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Tuttugu ára af-
mælis minnst

Orkubú Vestfjarða

Í gær, þriðjudaginn 26. ágúst,
voru liðin tuttugu ár frá því að
samningur að stofnun Orkubús
Vestfjarða var undirritaður í
Gagnfræðaskólanum á Ísafirði,
en fyrirtækið tók til starfa um
áramótin 1977-78.

Til að minnast þessara tíma-
móta hefur stjórn Orkubús
Vestfjarða ákveðið að hafa opið
hús nk., laugardag frá kl. 14-
18, þar sem íbúum fjórðungsins
verður gefinn kostur á að kynna
sér starfsemi fyrirtækisins og
njóta léttra veitinga. ,,Við
verðum með opið hús í Engidal,
við Reiðhjallavirkjun, Mjólk-
árvirkjun, Þverárvirkjun og á
Patreksfirði. Þar verður boðið
upp á léttar veitingar og ef
veður leyfir, grillaðar pylsur
auk þess sem gestum gefst
kostur á að kynna sér starfsemi
fyrirtækisins, bæði með bækl-
ingum sem liggja munu frammi
og frá starfsmönnum fyrir-

Opið hús verður í rafstöðinni
í Engidal á laugardag í tilefni
af 20 ára afmæli Orkubús
Vestfjarða.

tækisins,” sagði Kristján Har-
aldsson, orkubússtjóri.

Á stjórnarfundi í fyrirtækinu
sem haldinn var í gær, var
ákveðið að minnast afmælisins
með því að veita hverjum
grunnskóla á Vestfjörðum,
framlag sem nemur 1.000 krón-
um á hvern nemanda, þó þannig
að enginn skóli fái lægri fjár-
hæð en 25 þús. krónum. Fram-
laginu skal varið til kaupa á
kennslutækjum. Verðmæti
gjafarinnar er 1,2-1,5 milljónir.

Umhverfisráðherra og Ofanflóðanefnd á ferð
Guðmundur Bjarna-

son, umhverfisráðherra,
var staddur á Vestfjörð-

um á mánudaginn
ásamt Ofanflóðanefnd til

að kynna sér yfirstand-
andi og væntanlegar
framkvæmdir vegna
snjóflóðavarna. Ráð-
herrann og fylgdarlið

kom með flugvél Flug-
málastjórnar og byrjaði

á að skoða fram-

kvæmdir við snjóflóða-
varnargarða á Flateyri, en
nú hefur verið lokið við 2/3

hluta verksins. Á Ísafirði
var m.a. skoðað svæðið

við Seljalandsmúla, en
áætlað er að hönnunar-

vinna vegna leiðigarða
þar fari fram á næsta ári.

Einnig var farið um
Holtahverfi og Hnífsdal.

Í Bolungarvík skoðaði
ráðherra vegsummerki

snjóflóðsins sem féll úr
Traðarhyrnu í vetur, en

frumathugun á möguleg-
um varnarkostum á að

vera lokið haustið 1998.
Þá var farið um hesthúsa-

byggðina í Bolungarvík
sem er þekkt snjóflóða-

hættusvæði.
Umhverfisráðherra lauk
ferð sinni í Súðavík, þar
sem hann skoðaði m.a.
nýju byggðina sem reist

var eftir snjóflóðið 1995.
Á meðfylgjandi mynd
sem tekin var í Selja-

landsmúla má sjá Krist-
ján Þór Júlíusson, bæj-

arstjóra Ísafjarðarbæjar,
Guðmund Bjarnason,

umhverfisráðherra,
Magnús Jóhannesson,

ráðuneytisstjóra og
Smára Þorvaldsson,
deildarstjóra  skoða

kort af svæðinu.

Frystitogarinn Kolbeinsey

Falsað tilboð?
Svo virðist sem að ævin-

týramaður í Hafnarfirði hafi
gert tilboð í frystitogarann
Kolbeinsey ÞH frá Húsavík í
nafni Guðbjarts Ásgeirsson-
ar, skipstjóra á Guðbjörgu
ÍS. Töluverð eftirspurn hefur
verið eftir skipinu sem er á
söluskrá og hafa tilboð m.a.
borist frá Rússlandi. Eitt
tilboð mun hafa komið frá
innlendum aðila og mun það
hafa verið undirritað af
Guðbjarti Ásgeirssyni. Það
hefur þó ekki fengist staðfest.

Ásgeir Guðbjartsson, faðir
Guðbjarts, segist í samtali
við Dag-Tímann á laugardag,
hafa frétt af tilboðinu og
fullyrðir að það sé ekki komið
frá syni hans, heldur frá
manni í Hafnarfirði. Ásgeir

segir umræddan mann hafa
fyrr misnotað nafn Guð-
bjarts, m.a. með því að versla
skófatnað, en hann hafi
aldrei gerst eins stórtækur
og nú. Ásgeir sagði einnig í
samtali við blaðið að um-
ræddur maður hafi einnig
talað sig inn á kvenfólk, og
þá notað nöfn fleiri útgerð-
armanna og skipstjóra, víðs
vegar af landinu.

Guðbjartur Ásgeirsson.

Farþegum hefur ekki fækk-
að þrátt fyrir óhappið

Metróflugvél Flugfélagsins enn í rannsókn

Lokið var við skoðun á
Metróflugvél Flugfélags Ís-
lands, sem lenti í svokölluðum
göndli yfir Ísafjarðardjúpi um
þar síðustu helgi, á laugardag-
inn. Sérfræðingar framleiðanda
vélarinnar hafa annast skoð-
unina. Ráðgert er að fljúga vél-
inni til Bandaríkjanna til ná-
kvæmari rannsóknar og í leið-
inni verður bætt í hana ýmsum

búnaði sem ráðgert er að setja
í allar Metró-vélar félagsins í
haust.

Að sögn Arnórs Jónatans-
sonar, stöðvarstjóra Flugfélags
Íslands á Ísafjarðarflugvelli,
hefur ekki dregið úr fjölda
farþega félagsins eftir óhappið.
„Farþegum hjá okkur ætti frek-
ar að fjölga, því við erum yfir-
leitt með Fokker-vélar í ferðum

og ef fólk er hrætt við litlu
vélarnar þá hlýtur það að velja
að fljúga með Fokker.“

Arnór segir að fólk sem bók-
ar flugfar spyrji töluvert um
með hvernig vél verði flogið
og láti í ljós þá skoðun að litlar
vélar séu ef til vill ekki nógu
góður valkostur. „Þótt Metró-
vélin sé lítil þá bjargaði hún
því sem bjargað varð vegna

þess hversu sterk og öflug hún
er. Aðrar vélar hefðu jafnvel
getað brotnað í sundur,“ sagði
Arnór.

Hjá Flugfélagi Íslands eru
farnar þrjár ferðir í viku með
Metró-vélum á Ísafjörð. Arnór
segir að ágætlega hafi verið
bókað í ferðirnar í síðustu viku
og síðasta laugardag hafi vélin
t.d. verið fullsetin.



2 MIÐVIKUDAGUR 27. ÁGÚST 1997

Útgefandi:
H-prent ehf.

Sólgötu 9,

400 Ísafjörður

% 456 4560

o 456 4564

Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson

Halldór Sveinbjörnsson
Ritstjóri:

Sigurjón J.  Sigurðsson
Blaðamaður:

Magnús Hávarðarson

Netfang:
hprent@snerpa.is
Stafræn útgáfa:

http://www.snerpa.is/bb

Bæjarins besta
Stofnað 14. nóvember 1984

Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða. Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil nema heimilda sé getið.

?Spurningin
Hafa margir
skipt um
ökuskírteini?

Leiðari

Fjárlaganefnd Alþingis á Vestfjörðum

Umræðan um Vest-
firði neikvæðari
en efni standa til
� segir Jón Kristjánsson, formaður nefndarinnar

Fjárlaganefnd Alþingis var í
kynnisferð um Vestfirði í
síðustu viku ásamt mökum og
embættismönnum svo sem
vita- og hafnamálastjóra, vega-
málastjóra og ríkisendurskoð-
anda. Nefndin heimsækir eitt
kjördæmi landsins á hverju ári
og eru því átta ár síðan hún var
hér síðast á ferð.

„Við byrjuðum á Bíldudal
og höfum heimsótt Patreks-
fjörð, Tálknafjörð og Bíldudal
auk þess sem við komum við á
Hrafnseyri,“ sagði Jón Krist-
jánsson, formaður nefndar-
innar, í samtali við blaðið á
miðvikudaginn. Þá voru nefnd-
armenn staddir í Safnahúsinu
á Ísafirði, eða Gamla sjúkra-
húsinu, og nutu leiðsagnar
Jóhanns Hinrikssonar um þá
merku byggingu. Allir þétt-
býlisstaðir fjórðungsins voru
heimsóttir og hittu nefndar-
menn sveitarstjórnarmenn að
máli og kynntu sér áherslur
þeirra í ýmsum málaflokkum.

Samgöngumálin greinilega
efst í hugum Vestfirðinga

„Það er alltaf gott að kynnast
að eigin raun þeim verkefnum
sem Fjárlaganefndin fæst við.
Verkefnunum hefur reyndar
verið að fækka og nú síðast
vegna tilfærslu grunnskóla til
sveitarfélaga. Mikilvægir
málaflokkar eins og hafnamál
heyra þó enn undir nefndina
og vegamál heyra auðvitað

undir okkur sem þingmenn þó
Fjárlaganefnd hafi þau ekki
sérstaklega með höndum nema
þá heildarfjárveitingarnar.
Heilbrigðismálin koma svo
auðvitað upp á okkar borð að
mjög verulegu leyti. Við höfum
lagt það í vald heimamanna að
sýna okkur það sem þeir sjálfir
leggja áherslu á, en það er
heilbrigðisþjónustan og sér-
staklega vega- og samgöngu-
mál sem greinilega eru efst í
hugum fólks hér. Það er auð-
vitað mikið verk óunnið í
samgöngumálunum þrátt fyrir
að mjög myndarlega hafi verið
staðið að ýmsum framkvæmd-
um eins og t.d. Vestfjarðagöng-
in bera með sér. Ég var reyndar
að fara um þau í fyrsta skipti
núna og varð afar hrifinn, svo
ekki sé meira sagt,“ sagði Jón.

- Hann var spurður um hvort
honum finndist miklar breyt-
ingar hafa átt sér stað á Vest-
fjörðum síðan nefndin var hér
síðast, fyrir átta árum?

„Ég tók nú ekki þátt í þeirri
ferð, en það eru um það bil  tíu
ár síðan ég kom hingað í fyrst.
Það hafa auðvitað orðið gríðar-
legar breytingar hérna síðan
og mikil uppbygging hefur átt
sér stað þrátt fyrir að eitthvað
hafi kannski breyst á verri veg,
eins og gengur.“

Enginn uppgjafartónn í
sveitarstjórnarmönnum

- Nú hefur birst talsvert

Fjárlaganefnd Alþingis skoðaði m.a. Safnahúsið á Ísafirði í fylgd sveitarstjórnar og bæjar-
stjóra Ísafjarðarbæjar.

neikvæð mynd af Vestfjörðum
á undanförnum misserum, m.a.
í fjölmiðlum. Eiga íbúar Vest-
fjarða einhverja framtíð fyrir
sér, eða mun byggð leggjast af
hérna, eins og svartsýnustu
raddir segja?

