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Vestfirðir

Básafell hefur
mestan kvóta
Básafell hf., á Ísafirði er

kvótahæsta vestfirska útgerð-
arfélagið á nýbyrjuðu fisk-
veiðiári. Heildarkvóti fyrir-
tækisins er 7.355 þíg. tonn,
sem er 1,67% af heildarkvóta
ársins. Básafell er í 11. sæti
yfir kvótahæstu fyrirtæki
landsins samkvæmt úttekt
Morgunblaðsins, en efst á
þeim lista trónir Samherji hf.,
á Akureyri með 25.084 þíg.
tonn, eða 5,69% af heildar-
kvóta fiskveiðiársins sem

hófst 1. september sl.
Skutull ÍS-180 er kvóta-

hæsta skip Vestfirðinga sam-
kvæmt úttekt Morgunblaðsins
með 3.831 þíg. tonn, þá kemur
Páll Pálsson ÍS-102 með
3.617 þíg. tonn og Guðbjörg
ÍS-46, sem margir eru hættir
að telja til vestfirskra skipa,
er með heildarkvóta upp á
3.532 þíg. tonn. Heildarkvóti
nýbyrjaðs fiskveiðiárs er
440.713 þíg. tonn. Sjá nánar
frétt á bls. 2.

Vestfirðir

Íbúum fækkar
á Vestfjörðum
Íbúum Vestfjarða fækkaði

um 132 fyrstu sjö mánuði
ársins samkvæmt upplýsing-
um sem blaðið hefur aflað sér
frá Hagstofu Íslands. Svo
virðist sem straumurinn liggi
á höfuðborgarsvæðið því þar
hefur íbúum fjölgað um 686 á
sama tímabili.  Mesta fólks-
fjölgunin er í Kópavogi sam-
kvæmt upplýsingum Hagstof-
unnar, en þangað fluttu 487

manns umfram brottflutta.
Íbúum Suðurlands virðist

hafa fækkað mest það sem af
er árinu eða um 181 umfram
aðflutta og munar þar mest
um fækkun íbúa í Vestmanna-
eyjum. Á Norðurlandi vestra
fækkaði íbúum um 141 og á
Suðurnesjum og á Vesturlandi
fækkaði íbúum um 49. Sjá
nánar frétt um búferlaflutn-
inga landsmanna á bls. 2.

Fimmtíu og níu fleiri einstaklingar fluttu frá Ísafjarðarbæ
fyrstu sjö mánuði ársins en til bæjarins.
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Básafell hf., er kvótahæsta vestfirska útgerðarfélagið á nýbyrjuðu fiskveiðiári

Frystitogarinn Skutull hefur
mestan kvóta vestfirskra skipa

Nýtt fiskveiðiár hófst 1.
september sl. Samkvæmt
úttekt Morgunblaðsins, er
Samherji hf., á Akureyri
kvótahæsta fyrirtæki lands-
ins með 25.084 þíg. tonn,
eða 5,69% af heildarkvóta.
Þormóður rammi - Sæberg
hf., á Siglufirði er í öðru sæti
með 16.339 þíg. tonn, þá
kemur Útgerðarfélag Akur-

eyrar hf., með 15.289 þíg.
tonn, þá Grandi hf., í Reykja-
vík  með 14.175 þíg. tonn og
í fimmta sæti er Haraldur
Böðvarsson hf., á Akranesi
með 12.892 þíg. tonn, eða
2,93% af heildarkvóta fisk-
veiðiársins. Básafell hf., á
Ísafirði er í 11. sæti yfir kvóta-
hæstu útgerðarfélög landsins
samkvæmt úttektinni með

7.355 þíg. tonn, Frosti ehf., í
Súðavík, sem nú hefur sam-
einast Hraðfrystihúsinu hf., í
Hnífsdal og Miðfelli hf., er í
15. sæti með 5.722 þíg. tonn
og Bakki Bolungarvík hf.,
sem sameinast hefur Þorbirni
hf., í Grindavík, er með 5.660
þíg. tonn kvóta. Þorbjörn hf.,
í Grindavík er með 4.690 þíg.
tonn og er því heildarkvóti

hins sameinaða fyrirtækis
10.350 þíg. tonn, sem kemur
fyrirtækinu upp í 7. sæti yfir
kvótahæstu fyrirtæki lands-
ins.

Sunna SI-67 er kvótahæsta
skip landsmanna með 4.815
þíg. tonn, þá kemur Kaldbakur
EA-301 með 4.759 þíg. tonn,
þá Þorsteinn EA-810 með
4.612 þíg. tonn, Baldvin

Þorsteinsson EA-10 er í fjórða
sæti með 4.582 þíg. tonn og
Björgvin EA-311 er í fimmta
sæti með 4.329 þíg. tonn.
Skutull ÍS-180 er kvótahæsta
skip Vestfirðinga samkvæmt
úttektinni með 3.831 þíg.
tonn, þá kemur Páll Pálsson
ÍS-102 með 3.617 þíg. tonn
og Guðbjörg ÍS-46 með 3.532
þíg. tonn. Dagrún ÍS-9 er í 15.

sæti listans með 3.497 þíg.
tonn og Bessi ÍS-410 er í 17.
sæti með 3.363 þíg. tonn.
Heildarkvótinn á nýbyrjuðu
fiskveiðiári er 440.713 þíg.
tonn.

Frystitogarinn Júlíus Geir-
mundsson ÍS-270 hefur 2.020
þíg. tonn,  Andey ÍS-440 hefur
741 þíg. tonn, Orri ÍS-20 hefur
3.085 þíg. tonn og Sléttanes

Á fyrstu sjö mánuðum ársins flutti 51 einstaklingur erlendis frá til Ísafjarðarbæjar og 25 einstaklingar fluttu frá bæjarfélaginu til útlanda.

Íbúum Vestfjarða fækkaði um 132 fyrstu sjö mánuði ársins

Eitt hundrað einstaklingar hafa
flutt til Vestfjarða frá útlöndum

Íbúum Vestfjarða fækkaði
um 132 fyrstu sjö mánuði
ársins samkvæmt upplýs-
ingum Hagstofu Íslands.  Til
Vestfjarða flutti 331 einstakl-
ingur á tímabilinu en frá
fjórðungnum fluttu 463 ein-
staklingar.  Af þeim sem fluttu
til Vestfjarða, komu 100
erlendis frá og 41 einstakl-

ingur flutti frá Vestfjörðum til
annars lands. Svipaða sögu er
að segja af flestum stöðum á
landsbyggðinni, nær allsstað-
ar hefur fólki fækkað. Mesta
fólksfækkun er á Suðurlandi
og Norðurlandi vestra en Vest-
firðir koma þar næst á eftir.
Mesta fólksfjölgunin er á
höfuðborgarsvæðinu og þá

sérstaklega í Kópavogi en
voru aðfluttir 487 umfram
brottflutta fyrstu sjö mánuði
ársins.

Í Bolungarvík hefur íbúum
fækkað um fjóra, 59 hafa flutt
til staðarins en 63 hafa horfið
á braut. 29 einstaklingar fluttu
erlendis frá,  til Bolungarvíkur
fyrstu sjö mánuði ársins og

sjö einstaklingar fluttu frá
Bolungarvík til útlanda. Íbú-
um Ísafjarðarbæjar fækkaði
um 59 á sama tímabili. Til
bæjarfélagsins fluttu 158 en
217 fluttu í burtu. Til Ísafjarð-
arbæjar flutti 51 einstaklingur
erlendis frá á móti 25 sem
fluttu erlendis. Í Reykhóla-
hreppi fækkaði íbúum um sex,

fimm fluttu í hreppinn en
ellefu í burtu. Í Tálknafjarðar-
hreppi fækkaði íbúum um sjö,
14 fluttu í hreppinn en 21 í
burtu.

Í Vesturbyggð fækkaði íbú-
um um 28, 51 flutti til Vestur-
byggðar en 79 fluttu í burtu. Í
Súðavíkurhreppi fækkaði íbú-
um um tíu, í Hólmavíkur-

hreppi fækkaði íbúum um
þrettán, í Bæjarhreppi fækk-
aði þeim um fimm og um fjóra
í Broddaneshreppi. Íbúum í
Kaldrananeshreppi fjölgaði
aftur á móti um fjóra og er
það eini hreppurinn á Vest-
fjörðum þar sem fjölgun hefur
átt sér stað.  Á framangreindu
tímabili fækkaði íbúum lands-
ins um 54.
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ÍS-808 hefur 1.826 þíg. tonn.
Ef litið er á kvóta vestfirskra
ísfiskskipa kemur í ljós að
Framnes ÍS-708 er úthlutað
2.041 þíg. tonnum, Heiðrún
ÍS-4 hefur 2.163 þíg. tonn og
Stefnir ÍS-28 er með 2.082
þíg. tonn. Páll Helgi ÍS-142
er kvótahæsti rækjubátur Vest-
firðinga með 220 þíg. tonn,
þá kemur Örn ÍS-18 með 206

þíg. tonn og Halldór Sigurðs-
son ÍS-14 er í þriðja sæti með
165 þíg. tonn. Ef litið er á
vestfirska báta sem eru án
sérveiðiheimilda kemur í ljós
að Gyllir ÍS-261 er með mest-
an kvóta, eða 922 þíg. tonn.
Guðný ÍS-266 kemur næst
með 612 þíg. tonn og  Jónína
ÍS-930 er í þriðja sæti með
586 þíg. tonn.

Skutull ÍS-180 hefur mestan kvóta vestfirskra skipa.

Básafell hf., á Ísafirði er kvótahæsta vestfirska útgerðarfélagið á nýbyrjuðu fiskveiðiári.

Fargjaldastríð flugfélaganna heldur áfram

Íslandsflug boðar óbreytt verð
Fargjaldastríð flugfélag-

anna tveggja, Íslandsflugs hf.,
og Flugfélags Íslands hf.,
heldur áfram. Stjórnendur
Íslandsflugs tilkynntu fyrir
síðustu helgi, að ákveðið hefði
verið að flugfargjöld hjá
félaginu yrðu óbreytt í allan
vetur, þ.e. kr. 6.900 fyrir báðar
leiðir á alla áfangastaði félags-

ins, nema til Vestmannaeyja
en þangað kostar flugið kr.
5.900 fram og til baka.

Þá hafa stjórnendur Íslands-
flugs ákveðið að verð fyrir
aðra leiðina á alla áfangastaði
félagsins nema til Vestmanna-
eyja, verði kr. 3.600. Skil-
málar fyrir því að þetta far-
gjald fáist er að fargjaldið sé

greitt um leið og flugið er
bókað. Ástæðan fyrir þessum
skilmálum er sú að nokkuð
hefur borið á því að fólk hringi
og panti sæti en mæti síðan
ekki í flugið.

Stjórnendur Flugfélags Ís-
lands hafa einnig ákveðið að
tilboð það sem gilt hefur á
flugfargjöldum í sumar, verði

óbreytt a.m.k. til áramóta. Far-
þegum sem fljúga með Flug-
félagi Íslands býðst nú að fá
bílaleigubíla á sérkjörum, eða
kr. 2.600 á sólarhring og eru
100 km akstur innifalinn í
verðinu. Sérkjörin bjóðast
þeim sem panta flugfar fram
og til baka og er þá ætlast til
að bílinn sé pantaður um leið.

Bolungarvíkurkaupstaður

Umsóknir um tíma í
íþróttahúsinu Árbæ
Þeir einstaklingar, fyrirtæki og / eða stofn-

anir, sem hug hafa á að leigja tíma í sal
íþróttahúss Árbæjar í Bolungarvík, sendi inn
umsóknir þess efnis til íþrótta- og æskulýðs-
ráðs Bolungarvíkur, Ráðhúsinu við Aðal-
stræti, eigi síðar en 10. september nk.,
merkt: Íþrótta- og æskulýðsráð.

Þeir tímar sem um er að ræða eru á:
Þriðjudögum frá kl. 16:00 til kl. 22:00
Miðvikudögum frá kl. 16:00 til kl. 22:00
Fimmtudögum frá kl. 16:00 til kl. 22:00
Föstudögum frá kl. 16:00 til kl. 22:00
Sunnudögum frá kl. 10:00 til kl. 16:00.

Bolungarvík 26. ágúst 1997.
Fyrir hönd íþrótta- og

æskulýðsráðs Bolungarvíkur
Einar Guðmundsson, formaður.

Aðalfundur Skógræktarfélagsins haldinn að Núpi

Horft á umhverfi og náttúru
með nýstárlegum hætti

Aðalfundur Skógræktarfé-
lags Íslands var haldinn að
Núpi í Dýrafirði um síðast-
liðna helgi. Fundinn sátu um
áttatíu fulltrúar víðsvegar að
af landinu en heildarfjöldi
fundargesta var nær tvö
hundruð.

Á fundinum var fluttur
fjöldi fróðlegra fyrirlestra.
m.a. fjallaði Haraldur Ólafs-
son, veðurfræðingur um áhrif
trjágróðurs og skóglendis á
vindstrengi og Þröstur Ey-
steinsson, fagmálastjóri Skóg-
ræktar ríkisins og Stefán

Thors, skipulagsstjóri ríkis-
ins, fjölluðu um skógrækt,
skipulag og umhverfismál.

Í frétt frá félaginu segir að
stórt og athyglisvert umhverf-
is- og skógræktarverkefni,
sem fengið hefur nafnið
,,Skjólskógar” sé hafið í

Dýrafirði og Önundarfirði og
sé í því horft á umhverfi og
náttúru fjarðanna með nýstár-
legum hætti, en megin tilgang-
urinn sé hins vegar sá að búa
betur í haginn fyrir búsetu
fólks á svæðinu og stefnt sé
að ræktun skjólbelta.

