í rauninni
eðlisólíkt starf.“

– Mér dettur í hug að spyrja,
úr því að við erum nú einmitt
stödd í skattstjórabústaðnum
þar sem Ólafur Helgi Kjart-
ansson bjó áður en hann varð
sýslumaður – heldurðu að þú
verðir kannski líka sýslumaður

þegar fram líða stundir...?
„Það er vonandi! Ég gæti

vel hugsað mér það!“ segir
Sigríður hlæjandi. „Annars eru
skattarnir mitt fag. Að vísu tók
ég ýmsa aðra kúrsa í Dan-
mörku, en skattarnir eiga hug
minn allan, þannig að ég veit
ekki hvort ég fer nokkurn tíma
úr því kerfi aftur.“

Þær yngri í fjölskyldunni
Þær yngstu á heimilinu koma

inn og slást í félagsskapinn.
Ebba Margrét fylgist dálítið
forvitnisleg með þessum ein-
kennilega gesti sem otar litlu
svörtu hylki að hverjum þeim
sem opnar munninn, rétt eins
og hann eigi að gjöra svo vel
og fá sér bita. Tíkin Stjarna er
alveg ófeimin en þó kurteis og
reyndar sú eina í fjölskyldunni
sem leitast við að kyssa gestinn.
„Hún vill alltaf fá knús“, segir
Ebba Margrét til útskýringar.

„Við eignuðumst stúlkuna
okkar þegar við vorum bæði í
námi“, segir Sigríður Björk.
„Síðan hefur hún druslast með
okkur um víðan völl, milli
landa og milli landshluta og
staðið sig með mikilli prýði.“

Samstarfið við séra
Magnús í mótun

Séra Skúli var sl. vor kosinn
aðstoðarprestur séra Magnúsar
Erlingssonar í stóru og anna-
sömu prestakalli, sem skiptist
í þrjár sóknir, Ísafjarðarsókn,
Hnífsdalssókn og Súðavíkur-
sókn. Íbúarnir í sóknunum
þremur eru kringum fjögur
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þúsund talsins. Hvernig finnst
honum að vera kominn til
prestsstarfa hér?

„Það er nú tæpast komin
mikil reynsla á það ennþá. Ég
brá mér utan eftir rúma tvo
mánuði í starfi og er nýkominn
aftur. Undirbúningurinn stend-
ur enn yfir og ég er í rauninni
um þessar mundir að móta
starfið í samvinnu við séra
Magnús. Langmestur hluti
prestsstarfsins fer fram yfir
vetrartímann, svo sem æsku-
lýðsstarf, kirkjuskóli og ferm-
ingarundirbúningur, starf á
sjúkrahúsinu og tengslin við
grunnskólana á svæðinu. Við
Magnús erum að vinna að
skipulagningunni og sjá hvern-
ig við getum komið fagnaðar-
erindinu til skila með sem best-
um hætti og hvernig við eigum
að skipta með okkur verkum.
Þetta er erfitt prestakall miðað
við fólksfjölda, eins og Magnús
og forverar hans hafa bent á.
Aðstæðurnar í sóknunum
þremur eru á margan hátt
ólíkar. Annars vegar er talsvert
fjölmennur kaupstaður, þar
sem er Ísafjörður sjálfur, og
síðan þorpin Hnífsdalur og
Súðavík. Félagsleg aðstoð á
þessu svæði er lítil, þannig að
stærri hluti af slíku starfi hvílir
á herðum prestsins en víða
annars staðar. Sitthvað fleira
má benda á, svo sem samgöng-
ur og annað, sem gerir þetta
prestakall erfiðara en ýmsar
fjölmennari sóknir í öðrum
landshlutum, t.d. í Reykjavík.“

Margt á döfinni
– Það sem kannski helst

blasir við almenningi í störfum
sóknarpresta eru hinar hefð-
bundnu kirkjulegu athafnir,
eins og messur, skírnir, ferm-
ingar, giftingar og jarðarfarir.
En svo er allt hitt sem síður ber
fyrir augu...

„Já, það sem þú taldir upp er
einmitt toppurinn á ísjakanum,
ef svo má segja. Ekki síst hér,
þar sem aukaverkin svokölluðu
eru hlutfallslega minni þáttur í
hinni eiginlegu þjónustu prests-
ins en í fjölmennari sóknum,
þar sem presturinn er aðeins
einn. Starf prestsins er þannig
í raun, að það er ákaflega mikið
undir þeim komið sem því
gegnir hverju sinni. Það sem
við séra Magnús ætlum okkur
að gera, nú þegar við erum
orðnir hér tveir, er að hrinda af
stað ýmiskonar æskulýðsstarfi
á kvöldin og reyna af fremsta
megni að koma til móts við
börnin og unglingana í þessum
sóknum. Ég verð með tíma inni
á stundaskránni í grunnskól-
unum í Súðavík og Hnífsdal
og mig dreymir um að geta
orðið kennurunum í grunnskól-
anum hér á Ísafirði eitthvað
innan handar með kristinfræði-
kennslu. Við ætlum að gefa út
litla bæklinga og kynna hvað
er á döfinni hverju sinni. Við
ætlum að verða með fræðslu-
námskeið. Það er margt sem
við ætlum okkur að gera. Við
njótum þess kannski að vera á
nokkuð svipuðu reki hvað aldur
varðar og erum mjög spenntir
að geta látið ýmsa drauma og
væntingar rætast í starfinu. Það
veitir í rauninni mikið svigrúm
að hafa ekki meiri aukaverk en
raun ber vitni. Við verðum
alltaf með fasta tíma á Hlíf og
á sjúkrahúsinu og með viðtals-
tíma bæði fyrir og eftir hádegi.
Starfið er vissulega umfangs-

mikið, en langmest er það undir
þeim komið sem sinnir því á
hverjum tíma.“

– Þú verður einnig áfram
með svolitla kennslu í Fram-
haldsskóla Vestfjarða, þar sem
þú kenndir síðasta vetur...

„Já, ég var aðeins að kenna
þar og held því áfram. Hér er
fordæmi fyrir því að prestar
stundi skólakennslu jafnframt
sínum eiginlegu kennimanns-
störfum. Séra Magnús er eini
klerkurinn hér um árabil sem
hefur ekki fengist við kennslu
með prestsstarfinu. Bæði sr.
Karl V. Matthíasson og sr.
Jakob Ágúst kenndu við skóla
hér, svo að einhverjir séu
nefndir.“

Stundar skatt-
stjórinn skyttirí?

Samtalið beinist að tóm-
stundum og áhugamálum utan
við hin opinberu störf. Það
hlýtur eiginlega að vera tóm
lygi, sem gesturinn hefur heyrt,
að Sigríður Björk Guðjónsdótt-
ir prestsfrú hafi sérstakan áhuga
á byssum og stundi skotfimi
og skyttirí þegar færi gefst. Eða
fer hún kannski með alvæpni á
rjúpnaveiðar á haustin...?

„Jú, þetta er rétt“, segir hún.
„Að vísu hef ég ekki mikla
reynslu af rjúpnaveiðum. Hins
vegar hef ég stundað markfimi.
Svo fórum við hjónin í sjó-
fuglaveiði í vor hér fyrir vestan.
Skúli reyndi þá þessa íþrótt í
fyrsta sinn og stóð sig með
ágætum. Ég hef ekki fengist
mikið við að skjóta bráð en ég
hef mikinn áhuga á byssum.
Faðir minn er nýfarinn að safna
skotvopnum og við feðginin
deilum því áhugamáli. Ég á
riffil og tvær haglabyssur og
svo fer ég vonandi að eignast
skammbyssu líka. Það er að
vísu einhver tregða að veita
mér leyfi fyrir slíku. Ég á eftir
að fara í frekari próf.“

– Starfarðu með Skotfélagi
Ísafjarðar?