„Ég er alveg sannfærður um
að Vestfirðir eiga framtíð fyrir
sér. Þrátt fyrir að menn deili
um kvótakerfið og stjórn fisk-
veiða, þá hef ég enga trú á öðru
en að sjórinn verði sóttur áfram
frá Vestfjörðum. Mér finnst
fjölmiðlaumræðan stundum
neikvæðari en umræðan al-
mennt meðal fólks hér. Það er
t.d. enginn uppgjafartónn í

þeim sveitarstjórnarmönnum
sem við höfum hitt og ég er
sannfærður um að þeir og aðrir
íbúar vilja berjast áfram. Menn
eru í veigamiklum skipulags-
breytingum í sveitarstjórnar-
málum, eru að sameinast og
reyna að styrkja sig, og ég er

viss um að það á eftir að skila
sér í sterkari stjórnsýslu og
sterkari byggð í framtíðinni.
Mér finnst umræðan um Vest-
firði of neikvæð og neikvæðari
en efni standa til miðað við
það fólk sem við höfum hitt,“
sagði Jón Kristjánsson.

Jón Kristjánsson, formaður fjárlaganefndar Alþingis.

Ólafur Helgi Kjart-
ansson, sýslumaður á
Ísafirði:

,,Nei, en það eru 38
sem bíða eftir nýju öku-
skírteini. Af þeim eru sex
að fá skírteini í fyrsta
skipti, tólf eru að fá sam-
rit eftir að 15. ágúst rann
upp og tuttugu voru
búnir að sækja um en
hafa ekki skilað inn full-
nægjandi gögnum. Ég
býst við að nýju skírteinin
verði tilbúin upp úr
næstu mánaðarmótum.
Það kostar 3.000 krónur
að fá nýtt ökuskírteini.�

Mikil ásókn hefur verið
í hin nýju ökuskírteini í
Reykjavík. Eftir að skír-
teinið var kynnt var nán-
ast fullt út úr dyrum hjá
afgreiðslu lögreglustöðv-
arinnar við Hverfisgötu
og virðist ekkert lát vera
á uppsóknum. Hin nýju
skírteini eru verulega
frábrugðin þeim eldri og
eru svipuð að stærð og
greiðslukort.

Svo lengi má brýna deigt járn að bíti um síðir. Svo lengi má hamra á
fólksflótta frá þeim byggðum, sem á fínu máli heita nú jaðarbyggðir,
en voru gjarnan kallaðir útkjálkar áður fyrr, að fólk fari að trúa því að
þessir staðir séu með öllu óbyggilegir. Virðist af sú tíð er ekki þótti vorkun
að kallast útnesjamaður og allir skildu þýðingu þessara byggðarlaga
fyrir þjóðarbúið.

Nú er öldin sem sagt önnur. Nú sjá menn ekkert því til fyrirstöðu að
útgerð byggist einvörðungu á frystitogurum og þeir verði gerðir út frá
Akureyri og Reykjavík. Sjávarplássanna er ekki lengur þör f. Í skjóli
ríkisvaldsins drottna fáeinir útvaldir sægreifar yfir auðlindinni og fólkinu
í sjávarplássunum eru allar bjargir bannaðar. Nú má ekki nokkur maður
draga bein úr sjó eða eiga fáeinar rolluskjátur sér og sínum til framfærslu.
Húsnæðisvanda íbúa þessara, nú tilgangslausu þorpa, ætla menn
að leysa með myndarlegum blokkum í kjarna Borgríkis við Faxaflóa. Þar
skal þeim beitt á garðann.

Fjölmiðlar sumir hverjir hafa ekki látið sitt eftir liggja við að fræða
landsmenn um vandann sem steðjar að byggðarlögunum á
Vestfjörðum. Vandi annarra virðist ekki fréttnæmur. Daglega flenni
fyrirsagnir um fólksflótta að vestan. Svo tíma menn ekki að eyða
smáaletrinu á þá er flytja hingað. Er nema von að mörgum þyki nóg
um.

Það segir sína sögu um málflutninginn að samtímis og því er haldið

Iðnir við kolann
fram í leiðara DV sl., mánudag að sjávarútvegsstefna stjórnvalda hafi
,,ekki enn komið niður á atvinnu í jaðarbyggðum við sjávarsíðuna, svo
að ótímabært er að kenna kerfisbreytingum í sjávarútvegi um
fólksflóttann� er talað um sterkasta áhrifavaldinn í þessum efnum,
nútímann, sem Reykjavík hefur yfir að ráða og birtist í ,,ógrynni af
kaffihúsum og börum� og úrvali kvikmyndahúsa og tónleika. Hátindi
hugmyndaflugsins nær leiðarahöfundur DV þegar hann segir: Í
Reykjavík ,,er ilmurinn af hinni stóru og víðu veröld nútímans úr
sjónvarpinu�.

Meðan menn neita að horfast í augu við vandann og reyna að telja
sjálfum sér og öðrum trú um að fólk í sjávarplássum út um allt land telji
fjölda kaffihúsa og bara í höfuðborginni það eftirsóknarvert lífsmunstur
að það sé tilbúið að fórna afrakstri ævistarfsins í skiptum fyrir
,,Reykjavíkurglauminn�, þá eru þeir meira en lítið veruleikafirrtir.

Draumurinn um að varnarbarátta jaðarbyggðanna endi með því
að flestir Íslendingar búi innan klukkutíma fjarlægðar frá Austurvelli
rætist ekki ef íbúar hinna strjálu byggða taka málin í sínar hendur.

Hver og einn íbúanna hefur lykil að lausn málsins í hendi sér.
Atkvæðið til að hafa áhrif á skipan Alþingis. Verði því beitt þurfum við
ekki að óttast að Ísland tuttugustu og fyrstu aldarinnar verði Borgríki við
Faxaflóa.

s.h.
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Karlar til
kvenna?

Á þingi Landssambands
framsóknarkvenna, sem haldið
var að Holti í Önundarfirði um
síðustu helgi, var samþykkt að
opna fyrir umsóknir karlmanna
um aðild að samtökunum.

Enginn karlmaður hefur enn
sótt um aðild, hvað sem verður.
Á fimmta tug fulltrúa sóttu
þingið, þar á meðal Ingibjörg
Pálmadóttir, heilbrigðisráð-
herra og Siv Friðleifsdóttir, al-
þingismaður.

Dagrún land-
ar í Hull

Dagrún ÍS-9, skip Þorbjarnar
hf., í Grindavík, landaði 50
tonnum af þorski úr Smugunni
í Hull í Englandi í gær. Að
löndun lokinni mun Dagrún
fara til veiða á heimamiðum.

Mjög dræm veiði hefur verið
í Smugunni að undanförnu og
munu a.m.k. þrjú skip vera á
heimleið. Orri ÍS-20 er á meðal
þeirra skipa sem enn eru að
veiðum á svæðinu.

Bjarkalund-
ur 50 ára

Um þessar mundir er þess
minnst að hálf öld er liðin frá
vígslu Bjarkalundar, milli
Berufjarðar og Þorskafjarðar,
en vígslan fór fram 29. júní
1947.

Það er fyrirtækið Jonný ehf.,
sem sér um rekstur Hótels
Bjarkalundar þetta árið. Góð
aðsókn hefur verið að hótelinu
í sumar og hann á eftir að aukast
núna þegar berjatíminn fer í
hönd. Um þessar mundir er
gestakokkur á hótelinu sem
eldar fyrir þreytt berjatínslu-
fólk.

Ernir sigraði
Ármann

Lið Ernis á Ísafirði sigraði
lið Ármanns frá Reykjavík í
fyrri leik liðanna í 8 liða
úrslitum 3. deildarinnar í knatt-
spyrnu sem fram fór á Torfnes-
velli á laugardag.

Lokatölur leiksins urðu 5-2
fyrir heimamenn. Mörk Ernis
gerðu þeir Jóhann B. Gunn-
arsson (3) og Pétur Jónsson
(2). Síðari leikur liðanna fór
fram í Reykjavík í gærkvöldi.
Úrslit lágu ekki fyrir þegar
blaðið fór í prentun. Hafi Ernir
sigrað mæta þeir væntanlega
KS í 4 liða úrslitum.

Sigurður Júlíusson, háls-,
nef- og eyrnalæknir verður við
störf á Heilsugæslustöðinni á
Ísafirði dagana 11. - 14. sept-
ember næstkomandi.

Tímapantanir hjá Sigurði eru
í síma stöðvarinnar 450 4511
alla virka daga frá kl. 8-16.
Utan þess tíma eru ekki veittar
upplýsingar um þjónustuna.

Háls-, nef- og
eyrnalæknir

Óánægja á meðal slökkviliðsmanna á Suðureyri með aðstöðuleysi

Liðsstjórinn segir upp störfum
Talsverð óánægja ríkir með-

al slökkviliðsmanna á Suður-
eyri vegna aðstöðuleysis sem
skapast hefur eftir að Ísafjarð-
arbær seldi húsnæði það sem
áður hýsti slökkvibifreið og
annan búnað liðsins. Sam-
kvæmt upplýsingum blaðsins
er búnaðurinn nú geymdur í
áhaldahúsi Ísafjarðarbæjar á
Suðureyri innan um „allskyns
drasl,“ eins og heimildarmaður
orðaði það. Búnaðurinn saman-
stendur m.a. af reykköfunar-
tækjum og hafa menn áhyggjur
af því að óviðkomandi hafi
aðgang að tækjum sem slökkvi-
liðsmenn geta átt líf sitt undir
að séu í lagi þegar til á að taka.

Slökkviliðsmenn hafa ekki
lyklavöld að húsinu og þurfa
því að leita til starfsmanns
áhaldahússins um lykla þegar
um útköll er að ræða. Það var
að minnsta kosti raunin í útkalli
vegna elds í verbúð á dögunum.
Því er haldið fram meðal
slökkviliðsmanna á Suðureyri
að ekki hafi verið haft samráð
við þá vegna sölu húsnæðisins
og ekkert hafi verið við þá rætt

vegna skipulagsbreytinga sem
urðu í kjölfar sameiningar
sveitarfélaga. Þeir séu óvissir
um stöðu sína og skyldur og
fari í útköll af gömlum vana.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins mun liðsstjóri slökkvi-
liðsins á Suðureyri, Lárus
Hagalínsson, hafa sagt af sér
fyrir síðustu helgi vegna ó-
ánægju með framangreint. Á
bæjarráðsfundi hjá Ísafjarðar-
bæ, sem haldinn var í síðustu
viku, lét Lilja Rafney Magnús-
dóttir bóka, að ekki yrði lengur
unað við það ófremdarástand
sem ríkti í málefnum slökkvi-
liðsins á Suðureyri.

Fulltrúar frá Brunamála-
stofnun voru viðstaddir bruna-
æfingu sem fram fór á Suður-
eyri á fimmtudaginn og sam-
kvæmt heimildum blaðsins
munu þeir ætla að gera athuga-
semdir við aðstöðuleysi
slökkviliðsins þar. Guðmundur
Bergsson, hjá Brunamálastofn-
un, staðfesti í samtali við blaðið
að húsnæðismál slökkviliðsins
á Suðureyri væri vandamál, en
bæjaryfirvöld Ísafjarðarbæjar

hefðu lofað „bót og betrun“ og
væru að skoða ýmsa möguleika
í því sambandi. Hann sagði að
á sameiginlegum fundi sem
Brunamálastofnun hefur boðað
til með fulltrúum Ísafjarðar-
bæjar og slökkviliðsmönnum
á Þingeyri, Flateyri, Suðureyri
og Ísafirði á mánudaginn, verði
reynt að finna heildarlausn á
brunamálum í sveitarfélaginu.