Finnskt hafrannsóknarskip í Ísafjarðarhöfn

Skipti um áhöfn og tók vistir
Finnska hafrannsókn-

arskipið Aranda frá
Helsinki kom til hafnar
á Ísafirði á föstudag til

að skipta um áhöfn auk
þess sem það tók vatn

og vistir. Skipið, sem
áður hefur komið til

Ísafjarðar, er við
rannsóknir í norður-
höfum og mun hver

leiðangur taka allt að
hálft ár. Aranda hélt frá

Ísafirði á mánudag.
Frá Ísafjarðarhöfn

fengust einnig þær fréttir
að Guðmundur Péturs

hefði landað 33 tonnum
af frosinni rækju á

mánudag. Sama dag
landaði Páll Pálsson 120

tonnum af blönduðum
afla, mestmegnis ufsa

og ýsu og Sléttanes
landaði 180 tonnum af
frosinni rækju að verð-

mæti um 18 milljónir
króna. Sléttanesið var
við veiðar á Flæmska

hattinum og náði veiði-
ferðin yfir sjö vikur.

Skipið heldur á föstudag
til veiða á heimamiðum.
Rússneskur frystitogari

kom til hafnar á Þingeyri
á mánudag og landaði

130 tonnum af frosnum
fiski sem fer til vinnslu

hjá Rauðsíðu hf. Hafrannsóknarskipið Aranda við bryggju á Ísafirði á laugardag.
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Framtíðar sælureitur Bolvíkinga
Pantanasíminn

er 456 3367

Þeir Gunnar Þór Gunnarsson og Ólafur Prebensson, starfsmenn Orkubús Vestfjarða,
höfðu í nógu að snúast við grilla pylsur ofan í þá gesti sem skoðuðu aðstöðu fyrirtækisins
í Engidal.

Tuttugu ár liðin frá stofnun Orkubús Vestfjarða

Hátt í þúsund manns
kynntu sér starfsemi

fyrirtækisins

Þessar þrjár heiðurskonur, sem að sjálfsögðu báru höfuðföt merkt Orkubúinu í tilefni
dagsins, voru á meðal gesta í Engidal. Frá vinstri: Bjarney Ólafsdóttir, Elín Árnadóttir
og Helga E. Kristjánsdóttir.

Á þriðjudag í síðustu
viku voru liðin tuttugu ár

frá því að samningur um
stofnun Orkubús Vest-
fjarða var undirritaður,

en fyrirtækið tók eins og
kunnugt er til starfa um

áramótin 1977-78. Til að
minnast þessara tíma-

móta ákvað stjórn
fyrirtækisins að hafa

opið hús þar sem íbúum
fjórðungsins var gefinn
kostur á að kynna sér

starfsemi fyrirtækisins.
Þá ákvað stjórn Orku-

búsins að minnast
tímamótanna með því

að veita hverjum grunn-
skóla á Vestfjörðum
framlag sem nemur

1.000 krónum á nem-
anda, þó þannig að

enginn skóli fær lægri
fjárhæð en 25 þúsund

krónur. Framlaginu skal
varið til kaupa á

kennslutækjum. Verð-
mæti gjafarinnar er 1,2-

1,5 milljónir króna.
Orkubú Vestfjarða var
með opið hús á fimm

stöðum á laugardag og
var aðsóknin mjög góð.

Rúmlega 500 manns
skoðuðu rafstöðvarhúsið

í Engidal, á níunda tug
skoðuðu aðstöðuna að

Mjólká í Arnarfirði á
annað hundrað manns
litu við hjá starfsmönn-
um fyrirtækisins í Bol-

ungarvík, á Patreksfirði
og við Þverárvirkjun við

Hólmavík. Alls munu því
hátt í þúsund manns

hafa samfagnað Orku-
búinu á laugardag. Á

öllum þessum stöðum
gafst gestum kostur á

að kynna sér starfsemi
fyrirtækisins auk þess
sem boðið var upp á

léttar veitingar.

Framtíðar sælureitur Bolvíkinga
Skógræktarfélag Bolungarvíkur efndi til gróðursetningardags á Skógræktar-

deginum fyrir skömmu. Félagið hefur fengið til umráða svæðið ofan við brúna yfir
Hólsá og var plantað Alaskavíði þar að þessu sinni. Áætlað er að rækta svæðið með
skipulögðum hætti á næstu árum og gera það að einskonar sælureit Bolvíkinga.

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.

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,-
Lyngholt 8: 169,2m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Sér hunda-
garður. Skipti á eign í Hafnarfirði.
Verð: 10.800.000,-

 Einbýlishús / raðhús
Bakkavegur 25: 154 m² einbýlishús
á einni hæð ásamt bílskúr. Verð:
8.700.000,-
Brautarholt 12: 161,2m² einbýlishús
á einni hæð ásamt 53,3m² bílskúr.
Verð: 11.300.000,-
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,-

íbúð á rishæð ásamt geymslum.
Íbúðin er mikið endurgerð. Verð:
4.000.000,-
Hafnarstræti 6: 158m² 6 herbergja
íbúð á tveimur hæðum á 3ju hæð í
fjölbýli. Skipti á minni eign möguleg.
Verð: 7.500.000,-
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:
3.500.000,-

Urðarvegur 27: 190,5m² einbýlishús á tveimur
 hæðum ásamt bílskúr. Stór sólpallur og ræktuð lóð.

Verð: 13.500.000,-

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

Túngata 12: 99m² 4ra herbergja íbúð
á miðhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr.
Skipti á minni eign möguleg.
Verð:7.900.000,-
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,-
Miðtún 27: 68m² íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi  ásamt innbyggðum
bílskúr. Verð: 4.900.000,-
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,-

Engjavegur 17: 61,7m² íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Sér inngangur. Íbúðin er nýmáluð. Verð: 4.600.000,-

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:
12.700.000,-
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 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,-
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
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Fulltrúar á Fjórðungsþingi Vestfjarða sem haldið var fyrir helgina í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði.

42. þing Fjórðungssambands Vestfirðinga

Full samstaða um framtíðar-
stefnu í samgöngumálum

num afar kostnaðarsaman, en er um leið uppspretta helsta
vaxtabrodds í atvinnulífi og afkomu Vestfirðinga.

Ennþá standa ófullnægjandi landsamgöngur í vegi fyrir
eðlilegri framþróun í búsetu og atvinnuuppbyggingu á
Vestfjörðum. Gera verður verulega bragarbót á í þessum
efnum svo takast megi að snúa sífelldri vörn í sókn til bættrar
afkomu Vestfirðinga.

Góðar og tryggar vegasamgöngur skapa öllu öðru fremur
þau skilyrði sem nauðsynleg eru til þess að atvinnuvegir á
Vestfjörðum geti keppt á jafnréttisgrundvelli í síharðnandi
samkeppni nútímans.

Í ljósi þeirra gífurlegu fjárfestinga og framkvæmda í stóriðju,
virkjunum og vegagerð sem nú standa yfir og eru fyrirhugaðar
á suðvesturhorni landsins, og soga til sín fjármagn og vinnuafl,
telur starfshópurinn að þegar í stað verði að grípa til aðgerða
á Vestfjörðum sem skapa nauðsynlegt mótvægi við þetta.
Aukin stórverkefni í vegagerð á Vestfjörðum eru m.a. það
mótvægi sem þarf.“

Meðal annarra mála sem til umræðu voru á fjórðungsþinginu,
var flutningur málefna fatlaðra til sveitarfélaga, en samkvæmt
lögum á flutningurinn að eiga sér stað 1. janúar 1999. Kynnt
var verkefnið Skjólskógar í Dýrafirði og Önundarfirði, en á
þessum stöðum er verið að hefja skógrækt í nokkuð stórum
stíl. Kristján Haraldsson orkubússtjóri, kynnti virkjunarkosti
Orkubús Vestfjarða og Einar Snorri Magnússon, markaðsráð-
gjafi Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða, flutti erindi um
möguleika í orkufrekri og mannfrekri framleiðslu á Vest-
fjörðum. Að síðustu flutti Sigurður Jónsson, stjórnarformaður
Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða, erindi um starfsemi félagsins
og framtíðarsýn.

42. Fjórðungsþing Vestfirðinga var haldið í Stjórnsýsluhús-
inu á Ísafirði á föstudag og laugardag. Ýmis mál voru á
dagskrá þingsins, en samgöngumál bar þó hæst.

Starfshópur á vegum samgöngunefndar Fjórðungssam-
bandsins um stefnumótun í vegamálum á Vestfjörðum var
kosinn á fjórðungsþinginu á síðasta ári og skilaði nú tillögum
sínum. Samþykkt var tillaga starfshópsins um stefnu Vestfirð-
inga í vegamálum næstu tíu árin.

Samkvæmt tillögum hópsins í forgangsröð verður lokið við
vegagerð milli þéttbýlisstaða, flugvalla og ferjubryggja innan
hvers samgöngusvæðis á næstu þremur árum. Stórverkefni í
vegagerð verða tvö, Djúpvegur og nýtt stórverkefni á Vest-
fjarðavegi milli Flókalundar og Bjarkalundar. Nýr vegur verður
lagður um Arnkötludal milli Steingrímsfjarðar og Reykhóla-
sveitar sem mun loka hringvegi um Vestfirði í austri. Í tillög-
unum er gert ráð fyrir að eftir tíu ár verði hringvegur með
bundnu slitlagi um Vestfirði sem tengja mun allar byggðir
fjórðungsins saman. Einnig er gert ráð fyrir að þegar verkefnum
10 ára tímabilsins verður lokið, verði ráðist í gerð jarðganga
milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar og hringvegi um Vestfirði
þar með lokað.

Áætlað er að heildarkostnaður vegna framkvæmdanna verði
sjö til níu milljarðar króna. Vega þar þyngst framkvæmdir við:
jarðgöng milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar, 1,5 til 2 milljarðar
króna, Djúpveg, 1,1 til 1,6 milljarður króna og veg milli
Bjarkalundar og Flókalundar, 1,4 til 2 milljarðar króna.

Í greinargerð með tillögum starfshópsins segir m.a.:
„Þó margt hafi áunnist í vegamálum á Vestfjörðum s.l. 20 ár

gjalda Vestfirðingar enn síns stórkostlega landslags, djúpra
fjarða og hárra fjalla, landslags sem gerir vegagerð í fjórðung-

KFÍ stóð sig vel á Valsmótinu í körfuknattleik

Árangurinn fyrirheit
um gott gengi í vetur?

Lið Körfuknattleiksfé-
lags Ísafjarðar, KFÍ, stóð
sig vel á hinu árlega Vals-
móti sem haldið var í
Reykjavík um síðustu helgi.
Tólf lið tóku þátt í mótinu
og hafnaði KFÍ í 3.-5. sæti
ásamt Njarðvíkingum og
KR. Lið Hauka og Grinda-
víkur kepptu til úrslita á
mótinu og sigruðu Haukar
með yfirburðum í úrslita-
leiknum.

Keppt var í tveimur riðl-
um á mótinu. Í riðli með

KFÍ voru Njarðvík, Keflavík,
Haukar, Stjarnan og ÍR en í
hinum riðlinum kepptu
Grindavík, Þór Akureyri,
Skallagrímur, KR, Akranes og
Valur. Lið KFÍ sigraði ÍR 49-
31, tapaði 47-67 á móti Hauk-
um, sigraði Keflavík 59-56,
tapaði 59-61 gegn Njarðvík
og sigraði Stjörnuna með 54
stigum gegn 47. KFÍ lék án
tveggja sterkra leikmanna,
þeirra Friðriks Stefánssonar
og Finns Þórðarsonar og var
því árangur liðsins mun glæsi-

legri fyrir vikið.
,,Mótið var frábær æfing

fyrir komandi keppnistímabil.
Flest liðin voru með tólf
leikmenn en við höfðum
einungis úr níu leikmönnum
að spila, því má segja að
árangurinn sé glæsilegri fyrir
vikið. Þetta var frábært hjá
strákunum og árangurinn er
vonandi fyrirheit um gott
gengi í vetur,” sagði Guðjón
Þorsteinsson, liðsstjóri KFÍ í
samtali við blaðið.

David Bevis, leikmaður
KFÍ treður með tilþrifum
í leiknum gegn  ÍR.

PÓSTUR OG SÍMI HF

Laus störf
Póstur og sími hf., í Bolungarvík óskar eftir

að ráða bréfbera sem allra fyrst.
Um er að ræða tvö 50% störf eftir hádegi.
Nánari upplýsingar veitir stöðvarstjóri á

skrifstofu eða í síma 456 7110.
Póstur og sími hf., Bolungarvík.

Tónlistarskóli Ísafjarðar
Austurvegi 11 • 400 Ísafjörður • Sími 456 3926

Ritari
Starf ritara (50%) á skrifstofu Tónlistarskóla

Ísafjarðar er laust til umsóknar nú þegar.
Starfið krefst almennrar skrifstofu- og tölvu-

kunnáttu, góðrar íslensku- og enskuþekk-
ingar, auk reynslu af mannlegum samskipt-
um.

Skrifleg umsókn með upplýsingum um
menntun og starfsferil umsækjenda berist
skólastjóra sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ragnars-
dóttir skólastjóri í símum 456 3926 og 456
3010.

Tónlistarskóli Ísafjarðar
Austurvegi 11 • 400 Ísafjörður • Sími 456 3926

Innritun
Innritun nemenda í Tónlistarskóla Ísafjarð-

ar fer fram sem hér segir:

Á Ísafirði:
Dagana 4. - 5. september og 8. - 10.

september kl. 12 - 18 á skrifstofu skól-
ans að Austurvegi 11,  2. hæð.