„Ég hef nú ekki gert það enn
sem komið er. Ég hef hreint
ekki haft tíma til þess. Síðasta
árið hefur farið í þrotlausa
vinnu og varla gefist tími til
nokkurs annars. En þegar em-
bættisverkin fara að slípast
meira hjá mér, þegar ég get
farið að skipuleggja tíma minn
betur og raða verkefnunum
betur niður á árið, þá fer ég
kannski að hafa ofurlítinn frí-
tíma og mun þá að sjálfsögðu
leggja frekari rækt við þetta
áhugamál.“

�Aksjón�-manneskja
– Kepptirðu í skotfimi þegar

þú varst fyrir sunnan?
„Nei, ég hef aldrei keppt í

skotfimi og hef enga sérstaka
þörf fyrir keppni. Að vísu fékk
ég einu sinni að reyna mig í
kvartmílu í gamla daga. Ég er
með mikla bíladellu“, segir
Sigríður Björk, skattstjóri Vest-
fjarðaumdæmis.

– Í kvartmílu...???
„Það var nú bara til gamans

gert og ég stóð mig ekki mjög
vel! En ég er einkabarn og það
skýrir kannski að áhugamálin
eru fjölbreytt og ekki mjög
hefðbundin. Ég er ekkert sér-
lega mikið fyrir húshald og þess
háttar. Ég er meira fyrir „ak-
sjón“, ef ég mætti nota það
orð.“

– Kannski þú stundir þá líka

Stjarna er svo mikið fyrir knús, segir Ebba Margrét.

... og svo fer ég vonandi að
eignast skammbyssu líka.

Ég er meiri Dani í
mér en konan...

fallhlífarstökk...
„Nei. En ég hugsa mér að

taka mótorhjólapróf með tíð
og tíma,“ segir Sigríður og
brosir ísmeygilega. „Annars
vorum við reyndar í alvöru á
leiðinni í fallhlífarstökk á sín-
um tíma, en þá kom litla stúlkan
okkar til sögunnar.“

– Datt mér ekki í hug!
„Já, þetta er allt skylt hvað

öðru. Kraftur og hraði og ak-
sjón! En ég hef engan áhuga á
því að taka þátt í keppni eða
vinna til verðlauna. Ég er það
sem kallað er „jack of all trades
but master of none“ – mér
finnst gaman að prófa sem flest
án þess að þurfa að vera mest
eða best. Ég vil vera virk á
ýmsum sviðum en þarf ekki að
stefna að verðlaunum. Ég
hleyp, svo dæmi sé tekið, en ég
tek ekki þátt í maraþonhlaupi.
Ég stunda skotfimi, en ég keppi
ekki. Ég hef gaman af bílum,
en ég keppi ekki í akstursíþrótt-

um. Það hentar mér einfaldlega
ekki að taka eitt atriði út úr og
einbeita mér að því.“

Sr. Skúli meira fyrir
að matreiða bráðina

en veiða hana
– Ert þú líka mikið fyrir

aksjón, séra Skúli? Hefur þú
keppt í kvartmílu?

Þá hlæja hjónin bæði. „Nei,
ég hef ekki keppt í kvartmílu.
Annars hefur konan svolítið
verið að draga mig út í þessa
hluti. Mér finnst ekki hægt
annað en taka þátt í skotveið-
inni með henni. Yfirleitt er það
nú karlinn á heimilinu sem
hefur áhugamál af þessu tagi
og veiðir í matinn en konan
matreiðir bráðina. Ég hafði að
vísu gaman af því að fara á
veiðarnar með henni í vor, en
mín áhugamál eru nú frekar á
rólegri nótunum. Ég les mikið
og hef gaman af því að elda.“

– Hvað eldarðu helst? Hvað
er vinsælast hjá þér og þeim
sem njóta eldamennsku þinnar?

„Ég reyni að nýta það sem er
gott og ferskt hverju sinni. Ég
hef haft nóg að gera við að
föndra við þessa fjörutíu svart-
fugla sem við fengum í frysti-

kistuna eftir skyttiríið í vor og
þykist hafa náð nokkurri leikni
í þeirri matreiðslu. En ég hef
gaman af því að fást við fisk og
kjöt og raunar hvað sem er.“

– Tíkinni Stjörnu er kannski
ætlað það hlutverk að sækja
bráðina í veiðiferðum...

„Já, meðal annars“, segja
hjónin bæði. „En hún er líka til
heimilisbrúks. Hún er félagi
fyrir stelpuna okkar,“ segir
Sigríður.

Guðfræði og skokk
„Labradorhundar eru afar

fjölhæfir“, segir Skúli, „og
Stjörnu er vissulega ætlað að
taka virkan þátt í þessu áhuga-
máli fjölskyldunnar. En ég fyrir
mitt leyti hef ekki síður ánægju
af því að vera úti í náttúrunni í
friðsamlegum erindagerðum,
án þess að vera að skjóta neitt.
Ég fer út að skokka þegar tími
gefst og við hjónin bæði og hef

gengið talsvert hér um nágrenn-
ið. Hvað áhugamál varðar er
ég annars svo heppinn að hafa
mikinn áhuga á því sem ég er
að fást við hverju sinni, þannig
að sérstök áhugamál þurfa ekki
að vera öllu fleiri. Mér finnst
mjög skemmtilegt að lesa
guðfræði og glíma við þær
spurningar sem hún vekur.“

Talið berst aftur að Ísafirði,
landslaginu, fjöllunum, snjón-
um. Er ekkert erfitt að venjast
þessu landslagi, sem er svo
ólíkt Reykjavík, að ekki sé
minnst á hina flötu Danmörku,
þar sem jafnvel skíðaskálinn á
Seljalandsdal væri svífandi í
loftinu langt yfir landsins hæsta
tindi?

Með fjall í garðinum
„Nei“, segir Sigríður ákveð-

in. „Mér skilst að það sé aðeins
um tvo kosti að ræða. Annað
hvort kanntu strax vel við þig
hérna á milli fjallanna eða þú
þolir það ekki. Mér líkar þetta
mjög vel og finnst það notalegt.
Ég er ekki hrædd við snjóflóð
á þessum stað, enda værum
við þá ekki með stelpuna hér ef
svo væri. Það er bara gaman að
hafa fjall í garðinum.“

Skúli tekur undir þetta. Hann

kann að meta bæði bæinn og
fólkið. „Það var dálítið sérstakt
að koma aftur til Reykjavíkur
frá Kaupmannahöfn. Þá þótti
mér Reykjavík svo agnarsmá.
Aftur á móti er Reykjavík stór
og mikil þegar komið er þangað
frá Ísafirði. Þetta er svo afstætt.
Þess vegna er skiljanlegt að
það sé þó nokkurt stökk frá
Kaupmannahöfn til Ísafjarðar.
Staður eins og Reykjavík á sér
ólíkar hliðar eftir því hvaðan
þangað er komið, jafnvel þó að
maður sé alinn þar upp. Það
liggur við að Reykjavík sé
fráhrindandi miðað við ná-
lægðina við fólkið hérna fyrir
vestan. Það er notalegt að vera
í svona litlu samfélagi, að
þekkja svo marga og hafa svo
greiðan aðgang að fólki í öllum
stéttum eins og hér.“

Skipt um hlutverk
 „Fram til þessa höfum við

alltaf verið sunnan megin
borðsins í landsbyggðarum-
ræðunni hér á landi, ef svo má
segja“, heldur sr. Skúli áfram.
„Nú er allt í einu skipt um
hlutverk og við erum farin að
skilja hina hlið málanna. Nú er
ég skyndilega orðinn talsmaður
allt annarra sjónarmiða í sam-
tölum við kunningjana syðra
og farinn að verja það með
kjafti og klóm sem ég hafði
áður jafnvel fussað og sveiað
yfir. Það er ákaflega lærdóms-
ríkt og þroskandi að fá svona
tækifæri til þess að búa í
gjörólíku umhverfi.“

– En veturinn hér...
Skúli: „Við komum hingað

að hausti og fengum strax
veturinn yfir okkur. Mér þótti
stundum nóg um þegar ég var
að berjast gegnum skaflana í
öskrandi byl. Þeir sem ég mætti
á leiðinni kölluðu þá í gegnum
veðrið að þetta væri nú hreint
ekki neitt!“

Sigríður: „Við erum mjög
ánægð með þennan landshluta.
Hér er bæði fallegt og skemmti-
legt að vera.“