Sama skipulag og
 fyrir sameiningu

Kristján Þór Júlíusson, bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar, hafði
ekki heyrt af óánægju slökkvi-
liðsmanna á Suðureyri þegar
blaðið hafði samband við hann.
Hann staðfesti að húsnæði
slökkviliðs Ísafjarðarbæjar á
Suðureyri hafi verið selt og að
slökkviliðið hafi nú aðstöðu í
áhaldahúsinu á staðnum. Hann
segir að nú sé í skoðun hvaða
aðstöðu slökkviliðinu verði
búin til framtíðar.

„Ég hef ekki séð þetta sem
vandamál. Það er sama skipu-

lag á þessum málum og fyrir
sameiningu, að öðru leyti en
því að yfirmaður slökkviliðsins
á Suðureyri kallast nú liðsstjóri
en ekki slökkviliðsstjóri eins
og áður. Það er einungis einn
slökkviliðsstjóri í sveitarfé-
laginu og sá sem gegnir því
starfi, Þorbjörn Sveinsson, er
mjög fær í sínu starfi og mér
vitanlega er ekkert yfir hans
störfum að kvarta.  Við samein-
ingu sveitarfélaganna var eng-
um starfsmanni þeirra sagt upp
og þeir hafa í öllum megin-
dráttum haldið áfram störfum
sem þeir sinntu áður. Það gildir
ekkert annað um slökkviliðið
en aðra starfsmenn. Úr því að
þessi mál eru til umræðu, tel
ég rétt að menn hafi í huga
hvernig þeim var háttað fyrir
sameiningu. Meðal fyrstu
verka slökkviliðsstjórans í Ísa-
fjarðarbæ eftir sameiningu, var
að láta draga slökkvibílinn frá
Suðureyri yfir til Ísafjarðar til
gagngerrar yfirhalningar. Bif-
reiðin hafði staðið á keðjum
inn í húsi og var í algjöru
lamasessi. Ég vil því meina að

það sé ekki allt alvont varðandi
þessi mál,“ sagði Kristján Þór.

Þrátt fyrir að niðurstöður
brunaæfingarinnar á fimmtu-
dag liggi ekki fyrir, segir Krist-
ján Þór ljóst að sjálf æfingin
hafi gengið vel.

„Fyrst og fremst er þetta
spurning um aðstöðu og tæki
sem mannskapurinn hefur yfir
að ráða og það er nú þannig að
við leysum ekki  öll vandamál
á stundinni, heldur tekur það
tímann sinn.“

Varðandi vandræði slökkvi-
liðsins við að komast inn í
áhaldahúsið í útköllum, sagði
Kristján:

„Svona fullyrðingar kalla ég
fyrirslátt. Ef það á sér stað bruni
og einn lykill stendur í vegi
fyrir því að menn nálgist tæki
og tól til björgunarstarfa, þá
held ég að menn hljóti að láta
sig hafa það að brjóta glugga
eða hurð til að nálgast þau,
frekar en að hlaupa út um allan
bæ eftir einum lykli. Þetta á
ekki að vera vandamál og ég
treysti slökkviliðsstjóra til að
kippa þessum málum í liðinn.“

Vestfirskur skelfiskur hf.

Vinnsla kúffisks hafin
að nýju á Flateyri

Í síðustu viku hófst
vinnsla að nýju í kúffisk-

vinnslu Vestfirsks skelfisks
hf. á Flateyri. Nýtt skip

fyrirtækisins, Skel ÍS-33,
mun hafa reynst vel í

þeim veiðiferðum sem
farnar hafa verið.

Gunnlaugur Pálsson,

framkvæmdastjóri
Vestfirsks skelfisks, segir
að ráðnir hafi verið 12-15
starfsmenn að vinnslunni

til að byrja með, en
væntanlega verði þeim

fjölgað eftir því sem
reynsla fæst.

Enn vantar kennara við grunnskólana í Ísafjarðarbæ

30% kennara við Grunnskóla
Ísafjarðar eru leiðbeinendur

Erfiðlega hefur gengið að
ráða réttindakennara að grunn-
skólum á landsbyggðinni fyrir
komandi skólaár sem hefst á
mánudaginn, 1. september. Að
sögn Kristins Breiðfjörð Guð-
mundssonar, skólastjóra
Grunnskóla Ísafjarðar, á enn
eftir að ráða í tvær stöður við
útibú skólans í Hnífsdal, stöðu
útibússtjóra og stöðu kennara
til almennrar kennslu 1. bekkj-
ar.

„Við höfum auglýst stans-
laust frá því í vor og endum í
dag (mánudag) á að setja aug-
lýsingu í skjáauglýsingar Sjón-
varpsins. Ef við fáum ekki svör-
un, þá mun ég væntanlega

halda fund með foreldrum í
vikunni til að sjá til hvaða neyð-
arráðstafana við getum gripið,“
sagði Kristinn í samtali við
blaðið.

Allt stefnir í að um 30%  af
47 kennurum skólans verði
leiðbeinendur að sögn Kristins,
en á liðnu skólaári voru leið-
beinendur 25% af kennaralið-
inu.

Gengið hefur verið frá ráðn-
ingu kennara í flestar greinar
Grunnskólans á Þingeyri, utan
smíði og heimilisfræði. Að
sögn Skarphéðins Garðarsson-
ar, skólastjóra, verður hægt að
hefja kennslu þótt stundakenn-
ara vanti í framangreindum

greinum og einungis spurning
um hvernig þær verði útfærðar.
Tólf stöðugildi eru við Grunn-
skólann á Þingeyri sem skiptast
á milli 12-14 aðila, sem flestir
eru leiðbeinendur með margra
ára kennslureynslu, að sögn
Skarphéðins.

Á Suðureyri á enn eftir að
ráða í rúmlega eina stöðu
kennara almenns stigs mið-
skóla. Að sögn Magnúsar
Jónssonar, skólastjóra Grunn-
skólans á Suðureyri, hefur
staðan verið auglýst í allt sumar
án árangurs. Hann telur að
bjóða verði kennurum á Vest-
fjörðum hærri laun en annars
staðar og nefnir að það hafi

gefið ágæta raun á árum áður
hjá Suðureyrarhreppi. Sex
stöðugildi eru við skólann á
Suðureyri og verða þrír rétt-
indakennarar auk skólastjórans
starfandi þar í vetur.

Grunnskóli Önundarfjarðar
er í nokkuð góðum málum hvað
varðar kennara, að sögn Rósu
Björg Þorsteinsdóttur, skóla-
stjóra. Aðeins á eftir að ráða í
stundakennslu og var Rósa
bjartsýn á að það hefðist af
áður en skólastarf hefst, en hún
stefnir að því að setja skólann
1. september. Um 10 manns
munu starfa við skólann, fjórir
réttindakennarar, þrír sem eru
í réttindanámi og þrír leiðbein-

endur.
Í Súðavík er búið að ráða

kennara fyrir komandi skólaár
og að sögn Bergljótar Jóns-
dóttur skólastjóra, munu þrír
réttindakennarar og fjórir
leiðbeinendur sinna fimm
stöðugildum við skólann. Af
leiðbeinendunum fjórum
stunda þrír fjarnám við Kenn-
araháskólann og er einn að
ljúka námi í vor en hinir tveir
eru að hefja nám.

Í Bolungarvík á enn eftir að
manna eina stöðu við Grunn-
skólann og að sögn Önnu Ed-
vardsdóttur skólastjóra er hún
vondauf um að ráðið verði í
stöðuna héðan af.
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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 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,-
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.
Skipti á ódýrari eign. Verð:

 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
á einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
10.700.000,-
Hliðarvegur 26a: 120m² einbýlishús

Fjarðarstræti 38: 130 m² 5 herbergja
íbúð á tveimur hæðum í þríbýlishúsi.
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: 113,9m² 4ra - 5 her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Tilboð óskast.
Hnífsdalsvegur 27: 182m² 4ra
herbergja glæsileg íbúð á tveimur
hæðum. Tilboð óskast.
Pólgata 4: 136 m² 5 herbergja íbúð á
2 hæð í þríbýlishúsi ásamt litlum
bílskúr. Verð: 5.500.000,-
Seljalandsvegur 20: 161,2m² 5-6
herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt stórum bílskúr. Mjög fallegt
útsýni. Verð: 10.700.000,-
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:

Lyngholt 8: 169,2m² einbýlishús á einni hæð ásamt
bílskúr. Sér hundagarður. Skipti á eign í Hafnarfirði.

Verð: 10.800.000,-

Seljalandsvegur 54: 107m² einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt kjallara. Verð: 5.300.000,-

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
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

Aðalstræti 32: 86m² ibúð á efri hæð
í fjórbýlishúsi ásamt sameiginlegum
kjallara. Verð: 3.500.000,-
Engjavegur 17: 61,7m² íbúð á neðri
hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur.
Íbúðin er nýmáluð. Verð: 4.600.000,-
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,-
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
í Hnífsdal. 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 til hægri í fjölbýlishúsi.Íbúðin
er laus í september. Verð: 5.900.000,-
Stórholt 11: 80m² 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 í
norðurenda. 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,-
Hlíf II: 50,4 m² íbúð á 4. hæð í  íbúðum
aldraðra. Verð:  5.900.000,-
Sundstræti 24: 69m² íbúð á jarðhæð
í þríbýlishúsi. Sér hiti, rafmagn og
inngangur. Mikið uppgerð. Verð:
4.900.000,-

Miðtún 27: 68m² íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi
 ásamt innbyggðum bílskúr. Verð: 4.900.000,-

12.700.000,-
Stakkanes 4: 144 m²  raðhús á tveim-
ur 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.
Húsið er laust strax. Verð: 6.800.000,-
Urðarvegur 26: 236,9m² raðhús á
tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 11.800.000,-
Urðarvegur 27: 190,5m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Stór
sólpallur og ræktuð lóð. Verð:
13.500.000,-
Urðarvegur 58: 209m² raðhús á
þremur pöllum ásamt innbyggðum
bílskúr. Góð kjör. Verð: 12.500.000,-

 4-6 herbergja íbúðir

Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 her-
bergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,-
Engjavegur 31:  92,1m² 4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.000.000,-
Fjarðarstræti 4: 120m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð  í fjölbýlishúsi. Skipti á
minni eign á Eyrinni. Verð kr.
6.500.000,-

Hornstrandaferð landsliðsins í skvassi

Liður í undirbúningi liðsins fyrir Smáþjóðaleikana

Landsliðsmenn fengu sér sundsprett í Rekavík og hér kemur Magnús Helgason í land eftir sundið.