Í Súðavík:
Miðvikudaginn 10. september

kl. 12 - 15 í Grunnskóla Súðavíkur.
Á Suðureyri:

Fimmtudaginn 11. september
kl. 12 - 15. í húsi verkalýðsfélagsins.

Nemendur frá fyrra ári eru minntir á að
innrita sig sem fyrst. Greiða skal hluta
skólagjaldsins við innritun.

Nauðsynlegt er að hafa með stundarskrá
úr öðrum skólum. Ekki er tekið á móti um-
sóknum í síma.

Ýmis hljóðfæri liggja nú frammi í skólanum,
svo hægt er að skoða þau og prófa.

Skólastjóri.
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Útgefandi:
H-prent ehf.

Sólgötu 9,

400 Ísafjörður

% 456 4560

o 456 4564

Netfang:
hprent@snerpa.is

Stafræn útgáfa:
http://www.snerpa.is/bb

Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson

Halldór Sveinbjörnsson
Ritstjóri:

Sigurjón J.  Sigurðsson

Blaðamaður:
Magnús Hávarðarson

Bæjarins besta er aðili að samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.

Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er

óheimil nema heimilda sé getið.

Leiðari

Bolungarvík

Í haust verður unnið við endurbætur á Syðridalsvegi frá
Geirastöðum að Hanhóli við Bolungarvík. Vegurinn hefur
verið torfær yfir vetrartímann sökum snjóa, en nú á að gera
bragarbót á því og verður vegurinn m.a. hækkaður.

Til að flýta fyrir framkvæmdum hefur bæjarsjóður
Bolungarvíkur lánað Vegagerðinni fjórar milljónir króna
til verksins sem munu greiðast með fjárveitingu af
   safnvegafé, eigi síðar en árið 1999.

 Bærinn lánar Vegagerðinni
Bolungarvík

Bærinn kaupir lóðir
Bolungarvíkurkaupstaður keypti nýverið lóðir sem hingað

til hafa verið í eigu sona Einars Guðfinnssonar. Um er að
ræða 28.812m² alls en með í kaupunum fylgdu fasteignir
við Brimbrjótsgötu og Strandgötu sem samanstanda af
fiskverkunarhúsi og veiðafærageymslu.

Kaupverðið var 6 milljónir króna og munu kaupin auð-
velda Bolungarvíkurkaupstað úthlutun lóða á athafnasvæð-
    inu við og í kringum höfnina.

Bolungarvík

Aldarafmæli Einars minnst
Á vegum bæjarstjórnar Bolungarvíkur hefur verið kosin

þriggja manna nefnd sem ætlað er að gera tillögur um
hvernig standa skuli að hátíðarhöldum vegna aldarafmælis
Einars Guðfinnssonar 17. maí á næsta ári.

Einar lést 29. október árið 1985, en saga Bolungarvíkur
og lífshlaup Einars eru tengd órjúfanlegum böndum um
alla framtíð. Víst er að Bolvíkingar allir munu fagna tæki-
  færi til að heiðra minningu þessa mikla athafnamanns.

Breytingar á akstursstefnum í miðbæ Ísafjarðar

Einstefnu snúið við á Eyrinni

Skýringar með korti: A) Breytt einstefna þannig að í stað þess að ekið sé upp Hafnarstræti, verður ekið niður. B) Tvær
akgreinar verða niður Hafnarstræti frá gatnamótum Skutulsfjarðarbrautar að Pollgötu. C) Biðskylda er á akrein
niður Hafnarstræti við Pollgötu. D) Biðskylda er á akrein frá Pollgötu niður Hafnarstræti. E) Breytt akstursstefna í
Mánagötu. F) Bannað verður að leggja ökutækjum í Hafnarstræti, milli Mánagötu og Hrannargötu.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur ákveðið að gera breytingar
á akstursstefnum í miðbæ Ísafjarðar sem koma munu til
framkvæmda 15. september nk. Í fyrsta lagi verður aksturs-
stefnu um Hafnarstræti og Aðalstræti breytt þannig að einstefna
verður niður Eyrina, frá Mánagötu að Pollgötu. Þá verður
bannað að leggja ökutækjum í Hafnarstræti, milli Mánagötu
og Hrannargötu og einstefnu um Mánagötu verður breytt
þannig að í stað þess að ekið sé frá Fjarðarstræti inn Mánagötu,
verður ekið frá Hafnarstræti og út Mánagötu.

Vegna breytinga á umferðarstefnu í Hafnarstræti og
Aðalstræti er talið nauðsynlegt að skipta götunni í þrjár
akgreinar, þ.e. tvær niður Eyrina og eina upp. Breyting þessi
hefur í för með sér að ekki verður hægt að heimila lagningu
ökutækja í Hafnarstræti, milli Mánagötu og Hrannargötu. Til
að gera þessar breytingar mögulegar sem og að gera umferðina
öruggari, verða settar upp umferðareyjar og merkingar auknar

á gatnamótum Skutulsfjarðarbrautar, Hafnarstrætis og
Pollgötu. Í fréttatilkynningu frá Ísafjarðarbæ segir að ástæða
breytinganna sé sú að mun eðlilegra sé að aka beint inn í
miðbæinn í stað þess að fara fyrst til hliðar við hann þ.e. um
Pollgötu eða Fjarðarstræti, og koma síðan aftan að miðbænum,
eins og sé verið að aka frá miðbænum.

,,Gatnamótin, Hafnarstræti, Pollgata, Mánagata eru mjög
erfið eins og þau eru nú og umferðartæknilega mjög óheppileg,
þar sem sá sem ekur yfir þau frá Hafnarstræti í átt að Mánagötu,
hefur ekki nægilega yfirsýn yfir umferð frá Pollgötu, auk þess
að sá sem ekur upp Hafnarstræti og ætlar niður Pollgötu, á í
erfiðleikum með að ná beygjunni. Með breytingunni mun sá
sem þarf að víkja fyrir umferðarstraumi frá Pollgötu, hafa
betri yfirsýn yfir þá umferð. Akstur frá Pollgötu niður
Hafnarstræti verður gerður aðgengilegri fyrir allar gerðir bíla,”
segir m.a.  í fréttatilkynningu frá Ísafjarðarbæ.

130 laxar hafa veiðst í Laugardalsá í sumar

Engin ástæða til að hanga
lengur yfir þessu í sumar

� segir Sigurjón Samúelsson, bóndi á Hrafnabjörgum, sem hyggst loka Laugardalsá á sunnudag
Eins og greint hefur verið

frá hér í blaðinu, hefur veiði í
laxveiðiám við Ísafjarðardjúp
verið mjög dræm í sumar. Á
föstudag voru 110 laxar
komnir á land í Langadalsá
auk þess sem veiðimenn þar
höfðu veitt 130 bleikjur. Áin
var opnuð 20. júní og veiði
lýkur 20. þessa mánaðar. Holl
veiðimanna sem lauk veiðum

í ánni á föstudag, fékk þrjá
laxa og 20 bleikjur.

Svipaða sögu er að segja af
Laugardalsá. Á mánudag
höfðu 130 laxar veiðst í ánni
það sem af er sumri. Að sögn
Sigurjóns Samúelssonar,
bónda á Hrafnabjörgum, hefur
enginn verið við veiðar í ánni
frá því á föstudag og aðeins
einn hópur veiðimanna á eftir

að mæta í ána það sem eftir
lifir af veiðisumrinu. Sá hópur
mætir á morgun og lýkur veiði
á sunnudag.  ,,Fyrst enginn
hefur áhuga á að kaupa veiði-
leyfi í ánni, er engin ástæða til
að hanga yfir þessu lengur.
Því reikna ég með að loka
ánni á sunnudag,” sagði Sigur-
jón.

Sigurjón Samúelsson.

Horft til framtíðar
Þótt sögur hermi að landið

okkar hafi verið skógi vaxið
milli fjalls og fjöru er fyrst
var þar drepið niður fæti, virðast Vestfirðingar lengst af
hafa lifað í þeirri trú að hér um slóðir þrifist fátt annað
gróðurs en gras. Segja má að við höfum unað glaðir við
lágvaxinn gróður frá náttúrunnar hendi, sem víða er að
finna í hlíðum vestfirskra fjalla og haft svo mikið við að
gefa honum skógarnafn.

Þetta viðhorf hefur verið á undanhaldi síðustu ár. Því
bera vitni margir og fallegir garðar, sem einstaklingar hafa
komið sér upp við híbýli sín af mikilli elju og oft við
erfiðar aðstæður. Hinu ber heldur enginn á móti að alltaf
hafa verið til eldhugar, sem trúðu á gróðurmátt vestfirskrar
moldar og létu ekki deigan síga þrátt fyrir lítinn skilning á
starfi þeirra.

Á aðalfundi Skógræktarfélags Íslands, sem fram fór á
Núpi í Dýrafirði um helgina, komu fram hugmyndir um
áhugavert verkefni sem kemur til með að hafa gífurlega
þýðingu fyrir framtíð byggðar í Dýrafirði og Önundarfirði.

Megin inntak verkefnisins, sem áætlað er að verja þurfi
til 14 milljónum króna árlega næstu tuttugu ár, er ræktun
skóga og skjólbelta á samtals 1100 hektara svæðum í
Dýrafirði og Önundarfirði og breyta með því náttúrufari á
þessum stöðum. Sæmundur Kr. Þorvaldsson, verkefnis-
stjóri hjá Skógræktinni, segir að með þessum hætti megi
hafa áhrif á veðurfar, hækka hitastig, breyta snjóalögum
og skjólbeltunum sé ætlað að skýla gróðri, mönnum og
búfénaði.

Það sem öðru fremur gefur mönnum nánast fullvissu
um að hér sé um raunhæft markmið að ræða, er að við
gróðurtilraunir á Læk í Dýrafirði undanfarin ár, hefur
áþreifanlega komið í ljós að ýmsar trjátegundir þrífast hér
mjög vel. Sumar hverjar jafnvel betur en á Suðurlandi að
sögn Aðalsteins Sigurgeirssonar, skógfræðings.

Því miður hafa viðhorf skógræktarmanna og bænda á
Íslandi til ræktunar og landnýtingar átt heldur litla samleið.
Á þessu er þó að verða breyting. Við erum vonandi að átta
okkur á því, að án sáttar um nýtingu lands og auðlinda,
verður aldrei sátt með þjóðinni sjálfri. Fyrirhugaðri
skógrækt á Vestfjörðum er ekki stefnt gegn núverandi
nýtingu lands á þeim svæðum er um ræðir. Þvert á móti er
henni ætlað að styrkja umsvifin.

Sveitarstjórnum og þingmönnum Vestfirðinga ber
umsvifalaust að taka þetta mál upp á arma sína og tryggja
hlut okkar í þeim fjármunum, sem stjórnvöld áforma að
verja til skógræktar og umhverfismála á komandi árum.

Með hugmyndinni um skóg- og skjólbeltarækt á
Vestfjörðum er horft til framtíðar. Það er ánægjuleg mótsögn
við fjölda skammtímalausna þar sem ráðamenn hafa
einblýnt á veðurhorfur næsta sólarhring.

s.h.
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Senn líður að því að keppni
hefjist í úrvalsdeildinni í
körfuknattleik, en fyrstu leik-
irnir á komandi keppnistíma-
bili hafi verið settir á 2. októ-
ber nk. Lið frá Ísafirði tók
síðastliðinn vetur í fyrsta
skipti þátt í keppni í efstu deild
íþróttarinnar og stóð sig
frábærlega vel, þrátt fyrir
hrakfallaspár ýmissa aðila
tengdum íþróttinni. Lið
Körfuknattleiksfélags Ísa-
fjarðar, KFÍ, hafnaði í 9. sæti
deildarinnar, jafnt að stigum
og ÍR, og var hársbreidd frá
því að tryggja sér sæti í
úrslitakeppni deildarinnar.
Markmið liðsins fyrir síðasta
keppnistímabil var að halda
sér í deildinni og tókst það
með samstilltu átaki allra sem
að því komu. Að sögn Guð-
jóns Þorsteinssonar, liðsstjóra
KFÍ, hefur stefnan í vetur ver-
ið sett á úrslitakeppnina og
horft verður til meistaratitils-
ins að tveimur árum liðnum.
Blaðið sló á þráðinn til Guð-
jóns fyrir helgi og forvitnaðist
um undirbúning liðsins í
sumar, mannabreytingar,
markmið og fleira sem tengj-
ast mun starfsemi liðsins
næsta keppnistímabil.

,,Við höfum misst þrjá
menn frá síðasta keppnistíma-
bili og fengið þrjá aðra í
staðinn. Þeir sem eru farnir
eru Hrafn Kristjánsson, sem
mun leika með Hamri í Hvera-
gerði, Ingimar Guðmundsson,
sem er hættur að spila og
Derrick Bryant, sem mun
leika í Luxemburg í vetur. Í
staðinn fyrir þá hafa komið
þeir Ólafur Ormsson, sem
áður lék með KR, Shiran Þór-
isson, sem lék með KFÍ fyrir
tveimur árum og David Bevis,
sem kemur frá Arkansas í
Bandaríkjunum. Stærsta
breytingin á liðinu frá síðasta
keppnistímabili er kannski sú
að nú spilar aðeins einn erlend-
ur leikmaður með liðinu í stað
tveggja í fyrra. Við höfum
ákveðið að treysta á heima-
mennina og ætlum okkur að
komast áfram á þeim. Við
teljum okkur vera með góðan
mannskap og eigum því að
geta staðið okkur vel í vetur.”