Eitt reyklaust herbergi
í leikskólanum

Ebba Margrét tekur undir að
það sé ágætt að eiga heima á
Ísafirði. Að vísu stundum
gaman og stundum ekki, eins
og gengur. Þannig var það líka
í Danmörku. „Henni fannst
betri seinni staðurinn þar sem
við bjuggum í Kaupmanna-
höfn“, segir móðir hennar. „Þar
var meira af Íslendingum og
þar kynntist hún fleiri börnum.
Fyrst ætluðum við að forðast
að búa í Íslendinganýlendu en
svo fannst okkur betra að flytj-
ast þangað sem hún gæti eign-
ast fleiri félaga. Henni fannst
hræðilegt að vera á fyrri
staðnum. Þar var hún á leik-
skóla þar sem var aðeins eitt
reyklaust herbergi!“

„Hér á Ísafirði er nóg af
tækifærum fyrir alla“, segir
Skúli. „Mér finnst ómetanlegt
að hafa átt þess kost að kenna
bæði við grunnskólann og
framhaldsskólann á síðasta
vetri. Þar gafst mér gott tæki-
færi til þess að kynnast bænum
og fólkinu og bæjarbragnum,
að vera inni á fjölmennum
vinnustöðum og komast í kynni
við fjöldann allan af ungmenn-
um sem heilsa manni síðan á
förnum vegi. Það er góð reynsla
að fá tækifæri til þess að spreyta

sig á ýmsum sviðum, áður en
maður leggur eitthvað eitt fyrir
sig.“

– Mikill munur á lífsháttum
og lífskjörum fólks í Danmörku
og á Íslandi, í Kaupmannahöfn
og á Ísafirði?

„Lægst launuðu störfin eru
meira metin og betur launuð í
Danmörku en hér. Við getum
ekki horft framhjá því“, segir
Sigríður.

Skúli: „Íslendingar eru mjög
ólíkir Dönum.“

Sigríður: „Íslendingar eru
miklu jákvæðari. Þegar ég fór
utan til Danmerkur var ég
eldheitur Evrópusinni, átti sæti
í stjórn Evrópusamtakanna og
vildi fá Ísland í EB og ekkert
múður. En það var fljótt að
breytast. Þarna úti las ég þjóð-
skáldin af kappi og einkum Jón-
as Hallgrímsson og vildi bara
komast heim til Íslands aftur
og get ekki hugsað mér að búa
annars staðar.“

Pulsa á Strikinu
„Ég er meiri Dani í mér en

konan“, segir Skúli. „Um dag-
inn millilenti ég í Danmörku á
leiðinni heim frá Hong Kong
og þurfti að bíða á Kastrup-
flugvelli í þrjá tíma. Ég gat
ekki á mér setið að skreppa á
Strikið, líta aðeins á mannlífið
og kaupa mér pulsu! Ég er mjög
hrifinn af Kaupmannahöfn. Það
er að vísu þjóðsaga að Danir
séu mjög opnir og mannblendn-
ir. Þeir eru það alls ekki og
halda sig mikið út af fyrir sig.
En þeir eru mjög skemmtilegt
fólk þegar maður er búinn að
kynnast þeim. Þar á borgar-
menningin miklu dýpri rætur
en hér heima. Við Íslendingar
erum nýfluttir á mölina og það
er ekki svo algengt að finna
hér þriðju kynslóð sem lifir í
þéttbýli, eins og t.d. konan mín.
Það er eins og við séum ekki
enn búin að laga okkur að slíku
umhverfi. Í Danmörku blasir
það við hversu verkaskiptingin
og sérhæfingin eru miklu skýr-
ari og skipulagið meira en hjá
okkur. Á móti kemur að Íslend-
ingar eru alla jafna fjölhæfari.“

Sigríður: „Hlutirnir eru
þyngri í vöfum í Danmörku.“

Skúli: „Já, við erum sveigj-
anlegri og litskrúðugri en
Danir. Það er auðveldara að
sjá á Baunanum hvaða starfi
hann gegnir, í hvaða stétt hann
er eða hver menntun hans er.
Þess gætir ekki svo mjög hjá
Íslendingum, ekki ennþá. Við
erum meira lifandi.“

Ég sé í anda...
Við höldum áfram að spjalla

um jafnólík fyrirbæri og Dani
og Íslendinga, dönskukennslu
á Ísafirði, matargerð og byssur
á meðan við bíðum eftir Hall-
dóri ljósmyndara. Og þegar ég
skömmu síðar ek í rólegheitum
sem leið liggur niður Bæjar-
brekkuna sé ég í anda leður-
klæddar mannverur tvímenna
fram úr mér á svörtu Harley-
Davidson og svartan Labrador-
hund á harðaspretti á eftir. Það
er aldrei að vita hver kann að
leynast á bak við slíka múnd-
eringu, mótorhjólahjálminn og
vígaleg gleraugun. Sniglar að
sunnan? Eða kannski bara
skattstjórinn og presturinn á
leiðinni í vinnuna?

Heimsókn:
Hlynur Þór Magnússon.
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GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI

Á næsta skólaári vantar okkur skóla-
liða til ýmissa starfa innan skólans.
Um er að ræða tvær stöður 50 - 75%
starf hvor.

Skólaliði er starfsmaður skóla sem
sinnir ýmsum störfum öðrum en
kennslu. Hann vinnur sem stuðn-
ingsfulltrúi (fylgir nemanda í
kennslustundir og frímínútur),
sinnir minniháttar þrifum, eftirliti
með nemendum, annast viðhald
og varðveislu kennslugagna og
muna skólans, aðstoðar á bóka-
safni, skrifstofu og í eldhúsi eftir
því sem þörf er á hverju sinni.

Nánari upplýsingar veita skólastjóri
og aðstoðarskólastjóri í skólanum og
í síma 456 3044. Umsóknarfrestur er
til 15. ágúst nk. Umsóknir sendist
skólastjóra á eyðublöðum sem fást á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar og í skólan-
um.

AUGLÝSING UM BREYTINGU Á AÐAL-
SKIPULAGI ÍSAFJARÐAR 1989 - 2009

Með tilvísun til 17. og 18. gr. skipu-
lagslaga nr. 19/1964 auglýsir Ísafjarð-
arbær hér með breytingu á Aðalskipu-
lagi Ísafjarðar 1989 - 2009. Breytingin
felst m.a. í:
1. Breyttri landnotkun í Krók.
2. Breytingu á tengingu Sólgötu og
   Hrannargötu við Fjarðarstræti
3. Gatan milli Eyrargötu og Fjarð-
   arstrætis (Þumlungagata) verður
    áfram eins og hún er nú.
Breytingatillagan ásamt greinargerð
liggur frammi almenningi til sýnis á
bæjarskrifstofunni, Hafnarstræti 1, frá
og með 29. júlí nk. til 9. september
nk. Athugasemdum skal skila skriflega
til tæknideildar Ísafjarðarbæjar fyrir
23. september. nk.

Bæjarverkfræðingur.

AUGLÝSING UM DEILUSKIPULAG
Á EYRINNI Á ÍSAFIRÐI

Skv. ákvæðum í gr. 4.4.1. í skipulags-
reglugerð nr. 318/1985, er hér með
lýst eftir athugasemdum við tillögu
að deiluskipulagi á eyrinni á Ísafirði.
Skipulagið nær yfir allan norðurhluta
Skutulsfjarðareyri, frá Túngötu að
Hafnarstræti og Aðalstræti niður að
hafnarsvæði. (Sindragötu og Mjó-
sundi).
Skipulagstillagan er til sýnis í Stjórn-
sýsluhúsinu á Ísafirði frá og með 29.
júlí nk. til 26. agúst nk. Athugasemd-
um skal skila skriflega til tæknideildar
Ísafjarðarbæjar fyrir 9.september nk.

Bæjarverkfræðingur.

ÍSAFJARÐARBÆR

Jóns Karls Þórhallssonar
Hlíðarstræti 6, Bolungarvík

Margrét Eyjólfsdóttir
Valur J. Karlsson Gunnhildur Halldórsdóttir

Ingþór Karlsson Elísa Baldursdóttir
og barnabörn

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug
við andlát og útför mannsins míns, föður okkar,

tengdaföður og afa

Aðalfundur
Aðalfundur Hjálms hf. á Flateyri verður

haldinn kl. 15:00 16. ágúst 1997 í kaffisal
frystihúss Básafells á Flateyri.