Skvass er tiltölulega ný
íþróttagrein á Íslandi og líklega
eru aðeins um 6-7 ár síðan
Íslendingar hófu að leika það
að einhverju ráði. Á Ísafirði
hefur Hjálmar Björnsson náð
lengst í íþróttinni, en hann
komst í landsliðið á síðasta ári
og keppti þá fyrir Íslands hönd
á Smáþjóðaleikunum í skvassi,
sem fram fóru í Ungverjalandi.
BB frétti af merkilegri ferð á
Hornstrandir sem Hjálmar og
félagar hans í landsliðinu fóru
fyrir skömmu, en hún var liður
í undirbúningi liðsins fyrir
Smáþjóðaleikana sem haldnir
verða á Kýpur í haust

Að sögn Hjálmars hafa
sérstakir Smáþjóðaleikar verið
haldnir í skvassi til þessa. Á
næsta ári mun þetta hins vegar
breytast og keppt verður í
greininni ásamt öðrum íþrótta-
greinum á hinum eiginlegu
Smáþjóðaleikum, sem haldnir
verða í Lichtenstein. Um þessar
mundir æfa Hjálmar og félagar
hans í landsliðinu af kappi fyrir

leikana á Kýpur og stefna að
því að bæta árangur sinn frá
því í fyrra, en þá lenti liðið í
fimmta sæti af sjö. Landsliðið
er skipað fjórum leikmönnum
auk Hjálmars. Þeim Magnúsi
Kim Nilsen Íslandsmeistara í
skvassi, Jökli Jörgensen,
Magnúsi Helgasyni og Alberti
Guðmundssyni. Þeir félagar
stunda æfingar samkvæmt 12
vikna æfingaáætlun sem sam-
anstendur að mestu af æfingum
innanhúss, ásamt hlaupum og
öðrum þrekæfingum. Þar sem
slíkar æfingar geta orðið dálítið
einhæfar og leiðinlegar með
tímanum, var ákveðið að frum-
kvæði Hjálmars, að brjóta upp
hefðbundið æfingaform og fara
á Hornstrandir í fjögurra daga
göngu- og þrekæfingaferð.

Syntu í sjónum í Rekavík
Landsliðsmenn og ferðafé-

lagar þeirra, um 12 manns alls,
hófu ferðina á Hesteyri þar sem
gist var fyrstu nóttina. Þaðan

lá leiðin yfir til Aðalvíkur þar
sem tjöld voru reist að Látrum
í blíðskaparveðri. Þar var gerð
tilraun til að grilla marhnút sem
þrátt fyrir góðan vilja ferða-
langa, reyndist gjörsamlega
óætur. Daginn eftir fór hópur-
inn upp á Straumnesfjall, þar
sem m.a. voru skoðaðar bygg-
ingar sem bandaríski herinn
skildi eftir sig á sínum tíma.
Ferðin á fjallið tók heilan dag,
enda eru 22 kílómetrar þangað
og til baka til Aðalvíkur. Frá
Aðalvík var gengið yfir í Reka-
vík þar sem var tjaldað. Hraust-
mennin í hópnum tóku sig til
og fengu sér sundsprett í sjó-
num og var álitið að það myndi
herða menn enn frekar.

Frá Rekavík fór hópurinn um
Tröllaskarð yfir til Fljótavíkur
þar sem gist var yfir nótt. Tjöld-
in voru tekin saman í úrhellis-
rigningu morguninn eftir þegar
lagt var af stað áleiðis til Hest-
eyrar. Rigning og svartaþoka á
leiðinni reyndi töluvert á þol-
rifin í göngumönnunum sem

báru um 20 kílóa bakpoka. Þeir
komust þó heilu og höldnu til
Hesteyrar, þaðan sem haldið
var áleiðis heim.

Hjálmar segir að Horn-
strandaferðin hefði verið hinn
besti undirbúningur fyrir Smá-
þjóðaleikanna, sem hugsast
getur.

„Við fengum mjög góða
þjálfun út úr ferðinni. Við geng-
um langar vegalengdir á hverj-
um degi, um 50 kílómetra í
allri ferðinni, og sálrænt var
ferðin mjög góð fyrir hópinn.
Við lentum í ýmsum aðstæð-
um og urðum að vinna saman
allan tímann. Þetta þjappaði
okkur því saman og kemur til
með að styrkja andann í liðinu.
Við eigum örugglega eftir að
búa að þessu þegar að keppni
kemur,“ sagði Hjálmar.

Hjálmar kennir þeim Alberti Guðmundssyni og Magnúsi
Kim Nilsen á áttavita. Í baksýn er Aðalvík.
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opið laugardag milli kl. 11:00 og 16:00
og sunnudag milli kl. 13:00 og 17:00

Langur laugardagur

Á leið frá Hesteyri til Aðalvíkur. F.v. Hjálmar, Magnús Helgason, Ásta, Jökull Jörgensen,
Stefán Dan Óskarsson, Freyr, Magnús Kim Nilsen og Íris Ragnarsdóttir.

Menn voru ekki nógu vel vakandi þegar föt-
in voru þurrkuð. Hér fuðra nærbuxur Hjálm-
ars upp vegna þess að hann rétt leit af þeim.

Eftir sundið var kynt bál úr rekaviði og fötin
þurrkuð. Hjálmar og Jökull Jörgensen ásamt
tveimur ferðafélaga sinna.

Stefán Dan Óskarsson, guðfaðir skvassins á Ísafirði, les sér til um sögu Hornstranda.

Kári Þormar í Ísafjarðarkirkju

Sumarkvöld við orgelið
Kári Þormar, píanó- og

orgelleikari heldur tónleika í
Ísafjarðarkirkju nk., sunnu-
dagskvöld kl. 17:00. Efnis-
skráin verður kynnt á staðnum,
en í fréttatilkynningu frá kirkj-
unni og Tónlistarfélagi Ísa-
fjarðar, segir að efnisskráin
verði forvitnileg og því sé

ástæða til að fjölmenna.
Kári Þormar lauk burtfarar-

prófi í píanóleik frá Tónlistar-
skólanum í Reykjavík árið
1993 og sama ár burtfararprófi
í orgelleik undir leiðsögn Harð-
ar Áskelssonar. Hann stundar
nú framhaldsnám í kirkjutónlist
og orgelleik við Robert Schu-

mann-tónlistarskólann í Düss-
eldorf í Þýskalandi.

Kári hefur áður haldið tón-
leika hér á landi og erlendis,
nú síðast á norrænni menning-
arhátíð í Essen í Þýskalandi.
Fyrir stuttu hlaut hann styrk úr
minningarsjóði Karls Sighvats-
sonar.

Eldur í gistiheimili í Bolungarvík

Kviknaði í út frá sígarettu
Eldur kom upp í herbergi á

gistiheimili sem rekið er á
vegum veitingastaðarins Jóns
Bakans í Bolungarvík um kl. 7
á laugardagsmorgun.

Húsið er þriggja hæða og
logaði í herbergi á miðhæð.
Slökkviliði Bolungarvíkur
gekk greiðlega að ráða niður-
lögum eldsins, en talið er að
kviknað hafi í rúmdýnu út frá
sígarettuglóð.

Enginn var í herberginu
þegar eldurinn kom upp, en
skemmdir urðu talsverðar af
völdum reyks og sóts. Hús-
næðið er notað sem verbúð, en
íbúum varð ekki meint af.

Húsnæði gistiheimilisins,
sem rekið er af veit-

ingastaðnum Jóni Bakan
 í Bolungarvík.

Fararstjórar frá
Úrval-Útsýn, þau
Rebekka Kristjáns-
dóttir og Sigvaldi
Þorgilsson verða í
Ísafjarðarbæ föstu-
daginn 29. ágúst.
Dagskrá þeirra
er eftirfarandi:
Kl. 10:00 - 12:00 hjá
umboðsmönnum á
Suðureyri, Olíu-
félaginu Esso, Rómarstíg 10
Kl. 13:00 - 15:30 hjá umboðsskrifstofunni
á Ísafirði, Flugleiðum, Mjallargötu 1
Kl. 16:00 - 18:00 á Hlíf, Torfnesi, Ísafirði.

Langur laugardagur
og        sunnudagur

í Rammagerð Ísafjarðar
opið laugardag milli kl. 11:00 og 16:00
og sunnudag milli kl. 13:00 og 17:00

Kynnum
amerísku
stimplana,

glernámskeið
og margt fleira

Aðalstræti 16 � Ísafirði
Sími 456 3041
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Sautján manna sendinefnd frá Önundarfirði  á slóðum norskra hvalfangara

Bæjarstjórn Stokke heitir stuðningi við
endurbyggingu Ellefsenshúss á Flateyri

Sautján manna sendinefnd
frá Önundarfirði og Önfirð-
ingafélaginu í Reykjavík er
nýkomin til landsins úr heim-
sókn til Stokke-byggðar í Vest-
foldfylki í Noregi. Að sögn
Magneu Guðmundsdóttir, for-
seta bæjarstjórnar Ísafjarðar-
bæjar, sem var í sendinefnd-
inni, var megintilgangur ferð-
arinnar að endurgjalda heim-
sókn afkomenda Hans Edvards
Ellefsens á 140 ára afmælis-
hátíð Ellefsens, sem Önfirð-
ingafélagið í Reykjavík stóð
fyrir á síðasta ári, en á þá hátíð
mættu einnig Per-Eivind Jo-
hansen, bæjarstjóri Stokke og
Bjarne Sætre, menningarmála-
stjóri sveitarfélagsins.

,,Við fórum í ferðina 12.
ágúst og komum aftur heim
viku síðar, eða 19. ágúst. Auk
þess að endurgjalda heimsókn
þeirra til okkar var tilgangurinn
að ræða um endurbyggingu
Ellefsenshúss á Flateyri. Við-
brögðin voru það góð hjá bæjar-
stjórn Stokke að það var á-
kveðið að halda áfram þessari
vinnu,” sagði Magnea Guð-
mundsdóttir í samtali við blað-
ið. Sem dæmi um góð viðbrögð
Stokkebúa má nefna að þeir
hyggjast senda lúðrasveit sína
til Flateyrar árið 2000 til að
vera við opnunarhátíð Ellefs-
enshússins. Allt bendir því til
að hér sé aðeins um upphafið
að ræða á blómlegum menn-
ingar- og vináttutengslum þess-
ara byggða í framtíðinni.

Ráðherrabústaðurinn
merkustu minjar Ellefsens

Tengsl Önfirðinga, Stokke-
búa og raunar nágrannanna í
Tönsberg standa á gömlum
merg og tengjast hvalveiðum
Norðmanna hér við land um
síðustu aldamót. Árið 1889 hóf
Hans Edvard Ellefsen, sem
fæddur var á Skjærsnesi í
Stokke, hvalveiðar frá Önund-
arfirði auk þess sem hann reisti

Ferðalangarnir sautján í Fossnesi í Stokkebyggð. Frá vinstri: Skafti Halldórsson, Sigríður Hagalínsdóttir, Sigrún Gerða
Gísladóttir, Magnea Guðmundsdóttir, Rósa Þorsteinsdóttir, Kjell Hymer, Sigríður Magnúsdóttir, Guðmundur Steinar
Björgmundsson, Guðrún Pálsdóttir, Einar Guðbjartsson, Sveinfríður Ragnarsdóttir, Ásgeir Guðnason, Guðbjörg
Haraldsdóttir, Hjálmar Sigurðsson, Jóna Haraldsdóttir, Björn Ingi Bjarnason og Júlía Björnsdóttir.