Strangar æfingar

Aðspurður um hvernig

komandi keppnistímabil
leggðist í mannskapinn sagði
Guðjón: ,,Það leggst mjög vel
í okkur. Við erum ákveðnir í
að standa okkur, þrátt fyrir að
hafa verið mjög svekktir með
að komast ekki í úrslita-
keppnina í fyrra. Stefnan er
því að komast í úrslitakeppn-
ina í vetur sem og að stríða
hinum liðunum í bikarkeppn-
unum. Annað hugsum við
ekki um í vetur, en eins og við
sögðum fyrir síðasta keppnis-
tímabil, verður stefnan sett á
meistaratitilinn að tveimur
árum liðnum. Við teljum
okkur vera með besta þjálfar-
ann í deildinni og ef okkur
tekst að halda honum áfram
sem og góðum mannskap, er
þetta alls ekki fráleitt mark-
mið.”

Keppni í úrvalsdeildinni
lauk í mars í vetur og síðan þá
hefur liðið æft á fullu. ,,Undir-
búningurinn hefur verið mjög
góður. Leikmennirnir hafa
hlaupið mikið í sumar og
stundað lyftingar og nú um
eins og hálfs mánaðar skeið
hafa staðið yfir reglubundnar
æfingar, sex daga vikunnar.
Þetta er allt annað og meira
en fyrir síðasta keppnistíma-
bil. Á þessum tíma fyrir ári
vorum við aðeins með sjö
leikmenn en þeir eru fimmtán
í dag.” Á síðasta keppnis-
tímabili sögðu fjölmiðlar að
heimavöllur KFÍ væri erfiður
heim að sækja, hann væri
hálfgerð ljónagryfja, sem
erfitt væri að fyrirfram bóka
sigur á. Áhangendur liðsins
voru þá sérstaklega nefndir,
enda fá lið sem hafa á að skipa
eins traustum og fjörugum
stuðningsmönnum.

Frábærir áhorfendur
,,Við lærðum mikið af

síðasta keppnistímabili og það
er alveg á hreinu að það voru
áhorfendurnir sem skópu oft
á tíðum sigurinn með leik-
mönnunum. Þeir gáfust aldrei
upp. Það var alveg sama hvort
við vorum 20 stigum undir
eða yfir, krafturinn í þeim
dvínaði aldrei. Þegar lið hefur
slíka áhorfendur á bak við sig,
getur það ekki kvartað. Á
komandi keppnistímabili
munum við vera með fjöl-
margar uppákomur fyrir leiki

og hefur verið tekin sú
stefna að hafa þær sem
fjölskylduvænastar.
Við sáum það undir
lok síðasta keppnis-
tímabils, að fólk sem
ekki vissi hvað sneri
fram né aftur á körf-
unum var að mæta á leiki
og þegar við spurðum um
ástæðuna fyrir komunni var
svarið: Það er svo mikið um
að vera í kringum leikinn. Það
er því von okkar að þetta fólk
og sem flestir aðrir komi og
styðji okkur í vetur.”

Að halda úti liði í efstu deild
í þróttagrein krefst mikilla
fjármuna. Hvernig tókst að
fjármagna síðasta keppnis-
tímabil og hvernir horfir með
það næsta?

,,Síðasta ár gekk þokkalega
upp. Þegar keppnistímabilinu
lauk vorum við í skuldum en
okkur hefur tekist að greiða
þær skuldir niður í sumar. Um
mitt sumar vorum við komnir
niður á núllið og byrjuðum þá
að hugsa um næsta keppnis-
tímabil. Við gerum okkur
grein fyrir því að við þurfum
að hafa meira fyrir því að ná
inn fjármagni á næsta keppn-
istímabili en við vonum bara
að það takist, enda kostar það
9-11 milljónir króna að senda
karla- og kvennalið til keppni
á hverju ári. Það þarf engan
stærðfræðing til að sjá að það
er erfitt að láta dæmið ganga
upp, en við höfum fulla trú á
að okkur takist ætlunarverk
okkar.”

-Hvað með stuðning bæjar-
félagsins til íþróttarinnar?

,,Við erum ekki alveg sáttir.
Yfirmenn bæjarfélagsins hafa
verið mjög liðlegir við okkur
í sambandi við margt en það
er margt annað sem mætti
bæta. Ég held að bæjarfélagið
geti gert mikið betur, bæði
fyrir körfuboltann sem og
aðrar íþróttagreinar. Ef við
ætlum að halda úti liði í efstu
deild íþróttar, verður að koma
til 100% stuðningur frá bæjar-
félaginu. Við vinnum okkar
starf af áhugamennsku en það
er alveg á hreinu að við getum
ekki gert þetta einir, stuðn-
ingur bæjarfélagsins verður
að vera fyrir hendi,”
sagði Guðjón Þor-
steinsson.

Hinn nýi erlendi
leikmaður KFÍ,

David Bevis,
kemur frá Arka-

nsas í Banda-
ríkjunum. David er
1,98 á hæð og spil-
ar sem framherji.

Keppni í úrvalsdeildinni í
körfuknattleik hefst eftir mánuð

Stefnan sett á meist-
aratitilinn að tveim-
ur árum liðnum
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Utan á húsinu stendur ár-
talið 1904. Þetta er þó ekki
sjálft byggingarár hússins.
Gögnin um byggingu þess
fórust í eldi á sínum tíma og
elstu heimildir hjá bænum um
tilvist þess eru í fasteignamati
frá fyrrgreindu ári. Húsið mun
vera byggt einhverjum árum
fyrr, eða rétt um aldamótin.
Bárður komst ekki að því fyrr
en eftir að þau keyptu húsið
árið 1992, að sá sem byggði
það fyrir einni öld var lang-
afabróðir hans í móðurættina,
Magnús Örnólfsson. Margir
hafa átt heima að Smiðjugötu
1 í gegnum tíðina, „þar á með-
al pabbi Magga Sölu, Össi
Pétur og Arnór Jónatansson
(eldri) ásamt fjölskyldum
sínum“, segir Bárður. „Mér
skilst að hér hafi á tímabili
búið þrjár fjölskyldur sam-
tímis og allt upp í þrjátíu
manns. Þá var ein íbúð á
miðhæðinni og tvær á efri
hæðinni, en aldrei mun hafa
verið íbúð í kjallaranum,
heldur þvottaherbergi og
kolageymsla.“

Nú ber gamla Smiðjugatan á Eyrinni á Ísa-
firði nafn með rentu á ný. Þar er aftur komin

smiðja, en ekki samt eins og forðum. Nýja
smiðjan heitir Tannsmiðjan og þar smíðar

Aðalheiður Svana Sigurðardóttir tennur upp í
fólk.

Aðalheiður er tannsmíðameistari og býr að
Smiðjugötu 1 ásamt eiginmanni sínum, Bárði

Jóni Grímssyni verksmiðjustjóra í Mjölvinnsl-
unni í Hnífsdal, og tveimur börnum þeirra

hjóna, Jóhönnu og Bjarka.
Gamla húsið á horninu á Smiðjugötu og

Skipagötu vekur óskipta athygli vegfarenda
fyrir glæsileika og snyrtimennsku. Og ekki

síður garðurinn í kring. Vegfarendur sjá þó ekki
allt, því að húsið er ekki síður fallegt að innan

en utan.
Fyrir fimm árum var enginn garður. Fyrri

eigandi hafði gert húsið upp að utan að mestu
leiti en innan dyra var af nógu að taka sem enn

var ólokið og þótti mörgum að við værum
heldur borubrött að ráðast í þessi húsakaup.
Í stuttu máli sagt hafa þau hjónin hreinlega
unnið kraftaverk þarna við Smiðjugötuna á

ótrúlega stuttum tíma. Mest hafa þau gert sjálf
og efniskaupin hafa verið í lágmarki. Heiða

hefur sýnt að hún getur smíðað fleira en tennur
og í sameiningu hafa þau sýnt að það er ekki

allt ónýtt sem hent er á haugana. Og í fyrra
fengu þau viðurkenningu Ísafjarðarbæjar fyrir
garðinn sinn. Okkur langaði til að skoða þetta
hús nánar og spjalla við fólkið sem þar býr og
létum verða af því eitt kvöldið í síðustu viku.

Aðalheiður Svana, Bárður
Jón og sonurinn Bjarki

fyrir utan heimili þeirra
við Smiðjugötu.

Skoðuðu húsið
fjórum sinnum

- Það er óhætt að segja, að
þið hafið unnið þrekvirki í
þessu húsi og kringum það á
ótrúlega skömmum tíma og
með litlum tilkostnaði í pen-
ingum, en þeim mun meiri í
vinnu...

,,Við höfðum makaskipti á
íbúð sem við áttum á Austur-
veginum”, segir Bárður.,,Þá
var húsið hálfklárað og leit
svo illa út að innan að við
fórum fjórum sinnum að
skoða það áður en við árædd-
um að taka það, en fyrri eig-
andi var langt kominn að end-
urnýja það að utanverðu.
Flestir hafa veitt garðinum
athygli. Það má segja að hann
sé töluvert kraftaverk, því að
hann var algjör hörmung. Það
var enginn garður, heldur var
gengið alveg upp að húsinu.
Á annan veginn var forljót
girðing kringum barnaleik-
völlinn og við fengum leyfi
hjá bænum til að fjarlægja þá

girðingu.“
Aðalheiður: „Við kaupum

þetta hús með eignarlóð, og
þegar farið var að athuga þau
mál var lóðin kominn undir
leikvöllinn að hluta og reynd-
ar fundust ekki pappírar um
nákvæm lóðamörk, þannig að
við sömdum við bæinn að fá
að breyta aðeins mörkunum
og laga til. Það var svolítið
þras meðan á því stóð, en ég
held að allir hafi verið ánægðir
eftir á. Það var líka ónæði
hérna vegna þess að húsið var
alveg á bersvæði, fólk gekk
allan hringinn í kringum húsið
og bankaði jafnvel í gluggana.
Krakkar eru nú alltaf krakkar.“

Merkileg sólstofa
Bárður: „Sólstofan var í

byggingu og orðin fokheld
þegar við komum til sögunnar,
en undirstöðurnar undir hana
vantaði. Hún hafði verið
byggð með nokkuð sérstökum
hætti. Byrjað hafði verið á
þakinu og síðan voru veggirnir
smíðaðir, en grunnurinn var

alveg eftir þegar við komum.
Stofan stóð bara á spýtum og
var þegar farin að síga ískyggi-
lega. Ég dreif mig til að grafa
mig undir hana til að geta
steypt undir hana, kom undir
hana stálrörum og tjakkaði
hana upp til að gera hana
rétta.“

Aðalheiður: „Svo kláruðum
við hana að innan og síðan
allt húsið.“

- Trúlega hefur samt verið
byrjað á kjallaranum þegar
húsið sjálft var byggt á sínum
tíma...

Bárður: „Ég efa ekki að
frændi minn gamli hafi gert
það. Þetta hús er virkilega vel
byggt. Grindin er sú sama og
var upphaflega. Bitarnir sem
við sjáum í loftinu eru upp-
runalegir, allt gegnheilt og
ekkert fúið. Það kom mér á
óvart, að þakklæðingin er
mjög góður og þykkur nótaður
viður. Þeir hafa verið flottir á
viðnum í þá daga. Svo kom
að garðinum og hann var
mikið átak hjá okkur. Við
unnum baki brotnu, jafnvel

fram til að ganga fjögur á
nóttunni þegar maður dröslaði
sér inn.“

Aðalheiður: „Áhuginn er
svo mikill. Maður kemst langt
á honum. Og á viljanum. Við
höfum reynt að gera allt sjálf,
jafnt utan sem innan enda svo
gaman að sjá árangur erfið-
isins.“

Tonn á gólfið

Bárður: „Það eru uppruna-
legir gólfbitar undir miðhæð-
inni, það var ekki búið að rétta
gólfið af og það var allt
mishæðótt og frekar óþægi-
legt. Ég ákvað að setja á það
gólfefni og það þurfti heilt
tonn. Menn spurðu: Þorirðu
virkilega að setja alla þessa
steypu á svona gamalt gólf,
ofan á þessa timburbita? En
ég þekkti timburbitana, þeir
eru eins og stál og ég hafði
engar áhyggjur af því. Það
var komið hér með steypu-
dælu og dælt heilu tonni á
gólfið. Skömmu seinna voru
menn að steypa hjá mér gólf

úti í Mjölvinnslu og þar fóru
fimm tonn á 300 fermetra. Þeir
spurðu hvort þetta væri ekki
alveg ofboðslegt en ég sagði
að mér þætti það ekki, heima
hefði ég farið með heilt tonn á
þrjátíu fermetra!

Við tökum eftir því að þessi
athafnasemi smitar svolítið út
frá sér. Þegar fólk sér nágrann-
ana vera að gera fínt hjá sér,
þá hefur það áhrif og aðrir
fara af stað líka.“

Aðalheiður: „Margir hafa
talað við okkur um þetta
framtak og þetta verður drif-
kraftur á aðra að taka til hend-
inni.“

Bárður: „Það er gaman að
fólk er alltaf að koma hérna,
einkum fólk sem er hér á ferð.
Um daginn kom kona og
bankaði upp á til þess að segja
hvað þetta væri nú ofboðslega
fínt og fallegt. Það vekur tölu-
verða athygli þegar fólk sér
svona.“

Pamela
Ýmsir eru þeir óvenjulegir,
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Smiðjan í
Smiðjugötu

og smiðirnir
í húsinu

Smiðjan í
Smiðjugötu

og smiðirnir
í húsinu

innanstokksmunirnir að
Smiðjugötu 1 á Ísafirði. Vold-
ugt stálsverð hangir á vegg og
brandurinn á því á annan
metra á lengd. Þar er líka á
vegg nafnskilti af stýrishúsi á
skipi, Pamela stendur á því.