Dagskrá fundarins er eftirfarandi:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Önnur mál.

Atvinna
Aðstoðarmann í bakarí vantar strax.
Upplýsingar veitir Sævar í síma 465 4770

og 456 5068.

Til sölu
Til sölu er Chervolet Silverado, árgerð

1983, ekinn 60.000 mílur, V8, ný sjálf-
skipting og vökvastýri.

Allar nánari upplýsíngar eru veittar hjá 3X-
stál í síma 456 5079.

Lína Þóra Gestsdóttir frá
Ísafirði verður sextug laug-
ardaginn 9. ágúst nk.

Lína Þóra er um þessar
mundir stödd hjá dóttur
sinni og tengdasyni að
Fjarðargötu 64 á Þingeyri
og eru ættingjar og vinir
velkomnir í kaffi á afmæl-
isdaginn.

60 ára
Afmæliafla, eða 154 tonn af frystum

afurðum, mestmegnis grálúðu
og karfa.

Aflaverðmæti veiðiferðar-
innar, sem stóð í tæpan mánuð,
var 31 milljón krónur. Skipið
heldur aftur til veiða á þriðju-
dag í næstu viku. Dagrún ÍS-9,
sem legið hefur í Ísafjarðarhöfn
undanfarnar vikur, hélt til
Bolungarvíkur í gærdag til að
ná í kör og fleira, og var ráðgert
að skipið héldi í Smuguna í
gærkvöldi. Þar er fyrir meðal
nokkurra skipa, Orri ÍS frá
Ísafirði.

Frystitogarinn Júlíus Geir-
mundsson ÍS-270 kom til
heimahafnar á Ísafirði í gærdag
með 261 tonn af blönduðum

Júlíus með 31 milljóna
króna aflaverðmæti

Ísafjarðarhöfn

Smábátafélag skorar á sjávarútvegsráðherra

Eyðilegging verðmæta blasir við verði
veiðikerfi sóknardagabáta ekki breytt
Fjölmennur fundur í smá-

bátafélagi Vestur-Barðastrand-
arsýslu sem haldinn var fyrir
stuttu, skorar á sjávarútvegs-
ráðherra að beita sér nú þegar
fyrir breytingum á veiðikerfi
sóknardagabáta, þannig að
þeim verði tryggður viðunandi
rekstrargrundvöllur á komandi
fiskveiðiári. Gildandi lög gera
ráð fyrir að sóknardagabátar
sem veiða með línu, verði
tæpast heimilt að stunda veiðar
nema í tvær vikur á næsta
fiskveiðiári í stað níu vikna
sem róðrar voru heimilaðir á
þessu ári.

Í áskorun fundarins segir að
aflabrögð sóknardagabáta á
fiskveiðiárinu hafi verið marg-
föld miðað við það sem bjart-
sýnustu menn þorðu að vona.
,,Lög um stjórn fiskveiða svara
þessum mikla afla með stór-
kostlegum sóknartakmörk-
unum á línu- og handfærabáta
á komandi fiskveiðiári. Þeim
verður einungis heimilaðar
veiðar í tvær til fjórar vikur,
sem er ekkert annað en ávísun
á atvinnu- og eignamissi. Slíkt
verður að koma í veg fyrir,
lögin verða að taka mið af
ríkjandi aðstæðum. Tryggja
verður eigendum sóknardaga-
báta lágmarkssóknardaga-
fjölda. Verði engar breytingar
gerðar á lögunum blasir ekkert
við Vestfirðingum annað en
eyðilegging verðmæta, sem
mæld verða í milljörðum og
blómlegs mannlífs sem staðið
hefur af sér þær hamfarir sem
náttúra Íslands hefur fært vorri
þjóð,” segir m.a. í áskoruninni.

Þar segir einnig að smábáta-

eigendur hafi á undanförnum
árum látið yfir sig ganga lög
sem takmarkað hafa veiðar
þeirra, þrátt fyrir að þeir hafi
verið sannfærðir um að króka-
veiðar séu ekki sá bölvaldur
sem varð þess valdandi að
skerða varð þorskveiðar stór-
kostlega á undanförnum árum.

,,Staða mála nú er aftur á móti
allt önnur. Þorskur er út um
allan sjó sem ekki er bundinn
við einhverja einn eða tvo ár-
ganga. Það eru ólög sem svara
slíkum aðstæðum með sóknar-
takmörkunum sem ekki eiga
sína líka, á þann bátahóp sem
skapar atvinnu, jafnt í landi

sem á sjó, kemur að landi með
hágæða hráefni og stundar
veiðar með umhverfisvænum
veiðarfærum,” segir í áskorun
félagsins til sjávarútvegsráð-
herra.
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Unnið að gerð sandkastalans sem bar sigur úr býtum. Eins og sjá má er hann engin smásmíði.

Sandkastalakeppni að Holti

Mesti þátttökufjöldi
til þessa

Rúmlega 340 manns mættu til hinnar
árlegu sandkastalakeppni að Holti í
Önundarfirði, sem haldin var á laugardag.
Aldrei hafa jafn margir mætt til keppn-
innar og aldrei hafa jafn margir sand-
kastalar verið byggðir. Að þessu sinni
voru þeir 75 á móti 49 á síðasta ári, en þá
mættu tæplega 200 manns til keppninnar.

Dumbungsveður var á meðan á keppn-
inni stóð og var margur þátttakandinn
orðinn blautur og kaldur að keppni
lokinni. Veðrið var hins vegar hið besta
til byggingar, og þurftu því fáir að sækja
sér sjó til að halda listaverkunum í réttum
skorðum. Veitt voru verðlaun fyrir þrjá
bestu kastalana og sérstök aukaverðlaun
fyrir hugmyndaflug við gerð sandlista-
verks. Sérstök dómnefnd fór yfir öll
listaverkin en hana skipuðu þau Elísabet

Á fjórða hundrað manns tóku þátt í sandkastalakeppninni að Holti í Önundarfirði á
laugardag.

Jafnt ungir sem eldri tóku þátt í keppninni. Hér
er Gestur Kristinsson frá Suðureyri við störf
ásamt barnabarni sínu.

Gunnarsdóttir, arkitekt, Ólafur Helgi Kjartansson,
sýslumaður á Ísafirði og Eiríkur Finnur Greipsson,
sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Önundarfjarðar, en
sparisjóðurinn hefur styrkt keppnina frá upphafi og
gefið öll verðlaun.

Dómnefndin að störfum að keppni lokinni.
F.v. Elísabet Gunnarsdóttir, Ólafur Helgi
Kjartansson og Eiríkur Finnur Greipsson.

Þessi tvö ungmenni voru ánægð með rigning-
una eins og sjá má á regngalla annars þeirra,
en þar stendur „Húrra, húrra, rigning.“
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310TOPP
http://www.mmedia.is/
bronco
Það má segja að Ford Bronco
hafi verið vinsælasti jeppi
hér á Íslandi fyrr á árum. Fín
síða fyrir jeppaáhugamenn.

http://www.ifmss.org.uk/
Á heimasíðu um hinn ill-
ræmda sjúkdóm MS er hægt
að sjá hve margir eru með
hann og helstu einkenni, svo
fátt eitt sé nefnt.

http://www.askdrlove.com
Þau eru mörg vandamálin
sem Dr. Love getur leyst, ef
þú ert í einhverjum vand-
ræðum eftir helgina gæti
borgað sig að spyrja Dr.
Love.

1. Turbulance

2. Ransom

3. Fled

4. Fargo

5. Bound

6. First Wives Club

7. Secret´s and lies

8. Glimmer man

   9. Evita

10. The Craft

HELGAR
veðrið

góðar
á

NETINUh
tt

p
:

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur á fimmtudag:
Sunnan- og suðvestan
átt. Kaldi eða stinnings-
kaldi og skúrir um vest-
anvert landið, en kaldi
og skýjað með köflum,
en þurrt að mestu aust-
anlands. Hiti 8 til 16
stig.

Á föstudag lítur út fyrir
að fremur hæga breyti-
lega átt og að víða geti
stytt upp í bili.