þar hvalveiðistöð við Sólbakka.
Starfsemin var hin umfangs-
mesta í norðurhöfum og hafði
ómæld á byggð og sögu Önund-
arfjarðar. Hvalveiðistöðin varð
eldi að bráð árið 1901 og var
aldrei endurreist að fullu enda
hvalurinn horfinn að miðunum.
Þá var starfsemi Ellefsens á
vissan hátt upphafið að vélvæð-
ingu í útgerð og vinnslu á Ís-
landi.

Merkustu minjar um veru
Ellefsens hér á landi eru
Ráðherrabústaðurinn í Reykja-
vík en það hús var áður íbúðar-
hús Ellefsens á Sólbakka. Þegar
hann fór frá Önundarfirði seldi
hann Hannesi Hafstein húsið
fyrir eina krónu eftir því sem
sagan segir og var það rifið og
flutt til Reykjavíkur þar sem
það var endurreist.

Kostnaður við endur-
bygginguna áætlaður
20-30 milljónir króna

Að sögn Magneu var það
sendinefndinni sérstök upp-
lifun að heimsækja Skjærsnes,
fæðingarstað Ellefsens og
kynnast afkomendum norsku
hvalfangaranna. ,,Í snjóflóðinu
1995 eyðilagðist safnahús
Flateyringa ásamt öllum mun-
um safnsins en meginuppistaða
þess var myndasafn frá hval-
veiðitímabilinu. Í kjölfar heim-
sóknar fulltrúa Stokkebyggðar
hingað til lands komu upp
umræður um endurreisn minja-
safnsins, bæði hvað varðar
húsakost og minjar. Þá kvikn-
aði sú stórhuga hugmynd að
reisa nýtt Ellefsenshús á Flat-
eyri og nýta það sem safnahús
og fræðimannasetur með hval-
veiðitímann sem aðalviðfang-
sefni en ekkert slíkt safn er til
hér á landi,” sagði Magnea.

Bæjarstjórnin í Stokke hélt
áfram með hugmyndina í ferð
sautjánmenninganna og ákvað
að leggja Önfirðingum lið við
verkið. ,,Þetta verk tekst ekki

Hans Ellefssen, afkomandi Andreas Ellefssens bróður Hans Ellefsens eldri afhentir hér
Birni Inga Bjarnasyni, formanni Önfirðingafélagsins í Reykjavík, heiðursmerki til handa
Ellefssenssafni á Flateyri.

nema með fullri samvinnu allra
aðila sem koma að því, þá á ég
við Minjasjóð Önundarfjarðar,
Önfirðingafélagið í Reykjavík,
sem átti hugmyndina, Ísafjarð-
arbæ og bæjarstjórn Stokke og
vonandi fleiri aðila. Það er
engin upphæð á borðinu varð-
andi kostnað við verkið en það
er álit okkar að heildarkostn-
aðurinn sé ekki undir 20-30
milljónum króna. Við viljum
vanda til verksins og ekki fara
af stað fyrr en allir hnútar hafa
verið hnýttir. Okkar vonir
standa til að hægt verði hefja
verkið á næsta ári og að því
verði lokið árið 2000,” sagði
Magnea.

Ferð Önfirðinganna til
Stokke vakti mikla athygli í
Noregi og birtu fylkisblöðin
fréttir af heimsókninni auk þess
sem svæðisútvarp norska ríkis-
útvarpsins gerði þátt um heim-
sóknina. Í tilefni af upphafi
kosningabaráttu Hægriflokks-
ins í Noregi birtist mynd í einu
fylkisblaðanna af þeim Jan
Pettersen, formanni Hægri-

flokksins og Magneu Guð-
mundsdóttur, forseta bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar sem
var gestur á opnunarhátíðinni.

Það skal tekið fram að sautján-
menningarnir fóru í ferðin á
eigin kostnað og af einskærum
áhuga við verkefnið. Nokkrir

aðilar styrktu ferðina með
fjárframlögum sem voru notuð
til kaupa á gjöfum til handa
gestgjöfunum.

Afkomendur Ellefsens fjölskyldunnar á Skærsnesi í Noregi. F.v. Morten og Peter Ellefsen,
faðir þeirra Hans Ellefsen, Egil Kiserud og Elsa Ellefsen, sem býr nú á Skærsnesi,
fæðingarstað Hans Ellefsen.

Guðmundur Steinar Björgmundsson og Björn Ingi Bjarnason, veita hér viðstöku teikningum
af öllum hvalveiðiskipum Ellefsens sem gerð voru út frá Önundarfirði.

Ljósmyndir: Magnea Guðmundsdóttir.
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Gunnsteinn Jónsson, sigurvegari í keppninni um Ljónsbikarinn með verðlaunagripina.

Ljónsbikarinn í golfi

Gunnsteinn sigr-
aði án forgjafar

Keppni um Ljónsbik-
arinn í golfi, sem er eitt
stærsta golfmót sum-
arsins á vegum Golf-
klúbbs Ísafjarðar, fór

fram á Tungudalsvelli
um síðustu helgi.

Leiknar voru 36 holur
með og án forgjafar og

voru keppendur 24
talsins.

Gunnsteinn Jónsson,
Golfklúbbnum Keili, sem

áður lék fyrir hönd
Golfklúbbs Ísafjarðar,
sigraði án forgjafar á

151 höggi og hefur því
bikarinn til varðveislu í

eitt ár. Annar varð Sig-
urður Samúelsson, GÍ, á

157 höggum og þriðji
varð Egill Sigmundsson,
GÍ, á 168 höggum. Með

forgjöf sigraði Rúnar
Vílfilsson, GÍ, á 137

höggum, annar varð
Kristinn Kristjánsson á 141

höggi og þriðji varð
Gunnsteinn Jónsson á

143 höggum eftir bráða-
bana vð Sigurð

Samúelsson.
Sérstök holuverðlaun

voru veitt þeim keppanda
sem komst næst holu á
7. braut og komu þau í

hlut Pierre Simon, en
boltinn hans hafnaði 1,36

metra frá holunni.

Og þessir þrír urðu í þremur efstu sætunum með forgjöf. F.v.
Kristinn Kristjánsson (2), Rúnar Vífilsson (1) og Gunnsteinn
Jónsson (3).

Pierre Simon fékk holuverðlaun mótsins. Það er Sigurður
R. Ólafsson, mótstjóri sem hér óskar Pierre til hamingju.

Þessir þrír snjöllu golfarar urðu í þremur efstu sætunum
án forgjafar. F.v. Egill Sigmundsson (3), Gunnsteinn
Jónsson (1) og Sigurður Samúelsson (2).

Hótel Edda að Núpi í Dýrafirði

Síðasta sumar hótel-
stjórans unga að Núpi

Í sumar hefur Jóhann Gunnar
Arnarsson veitt Hótel Eddu að
Núpi forstöðu og er þetta þriðja
og jafnframt síðasta sumar hans
þar. Í haust mun hann taka við
sem hótelstjóri á Hótel Eddu
að Flúðum en þar er rekið
heilsárshótel. Af þessu tilefni
átti blaðið stutt samtal við
Jóhann, en hann var aðeins 22
ára þegar hann tók við sem
staðarhaldari Hótelsins að
Núpi.

Jóhann, sem er Akureyr-

Hótel Edda að Núpi.ingur, segir að reksturinn hafi
gengið þokkalega og að gesta-
fjöldi hafi aukist jafnt og þétt
þau þrjú ár sem hann hefur
verið hér fyrir vestan. „Það er
búið að vera nokkuð gott að
gera hjá okkur í sumar og þá
sérstaklega í júní og það sem
af er ágúst. Hins vegar var júlí
heldur rólegri nú en í fyrra ef
eitthvað er, en júní og ágúst
vega það upp,“ sagði hann
aðspurður.

Boðið hefur verið upp á

kaffihlaðborð á sunnudögum
og segir Jóhann þau hafa verið
gífurlega vinsæl hjá Vestfirð-
ingum og ferðafólki. Á sunnu-
daginn var síðasta kaffihlað-
borð sumarsins og var það
síðasta tækifæri fyrir Vestfirð-
inga að mæta til þess að sinni.

Hótelinu verður þó ekki
lokað fyrr en undir lok sept-
ember og á Jóhann von á mörg-
um hópum fram til haustsins.
„Við erum að fá núna 100
manna hóp eldri borgara frá

Hafnarfirði sem mun dvelja
hérna í viku og í lok mánaðarins
verður Skógræktarþing haldið
hér og það munu dvelja um
200 manns hérna í fjóra daga í
tengslum við það. Auk þess
hafa verið bókaðar fjöldi
árshátíða og annarra uppákoma
alveg fram á haust,“ sagði
Jóhann.

Ferðaskrifstofa Íslands hefur
með rekstur Edduhótela um

land allt að gera og segir Jóhann
að leigusamningur vegna Núps
renni út á næsta ári. „Það er
eitt sumar eftir af leigusamn-
ingnum og eftir það verður
væntanlega skoðað hvort
grundvöllur er fyrir nýjum
samningi. Ég sé ekki fram á
annað en að af áframhaldandi
rekstri verði hér af hálfu Ferða-
skrifstofu Íslands. Í ljósi þess
hvað þetta er stórt hótel, 40

herbergi, þá finnst mér þó að
meira mætti vera að gera og þá
sérstaklega í júlí,“ sagði Jó-
hann.

Jónína Kjartansdóttir hefur
verið kokkur hjá Jóhanni árin
þrjú, en hún mun að öllum lík-
indum fylgja honum á nýja
staðinn. Jóhann vildi koma á
framfæri kveðju til allra Vest-
firðinga með þökk fyrir stuðn-
inginn í gegnum árin.

Leitarstöð Krabbameinsfélags Íslands

Allar konur 20-69 ára boðaðar
Þingeyri.

Að sögn Guðrúnar Gunnars-
dóttur, starfandi hjúkrunar-
forstjóra FSÍ, verður krabba-
meinsskoðunin nú með öðru
sniði en verið hefur. Skoðunin
hefur farið fram fyrir alla
aldurshópa í einu, en nú munu

40-69 ára konur, verða boðaðar
til skoðunar 3.-5. september
og 20-40 ára konur, viku
seinna, eða 11. og 12. sept-
ember. Skoðunardagarnir
verða nú fimm í stað þriggja
áður og með fjölgun þeirra er
vonast til að fleiri konur sjái

sér fært að mæta í skoðun.
„Konur hafa ekki verið nógu

duglegar að mæta í eftirlit, en
þó hefur þetta heldur lagast
síðustu ár. Mætingin fór niður
í 33% árið 1992, en hefur verið
mun betri undanfarin þrjú ár,
eða um 76%. En betur má ef

duga skal og þess vegna vill ég
eindregið hvetja allar konur
sem fá bréf frá okkur, til að
mæta. Konurnar eru boðaðar í
skoðun á tveggja ári fresti og
vegna þess hvað þetta eftirlit
er mikilvægt fyrir öryggi
þeirra, þá ættu þær ekki að láta

Starfsfólk leitarstöðvar
Krabbameinsfélags Íslands
kemur til Ísafjarðar í byrjun
september og mun í samstarfi
við Jón B. Stefánsson, kven-
sjúkdómalækni og starfsfólk
Fjórðungssjúkrahússins á Ísa-
firði, standa að krabbameinsleit
hjá konum á aldrinum 20-69
ára. Allar konur á heilsugæslu-
svæði FSÍ, Ísafirði, Suðureyri,
Súðavík og Ísafjarðardjúpi,
verða boðaðar í skoðun, en
sérstök skoðun mun fara fram
í Bolungarvík, Flateyri og

skoðanir fram hjá sér fara. Það
eru of margar konur sem gefa
þessum málum lítinn eða engan
gaum og af 1.126 konum hafa
124 aldrei mætt,“ segir Guðrún.