Bárður: „Þetta er dálítið
merkilegt skilti. Ég fékk það
úr búinu eftir afa minn, Jón
Grímsson. Það er af stýris-
húsinu á togara sem strandaði
í  Tálknafirði árið 1915. Sigur-
jón bankastjóri á Ísafirði eign-
aðist stýrishúsið af þessu skipi
og notaði það fyrir garðhús
og hjá honum fékk afi það.
Lykillinn og skiltið eru það
eina sem eftir er af þessu skipi.
Húsið stóð lengi í garðinum
hjá afa að Aðalstræti 20, þar
sem nú er stórhýsið þar sem
Ríkið er. Það var verið að taka
til eftir að afi dó og þá átti að
henda þessu skilti. Ég hélt nú
ekki, þó að ég væri ekki nema
sautján-átján ára gamall og
vildi eiga það.“

- En sverðið?
„Það kom frá Spáni. Systir

mín gaf mér þetta sverð fyrir

fjölda ára. Hún hélt á því í
farangrinum alla leið frá Spáni
og mér finnst með ólíkindum
að hún skyldi komast með það
heim átölulaust.“

Tafl frá Willard Fiske
Taflmenn standa í hillum í

stofunni, merkilegir að sjá,
renndir og útskornir úr hval-
beini. „Þessa taflmenn fékk
ég líka eftir afa. Skákfrömuð-
urinn og Íslandsvinurinn Will-
ard Fiske, sem er ekki síst
þekktur fyrir hrifningu sína af
skákáhuganum í Grímsey
kringum aldamótin og gaf
nokkrum eyjaskeggjum töfl,
og eignaðist afi seinna eitt
þeirra. Borðið sjálft er saman-
brotið og dottið sundur í brot-
inu. Afi hennar Heiðu sagði
að vitað væri um tvö önnur
töfl í landinu, sem Fiske hefði
gefið. Þegar ég sagði honum
frá þessu tafli voru þau þar
með orðin þrjú. Einhvern tíma
frétti Högni Torfason af þessu
tafli og falaðist eftir því fyrir
Skáksambandið, en fékk ekki.

Afi gaf mér þetta svona sem

arf. Það var vegna þess að
hann var alltaf heima hjá
okkur á jólunum síðustu árin
og þá vorum við stöðugt að
tefla. Ég var sá eini sem nennti
að sitja og tefla við gamla
manninn. En alltaf vann hann
mig. Ég á margar góðar minn-
ingar um afa minn.Einhvern
tímann fór ég til hans þegar
ég var smápatti, kannski sex
ára, og bað hann að lána mér
túkall. Mér er þetta ákaflega
minnisstætt. Hann brást illa
við og hélt því fram að ég
væri ekki neinn borgunarmað-
ur fyrir peningaláni. Hann
sagði að menn ættu aldrei að
biðja um lán sem ekki gætu
borgað það. Samt lét hann mig
hafa túkallinn. En ég fór til
pabba og bað hann að gefa
mér túkall til að geta borgað
afa. Ég fór niður í bæ til að
borga honum og þá fékk ég
aldeilis gaddavírssmell á
kinnina.“

Afi var stundum órakaður

- Gaddavírssmell?

„Já, koss og knús. Afi var
stundum órakaður og skegg-
broddarnir voru eins og
gaddavír. Þetta með túkallinn
hefur setið í mér síðan. Ég hef
alltaf haft þetta hugfast með
lántökurnar síðan. Þetta var
alveg hárrétt lífsspeki hjá
gamla manninum. Maður á
ekki að vera að biðja um lán
án þess að vera borgunarmað-
ur fyrir því, þó að það sé ekki
nema túkall.“

Afi Bárðar sem hér um
ræðir var Jón Grímsson mála-
flutningsmaður á Ísafirði,
sonur Gríms Jónssonar guð-
fræðings og kennara á Ísafirði,
sem var einn af Gilsbekking-
unum svokölluðu. Bræður
Gríms voru þeir Árni Jónsson
faktor hjá Ásgeirsverslun og
séra Þorvaldur Jónsson, en
mágur þeirra var Þorvaldur
Jónsson læknir og póstmeist-
ari. Bræður þessir voru kennd-
ir við Gilsbakka í Hvítársíðu í
Borgarfirði. Þessir fjórir menn
réðu að sögn öllu sem þeir
vildu ráða á Ísafirði kringum
aldamótin.

Bárður tekur upp gamalt og
mjög lúið brýni. „Þetta fund-
um við í gamalli tóft á Gils-
brekku í Súgandafirði. Þessu
hefur einhver sláttumaðurinn
stungið inn í vegg á sínum
tíma og þar hefur það verið
síðan.“

Sumarbústaðurinn

Aðalheiður og Bárður hafa
varið tómstundum sínum í
Súgandafirðinum í sumar.
„Við keyptum í sumar gamla
viðlagasjóðshúsið sem Djúp-
báturinn var í niðri við höfn
og fluttum það að Gilsbrekku.
Það var búið að vera draumur
okkar í tíu ár að koma okkur
þar upp sumarhúsi. Undan-
farið höfum við unnið að því
að koma því í gagnið. Jón
bróðir kom frá Ameríku og
hjálpaði mér til við að auka
aflið í rafstöðinni með því að
setja víðari aðrennslislögn að
henni. Nú er svo mikið raf-
magn á Gilsbrekku að það
flæðir út úr!“ segir Bárður.

„Ég hef alltaf verið heill-

aður af þessu landi þarna í
Súgandafirðinum. Afi keypti
þessa jörð árið 1912, að mig
minnir. Hann tapaði því aftur
þegar hann varð gjaldþrota á
kreppuárunum þegar hann var
í einhverju síldarævintýri á
Suðureyri, og bankinn fékk
það og átti einhver ár. Þegar
afi komst aftur til efna keypti
hann svo aftur af bankanum
og jörðin hefur verið í ættinni
síðan. Ég hef heyrt eftirfarandi
sögu á bak við kaup hans á
Gilsbrekku: Þá var hann í til-
hugalífinu með ömmu og var
einhvern tímann ríðandi á ferð
handan fjarðarins. Sólin sest
þannig í Súgandafirði að hún
skín beint inn fjörðinn. Gils-
brekkueyrin var böðuð í
kvöldsólinni og afi hét því að
reisa handa ömmu sumarhús
á Gilsbrekku. Þá var hætt að
búa þar. Amma bjó á Gils-
brekku á sumrin á meðan afi
var á Suðureyri. Það hús fór í
snjóflóði fyrir þremur árum.
Við settum okkar hús niður á
gömlum tóftum í landareign-
inni. Þarna er mikið af göml-
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um tóftabrotum bændanna á
fyrri tíð. Sjálfsagt hafa Gils-
brekkubændur aldrei verið
mjög ríkir, enda er jörðin ekki
landmikil.

Það er skemmtilegt við
Gilsbrekku, að núna er maður
ekki nema 15-20 mínútur að
aka þangað frá Ísafirði og samt
er maður kominn svo mikið
út úr skarkala heimsins, alveg
út í gamla eyðisveit út með
firðinum. Þarna er lækurinn,
fossinn fyrir ofan og skógar-
kjarrið. Það hafa sagt mér
fróðir menn, að þarna í norð-
anverðum Súgandafirðinum
sé Flóra Íslands eins og hún
gerist fjölbreyttust. Þarna eru
afar margar burknategundir og
þar fann áhugamaður um
grasafræði eina tegund sem
hann hafði aldrei áður séð
nema í bók. Súgandafjörður-
inn er eins og skurður og þar
sem allt fer á bólakaf í fyrstu
snjóum og hlífir gróðrinum
við kali. Kjarrið í hlíðinni er
allt horfið á kaf fyrir áramót.“

Kynntust í bakaríinu
Aðalheiður er fædd og

uppalin í Kópavogi, en í
móðurætt á hún ættir að rekja
inn að efra vatninu í Laugardal
við Ísafjarðardjúp. Föðurfólk-
ið hennar er aftur á móti
þekktir hestamenn fyrir austan
fjall. Afabróðir hennar er Jón
í Skollagrófum.

„Ég kom til Ísafjarðar árið
1984 til að vinna í bakaríi. Ég
var bakarasveinn og við Bárð-

ur kynntumst þannig. Við unn-
um saman og vorum bæði
bakarasveinar þegar var farið
af stað á ný í Félagsbakaríinu
eftir áralangt hlé. Það hét þá
Brauðval en það lognaðist
fljótlega út af og síðan tók
Óðinn bakari við því.“

Bárður: „Það var ekki okkur
að kenna að Brauðval logn-
aðist út af.“

- Það hefur ekki verið vegna
þess að þið hafið haft öðrum
hnöppum að hneppa í tilhuga-
lífinu í bakaríinu á nóttunni...

Aðalheiður: „Ég held að við
höfum staðið okkur vel. Þó
að ég sé komin út í allt aðra
sálma í dag, þá hef ég mikinn
áhuga á kökuskreytingum,
konditorí, og langaði til þess
að verða bakari til að geta
farið út til Danmerkur að læra
skreytingar. Nú er ég aftur á
móti komin í iðn sem er líka
mjög mikið nákvæmnisstarf.
Það hentar mér ágætlega að

vinna við tannsmíðina.“
- Hver var leið þín þangað?

Tannsmiðjan
„Fyrsta árið hér fór ég í

Iðnskólann en síðan í Mennta-
skólann á Ísafirði og útskrif-
aðist utanskóla um áramótin
1989-90. Þá var ég eini ný-
stúdentinn! Við vorum að eiga
börnin á þessu tímabili og ég
tók þetta utanskóla. Haustið
1990 fór ég suður til náms í
Tækniskóla Íslands sem er til
húsa í tannlæknadeild Há-
skóla Íslands. Þar var ég næstu
þrjá vetur í skólanum með
Bjarka son okkar en Bárður
og Jóhanna urðu eftir hér
heima, enda hægara sagt en
gert að fá góða vinnu í Reykja-
vík fyrir Bárð. Að loknu nám-
inu í Reykjavík opnuðum við
Tannsmiðjuna og vann ég hér
heima fjórða og síðasta árið
áður en ég tók lokapróf.  Verk-
stæðið var það ár á ábyrgð
Sigurjóns Guðmundssonar,
tannlæknis sem jafnframt er
tannsmíðameistari, því að
maður má ekki praktísera
sjálfstætt fyrsta árið eftir
skóla. Stofan var fyrstu þrjú
árin hérna niðri í sex fermetra
plássi. Það var gaman að því,
þegar hérna kom til mín
kennari úr tannsmíðaskól-
anum  og var að fara á Horn-
strandir. Hún kíkti við og vildi
endilega fá að sjá tannsmíða-
stofuna. Hún ætlaði ekki að
hætta að hlæja þegar hún kom
niður í kjallarann, en flýtti sér
svo að setja sérstaka linsu á
myndavélina til að geta tekið
myndir í þessu plássi. Hún
ætlaði sko að sýna öllum það
fyrir sunnan, hvað hægt væri
að komast af með þegar fólk
væri að byrja. Ég veit ekki
betur en að þessar myndir lágu
frammi í tannsmíðadeildinni
svo að nemendur gætu séð að
það væri allt í lagi að byrja
smátt, í staðinn fyrir að taka
of stóran bita og koksa svo á
öllu.

Í fyrra kaupum við svo
viðbygginguna hér við húsið,
Smiðjugötu 1a, sem hafði ver-
ið íbúðarhúsnæði, og þar er
ég búin að vera með tann-
smíðaverkstæði í rúmt ár. Nú
er aðstaðan allt önnur. Við
höfum reynt að stíga ekki
nema eitt skref í einu. Ég er
eini starfandi tannsmiðurinn
á svæðinu, því að Sigurjón er
eingöngu í tannlækningunum.
Reyndar var hér tannsmiður á

undan mér, en hún var bara
með gervigóma. Ég smíða
brýr og krónur og tannrétt-
ingaplötur og fleira sem hafði
alltaf verið smíðað annars
staðar. Þetta er þjónusta sem
alltaf hafði verið send í burtu.
Þess vegna er minni dauður
tími hjá mér en fyrri tann-
smiðum hér, þó að það sé
kannski ekki alltaf frá níu til
fimm. Þetta er minna yfir
sumartímann.“

- En hvað hefur Bárður gert
eftir að þau skötuhjúin hættu
að baka saman?

Mjölvinnslan
„Ég fór þá að vinna í Mjöl-

vinnslunni í Hnífsdal og hef
verið þar allar götur síðan,
byrjaði sem vörubílstjóri en
hef verið þar verksmiðjustjóri
síðasta áratuginn. Það er mjög
gott að vinna þarna útfrá,
annars væri ég ekki búinn að
vera svona lengi. Ég er búinn
að vinna hjá fyrirtækjunum í
Hnífsdal nánast alla mína
starfsævi, fyrst á Páli Pálssyni
að undanteknum smáhléum
þegar ég var að þvælast úti í
löndum. Og svo þessi tími í
bakaríinu. Það hefur mikið
breyst á þeim rúmum tólf
árum sem ég er búinn að vinna
í Mjölvinnslunni. Nú fæst
minna af hráefni. Minna fer í
mjöl en meira í aðra vinnslu,
allir eru komnir í hausa-
þurrkun og slíkt. Það er í sjálfu
sér breyting til batnaðar. Mjöl-
vinnslan er sjálfstætt fyrirtæki
í eigu Íshúsfélagsins og Hrað-
frystihússins í Hnífsdal til
helminga. Það er eins og
margir viti ekki einu sinni að
þetta fyrirtæki er til. Það ber
lítið á því, þó að það sé nokkuð
stórt í sniðum. Fyrir rúmum
áratug voru framleidd talsvert
á þriðja þúsund tonn af fiski-
mjöli á ári í þessari verk-
smiðju en nú er það orðið all-
miklu minna. Það var kannski
ekki nema stigsmunur að fara
úr bakaríinu í Mjölvinnsluna,
mjöl á báðum stöðum...“

Flóttafólkið
Þið eru þekkt fyrir að vera

stuðningsfjölskylda flótta-
fólks frá Júgóslavíu...