Horfur á laugardag
og sunnudag  má
áfram búast við breyti-
legri vindátt og demb-
um víða um land. Hiti á
bilinu 10 til 18 stig. Á
mánudag er útlit fyrir
skammvinna norðan-
átt.

MYNDBÖND
HJÁ

VÍDEÓHÖLLINNI

Sólgata 11 • 400 Ísafirði
Sími 456 5051

Gervihnattafréttir
Satt fréttir

TV1000, laugardag
Box: George Scott
og Mark Ramsey

TV 5, laugardag
Wimbledon Liverpool

TV5, sunnudag
Golf:  Masters Tournament

Strumparnir, Jón frá
Hvanná, Bandalög 7

Pottþétt ást

Sumaropnum í Vídeóhöllinni
Sunnudaga frá kl. 15:00 til kl. 19:00

og frá kl. 20:00 til kl. 23:30
Mánudaga - föstudaga frá kl. 16:00 til kl. 19:00

og frá kl. 20:00 til kl. 23:30
Laugardaga frá kl. 15:00 til kl. 19:00

og frá kl. 20:00 til kl. 24:00

Þjónusta er
okkar mottó!

Tölvuleikir og
Nintendo 64 tölva

Verð á myndböndum:
Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)
Eldri myndir kr. 200,- (yfir 3000 myndir)

Teiknimyndir kr. 100,-

Til sölu
Til sölu er bústaður
nr. 41 í Tunguskógi.
Upplýsingar gefur

Halldór Þórólfsson í
vinnusíma 425 6102 og
í heimasíma 421 1527

Páfagaukar í búri með fylgihlutum
fást gefins. Upplýsingar eru veittar í
síma 456 3424.

Til leigu er góð 4ra herbergja íbúð
við Efstahjall í Kópavogi. Allar nánari
upplýsingar eru veittar í síma 465
4543.

Til sölu er Britax barnabílstóll . Verð
kr. 5.000,- Upplýsingar eru gefnar í
síma 456 5141.

Til sölu er vel með farið píanó á kr.
140.000,-. Allar nánari upplýsingar
eru veittar í síma 456 3942.

Til sölu er 10" ferðasjónvarp, 12
volta og 220 vött. Tilvalið í bátinn,
sumarbústaðinn eða heimilið. Upp-
lýsingar eru veittar í síma 456 6244.

Til sölu er MMC Lancer  GLX  árgerð
’86, beinskiptur, 5 gíra. Góður bíll.
Staðgreiðsla eða skipti á ódýrari.
Upplýsingar í síma 434 1166 eða í
bílasíma 852 7544.

Naggrísir fást gefins á gott heimili.
Allar nánari upplýsingar er gefnar í
síma 456 4311.

Til sölu er kerruvagn, eldhúsborð og
stólar. Allar nánari upplýsingar eru
veittar í síma 456 4640.

3ja herbergja íbúð er til leigu að
Stórholti 9 á Ísafirði. Íbúðin er laus 1.
september. Upplýsingar eru veittar í
síma 456 4167.

Tvo kettlinga bráðvantar gott heimili.
Allar nánari upplýsingar eru veittar í
síma 456 7518.

Ódýr tveggja herbergja íbúð til sölu.
Allt nýtt, ódýrt að kynda, selst á
hlægilegu verði. Lítil eða engin
útborgun, jafnvel góður bíll kemur til
greina. Upplýsingar eru gefnar í síma

456 3128.

Til sölu er sparneytinn bíll , Citroen
AX10 árgerð ’87, skoðaður ’98, lítur vel
út. Allar nánari upplýsingar gefur Gylfi
í símum 456 4756 eða 456 4222.

Til leigu er 3ja herbergja íbúð á
Engjavegi. Laus um miðjan mánuðinn.
Upplýsingar eru gefnar í síma 456 4039
eftir kl. 19:00.

Til sölu er húseignin að Hliðarstræti
26 í Bolungarvík. Upplýsingar gefur

Þórarinn Jóhannesson í síma 456 7216.

Til sölu Urðavegur 49 efri hæð, sem er
180 m², verð kr. 10.700.000,-
Upplýsingar eru veittar í síma 456 4244.

Til sölu er frystikista 360l,  lyftingasett
og þrekhjól . Upplýsingar eru gefnar í
síma 456 6148 eftir kl. 16:00.

Til sölu eða leigu er einbýlishúsið að
Hjallabyggð 9 á Suðureyri. Upplýsingar
eru veittar í símum  897 6183 eða 567
6217.

Til sölu er Simo kerruvagn, verð kr.
5.000,- Upplýsingar eru gefnar í síma
456 5251.

Til leigu er 4ra herbergja íbúð. Allar
nánari upplýsingar eru veittar í síma 456
3436.

Til sölu er Canon 240 litaprentari með
öllu. Upplýsingar eru gefnar í síma 456

3421.

Til sölu er húseignin að Sætúni 6 á
Suðureyri. Upplýsingar eru gefnar í síma
456 6148 eftir kl. 16:00.

Til sölu er Silvercross barnavagn. Vel
með farinn. Upplýsingar eru veittar í
síma 456 4585.

Til sölu er MMC Colt EX E, árgerð ’92
svartur, rafmagn í öllu, ekinn 104 þús
km. Þarfnast smá viðgerðar. Á sama stað
er til sölu 20" Samsung sjónvarp með

textavarpi, eins og hálfs árs gamalt.
Upplýsingar eru veittar í síma 456 7892.

Háskólanemar athugið! Herbergi til
leigu rétt við Háskólann. Upplýsingar í
síma 456 4250.

Óska eftir djúpsteikingarpotti , má vera
gamall. Upplýsingar í síma 456 8123.

Til leigu er fellihýsi sem leigist eina viku
í senn. Upplýsingar eru veittar í síma 852
3996.

Til sölu er Daihatsu Rocky, lengri gerð,
árgerð ’87, upphækkaður 31" dekk.
Upplýsingar eru gefnar í síma 456 7639.

Til sölu eða leigu er 5 herbergja
einbýlishús ásamt stórum bílskúr að
Þuríðarbraut 9 í Bolungarvík. getur verið
laust fljótlega. Upplýsingar eru veittar í
síma 456 7409 eftir kl. 20:00

Til sölu er bassagítar Charlet JP Bass.

Góður byrjendabassi. Fæst á góðu
verði. Upplýsingar eru veittar í síma
456 7062.

Óska eftir hoppirólu . Allar nánari
upplýsingar eru veittar í síma 456
7567.

Bráðvantar dagmömmu fyrir hádegi
fyrir 4ra ára strák. Upplýsingar eru
veittar í síma 456 4847.

Til sölu er MMC Lancer GLX  árgerð
'86, 5 gíra, framhjóladrifinn, útvarp
og segulband. Einnig fást varahlutir í
Subaru '82. Upplýsingar eru veittar í
síma 434 1166.

Ísfirðingar nágrannar!  Hjartagang-
an 1997 er á laugardaginn 9. ágúst.
Lagt af stað frá Sjúkrahúsinu kl. 14:00.
Bolir með merki félagsins til sölu á
staðnum.

Óska eftir litlum vatnabát  með
utanborðsmótor. Upplýsingar veitir
Björn í síma 456 7858.

TILBOÐ
Prodigy 1.799
Pottþétt 8 2.599

Gervihnattabúnaður
Móttakari 22.490,-
1,2m diskur 33.782,-
LNB 0,7dB 7.500,-
MAC² afruglari 26.540,-

Samtals 90.312,-

TILBOÐ 79.900,-

Samanburður á
tekjum toppana

Fróðlegt er að skoða lista yfir skattgreiðendur í blaðinu
í dag. Eðlislæg forvitni Íslendinga og hnýsni um hag
náungans fær nú byr undir báða vængi. Unnt að reikna
út með nokkurri nákvæmni hvað skattgreiðendur hafa í
tekjur. Þá ber að vísu að hafa í huga að tekjur eru miklu
rýmra hugtak en laun. Á hinn bóginn er oft ótrúlega
mikið samræmi milli álagðra skatta og launa viðkomandi.