Svokallaðar brjóstaþreifing-
ar hafa verið fastur liður í
skoðunum leitarstöðvarinnar
auk leghálsskoðana, en þær
hafa nú verið felldar niður hjá
20-40 ára konum, að sögn
Guðrúnar, en konur 40-69 ára
fara eftir sem áður í brjósta-
myndatöku.
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Knattspyrna yngri flokka Boltafélags Ísafjarðar

Unglingastarfið eflist með ári hverju

A og B-lið 6. flokks BÍ ásamt þjálfurum og fararstjóra að
loknu góðu móti á Laugarvatni fyrr í mánuðinum.

5. flokkur A hjá BÍ sem tók þátt í Pæjumótinu á Siglufirði í
sumar.

Yngri flokkar Boltafélags
Ísafjarðar hafa staðið í stór-
ræðum síðustu misserin. A-lið
6. flokks varð í þriðja sæti á
Íslandsmótinu sem haldið var
á Laugarvatni 9. og 10. ágúst
sl., og var aðeins hársbreidd
frá úrslitaleiknum. Matthías
Vilhjálmsson, yngri, var einn
markahæsti leikmaður mótsins
með 10 mörk í aðeins fjórum
leikjum. B-Lið 6. flokks stóð
sig einnig mjög vel og sigraði
m.a. Sindra frá Hornafirði
11-0.

Viku eftir Íslandsmótið
mætti 6. flokkur A og B síðan
til Sauðárkróks þar sem liðin
tóku þátt í hinu árlega Króks-
móti ásamt C og D-liði 6. flokks
BÍ. Liðunum fjórum gekk mjög
vel á mótinu og urðu A og B-
liðin Króksmeistarar í sínum
flokkum. C-liðið varð í þriðja
sæti og D-liðið í því fjórða, en
þau kepptu í sama flokknum.
Sameinaður 3. flokkur karla
hjá BÍ og UMFB hefur staðið
sig vel í sumar en þeir urðu í
öðru sæti í sínum riðli á Ís-
landsmótinu og í fjórða sæti á
hinu sterka alþjóðlega móti
sem haldið var á Akranesi

Unglingalið Boltafélagsins á æfingasvæði félagsins við Skeiði á Ísafirði.

fyrstu vikuna í ágúst. Tveir
leikmanna liðsins, Atli Krist-
insson og Karvel Pálmason,
yngri, stóðu sig sérstaklega vel
og voru fyrir nokkru valdir til
að fara í æfingabúðir lands-
liðsins.
Þriðji flokkur kvenna hjá BÍ
stóð sig með mikilli prýði í
sumar. Liðið missti reyndar af
þátttöku í úrslitakeppni Ís-
landsmótsins á markatölu en
B-lið 3. flokks kvenna náði
þriðja sæti á Gull- og silfur-
mótinu sem haldið var á Siglu-
firði fyrir stuttu. Stúlkurnar í

2. flokki voru á svipuðu róli og
árin á undan og höfnuðu í þriðja
sæti í sínum riðli, sem verður
að teljast góður árangur. 5. og
7. flokkur drengja fór á Króks-
mótið á Sauðárkróki og voru
það B-lið flokkanna sem stálu
senunni. B-lið 7. flokks hafnaði
í öðru sæti og B-lið 5. flokks í
því þriðja. Hjá 5. flokks liðinu
var það Ásgeir Guðmundsson
sem kom, sá og sigraði en á
tímabili má segja að hann hafi
átt stúkuna á vellinum, þvílík
voru fagnaðarlætin við hvert
mark hans. A-lið flokkanna og

C-lið 7.flokks stóðu sig einnig
vel þó svo að þau hafi ekki
komist á verðlaunapall og
sömu sögu má segja af 5. flokki
kvenna sem einnig fór á mótið
á Siglufirði.
Eins og að framan greinir, hafa
unglingalið Boltafélagsins
haldið áfram að eflast og bætast
ár frá ári og má því vænta
mikils af þeim ef nægur stuðn-
ingur verður á komandi árum.
Þess má að lokum geta að
uppskeruhátíð Boltafélagsins
verður haldin 13. september
nk.

Slökkvilið Ísafjarðarbæjar

Líf og fjör
 á árlegum
 fjölskyldudegi

Starfsmenn Slökkviliðs
Ísafjarðarbæjar hafa um
árabil efnt til svokallaðs
fjölskyldudags, þar sem
eiginkonum og börnum

starfsmannanna hefur
verið boðið til grillveislu og
leikja. Fjölskyldudagurinn
hefur ávallt verið haldinn
undir lok sumars og var
að þessu sinni haldinn á
laugardaginn var. Hátt í
sjötíu manns mættu til

veislunnar sem haldin var
í húsnæði slökkvistöðv-

arinnar á Ísafirði og var líf
og fjör á meðal þeirra

þegar ljósmyndari blaðs-
ins kom þar við. Auk þess
að grilla og fara í leiki var
boðið upp á ökuferð um

Ísafjörð með ,,bruna-
bílum� og var ungviðið

sérstaklega ánægt með
þá ferð, enda ekki á

hverjum degi sem maður
fær að aka um

á ,,brunabíl�.

Slökkviliðsmennirnir reyndu m.a. fyrir sér í ,,púsli” og nutu til þess aðstoðar barna sinna.

Ungviðið sótti að Páli Hólm, slökkviliðsmanni þegar hann tók að dreifa sælgæti til barnanna.

FRAMHALDSSKÓLI
VESTFJARÐA
PÓSTHÓLF 97 - 400 ÍSAFIRÐI

Skólasetning
31. ágúst

Framhaldsskóli Vestfjarða á Ísafirði verður
settur sunnudaginn 31. ágúst 1997, kl.
17:00 með athöfn á sal skólans. Allir eru
velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Dagskólanemendur komi til kennslu mánu-
daginn 1. september í samræmi við útsent
bréf.

Nemendur í öldungadeild komi til viðræðna
mánudaginn 1. september kl. 20:00 í stofu
9 á 1. hæð bóknámshússins.

Skólameistari.

Berjaferð á
Snæfjallaströnd

Laugardaginn 30. ágúst er fyrirhuguð berja-
ferð með ferjunni Fagranesi. Við förum frá
Sundahöfn kl. 10:30 og tekur siglingin rúma
klukkustund.

Nauðsynlegt er að þátttakendur skrái sig
sem fyrst, því ef veður verður slæmt eða
þátttaka ónóg, mun ferðin falla niður.

Skráning fer fram á skrifstofu Hf. Djúp-
bátsins eða í síma 456 3155.

Hf. Djúpbáturinn.

FRÁ GRUNNSKÓLANUM Á ÍSAFIRÐI

Bókavörð vantar við skólann allan
daginn. Viðkomandi þarf helst að hafa
reynslu af að vinna á bókasafni og /
eða með börnum.
Upplýsingar gefur Rannveig Halldórs-
dóttir í vinnusíma 456 3044, fyrir há-
degi.

LEIKSKÓLADEILD TORFNESI

Ræstitæknir óskast til starfa við
leikskóladeildina í íþróttarvallarhús-
inu á Torfnesi frá og með 3. september
1997.
Upplýsingar gefur Inga í síma 456 3185.

ÍSAFJARÐARBÆR

Kanaríeyjar!
Auður Sæmundsdóttir, fararstjóri Flugleiða

á Kanaríeyjum verður á skrifstofu Flugleiða,
Mjallargötu 1, Ísafirði fimmtudaginn 28.
ágúst kl. 09:00 - 17:00.

Flugleiðir Ísafirði
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310TOPP
http://www.ikea.com
Hérna er síða fyrir þá sem
að nenna ekki að bíða eftir
hinum árlega IKEA bækl-
ingi, en allt efnið er hægt að
finna á heimasíðunni.

http://www.si.edu
Það er margt fróðlegt sem
að Smithsonian safnið hefur
gert frá upphafi til dagsins í
dag. Þetta er með fróðlegri
síðum á netinu í dag.

http://www.fitnesslink.com
Ert þú einn af þeim sem að
ætlaðir að koma þér í form
fyrir sumarið, en ekkert
gekk. Þá er þetta rétta síðan
fyrir þig.

1. Fled

2. Extreme Measures

3. Ransom

4. Daylight

5. Turbulance

6. High school high

7. Mars attacks

8. Sleepers

   9. The first wives club

10. The long kiss...

HELGAR
veðrið

góðar
á

NETINUh
tt

p
:

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & salakaup & sala

Horfur á fimmtudag:
Nokkuð stíf norðaust-
anátt. Rigning um
mest allt land, síst
suðvestanlands. Hiti 8-
13 stig, hlýjast á Vest-
urlandi.

Horfur á föstudag:
Norðanátt og svalt í
veðri. Rigning eða súld
norðanlands og austan
en léttir til suðvestantil.
Lítið eitt kólnandi fyrir
norðan.

Á laugardag gengur
norðanáttin alveg niður
og á sunnudag lítur út
fyrir hæga suðvest-
anátt. Hiti verður áfram
á bilinu 8 - 13 stig.

MYNDBÖND
HJÁ

VÍDEÓHÖLLINNI

Sólgata 11 • 400 Ísafirði
Sími 456 5091

Tilboð
Gervihnattabúnaður
Aðeins kr. 79.900,-

Sambyggt loftnet fyrir
Stöð 2 og Rúv

Aðeins kr. 2.999,-

Gervihnattafréttir
Satt fréttir

TVS  Handbolti
Tele Danmark Cup

Föstudag, laugardag og sunnudag
Fax kondi Sunnudag og mánudag

Sunnudag Utrecht Ajax
TV 2 Norge

Laugardag
 Arsenal - Tottenham

Nýjar rásir
Filmnet • CNN

Komið og skoðið nýju
línuna frá

AIWA
Ótrúlegt verð

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,-

Umræðan um fólksflótta er orðin áberandi einkum í
DV, þar sem hún er mjög einhæf. Það er rétt að fólki hefur
fækkað á Vestfjörðum. Hinn 1. desember 1996 voru Vest-
firðingar taldir 8.865 og er það ekki fjölmennt miðað við
Grafarvog í Reykjavík sem telur um 12.600 íbúa, þar af
meira en 5.000 börn, ef marka má umfjöllun um
hverfisstjórn í þessum borgarhluta.

Almennt eru menn sammála um það að umfjöllun DV
sé heldur einhæf og mjög neikvæð, en vissulega er það
rétt að Vestfirðingum hefur fækkað. Í DV hefur verið gerð
eins konar tilraun til að rýna á bak við fækkunina og
niðurstaðan er sú að helsta ástæðan sé kvótakerfið. Talað
er um að 60 manns séu á leið frá Patreksfirði og 16
fjölskyldur frá Ísafirði. Alþingismenn taka undir með DV
og nefna kvótakerfið fyrst og fremst. Í viðtali við fjölskyldu
frá Patreksfirði kom fram að hún væri að flytja trilluna
sína til Ólafsvíkur en flytti sjálf til Hafnarfjarðar. Af
umfjöllun DV má draga þá ályktun að í Ólafsvík og þá ekki
síður í Hafnarfirði hljóti að vera allt annars konar
kvótakerfi og betra úr því fólkið fer vegna þess.