Aðalheiður: „Ég held að við
hjónin séum hreinlega ofvirk.
Öll okkar orka  fer í einhverjar
framkvæmdir eða athafna-
semi. Í fyrrasumar vorum við
að ganga frá íbúð fyrir flótta-
fólkið. Ég var að sauma gard-
ínur og setja upp ljós og þess
háttar og koma þessu í stand.
Við verðum alltaf að hafa
eitthvað fyrir stafni. Þetta
hefur verið óskaplega
skemmtilegt verkefni, gefandi
og lærdómsríkt. Áður en þau
komu fórum við á undirbún-
ingsnámskeið og það kom í
okkar hlut að taka að okkur
eina fjölskyldu til stuðnings,
að taka á móti fólkinu, hjálpa
því að koma sér fyrir og
liðsinna því eftir þörfum.
Þegar flóttafólkið kom tók
síðan hver á móti sinni fjöl-
skyldu. Þetta hefur verið mjög
gefandi. Þó að maður sé alltaf
eitthvað að gera, þá má ekki
gleyma að rækta mannlegu
tengslin líka. Okkur langaði

myndi svo allt ganga, hvernig
fólkinu gengi að aðlagast
lífinu hér og þið hafið vænt-
anlega ekki vitað það frekar
en aðrir. Hvernig finnst ykkur
þetta hafa gengið, bæði hjá
fólkinu og bæjarbúum?

Bárður: „Mér finnst það
alveg kraftaverki líkast.“

Aðalheiður: „Ég vil taka eitt
fram í því sambandi. Ég kem
nú úr stórborg miðað við
Ísafjörð - á Reykjavíkursvæð-
inu finnurðu ekki svona sam-
heldni eins og í bæjarfélagi
eins og hér. Í undirbúningnum
var maður að hitta fólk sem
maður var búinn að sjá í mörg
ár og heilsa á förnum vegi, en
svo voru þetta orðnir bestu
vinir manns á tíu dögum,
fólkið sem var að gefa sig í
þetta hlutverk. Maður fékk
alveg ótrúlega mikið út úr því.
Þarna voru allir að gefa af sér
eitthvað sameiginlegt og það
varð til þess að fólkið náði
svo vel saman.“

Bárður: „Mér fannst þetta
mjög merkilegt.“

Aðalheiður: „Það voru fjöl-
margir sem unnu við undir-
búninginn, við að safna mun-
um og öðru, en síðan voru
það færri sem fengu það hlut-
verk að vera einstökum fjöl-
skyldum til stuðnings eftir að
þær voru komnar hingað.
Kvenfélögin á Ísafirði, í
Hnífsdal og á Flateyri tóku að
sér þrjár fjölskyldur en fólk
eins og við tók að sér hinar.
Við vissum í rauninni ekkert
hvað við vorum að fara út í
eða hvað það var í raun að
vera sponsor. Við sögðum
strax við Írenu Kojic sem var
hér túlkur, að við ætluðum
okkur að vera hér til staðar
fyrir fólkið en ætluðum ekki
haga okkur öðruvísi við þau
en okkar vini yfirleitt. Við
ætluðum okkur ekki að vera
inni á gafli hjá þeim á hverjum
degi. Þau gætu leitað til okkar
þegar þau vildu aðstoð eða
félagsskap, en við myndum
líka leita til þeirra á sama hátt,
þannig að þetta yrði engin
einstefna. Sumir hafa vissu-
lega myndað allt öðruvísi
tengsl við sitt fólk en við höf-
um gert. Það þurfa ekki allir
að gera hlutina eins. Við höf-
um stundum boðið þeim í mat
eins og öðrum vinum okkar
og kunningjum, en þetta eru
ekki dagleg samskipti. Þetta
hefur gengið alveg ágætlega,
ég held að það sé ekki hægt
að segja annað. Eini ókostur-
inn er kannski sá, að þessar
fjölskyldur voru allar settar
saman í eina blokk, og það
veldur því að einkum börnin
eru seinni til að mynda tengsl
við íslensku börnin. Eftir á að
hyggja held ég að þetta hafi
ekki verið það heppilegasta.
Við upplifðum það með okkar
krakka, að þegar við vorum
að fara í heimsókn, þá voru
þar kannski tíu júgóslavnesk
börn og töluðu öll í einu á
sínu tungumáli og okkar börn-
um fannst sér bara vera ógnað
og drógu sig inn í skelina.
Þetta hefði verið öðruvísi ef
aðeins hefði verið ein fjöl-
skylda á sama stað. Það er
auðveldara að kynnast tveim-
ur útlendum börnum í einu en
tíu!“

til að reyna að hjálpa og það
er auðvelt í svona litlu sam-
félagi. Við erum með börn á
svipuðu reki og þau. Við
reyndum að undirbúa börnin
okkar fyrir að hitta önnur börn
sem væru eitthvað öðruvísi
en þau áttu að venjast og töl-
uðu annað mál. Þetta er þrosk-
andi fyrir þau líka. Það er
öðruvísi fyrir börnin að kynn-
ast svona á heimilunum og
innan fjölskyldunnar en hittast
bara úti á róló.“

Bárður: „Allir voru búnir
að glápa á hörmungarnar í
Júgóslavíu í sjónvarpinu í
þrjú-fjögur ár. Þetta var eitt-
hvað svo langt frá manni og
maður gat ekkert gert. Þarna
kom tækifærið til að gera
eitthvað til að hjálpa einhverj-
um.“

Aðalheiður: „Þó að það sé
kannski ekki merkilegt sem
við vorum að gera, þá var það
þó viðleitni að gera eitthvað.
Maður gerir það ekki fyrir
framan áttafréttirnar í sjón-
varpinu. Þá horfir maður bara
og getur ekkert gert. Við erum
óskaplega ánægð með að hafa
fengið þetta tækifæri. Þetta er
held ég búið að vera gott ár
hjá okkar fólki. Þetta tekur
allt sinn tíma.“

- Var enginn kvíði eða

spenna áður en þau komu?

Tilhlökkun og spenna
Bárður: „Auðvitað var

spenna og kvíði fyrir því að
hitta þetta fólk. Viðhöfðum
bara séð þau á mynd.“

Aðalheiður:  „Þetta var
Hrkalovic-fjölskyldan, síð-
asta fjölskyldan sem valin var
í flóttamannahópinn sem
hingað átti að koma og hann
þar með stækkaður. Okkur
fannst við eiga eitthvað í þeim
þegar þau komu. Það var þó
kannski ennþá frekar hjá börn-
unum. Þau voru alltaf með í
undirbúningnum, voru að raða
barnadótinu, hengja upp plak-
öt með kennaratyggjói og
annað slíkt. Það var alveg eins
og það væri einhverjir ætt-
ingjar að koma í heimsókn,
tilhlökkunin hjá þeim var svo
mikil. Það var eiginlega eins
og við værum búin að þekkja
þetta fólk alla ævi. Við vorum
með hjartslátt þegar þau komu
og kvíðin þegar flugvélin var
að lenda. Þetta var voða skrítin
tilfinning og hjartnæmt að
hittast. Það glitraði á tár hjá
sumum. Þetta var bara alveg
yndislegt.“

- Nú renndu flestir eða allir
blint í sjóinn hvernig þetta

Fjölskyldan saman komin í garðskálanum.

Dóttirin Jóhanna. Hún var ekki heima þegar viðtalið var
tekið.

Betri þjónusta,
ánægðari viðskiptavinir
Vitund ehf. og Atvinnuþróunarfélag Vest-

fjarða hf. standa fyrir námskeiðinu:

Fagmennska í þjónustu
og meðhöndlun kvartana
á Hótel Ísafirði, laugardaginn 13. sept-

ember.
Upplýsingar og skráning í síma 456 4780.

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf.
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Alltaf orðinn
svo þreyttur...

Börn Aðalheiðar og Bárðar
eru tvö, eins og áður segir.
Jóhanna Bárðardóttir er ný-
orðin tíu ára en Bjarki Bárð-
arson er rétt að verða átta ára
núna í haust. “Við þurfum að
fara að yngja upp hjá okkur,
þetta er orðið svo fullorðið!”
segir Aðalheiður.

- Eitthvað á leiðinni?
Aðalheiður: „Nei, það er

aldrei tími. Við erum alltaf að
gera eitthvað allt annað!“

„Maður er alltaf orðinn svo
þreyttur og syfjaður á kvöldin,
Hlynur minn,“ segir Bárður
og hlær.

Aðalheiður: „ Jóhanna er í
sveitinni núna, á Svarfhóli í
Geiradal. Hún er barnapía af
guðs náð, alveg barnagal, eins
og sagt er. Við Bárður vorum
bæði í sveit í Geiradalshrepp-
num á sínum tíma með margra
ára millibili og rákum kýrnar
á beit á sömu slóðirnar,
hreinlega á sömu þúfurnar, en
vissum ekkert um það fyrr en
seinna...“

Bárður: „Ég var í sveit í
Gilsfjarðarmúla þegar ég var
níu og tíu ára gamall...“

Aðalheiður: „En ég var í
Garpsdal.“

Húsið þeirra Bárðar og
Aðalheiðar er afskaplega vel
nýtt, þó að nú séu þar færri en
var á fyrri tíð. „Ég tala nú ekki
um þegar ég var hér líka með
Tannsmiðjuna. Þá var ekki ein
smuga sem var ekki notuð.
Núna erum við með eitt
aukaherbergi, eftir að hún fór.
Þar niðri breyttum við öllu í
vetur.“

Bárður: „Þegar Tannsmiðj-
an flutti í fyrra, þá þurftum
við að breyta öllu húsnæðinu
hinumegin og aðlaga það að
þeirri starfsemi sem nú fer
þar fram. Það var íbúðarhús-
næði en segja má að við
höfum tekið við því eins og
fokheldu.“

Frestum ekki hlutunum
- Ykkur fellur aldrei verk úr

hendi...
Aðalheiður: „Við sitjum

aldrei aðgerðalaus. Í fyrra var
ég utanskóla í fjarnámi í
Verkmenntaskólanum á Akur-
eyri að klára meistararéttindin
og kláraði það um síðustu ára-
mót.“

Bárður: „Við höfum alltaf
verið á dálítið mikilli ferð.
Það er ekki hægt að segja að
við séum neitt kyrrsetufólk.“

Aðalheiður: „Við erum eig-
inlega alltaf eitthvað að gera.
En samt getum við alveg
slappað af á milli og haft það
gott. En við frestum ekki
hlutunum. Við vitum ekki
hvort við verðum hérna á
morgun, svo að við reynum
að gera hlutina í dag.“

Bárður: „Mér finnst það
vera afslöppun að vera að
pjakka eitthvað með járnkarli
eða smíða, eins og núna í
kringum sumarbústaðinn.“

Aðalheiður: „Það er margt
fólk sem hefur engan áhuga á
svona löguðu, nennir því ekki
og finnst það bara vera leiðin-
legt.“

Bárður: „Það er bara mis-
jafnt hvað fólki þykir
skemmtilegt og hvað því þykir
afslöppun.“

Aðalheiður: „Jújú, við för-
um saman í göngutúra og
ýmislegt svoleiðis.“

Bárður: „Ég er veiðifrík,
göslast alltaf á veiðar þegar
ég get og hef gaman bæði af
skotveiðum og silungsveið-
um. Þegar stund gefst milli
stríða reyni ég að fara inn í
Langá með stráknum. Ég hef
farið á rjúpnaveiðar á hverju
ári alveg frá því að ég var tólf-
þrettán ára þegar ég byrjaði
að fara með pabba. Þá fékk ég
lítinn riffil til að vera með. Þá
var ekki eins mikið veriðað
spekúlera í aldri eða byssu-
leyfi og núna. Þá var reyndar
bara sextán ára aldurstak-
mark. Tímarnir hafa breyst
mikið síðan. En ég er með
byssuleyfi og allt löglegt í dag.
Síðast fórum við Svenni
Guðjóns ásamt fleirum á
sjófugl í fyrravor og fengum
170 fugla.“

- Þú áttt ekki bát?
„Nei, en ég átti bát einu

sinni, trillubát  sem ég keypti
frá Noregi. Ég var svo skyn-
samur að ég seldi hann rétt
áður en hann varð verðmætur
út af kvótakerfinu, ég held að
það hafi verið ári áður en
kvótinn var settur á.“

Aðalheiður: „Við erum nú
ekkert að velta okkur upp úr
svoleiðis! Það þýðir ekkert.“

Ferðin til Rússlands

Áður en Bárður kynntist
Aðalheiði var hann ýmist á
togaranum Páli Pálssyni í
Hnífsdal eða að þvælast úti í
heimi.