Samanburðurinn vekur sjálfsagt ýmsar spurningar og
kannski undrun. Fróðlegt er til dæmis að skoða hvernig
ýmsir opinberir starfsmenn koma út úr þessari skoðun.
Kjör manna eru misjöfn eftir stéttum. Sumir þeirra sem
þiggja laun af skattfé eru áberandi hærri en aðrir. Hins
vegar eru aðrir með hæstu tekjurnar. Hinn svo kallaði
frjálsi markaður hefur þar yfirhöndina.

Ekki er fráleitt að mörgum lesandanum þyki nóg um
tekjur sumra, en þyki jafnframt aðrir tekjulágir miðað
við væntingar. Þá er vert að benda á þá staðreynd, að þeir
sem mest er lagt á greiða umtalsvert til samfélagsins.
Hátekjuskattur er rúm 47% þegar komið er fram yfir
rúmar 400 þúsund krónur í tekjur hjóna. Á
undanförnum 5 árum hafa skattleysismörk
lækkað að raungildi um eitthundrað
þúsund krónur miðað við heilt ár. Um
það munar verulega hjá öllum því um
rúmlega 40 þúsund króna skatta-
hækkun er að ræða í raun.

Enn af
millifærslum

Löngu er tímabært að taka
til endurskoðunar milli-
færslur í tekjuskattskerfinu.
Um raunverulega tekjuöflun
er ekki að ræða heldur er verið
að flytja tekjur eins í vasa
annars, ef svo má að orði
komast. Barnabætur eru
þar gleggsta dæmið.  Of
langt mál er að rekja slíkt
í stuttri grein. En sé tekið
mið af ritlingnum álögð
gjöld 1997, sem dreift var
til allra skattþegna sést að barnabætur til einstæðra
foreldra eru að jafnaði tvöfaldar á við þær sem hjónum
eða sambýlisfólki eru greiddar. Sé tekið mið af 5 börnum
einu eldra en 7 ára en hinum yngri fá einstæðir foreldrar
rúmar 486 þúsund krónur á ári en hinir foreldrarnir 245
þúsund krónur. Þá er ekki tekið mið af barnabótaauka
sem gæti numið allt að 505 þúsund krónum hjá
einstæðum, en lægri upphæð hjá hjónum því þær skerðast
í hlutfalli við tekjur, hæstar gætu þær þó orðið tæplega
466 þúsund krónur. Hér er flutt til einstæða foreldrisins
nærri heil milljón á einu ári eða 200 þúsund krónur á
barn. Til hinna foreldranna eru fluttar hámark 710
þúsund krónur.

Dæmið finnst mörgum sjálfsagt fráleitt, en þó er um
raunveruleika að ræða þótt ekki sé algengt. Hitt er
óskiljanlegt af hverju ekki eru greiddar sömu barnabætur
með öllum börnum.  Vaxtabætur geta hæstar orðið 233
þúsund krónur og sjómannaafsláttur rúmar 251 þúsund
krónur. Það þarf mikla skatta til að millifæra háar
fjárhæðir. Nær væri að fólk ráðstafi tekjum sínum sjálft.

Fara skattarnir í
 frystihús eða skóla?

Útsvarið í Ísafjarðarbæ er 9,1 %. Samkvæmt álagningar-
skrá 1997 nemur það nærri 446 milljónum króna.
Dágóður skildingur það þótt næg séu notin fyrir pening-
ana. Þeim ágætu bæjarstjórnarmönnum sem stýra fjár-
málum Ísafjarðarbæjar er mikill vandi á höndum við
ráðstöfun fjárins.

Fregnir hafa borist af því, að nú standi til að leysa
húsnæðisvandræði grunnskólans á Ísafirði. Meðal annars
kemur til greina að kaupa húsnæði Norðurtangans undir
skóla og gera það upp. Ef eitthvað er að marka fréttir mun
húsið sjálft ekki kosta meira en 77 milljónir króna. Ekki
svo slæm lausn eða hvað? Hún er þó slæm ef það kostar á
fjórða hundrað milljónir að kaupa húsið og gera það upp.
Frystihús hefur ekki verið ætlað sem skóli. Þó hægt sé að
breyta öllum húsum verður að líta lengra fram á veginn.
Húsið var ekki byggt sem ein heild, heldur hefur verið
bætt við það eftir þörfum, en ekki skólans. Nú eru gerðar
allt aðrar kröfur en þá, um aðgengi fyrir fatlaða og aðra,
salerni og alla aðra aðstöðu.

Nær væri að efna til samkeppni um nýtt skólahús. Það
má kosta allt að 20 - 25% meira til þess að verða dýrara,
því gamalt hús þarf eðli málsins samkvæmt meira viðhald
en nýtt, ef allt er eðlilegt. Einnig má benda á hitt að
sjaldan standast áætlanir um endurgerð gamalla húsa.
Þegar upp er staðið verður allt dýrara en ætlað var.

Nær væri að fara vel með skattpeningana og leggja
áætlanir á borðið. Framtíð uppvaxandi kynslóðar er í
húfi.

� Stakkur
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Helgar-
dagskráin

Föstudagur

15.25 HM í Aþenu
Úrslit í 400 metra grindahlaupi,
þar sem Guðrún Arnardóttir er
vonandi á meðal keppenda
(17.00). Einnig úrslit í 200
metra hlaupi karla og kvenna,
800 metra hlaupi karla, þrí-
stökki karla og hjólastólaakstri.
Undanúrslit í 4x100m boð-
hlaupi kvenna og undankeppni
í kringlukasti og stangarstökki
karla og hástökki kvenna.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir
18.02 Leiðarljós (699)
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Fjör á fjölbraut (25:39)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.40 Með lífið að veði

Nur der Sieg zählt
Þýsk sjónvarpsmynd frá 1995
um hremmingar ungrar hlaupa-
drottningar sem fær blóðtappa
í heila.

22.15 Á næturvakt (14:22)
23.05 Morðin í háhýsinu

Sliver
Ung kona flyst í fjölbýlishús á
Manhattan þar sem óeðlileg
dauðsföll hafa átt sér stað. Tveir
karlmenn sem búa í húsinu
sýna henni áhuga en hana fer
fljótt að gruna að annar þeirra
sé morðingi.

00.45 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

Laugardagur

04.55 HM í Aþenu
07.40 Hlé
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.30 HM í Aþenu

Samantekt frá föstudegi.
11.30 Hlé
10.50 Formúla 1
12.30 Hlé
15.00 HM í Aþenu

Úrslit  í 800 metra hlaupi
kvenna, langstökki kvenna,
spjótkasti kvenna, 5 km hlaupi
kvenna og 4x100 metra boð-
hlaupi kvenna. Undanrásir og
undanúrslit í 4x100 metra
boðhlaupi karla og undanúrslit
í 4x400 metra boðhlaupi karla
og kvenna.

18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Grímur og Gæsamamma
19.00 Strandverðir (18:22)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.45 Simpson-fjölskyldan
21.10 Einleiksdúett

Duet for One
Bandarísk bíómynd frá 1986
um fiðluleikara í fremstu röð
sem verður fyrir því að veröld
hennar hrynur á einni nóttu eftir
að hún greinist með MS-
sjúkdóminn.

23.00 Utangarðsmenn
Ondt blod

00.25 Félagar (9:10)
01.10 Útvarpsfréttir í dag-

skrárlok

Sunnudagur

04.55 HM í Aþenu
07.30 Hlé
09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.50 HM í Aþenu
11.50 Formúla 1

Bein útsending frá kappakstr-
inum í Búdapest.

13.50 Nýjasta tækni og vísindi
14.20 HM í Aþenu

Á lokadegi mótsins er keppt í
úrslitum í stangarstökki karla,
hástökki kvenna, kringlukasti
karla, 5 km hlaupi karla.

17.00 Bikarkeppnin í fótbolta
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Bikarkeppnin í fótbolta
19.00 Ævintýraheimur Grétu
19.25 Dalbræður (12:12)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Á Hafnarslóð (5:6)

Gengið með Birni Th. Björns-
syni listfræðingi og rithöfundi
um söguslóðir Íslendinga í
Kaupmannahöfn.

21.00 Charlot og Charlotte
Danskur verðlaunamynda-
flokkur frá 1996 um æsispenn-
andi ævintýri tveggja kvenna
sem standa á krossgötum.