Dettur ritstjórn DV eða þessu fólki í hug að
nokkur trúi slíkum þvættingi, að fólkið flýi
kvótakerfið á Patreksfirði og fái viðbótar-
kvóta í Ólafsvík, nú eða í Hafnarfirði?
Firringin er orðin alger. ,,Af því bara�
sögðu börnin og segja enn spurð
um ástæðu fyrir skammar-
strikum sínum. Nú er kvóta-
kerfið orðið þetta ,,af því
bara� eða allar aðrar afasak-
anir fyrir því að flytja sig á
milli landshluta eða öllu
heldur frá Vestfjörðum.

Heppilegra væri auðvitað
að segja hverja sögu eins og
hún er. Sennilega langar
blessað fólkið að búa í Hafn-
arfirði, sem reyndar hefur
verið í fréttum fyrir ein-
stakan og endurtekinn
vandræðagang bæjar-
stjórnarmeirihlutans þar.
Patreksfirðingum finnst
það kunnuglegt, því sam-
sömun við Vesturbyggð er mikil á þessu sviði. Það er til
marks um miklar samgöngubætur að fólk vilji búa í Hafn-
arfirði en gera út trillu, sem gefið hefur verið í skyn að sé
kvótalaus á Patreksfirði, frá Ólafsvík. Varla gefa þeir
kvótann í Snæfellsbæ.

Er það er til dæmis um firringu DV og heimildarmanna
þess að trúa því, að kvótakerfið ráði þessum búferla-
flutningum. Ef kaupa þarf kvóta má ætla að hann megi
jafnt kaupa til Patreksfjarðar og Ólafsvíkur. Skýringin er
auðvitað sú að blessað fólkið langar til Hafnarfjarðar og
treystir sér til að keyra þaðan og til Ólafsvíkur eins og þarf
vegna útgerðarinnar. Kannski segir það meira til um
arðsemi útgerðarinnar en margt annað.

Rýnt í raunveruleikann
Morgunblaðið hefur birt greinar og vandaða umfjöllun

um ástand og sameiningu fyrirtækja á Vestfjörðum ásamt
fróðlegum viðtölum. Af því má draga þá ályktun að að
nægur kraftur sé í fólki og tækifæri fyrir hendi. Samt er
eins og á skorti í allri umfjöllun fjölmiðla, að kafa svo í
málið að upp komi raunverulegar ástæður fólks sem fer
og í leiðinni hvort þær eigi við rök að styðjast.

Vissulega á kvótakerfið og einkum þær hræringar sem
fylgja því í samfélaginu sinn þátt í breytingum, en það er
alger vanvirða við lesendur að bera rakalausan þvætting
fyrir fólk eins og DV gerði í því tilviki sem rætt er um hér
að framan.

Umræðan um Vestfirði og Vestfirðinga hefur verið á
því stigi í DV að ætla mætti að Íslendingar almennt hafi
þar fengið tækifæri til að leiða hugann frá vandamálum í
eigin ranni. Allt sé nefnilega verra og ömurlegra á Vest-
fjörðum en annars staðar og svo er talið, skólar, menntun,
verzlun, samgöngur, pólitík og listinn verður eins langur
og menn vilja í hverju tilviki.

Sumt á við rök að styðjast en annað ekki. Eigendur
skipa og kvóta hafa selt hvort tveggja og sagt hefur verið
að skip yrðu áfram gerð út frá Ísafirði, samanber
Guðbjörgina ÍS 46. Það stóðst ekki eins og stundum
hendir þegar loforð eru gefin, en það eru engin lög sem
setja hömlur á sölu skipa og kvóta og ráðstöfun eigna. Að
vísu er kvótinn sameign þjóðarinnar samkvæmt lögum.

Viðbrögð sveitarstjórnarmanna lítil
Í allri þessari umræðu vekur athygli að fulltrúar stærsta

sveitarfélgsins á Vestfjörðum, Ísafjarðarbæjar með rúma
4.500 íbúa hafa lítið sagt til að skýra málin. Engar greinar
hafa birst í blöðum, ekki einu sinni í héraðsblöðum.
Engar staðreyndir hafa verið birtar að fyrra bragði og
ekkert til skýringar eða upplýsingar. Það vekur athygli
þetta málleysi sveitarstjórnarmanna um byggðarþróun á
Vestfjörðum.

Fólk flytur hingað, læknar sem aðrir, eins og
Svæðisútvarpið vakti athygli á. Ekki er neitt að fela.

 � Stakkur

Fólksflótti
eða firring DV

Vetraráætlun
Strætisvagna Ísafjarðar
1. september nk. tekur vetraráætlun

Strætisvagna Ísafjarðar gildi. Áætlunin er
óbreytt nema hvað ferð kl. 17:00 verður í
Holtahverfi í stað Hnífsdals.

Strætisvagnar Ísafjarðar.

Geymið auglýsinguna!

Til leigu er 4ra herbergja íbúð.
Upplýsingar í símum 551 3095 og
456 4212.

Til leigu er einbýlishús á Suðureyri.
Húsið losnar 1. sept. Á sama stað
óskast ísskápur til kaups. Upplýs-
ingar í símum 456 6218 og 456
6130.

Óska eftir einstaklingsíbúð eða
herbergi til leigu á Eyrinni á Ísafirði.
Upplýsingar í síma 897 6745.

Óska eftir íbúð á leigu á Ísafirði í
byrjun desember. Allt kemur til
greina. Upplýsingar í síma 00 454
399 8895.

Til leigu er 3ja herbergja íbúð.
Upplýsingar í síma 456 4274.

Til sölu er nýr 24 ferm. sumar-
bústaður. Laus til flutnings. Á sama
stað er til sölu 15 feta trilla.
Upplýsingar í síma 456 3663 eftir
kl. 19.

Hjallabyggð 9 á Suðureyri er til
sölu eða leigu. Upplýsingar í símum
567 6217 og 897 6183.

Útsala! Til sölu er Subaru 1800
station árg. 1987, vél 1989. Ekinn
140 þús.km. Þarfnast smá ,,body”
viðgerðar. Skoðaður 1998. Verð
kr. 250 þús. Á sama stað eru til sölu
skíði, 185 sm., og skíðaskór nr. 44
á kr. 15 þúsund. Upplýsingar í síma
456 3571 eftir kl. 19.

Skotfélagsmenn! Skotsvæðið á
Dagverðardal verður opið sunnu-
daginn 31. ágúst frá kl. 13-16.

Til sölu er Toyota Carina árg. 1982.
Góður bíll í góðu standi. Skoðaður
1998. Verk kr. 50 þús. stgr.
Upplýsingar í síma 456 6258.

Skákmenn athugið! Munið atskák-
mótið í Vagninum á Flateyri nk.,

laugardag kl. 13.

Sundæfingar! Afhending stundatöflu
og skráning fer fram í kjallara Sundhall-
arinnar laugardaginn 6. sept. kl. 14.
Nánari upplýsingar gefur 456 5082.

Til sölu er Nintendo leikjatölva, 12
leikir og byssa ásamt fjöltengi fyrir 4
spilara. Upplýsingar í síma 456-5135
á kvöldin

Óska eftir litlum sætum hvolpi, 12-14
vikna. Upplýsingar gefur Bryndís í

síma 456 8122.

Til leigu er 3ja herbergja íbúð að
Stórholti 9 á Ísafirði. Laus 1. september.
Upplýsingar í símum 456 4167 og 456
4585.

Orlof húsmæðra í Ísafjarðarbæ.
Fyrirhuguð er ferð til Dublin  12.16.
október. Þátttaka tilkynnist sem fyrst,
í síðasta lagi 31. ágúst. Skráning er hjá
Ástu í síma 456 8199, Sigríði í síma
456 7655, Ástu Björk í síma 456 6163
og Elínu í síma 456 3593.

Til sölu er vel með farin, lítið notuð
takka harmonikka . Upplýsingar gefur
Elísabet í síma 456 4305 eftir kl. 17.

Til sölu er stór hillusamstæða. Selst á
kr. 20 þúsund. Upplýsingar í síma 456
7577.

Til sölu er 22 tommu sjónvarp, ísskápur
og vatnsrúm. Selst ódýrt. Upplýsingar
í síma 456 7187.

Til sölu er Suzuki Fox, breyttur á 35

tommu dekk. Verð kr. 100 þúsund.
Upplýsingar í síma 456 6237.

Til sölu eða leigu er falleg 80 ferm. 3ja
herbergja íbúð að Stórholti 11. Verð
kr. 5,9 milljónir. Mjög gott útsýni.
Upplýsingar í síma 456 4727.

Til sölu er Mobira farsími. Upplýsingar
í síma 456 7089.

Óska eftir sófa og þvottavél. Upplýs-
ingar í síma 456 3657.

Ég er 26 ára karlmaður sem vantar

vinnu. Get byrjað strax. Upplýsingar í
síma 456 3229.

Til sölu er góður innanhússtréstigi.

2,5 metrar á hæð - 45 gr. halli.
Upplýsingar í símum 456 6210 og
456 6158 eftir kl. 19.

Til leigu er herbergi í fallegu
húsnæði við Verslunarskólann í
Reykjavík. Leigist helst skólafólki.
Reglusemi áskilin. Leiga er kr. 17
þús. á mánuði. Upplýsingar í síma
553 4566.

Til sölu er Saab 900 GLS árgerð
1982 ekinn 160.000 km. Þarfnast
lagfæringar á lakki. Skoðaður 1998.
Upplýsingar í síma 456-3072 á
daginn

Fylkir félag ungra sjálfstæðis-
manna heldur fund sunnudaginn 31.
ágúst kl. 20:30 í sjálfstæðishúsinu
2. hæð. Fundarefni: Kosning fulltrúa
á SUS þing. Gestur fundarins verður
Ásdís Halla Bragadóttir      - Stjórnin

Til sölu er Canon EOS 1000, með
flassi og linsu. Allar upplýsingareru
gefnar í síma 456 3283 eða símboða
842 0055. Ágúst.
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Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Erum með til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum

Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Þakkarávarp
Öllum þeim sem glöddu mig með skeytum,

gjöfum, blómum og heimsóknum á afmælis-
dag minn 17. ágúst s.l., færi ég alúðar
þakkir.

Lifið heil.
Lilly Eggertsdóttir

Magnúsar Ágústar Haraldssonar
Bolungarvík

Ágústa Magnúsdóttir
Sigurður Magnússon

og aðstandendur

Hjartans þakkir til þeirra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför

Íslandsflug

492% aukning far-
þega til Ísafjarðar
Íslandsflug flutti í júlímán-

uði samtals 10.451 farþega,
sem er 174% aukning ef miðað
er við júlímánuð 1996.

Til Ísafjarðar voru 1.515
farþegar í júlí 1997 og er það
492% aukning frá júlí 1996 en
þá voru þeir 308 talsins.
Aukning í flugi félagsins til
Vesturbyggðar (Bíldudals)
hefur verið 40-60% það sem af
er sumri. Í júlí 1996 voru
farþegarnir 650 en í júlí 1997
voru þeir 935 sem er tæplega
44% aukning.