„Áður en við kynntumst var
ég mikið á ferð og flugi, alveg
frá því að ég var 14 ára gamall.
Fyrst fór ég til Rússlands. Þá
vantaði messagutta á Hofs-
jökul seinni part sumars og
ég laug mig eiginlega um
borð. Ég varð að vera orðinn
16 ára en var ekki einu sinni
orðinn 15 ára. Mamma og
pabbi voru ekki heima þá og
þau vissu ekkert af þessu fyrr
en ég var kominn langleiðina
til Rússlands.“

- Hvernig var því tekið
þegar fréttist að piltur væri á
leiðinni til Rússíá?

„Gömlu hjónin áttu ekki um
neitt annað að velja en taka
því og sætta sig við það.“

-  Varstu óstýrilátur ungling-
ur?

„Já, ég verð að viðurkenna
það. Fremur óstýrilátur. Það
er raunar vægt til orða tekið.
Það hefði engu tauti verið
tekið við mig hvort eð er
varðandi Rússlandsferðina.
Ég hefði farið mínu fram.“

Aðalheiður: „Svanbjörn
Tryggvason var líka háseti í
þessari ferð. Hann var árinu
eldri en Bárður. Birna móðir
hans samsinnti því að Bárður
væri orðinn sextán ára, svo að
það er hún sem sá til þess að
Bárður komst til Rússlands
með Svanbirni. Þeir félagarnir
eru alveg eins og Gög og
Gokke á gömlum myndum.“

Bárður: „Ég var mjög lítill
eftir aldri. Ég held að ég hafi

ekki litið út fyrir að vera
deginum eldri en tíu ára.“

Síðar fór Bárður  í skútu-
ferðalög og önnur ferðalög og
þvældist mikið, á milli þess
sem hann var á Páli Pálssyni.
Tvisvar fór hann til Banda-
ríkjanna og var þar fyrst í
fjóra-fimm mánuði á fiskiríi
frá litlum sjávarbæ skammt
frá San Francisco. Þremur
árum seinna fór hann til
Seattle að heimsækja Jón
bróður sinn. „Þar leiddist mér,
alltaf rigning, fannst mér  -
það er allt svo gott í Ameríku
að þar á ekki einu sinni að
vera rigning - svo að ég keypti
mér bíl og keyrði til Kali-
forníu, fór niður á höfn og
fékk pláss á sjó og var þar í
nærri því ár. Svo fór mig að
langa til að koma heim aftur
og ég gerði það. Þetta var viss
lífsreynsla og annað en maður
hefur kynnst hér heima að
stunda sjóinn frá Kyrrahafs-
strönd Bandaríkjanna. Þegar
ég kom heim fór ég aftur á Pál
og var á honum þangað til ég
fór í bakaríið í stuttan tíma og
síðan í Mjölvinnsluna.“

Jón Fannberg og naglarnir
Við snúum okkur aftur að

húsinu, viðgerðunum, smíð-
unum. Þau hjónin hafa ekki
eytt miklum peningum í efni,
heldur reynt að nýta allt sem
nýtanlegt er. Bárður segist
hafa lært nokkuð í því efni af
Jóni heitnum Fannberg
frænda sínum. „Hann var enn
að rétta nagla þegar hann var
orðinn múltimilli.“

Aðalheiður: „Við sáum
þetta aftur núna í sumar, þegar
Júgóslavarnir okkar komu í
heimsókn einn sunnudag í
sumarbústaðinn í Súganda-
firðinum til að hjálpa okkur
að mála og gera fínt. Þá tíndi
frúin upp hvern einasta gaml-
an og boginn nagla sem hún
fann upp og setti inn í skúr.
Þetta fólk veit hvað það er að
gera. Við Íslendingar fleygjum
kannski meiru en góðu hófi
gegnir.“

Þau hjónin fara ekki dult
með að þau hafa getað nýtt
sér ýmislegt sem aðrir hafa
verið búnir að henda. „Við
erum að vísu ekki daglegir
gestir á haugunum, en ýmis-
legt höfum við séð þar. Það er
alveg ótrúlegt hvað fólk lætur

frá sér fara af spýtum og timbri
og öðru sem hægt er að nota“,
segir Aðalheiður.

Bárður: „Fyrir nokkrum
dögum vorum við á haugun-
um að henda drasli og þar
blasti við mér timbur, milli
250 og 300 metrar af 1x3,
sem var bæði heflað og fúa-
varið.“

Aðalheiður: „Við nagl-
hreinsuðum þetta allt sam-
an...“

Bárður: „...og það dugar
okkur í alla klæðninguna á
pallinum við sumarbústað-
inn.“

Aðalheiður: „Þegar við
fengum nýtt hjónarúm smíð-
uðum við hillur úr gamla rúm-
inu, og það er ekki hægt að
sjá að það sé neitt að þeim.“

Bárður: „Það er ekkert vit í
því að henda hjónarúminu
þegar hægt er að búa til hillur
úr því.“

Aðalheiður: „Stundum er
fólk að spyrja hvort við séum
svona rík. Það er ekki málið,
heldur reynum við bara að sjá
möguleikana í hlutunum.“

Bárður: „Þegar leið að því
að koma upp grindverki kring-
um lóðina, þá fékk ég gamalt
mótatimbur sem ég fletti niður
og sagaði niður hvern einasta
spela sjálfur, 550 stykki, og
málaði þá þrisvar sinnum. Það
þarf meiri málningu á óhefl-
aðan við, en hún endist marg-
falt betur en á slétthefluðu,
því að grófa spýtan heldur svo
vel málningunni. Margir
hefðu einfaldlega ekki nennt
að búa til alla þessa spela.
Þetta var alveg rosaleg vinna,
en mér fannst allt of dýrt að
kaupa þá tilbúna.“

...og hvernig

Við göngum niður í kjallara
og skoðum herbergið sem til
skamms tíma hýsti Tann-
smiðjuna við Smiðjugötu á
Ísafirði. Það er ekki gott að
ímynda sér, hvaða hlutverki
timbrið í þiljunum þar kann
að hafa gegnt áður. Eitt er
víst, að heimsókn í gamla og
fallega húsið til Aðalheiðar
og Bárðar er áhrifarík, sérstak-
lega þegar maður veit hvað
hefur verið gert þar síðustu
árin - og hvernig.

Hlynur Þór Magnússon.

Bjarki, Aðalheiður Svana og Bárður Jón.

Fjórðungsþing var haldið á Ísafirði um síðustu helgi. Mörg
athyglisverð mál voru þar til meðferðar. Fjórðungssamband
Vestfirðinga sem stóð fyrir þinghaldinu á sér langa sögu, en
það var stofnað 1949 fyrir 38 árum og hefur starfað óslitið
síðan. Til ársins 1971 var um að ræða samstarfsvettvang
sýslufélaga og Ísafjarðarkaupstaðar með sama fyrirkomulagi
og Kollabúðafundir fyrrum. Fjórðungssambandið varð að
samtökum sveitarfélaga á Vestfjörðum fyrir 26 árum með
sama hætti og landshlutasamtök í öðrum kjördæmum. Jafnframt
var ráðinn til þess framkvæmdastjóri, sem lengst af hefur verið
Jóhann T. Bjarnason. Halldór Halldórsson frá Ögri var ráðinn
til starfa á síðasta ári, en þá hafði Eiríkur Finnur Greipsson,
núverandi sparisjóðsstjóri á Flateyri gegnt starfinu um skamma
hríð.

Sambandið hefur sinnt mörgum þörfum verkum og verða
þau ekki rakin hér. En fyrst og fremst hefur það verið
sameiginlegur vettvangur sveitarfélaganna á
Vestfjörðum við úrlausn hinna ýmsu verkefna á
kjördæmisgrunni. En margt hefur breyst á
liðnum áratugum. Við upphaf sambandsins
voru sveitarfélög á Vestfjörðum 35, árið
1971 voru þau 33, Grunnavíkur-
hreppur kominn í eyði, hafði verið
sameinaður Snæfjallahreppi,
Sléttuhreppur löngu tæmdur af
íbúum. Nú eru sveitarfélögin 12
talsins og bráðnauðsynleg sam-
einingarumræða farin af stað í
Strandasýslu, sem myndi ef allt
gengur vel leiða til þess að þau
yrðu alls 7 á Vestfjörðum.

Hér hefur því verið haldið
fram áður, að á Vestfjörðum
við núverandi aðstæður eigi
sveitarfélög alls ekki að vera
fleiri en fjögur, eitt á norðan-
verðum Vestfjörðum, sem
tæki til Ísafjarðarsýslna beggja
eins og þær voru, eitt í Vestur-Barðastrandarsýslu, eitt í Austur-
Barðastrandarsýslu og loks eitt í Strandasýslu. Þessu er skotið
að hér til að skilja betur með hvað hætti lesið verður úr
umræðum á síðasta fjórðungsþingi.

Vegagerð til framtíðar

Töluverður metnaður lýsti sér í dagskrá þingsins, en
meginverkefnin voru álit samgöngunefndar sambandsins,
málefni fatlaðara vegna flutnings þessa málaflokks til
sveitarfélaga, skógrækt og skjólskógar á Vestfjörðum,
möguleikar Vestfjarða í orku- og mannaflafrekum iðnaði og
loks Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða. Eitt mál bar öðrum hærra
á þinginu, framtíðarvegagerð á Vestfjörðum. Um mál fatlaðra
varð engin umræða og lítil um skólamál ef frá talinn framsaga
um fjárhags- og starfsáætlun Skólaskrifstofu Vestfjarða.

Því hefur stundum verið haldið fram að mönnum sé tamast
að ræða um þau viðfangsefni sem auðveldast er að mynda sér
skoðun um, eða í raun það sem þeir telja sig helst hafa vit á. Á
fjórðungsþingi fyrir ári var mjög rætt um stefnu sambandsins í
samgöngumálum á landi og boðað til málþings um efnið
síðasta haust. Þá var talað um annars vegar vesturleið og hins
vegar Djúpveg um Ísafjarðardjúp og Strandasýslu. Nefndur
var sá möguleiki að grafa jarðgöng undir fjöllin milli Dýrafjarðar
og Arnarfjarðar. Sumir töldu það lítið mál, aðrir bentu á að lítil
líkindi væru á að fjarveitingar fengjust til slíks í kjölfar
Vestfjarðaganga.

Skemmst er frá því að segja að Fjórðungsþing náði um það
góðri samstöðu að þeim framkvæmdum, sem þegar er unnið
að, skyldi haldið áfram. Vesturleið er inni og gert ráð fyrir að
gerður verði nýr vegur úr Arnarfirði í Þorskafjörð, nýr vegur
um Arnkötludal milli Steingrímsfjarðar á Ströndum yfir í
Gautsdal í Reykhólahreppi, auk lagfæringa á vegum frá
Patreksfirði að Flókalundi og frá Bíldudal að sama stað. Stefnt
yrði að jarðgöngunum að loknu 10 ára framkvæmdatímabili.
Þarna náðu menn saman með svipuðum hætti og á fjórðungs-
þingi í Reykjanesi 1976. En eftir þeim markmiðum hefur verið
unnið í vegagerð á Vestfjörðum.

Samgöngur breyta sveitarfélagaskipan

Verði þessi metnaðarfulla áætlun að veruleika breytast enn
forsendur. Upp kann að koma sú staða að Strandir eigi í raun
ýmislegt sameiginlegt með Reykhólahreppi og þar liggi næsti
flötur í sameiningarmálum og sveitarfélög á Vestfjörðum verði
þrjú. Þarna á milli voru mikil samskipti á fyrri öld og fram á
þessa.

Sameining er ekki markmið í sjálfu sér. En hún ásamt
bættum samgöngum þjónar því markmiði að á Vestfjörðum
verði enn betri skilyrði til búsetu en nú. Hinu má heldur ekki
gleyma að vegir á Vestfjörðum eru ekki bara fyrir íbúana.
Miklu fleiri nota þá og þeim mun fjölga.

– Stakkur

Fjórðungsþing Vest-
firðinga og framtíðin
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Haustþing Kennarasambands Vestfjarða

Kjaramálin ofarlega
í huga þingfulltrúa

Árlegt haustþing Kennara-
sambands Vestfjarða var hald-
ið í Reykjanesi dagana 28. -
30. ágúst sl. Níutíu grunn-
skólakennarar víðsvegar af
Vestfjörðum sóttu þingið að
þessu sinni. Á þinginu voru
haldnir fyrirlestrar og fræðslu-
fundir auk þess sem Náms-
gagnastofnun kynnti nýtt
kennsluefni. Aðal fyrirlesarar

að þessu sinni voru þeir
Róbert Haraldsson, siðfræði-
kennari við Háskóla Íslands,
sem fjallaði um muninn á því
að mennta sig fyrir sjálfan sig
eða aðra og Ingvar Sigurgeirs-
son sem fjallaði um mat á
skólastarfi og hvernig hægt er
að nota kerfisbundið mat til
að auka gæði skólastarfsins.

Haldnir voru nokkr ir

fræðslufundir sem tengjast
ýmsum þáttum skólastarfsins
s.s. lestrarkennslu, tóbaks-
vörnum og tölvunotkun. Þá
báru kennarar saman bækur
sínar um kennslu á komandi
skólatímabili. Á aðalfundi
Kennarasambandsins, sem
haldinn var í lok þingsins voru
miklar umræður um kjaramál.
Eiríkur Jónsson, formaður

Kennarasambands Íslands
upplýsti kennara um gang
kjaraviðræðna auk þess sem
yfirvofandi aðgerðir voru
ræddar. Mikil samstaða ríkti
á meðal kennaranna um kjara-
málin og lýstu þeir yfir fullum
stuðningi við forystu Kenn-
arasambandsins.