22.00 Helgarsportið
22.15 HM í Aþenu
23.10 Litla systir

Zusje
Hollensk verðlaunamynd frá
1995. Daantje er ung kona sem
er að læra fatahönnun í Amster-
dam.

00.40 Dagskrárlok

Föstudagur

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.00 Réttarhöldin (e)

The Trial
Meistaranum Orson Welles tekst
listilega vel að færa þessa mögn-
uðu og dularfullu sögu Kafka í
myndmál.

14.55 Coco Chanel  (e)
16.00 Heljarslóð
16.25 Snar og Snöggur
16.45 Magðalena
17.10 Áki já
17.20 Glæstar vonir
17.40 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Íslenski listinn
19.00 19 > 20
20.00 Suður á bóginn (16:18)
20.55 Indíáninn í skápnum

The Indian In the Cupboard
 Undur og stórmerki gerast
þegar Omri litli fær gamlan skáp
í afmælisgjöf. Omri kemst nefni-
lega að því að þegar hann setur
lítinn plastindíána inn í skápinn
þá vaknar stríðsmaðurinn til
lífsins!

22.35 Háspenna - SSSól
23.05 Dansar við úlfa (e)

Dances With Wolves
Stórfengleg saga um John Dunb-
ar lautinant sem heldur einn út á
víðáttumiklar sléttur Ameríku
og kynnist lífi Sioux-indíánanna
þegar veldi þeirra var hvað mest.

02.00 Dagskrárlok

Laugardagur

09.00 Bangsi gamli
09.10 Siggi og Vigga
09.35 Ævintýri Vífils
09.55 Töfravagninn
10.20 Bíbí og félagar
11.15 Geimævintýri
11.35 Illi skólastjórinn
12.00 Andrés önd og Mikki mús
12.20 Hættuferð (1:2) (e)

Lie Down With Lions
14.00 Enski boltinn.
16.00 NBA-molar
16.20 Aðeins ein jörð (e)
16.35 Vinir (19:24) (e)
17.00 Oprah Winfrey
17.45 Glæstar vonir
18.05 60 mínútur
19.00 19 > 20
20.00 Bræðrabönd (17:18)
20.30 Ó, ráðhús! (22:24)
21.00 Ókindin

Jaws
Ein vinsælasta bíómynd allra
tíma og sú sem vakti alheims-
athygli á leikstjóranum Steven
Spielberg sem þá var 26 ára.

23.10 Einkaspæjarinn
Devil In a Blue Dress
Spennandi glæpamynd sem
gerist í Los Angeles skömmu
eftir síðari heimsstyrjöldina.

00.55 Nágrannaerjur (e)
Next Door
Bandarísk sjónvarpsmynd frá
1994 með James Woods og
Randy Quaid í helstu hlutverk-
um.

02.30 Dagskrárlok

Sunnudagur

09.00 Sesam opnist þú
09.25 Glady-fjölskyldan
09.30 Urmull
09.55 Eðlukrílin
10.10 Litli drekinn Funi
10.35 Kormákur
10.45 Krakkarnir í Kapútar
11.10 Aftur til framtíðar
11.35 Ævintýralandið
12.00 Íslenski listinn (e)
13.00 Listaspegill
13.25 Hlunkarnir (e)
15.00 Hættuferð (2:2) (e)
16.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
16.50 Húsið á sléttunni
17.35 Glæstar vonir
18.00 Hjákonur (3:3)

Mistresses
Nýr breskur heimildarmynda-
flokkur þar sem fjallað er um
hjákonur og framhjáhald giftra
karla

19.00 19 > 20
20.00 Vinkonur í blíðu og stríðu

Waiting to Exhale
Gamansöm bíómynd um vin-
konurnar Savannah, Bernadine,
Robin og Gloriu sem bíða eftir
því að finna hinn eina rétta,
prinsinn á hvíta hestinum.

22.05 Dýrslegt eðli (1:2)
Wilderness
Fyrri hluti nýrrar og hörku-
spennandi framhaldsmyndar um
ótrúlegt ástarævintýri.

23.00 60 mínútur
23.50 Morðsaga
01.20 Dagskrárlok

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

Fasteignaviðskipti

ÍSAFJÖRÐUR:
Dalbraut 10: 115m² einbýlishús
ásamt bílskúr. Skipti á íbúð í  Hafnar-
firði koma til greina. Verð:
7.100.000,-
Stórholt 13: 4ra herb. íbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. Skipti á ódýrari eign
eða jafnvel bíl koma til greina. Íbúðin
er laus. Verð kr. 7.800.000
Miðtún 31: 190 m² endaraðhús á
2 hæðum. Tilboð óskast.
Stakkanes 6: Rúmlega 140m²
raðhús ásamt bílskúr og sólstofu.
Verð 11.500.000,-
Strandgata 5: Hnífsdal, 2ja herb.
íbúð 65 m² á 2. hæð í sambýlishúsi.
Íbúðin er laus. Verð kr. 2.000.000
Pólgata 6: 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð. Verð: 3.900.000,-
Mánagata 6: Efri hæð 155m² 5-6
herbergja. Laus fljótlega. Verð:
6.300.000,-
Mjallargata 6: Norðurendi, 2x40m²
4ra herbergja íbúð ásamt tvöföldum
bílskúr. Íbúðin er laus. Verð:
3.600.000,-
Silfurgata 11: 3ja herbergja íbúð á
1. hæð. Verð: 4.000.000,-
Stórholt 11: 3ja herbergja íbúð á
3. hæð fyrir miðju. Laus. Verð

Eftirtaldar eignir eru einungis sýnishorn úr sölu-
skrá okkar, leytið nánari upplýsinga á skrifstofu.

4.300.000,-
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 óskast.

BOLUNGARVÍK:
Kirkjuvegur 2: 214m²  glæsilegt
einbýlishús með innbyggðum bílskúr.
Laust samkvæmt samkomulagi.
Traðarland 10: Einbýlishús ásamt
bílskúr. Verð: 7.200.000,-
Skólastígur 21:  3ja herbergja íbúð
á 1. hæð. Íbúðin er mjög falleg og er
auð. Verð kr. 3.700.000,-
Stigahlíð 2 og 4:  2ja og 3ja
herbergja íbúðir. Verð: 1.500.000,-
til 3.000.000,-
Völusteinsstræti 28: 150m²
einbýlishús á tveimur hæðum ásamt
bílskúr. Nýuppgert að utan. Verð:
7.000.000,-
Hafnargata 46: Allt húsið. Selst
ódýrt.
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,-

SUÐUREYRI:
Túngata 12: 130 - 140m²
einbýlishús ásamt litlum bílskúr.
Aðalgata 9: U.þ.b. 90m² einbýlis-
hús.

FLATEYRI:
Bárugata 3: 2x60m² einbýlishús
ásamt garðhúsi og stórum bílskúr.

Afarfalleg eign.

ÞINGEYRI:
Fjarðargata 6: Einbýlishús á 2
hæðum. Húsið er illa farið og selst
ódýrt.
Vallargata 6: 98,6m² raðhús á einni
hæð. Verð 2.600.000,-

PATREKSFJÖRÐUR:
Strandgata 11A: Einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt kjallara. Húsið
er illa farið að innan en er nýklætt að
utan. Verð: 2.600.000,-

Sumarhús í Hnífsdal
til leigu eða sölu

Ákveðið hefur verið að selja eða leigja íbúðarhús á
Teigunum í Hnífsdal, sem rýmd hafa verið, þar eð þau standa
á snjóflóðahættusvæði. Hugsanlegt er að leigja húsin til lengri
eða skemmri tíma.

Upplýsingar um leigu og leigukjör veitir Birgir Valdimars-
son á bæjarskrifstofunum í síma 456 3722. Aðrar upplýsingar
um kvaðir, verð, greiðslukjör og annað veitir: Arnar G.
Hinriksson, hdl. Silfurtorgi 1, Ísafirði, sími 456 4144.
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Knattspyrnudeild Boltafélags Ísafjarðar hefur verið lýst gjaldþrota

Engin fjármálaleg tengsl milli knatt-
spyrnudeildar  BÍ og unglingaráðs

Knattspyrnudeild Bolta-
félags Ísafjarðar hefur verið
lýst gjaldþrota. Það voru Flug-
leiðir sem fóru fram á gjald-
þrotaskiptin en BÍ skuldaði
fyrirtækinu umtalsverðar fjár-
hæðir vegna ferðalaga liðsins.
Heildarkröfur í búið munu vera
um fjórar milljónir króna
samkvæmt upplýsingum blaðs-
ins.