Flestir voru farþegar Íslands-
flugs á milli Akureyrar og
Reykjavíkur eða 3.030. Félagið
hóf reglubundið áætlunarflug
til Akureyrar 1. júlí s.l. þannig
að engar samanburðartölur eru
til fyrir þessa flugleið. Sömu
sögu er að segja af Sauðárkróki
þar sem farþegar voru 737 í
júlí.

Mest er aukningin á flugleið-
inni Reykjavík-Egilstaðir-
Reykjavík, eða 574% ef miðað
er við júlímánuð 1996.

Flugfélag Íslands

Fargjaldatilboðin gilda
um óákveðinn tíma

Flugfélag Íslands hefur á-
kveðið að framlengja tilboð
sem gilt hefur um flugfargjöld
félagsins í sumar. Gildistími
tilboðsins var upphaflega aug-
lýstur til loka ágúst, en að sögn
Arnórs Jónatanssonar, stöðvar-
stjóra félagsins á Ísafjarðar-
flugvelli, hefur verið ákveðið
að tilboðið gildi áfram um

óákveðinn tíma.
Farþegum sem fljúga með

Flugfélagi Íslands býðst nú að
fá bílaleigubíla á sérkjörum,
eða á 2.660 krónur á sólarhring
og eru 100 kílómetrar innfaldir
í verðinu. Sérkjörin bjóðast
þeim sem panta flug fram og
til baka og er ætlast til að bíllinn
sé pantaður um leið.

Tekjur Íslendinga á Netinu

Upplýsingarnar sóttar
sextíu sinnum á dag

Í DV í síðustu viku var greint
frá því að Netútgáfan hefði
gefið út lista á Internetinu með
nöfnum 600 þekktra Íslendinga
ásamt upplýsingum um mánað-
artekjur þeirra 1996 samkvæmt
álagningarskrá. Síðan var vist-
uð hjá Internetþjónustunni
Snerpu á Ísafirði og var ekki
tekin út 14. ágúst eins og reglur
sem settar hafa verið um birt-
ingu álagningarskráa segja til
um.

Að sögn Björns Davíðssonar
hjá Snerpu, var síðan með
upplýsingunum  tekin út af
Internetinu 18. ágúst, að frum-
kvæði Netútgáfunnar. Hann
segir að talsvert hafi verið um
að fólk hringdi til að fá upplýs-
ingar um hvar væri hægt að

nálgast síðuna og að mest hafi
hún verið sótt 60 sinnum á dag.

Sæmundur Bjarnason, hjá
Netútgáfunni, sagði í samtali
við BB að upplýsingarnar hafi
ekki verið teknar af Netinu
vegna þrýstings frá yfirvöldum.
„Efni af þessu tagi heyrir ekki
undir það sem við erum alla
jafna að fást við. Við erum
aðallega í því að gefa út efni
sem ekki er háð höfundarrétti,
svo sem Íslendingasögurnar
o.fl. Við vildum einungis vekja
athygli á að þessar upplýsingar
ættu að vera aðgengilegar fólki
utan þessa hálfa mánaðar sem
hefð er fyrir, en ákváðum að
láta ekki reyna á hvort farið
yrði í aðgerðir gegn okkur
vegna þess,“ sagði Sæmundur.

Skólinn verður settur mánudaginn 1. sept-
ember kl. 20:30 á sal skólans. Nemendur,
foreldrar og velunnarar skólans eru vel-
komnir. Nemendur 2. - 10. bekkjar mæti í
skólann þriðjudaginn 2. september kl.
10:00. Kennari 1. bekkjar mun boða nem-
endur og foreldra í viðtal.

Foreldrar eru vinsamlegast beðnir um að
skrá nýja nemendur og nemendur í heils-
dagsskóla sem fyrst hjá ritara í síma 456
7129.

Skólastjóri.

Grunnskóli Bolungarvíkur

Skólasetning

Til sölu
Til sölu er

C h e r v o l e t
S i l ve rado ,
4x4, árgerð
1983,  ekinn
60.000 míl-
ur, V8, ný
sjálfskipting
og vökvastýri.

Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá
3X-stál í síma 456 5079.
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Framhaldsskóli Vestfjarða

Um 270 nemendur
stunda nám í vetur

Framhaldsskóli Vestfjarða á
Ísafirði verður settur á sal
skólans á sunnudag kl. 17,  og
hefst reglulegt skólastarf á
mánudaginn. Þegar blaðið
hafði samband við Björn Teits-
son skólameistara í síðustu
viku, átti einungis eftir að
ganga frá ráðningu íþrótta-
kennara, en Björn var að vinna
í málinu og átti von á að það
myndi leysast í tíma.

Um 270 nemendur munu
stunda nám í dagskóla FVÍ á
komandi vetri sem er svipaður

Framhaldsskóli Vestfjarða verður settur á sunnudag.

fjöldi og var í skólanum s.l.
vetur. Þar með eru taldir 20
nemendur sem verða á 1. ári í
framhaldsdeild skólans á Pat-
reksfirði. Að sögn Björns verð-
ur öldungadeildin fámenn að
þessu sinni, eða í mesta lagi
15-20 manns. Um 95% nem-
enda Framhaldsskóla Vest-
fjarða eru búsettir á Vestfjörð-
um og segir Björn að svo hafi
verið undanfarin ár. Fyrir um
20 árum var hins vegar algengt
að nemendur frá öðrum lands-
hlutum kæmu til náms við skól-

ann, en þeim fækkaði þegar
fjölbrautaskólum tók að fjölga
á landinu.

Einungis 15-20 nemendur
munu búa á heimavist skólans
í vetur. Áætlað er að skóla-
akstur hefjist í haust frá Þing-
eyri og Flateyri á vegum Ísa-
fjarðarbæjar og segir Björn
aksturinn gera það að verkum
að hefðbundin not fyrir heima-
vistina eru minni nú en oft áður.
Fjörutíu herbergi eru á heima-
vistinni og er einn gangur
nýttur fyrir nemendur og annar

er leigður Hótel Ísafirði. Kjall-
arinn er nýttur fyrir kennslu í
grunndeild rafiðna og mötu-
neyti og eldhús fyrir matar-
tæknideild skólans.

Björn var spurður um hvort

grundvöllur væri fyrir rekstri
mötuneytis þegar svo fáir
nemendur byggju á heimavist.
„Ég myndi segja að það sé mjög
hæpið. Annars er ekki búið að
ganga endanlega frá þeim

málum fyrir veturinn þannig
að ég get ekki svarað því
nákvæmlega á þessari stundu
hvaða fyrirkomulag verður haft
þar á,“ sagði Björn.

Skutull með 150 tonn af rækju
Frystitogarinn Skutull ÍS-180 kom til Ísafjarðar á mánudag með 150 tonn af frystri

rækju sem fékkst á Flæmska hattinum. Samkvæmt upplýsingum frá hafnarvoginni á
Ísafirði var aflaverðmæti túrsins 16 milljónir króna. Sama dag landaði Páll Pálsson ÍS-
102 115 tonnum af blönduðum afla. Meðfylgjandi mynd var tekin af skipunum í blíðunni
á mánudag.

Vestfirðir í brennidepli á erlendri grundu

Ellefu blaðamenn frá
Hollandi í kynnisferð

Hópur ellefu blaðamanna frá
Hollandi var staddur á Vest-
fjörðum um helgina í boði
Flugleiða og Ferðamálasam-
taka Vestfjarða. Fjölmiðlafólk-
inu var kynnt það sem mark-
verðast getur talist og er vonast
til að ferð þess skili sér í aukinni
umfjöllun um Ísland og þá
sérstaklega Vestfirði í holl-
enskum blöðum.

Að sögn Dóru Lubecki,
ferðamálafulltrúa Vestfjarða,
er sífellt unnið að því að fá

erlend blöð til að skrifa meira
um Ísland og eru boðsferðir
sem þessi liður í þeirri viðleitni.
Hún segir að Hollendingunum
hafi litist vel á Vestfirði, en
hún fékk þá meðal annars til að
smakka harðfisk og hákarl.

Fyrr í sumar fékk Dóra tvo
þýska blaðamenn til að heim-
sækja Vestfirði og dvöldu þeir
hér vestra í þrjár vikur. Þeir
skoðuðu sig víða um meðan á
dvöl þeirra stóð og fóru m.a. í
fjögurra daga gönguferð um

Hornstrandir og í viku hesta-
ferð umhverfis Drangajökul
með fyrirtækinu Svaðilferðum,
sem rekið er af Þórði Halldórs-
syni á Laugalandi í Skjaldfann-
ardal.
 Að sögn Dóru fengu Þjóðverj-
arnir mjög gott veður og voru
yfir sig ánægðir með ferðina.
Þegar hún frétti síðast frá þeim,
voru þeir báðir að vinna að
greinum um Vestfirði sem
væntanlega munu birtast í
Þýskalandi innan tíðar.

Stefnt að opnun Nátt-
úrugripasafns í haust

Stjórn Náttúrugripasafns
Bolungarvíkur lagði til við bæj-
arráð Bolungarvíkur í sumar
að gengið yrði til kaupa á safni
200 uppstoppaðra dýra í eigu
Vignis Sigurðssonar á Elliða-
vatni fyrir 2,7 milljónir króna.
Bæjarráð veitti heimild fyrir
kaupunum og er vonast til að í
haust verði safnið opnað al-
menningi.
 Til að svo megi verða er áætlað
að hluti af húsnæði Náttúru-
gripasafnsins, að Vitastíg 3,
verði stúkaður af og gripunum

komið þar fyrir til sýningar þar
til framtíðaraðstaða og starf-
semi safnsins verður full-
mótuð. Sýningarskápar fylgja
safni Vignis, en hann mun hafa
unnið meira og minna alla ævi
við að koma því upp.

Innan stjórnar Náttúrugripa-
safnsins hafa komið fram hug-
myndir um að leitað verði til
fyrirtækja um að leggja hönd á
plóginn til að þetta glæsilega
einkasafn geti orðið eign Nátt-
úrugripasafns Bolungarvíkur.

Bolungarvík Bolungarvíkurhöfn

Loðnuskip
tók niðri

Danska loðnuskipið
Straumfjörður landaði 600
tonnum af loðnu í Bolungar-
vík í síðustu viku. Þegar skip-
ið lagði úr höfn, vildi það
óhapp til að það tók niðri við
svokallaðan brúsa í innsigl-
ingunni og sat þar fast um
tíma. Skipið losnaði af sjálfs-
dáðum þegar falla tók að, en
stórstraumsfjara var þegar
óhappið varð. Að sögn kunn-
ugra mun skipstjórinn hafa
farið of innarlega eftir að út
fyrir brúsann kom, með fyrr-

greindum afleiðingum.
Við athugun á skipinu kom í

ljós að skrúfublað hafði bognað
og ljóst að skipið þyrfti í slipp

til viðgerðar. Á föstudaginn
kom Eggfjörður, sem er loðnu-
skip frá sama útgerðaraðila, til
Bolungarvíkur og var ætlunin

að skipið myndi draga
Straumfjörð til Danmerkur
þar sem gera ætti við
skemmdirnar.

Straumfjörður og Eggfjörður í Bolungarvíkurhöfn á föstudaginn. Það vakti athygli
Bolvíkinga hversu dönsku skipin voru snyrtileg og vel við haldið. Straumfjörður mun vera
gamall hvalfangari sem var smíðaður árið 1954.