Ferðalög eru stærsti kostn-

aðarliðurinn í rekstri íþróttafé-
laga á landsbyggðinni og hafa
mörg þeirra átt í verulegum
erfiðleikum við að afla fjár til
að geta haldið úti liðum í
keppni m.a. á Vestfjörðum.
Knattspyrnudeild Íþrótta-
bandalags Ísfirðinga var lýst
gjaldþrota árið 1988 en upp úr
því gjaldþroti var Boltafélag
Ísafjarðar stofnað. Þrátt fyrir
gjaldþrot knattspyrnudeildar

BÍ er aðalstjórn félagsins, BÍ88
enn til, svo og unglingaráð sem
er sérdeild innan félagsins. Sú
deild sendir fjölda flokka til
keppni á Íslandsmótinu í sum-
ar.

Blaðinu hefur borist eftir-
farandi tilkynning frá unglinga-
ráði BÍ vegna gjaldþrotamáls
knattspyrnudeildar félagsins:
,,Eins og fram hefur komið varð
BÍ knattspyrnudeild gjaldþrota

12. júní síðastliðinn. BÍ knatt-
spyrnudeild hefur haft með
stjórn og keppnismál og fjár-
öflun fyrir meistaraflokk BÍ og
2. flokk BÍ karla að gera. Í ár
var gert ráð fyrir að ná niður
skuldum BÍ knattspyrnudeild-
ar, og þess vegna var ekki í
gangi meistaraflokkur eða 2.
flokkur karla. Stjórn BÍ er
þannig háttað að til er fimm
manna aðalstjórn sem á að hafa

yfirstjórn með málum Bolta-
félags Ísafjarðar.

Svo var stofnuð sérstök
knattspyrnudeild sem hefur
haft með mál meistaraflokks
og 2. flokks karla að gera, ein-
göngu síðan 1994. Árið 1994
var stofnað sérstakt unglinga-
ráð til að fara með stjórn á
öllum öðrum flokkum BÍ.
Fjármálaleg tengsl eru því
engin á milli knattspyrnu-

deildar BÍ, sem nú er gjaldþrota
og unglingaráðs. Knattspyrnu-
þjálfun og keppni hjá yngri
flokkum BÍ er í fullum gangi
og mun svo verða áfram undir
stjórn unglingaráðs BÍ. Fólk er
því beðið um að borga æfinga-
gjöldin svo starfsemi og mark-
mið sem foreldrar hafa ákveðið
að hafa fyrir krakkana, gangi
upp,” segir í tilkynningu frá
unglingaráði félagsins.

Engin útihátíð var haldin á
Vestfjörðum um verslunar-
mannahelgina en nokkrir aðilar
buðu upp á skipulagðar dag-
skrár sem aðallega voru sniðnar
að fjölskyldufólki. Hótel
Flókalundur og Ferðaþjónustan
í Reykjanesi stóðu að slíkum
dagskrám og hafði blaðið tal
af staðarhöldurum þar og í
Bjarkarlundi og spurði þá
hvernig til hefði tekist.

Sigurjón Þórðarson, staðar-
haldari á Hótel Flókalundi,
sagði í samtali við blaðið að
„fínt rennerí“ hefði verið um
helgina og að ríflega 100 manns
hefðu hafst við í tjöldum á

tjaldsvæðinu. Hótelið var full-
nýtt, en forsvarsmenn þess
stóðu fyrir skipulagðri dagskrá
sem ætluð var fjölskyldufólki.
Fólk skemmti sér við fjalla-
hjólaferðir, kajakferðir og
gönguferðir en jafnframt var á
sunnudagskvöldið haldin
messa í fjörunni niður af Hótel
Flókalundi, þar sem séra
Sveinn Valgeirsson, sóknar-
prestur á Tálknafirði, messaði.
Allt fór vel fram í Flókalundi,
engin óhöpp eða slys áttu sér
stað og ölvun var ekki áberandi.

Sigurjón sagðist álíta að
huga þyrfti betur að markaðs-
setningu Vestfjarða og að meiri

samheldni þyrfti að vera ríkj-
andi í samskiptum ferðaþjón-
ustuaðila heldur en hingað til
hefur verið. „Ef við skoðum
það sem er verið gera víða um
land um þessa helgi, þá er það
ekkert smávegis. Sveitar- og
bæjarfélög eru að leggja í
stóran kostnað til að ná hluta
af kökunni og það nægir að
nefna Akureyri í því sam-
bandi.“

„Við vorum bara ánægð með
þetta, enda var sæmilega margt
í gistingu. Ég sakna ekkert
þessarar helvítis villimennsku
sem viðgengst stundum á
þessum útihátíðum, þannig að

við erum mjög sátt við útkom-
una, sagði Aðalsteinn Frið-
finnsson á Hótel Bjarkarlundi.
Þar ringdi töluvert um helgina
þannig að ekki var mikið um
fólk í tjöldum. Engin skipulögð
dagskrá var í boði í Bjarkar-
lundi.

Fjölmenni var í Reykjanesi
um helgina og að sögn forsvars-
manna Ferðaþjónustunnar í
Reykjanesi var hótelið fullnýtt.
Um 40-50 tjöld voru á tjald-
svæðinu í Reykjanesi og er
áætlað að þar hafi verið samtals
um 200-300 manns. Dansleikir
voru haldnir, auk þess sem boð-
ið var upp á varðeld.

Fjölskyldufólkið kom saman
í Flókalundi og í Reykjanesi

Verslunarmannahelgin á Vestfjörðum
Frá Hótel Flókalundi í Vatnsfirði.

Ísafjarðardjúp

Laxveiðin held-
ur að glæðast
Eitthvað hefur ræst úr

laxveiði í ám við Ísafjarðar-
djúp síðustu tvær vikur eftir
tiltölulega rólega byrjun. Að
sögn Kristjáns Steindórsson-
ar veiðivarðar við Langa-
dalsá, höfðu á sunnudaginn
veiðst 57 laxar og 35 bleikjur
í ánni. Hann segir veiðina
hafi skánað mikið eftir 20.
júlí en þarna er að mestu um
5-7 punda smálax að ræða.
Kristján segir veiðina núna
mun lakari en í fyrrasumar,
en þá veiddust 192 laxar.
Hann vonast þó til að enn
eigi eftir að ganga töluvert af
fiski, en stærsti straumur var
á þriðjudaginn.

Á Þriðjudaginn höfðu
veiðst 110 laxar á vatnasvæði

Laugardalsár og veiddust 24
laxar síðustu þrjá dagana þar
á undan. Mest hefur verið
um 6-8 punda smálax en
stærsti laxinn til þessa var
tæp 17 pund.

Að sögn Sigurjóns Sam-
úelssonar, bónda að Hrafna-
björgum, er fiskur á flestum
veiðistöðum og hefur hann
verið að veiðast víða um ána.
Í gegnum teljarann hafa
gengið á 6. hundrað fiskar,
en Sigurjón segist ekki
treysta honum fullkomlega.
Enn eru óseldar stangir í lok
ágúst og í byrjun september.
Í fyrra veiddust einungis 111
laxar í laugardalsá og var það
lakasta veiðiárið frá upphafi
veiða þar.

Lögreglan á Ísafirði

Tíðindalítil versl-
unarmannahelgi
„Við vorum með mikinn

viðbúnað og samstarf við
lögregluembættin alveg suð-
ur í Búðardal. Lögreglumenn
frá okkur fóru á þá staði þar
sem samkomur voru haldnar
og var miklu meiri friður og
ró yfir fólki þessa helgi á
þessu svæði en verið hefur

áður,“ sagði Önundur Jóns-
son, yfirlögregluþjónn í sam-
tali við blaðið.

Að sögn Önundar var mjög
rólegt á Ísafirði enda lítið
um að vera á skemmtistöð-
um. Þó gistu tveir fanga-
geymslur lögreglunnar og
þrír voru sviptir ökuleyfi.
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