Ungir skíðamenn í maraþonhlaupi um Ísafjarðardjúp

Lögðu 200 kílómetra að
velli á 20 klukkustundum
Sjö skíðamenn frá Ísafirði
og Bolungarvík efndu til
maraþonhlaups um Ísafjarð-
ardjúp um síðustu helgi.
Tilgangurinn með hlaupinu
var að safna fé til æfinga-
ferðar til Noregs eða Sví-
þjóðar sem farin verður í
byrjun næsta árs. Skíðafólk-
ið, sem er á aldrinum 15-16

ára, hófu hlaupið uppi á
Steingrímsfjarðarheiði, við
vegamótin að Þorskafjarðar-
heiði, og var hlaupið sem leið
lá alla leið til Ísafjarðar, um
200 kílómetra leið.

Að sögn Ólafs Sölva Eiríks-
sonar, þjálfara skíðafólksins,
fór hópurinn með Fagranesinu
inn í Djúp á föstudagskvöld

og hóf hlaupið kl. 20:45.
Hlaupið var alla nóttina og
komið til Ísafjarðar kl. 17 á
laugardag, eða 20 klukku-
stundum eftir að hlaupið hófst.
Skíðafólkið skiptist á að
hlaupa, hver hljóp 4 km í einu
og hvíldi síðan í þrjár klukku-
stundir. Hver skíðamaður
hljóp 6-7 sinnum og lagði því

24-28 km til söfnunarinnar.
Áður en hlaupið hófst safnaði
skíðafólkið áheitum og söfn-
uðust 250 þúsund krónur.

Fyrirhuguð ferð skíðafólks-
ins kostar um 800 þúsund
krónur að sögn Ólafs Sölva,
og er ýmislegt á döfinni hjá
íþróttafólkinu til að safna fjár
til ferðarinnar.

Sólgata 11 • 400 Ísafirði
Sími 456 5091

TILBOÐ
Sambyggt loftnet fyrir

stöð 2 og RÚV á aðeins
2.999,- stgr

Gervihnattadiskur með
móttakara, afruglara

og LNB
aðeins 79.900,- stgr

Allir nýjustu geisladiskarnir
Oasis, The Wallflowers,
Morrisey, Ziggy Marley

Satt fréttir
TV-S

5/9  AGF - Vejle
7/9  Danska deildin
8/9  Danska deildin

9/9  Ajax - RKC Waalwijk

TV-3 Danmark
6/9  Krótaía - Bosnía

10/9  Danmark - Króatía
12/9  VM Boksegalla

TV-3 Norge
6/9  Aserbajdsjan - Norge

Myndavél til sölu! Canon
1000 f, ásamt flassi, linsu
35-80mm, og tösku. Verð
ca. 30 þúsund krónur.
Upplýsingar í síma 456
3283 á kvöldin, eða 456
4560 á daginn, Gústi.

Til leigu! Tveggja her-
bergja íbúð að Urðarvegi
78, Ísafirði. Upplýsingar
eru veittar í síma 456 3144

Skotfélagsmenn halda
innanfélagsmót á hagla-
byssu-, riffil- og skamm-
byssugreinum á nýju svæði
á Dagverðardal á sunnu-
daginn kl. 13. Svæðið opn-
að kl. 11. Skráning á staðn-
um.

19 ára stúlku frá Svíþjóð
vantar herbergi með að-
gang að eldhúsi á leigu á
Ísafirði. Upplýsingar í síma
456 4231

Til leigu 3ja herbergja
íbúð í Stórholti, Ísafirði.
Laus strax. Upplýsingar í
síma 456 3183

Til sölu lyftingarbekk-
ur. Verð, 10 þúsund krón-
ur. Upplýsingar í síma 456
3421

Til sölu einbýlishúsið að
Móholti 9, Ísafirði. Allar
nánari upplýsingar í sími
456 3629.

Slysavarnakonur Ísa-
firði! Fyrirhuguð er ferð
til Dublin 21.-25. nóv-
ember. Þær konur sem
áhuga hafa á þessari ferð,
þurfa að skrá sig fyrir 14.
september. Upplýsingar í
síma 456 4390, Guðrún.

Til sölu Subaru Justy,
árgerð 1990, ekinn 80
þúsund km. Vel með farinn
bíll, nýupptekin vél, aðeins
tveir eigendur. Upplýs-
ingar í síma 456 4850.

Óska eftir notuðum ís-
skáp, ekki hærri en 154cm.
Upplýsingar í síma 456
5176.

Til sölu er Garvin 38 GPS
staðsetningatæki, selst á
kr. 15.000,-, en kostar nýtt
18.800,-. Á sama stað er til
sölu 22 cal. USSR riffill.
Upplýsingar í síma 456
5252 og í boðtæki 842
0578.

Til sölu eru fjögur BFGood-
rich jeppadekk. Stærð
32"x11,5. Aðeins hefur ver-
ið ekið á þeim í einn vetur.
Uppl. í síma 456 4277.

kaup & sala
Lækkað verð! Til sölu falleg
55m² íbúð. Laus strax, öll
ný standsett, þarf bara að
flytja inn. Upplýsingar í
síma 456 3128

Óska eftir notuðu píanói.
Upplýsingar í síma 456
8170 eða 456 8122,
Bryndís.

Dökkblár ullarjakki með
brúnum skinnkraga var
tekinn í Víkinni á dansleik
með Hallbirni fyrir u.þ.b.
þremur vikum. Þeir sem
kynnu að vita um jakkann
hafi samband í síma 456
4367

Þrír yndislegir 12 vikna
gamlir kettlingar fást
gefins á góð heimili. Eru
hálf norskir og kassavanir.
Upplýsingar í síma 456
4262, eftir kl. 18.

Óska eftir bókahillu.
Upplýsingar í síma 456
8170 eða 567 8122,
Bryndís.

Fjögurra herbergja íbúð er
til leigu að Stórholti 7,
Ísafirði. Frábært útsýni.
Upplýsingar í síma 456
4212 eða 853 1769

Til sölu notuð 486 tölva.
Upplýsingar í síma 456
4535

Traðarstígur 1, Bolung-
arvík er til sölu eða leigu.
Upplýsingar í síma 456
7137

Stúlka óskast til að passa
börn frá kl. 17:30 í fjóra
tíma. Upplýsingar í síma
456 3689

Til sölu Toyota Tercel ́ 87.
Á sama stað einnig til sölu
lúxus-sófasett. Upplýsingar
í síma 456 3689

Til leigu eru 2ja, 3ja og 4ja
herbergja íbúðir í Hnífsdal,
utan snjóflóðahættusvæðis.
Upplýsingar í síma 456
4072 eða 456 3441, Heiðar.

Til sölu íbúðin að Skóla-
vörðustíg 21, sem er 83m²
á góðum stað í bænum. Góð
kjör ef samið er strax.
Íbúðin er laus. Upplýsingar
í síma 456 7265

Til sölu er Charvel bassa-
gítar og Gibson Thunder-
bird bassagítar. Upplýs-
ingar í síma 456 7062

Til sölu notaður Silver-
cross barnavagn, reiðhjól
og barnakerra. Selst á góðu
verði. Upplýsingar í síma
456 4535

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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Fíkniefnaneysla

Skíðafólkið við komuna til Ísafjarðar á laugardag. Frá vinstri:  Stefán Ólafsson, Þórð-
ur Bjarnason, Hávarður Olgeirsson, Ólafur Sölvi Eiríksson þjálfari, Freyr Björnsson,
Helga Gylfadóttir, Birna Jónasdóttir og Elín Marta Eiríksdóttir.

Birna Jónas-
dóttir og Elín
Marta Eiríks-

dóttir hvíla lúin
bein og nærast

á leiðinni til
Ísafjarðar.

ungs fólks hefur stóraukist

Úr sjónvarpsþættinum um fíkniefnavandann sem sýndur
verður í samtengdri dagskrá Stöðvar 2 og Ríkissjónvarps-
ins kl. 21 í kvöld.

Sjónvarpsþáttur um
fíkniefnaneyslu í

samtengdri dagskrá
Stöðvar 2 og RÚV

í kvöld

Fíkniefnaneysla
Í kvöld kl. 21 verður sýndur

nýr sjónvarpsþáttur um ástand
fíkniefnamála í samtengdri
dagskrá Stöðvar 2 og Ríkis-
sjónvarpsins. Að lokinni sýn-
ingu þáttarins verða umræður
í beinni útsendingu um fíkni-
efnavandann, en markmiðið
með sýningu þáttarins, sem
framleiddur er af Jafningja-
fræðslu framhaldsskólanema
og kvikmyndagerðinni Plút-
on, er að vekja upp umræðu
um fíkniefnavandann sem og
að stuðla að öflugra forvarna-
starfi hér á landi.

Hópur á vegum Jafningja-
fræðslu framhaldsskólanema
fór í maí síðastliðnum til Dan-
merkur og Noregs til að fræð-
ast um ástand fíkniefnamála í
löndunum tveimur og voru
þessi lönd valin vegna þess
að Ísland er oftar en ekki borið
saman við þau á ýmsum svið-
um. Í ferðinni til landanna
tveggja komu í ljós sláandi
staðreyndir. Fíkniefnaneysla
ungs fólks hefur stóraukist á

síðustu árum og er nú svo
komið að tæpur helmingur
unglinga í Danmörku hefur
prófað hass. Þá fer heróín-
neysla vaxandi samfara fjölg-
un E-pilluneytenda. Í þættin-
um er rætt við ungt fólk sem
orðið hefur fíkniefnum að
bráð, forvarnaraðila, lögreglu
og fleiri. Skyggnst er inn í
svartnættisveröld vændiskonu
í Kaupmannahöfn sem langt
er leidd af fíkniefnum og farið
inn í sölubásana í Kristjaníu,
þar sem cannabisefni standa
öllum til boða. Til að tengja
þáttinn við Ísland er áhrifa-
mikið viðtal við unga íslenska
stúlku sem stundaði vændi hér

á landi í þeim tilgangi að
fjármagna þörf sína fyrir
eiturlyf.

Jafningjafræðsla fram-
haldsskólanema hefur nú
verið starfandi um eins og
hálfs árs skeið. Á síðasta vetri
fór Jafningjafræðslan í 99
heimsóknir í 26 framhalds-
skóla og má ætla að um sex
þúsund nemendur hafi mætt í
þessar heimsóknir. Á kom-
andi vetri mun sama fyrir-
komulag verða á fræðslunni
og aðaláhersla lögð á heim-
sóknir í framhaldsskólanna.
Umsjónarmaður þáttarins  er
Sigursteinn Másson.
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Helgar-
dagskráin

Helgar-
veðrið

Helgar-
sportið

FIMMTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.00 Matglaði spæjarinn (10:10) (e)

Pie in the Sky
13.50 Lög og regla (20:22) (e)

Law and Order
14.35 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.05 Oprah Winfrey (e)
16.00 Ævintýri hvíta úlfs
16.25 Sögur úr Andabæ
16.45 Simmi og Sammi
17.10 Kokkhús Kládíu
17.20 Týnda borgin
17.45 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
18.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 19 > 20
20.00 Dr. Quinn (21:25)
20.50 Moll Flanders

Fyrri hluti framhaldsmyndar um
ótrúlegt lífshlaup Moll Flanders.
Moll, sem var illræmt glæpakvendi í
Bretlandi, gekk fimm sinnum í
hjónaband og beitti ýmsum klækjum
til að fá sínu framgengt. Yfirvöld
lögðu fé henni til höfuðs en Moll
kunni að dulbúast og slapp iðulega
úr greipum þeirra.

22.30 Kvöldfréttir
22.50 Lög og regla (21:22)
23.35 Riddarar (e)

Knights
Framtíðartryllir um grimmar blóð-
sugur sem ríða um héruð og halda
öllum í heljargreipum.

01.10 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.00 Á vaktinni (e)
15.00 Listamannaskálinn (1:14) (e)
16.00 Heljarslóð
16.25 Sögur úr Andabæ
16.50 Magðalena
17.15 Glæstar vonir
17.40 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Íslenski listinn
19.00 19 > 20
20.00 Lois og Clark (1:23)
20.55 Vaski grísinn Baddi

Babe
Gamansöm kvikmynd um lífið í
sveitinni.  Þau una hag sínum bærilega
þótt undir niðri óttist þau að lenda á
jólaborði fjölskyldunnar. Grísinn
Baddi er einn úr þessum hópi en hann
lítur lífið öðruvísi augum en flestir
aðrir.

22.35 Moll Flanders
Síðari hluti framhaldsmyndar um
ótrúlegt lífshlaup Moll Flanders.

00.15 Á vaktinni
Stakeout

02.15 Dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Með afa
09.50 Bíbí og félagar
10.45 Geimævintýri
11.10 Andinn í flöskunni
11.35 Týnda borgin
12.00 Beint í mark
12.25 NBA-molar
12.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.10 Lois og Clark (11:22) (e)
13.55 Vinir (22:24) (e)
14.20 Aðeins ein jörð (e)
14.30 Á miðnætti meðan

 heimurinn svaf (e)
15.00 Ástríkur í Bretlandi
16.20 Andrés önd og Mikki mús
17.00 Oprah Winfrey
17.45 Glæstar vonir
18.05 60 mínútur
19.00 19 > 20

20.00 Vinir (3:27)
20.30 Cosby-fjölskyldan (2:26)
21.00 Jefferson í París

Jefferson in Paris
Stórmynd frá leikstjóranum James
Ivory með Nick Nolte, Gretu Scacchi,
Gwyneth Paltrow og James Earl Jones
í helstu hlutverkum.

23.25 Tölvudraugurinn
Ghost In the Machine
Spennumynd um raðmorðingja sem
heldur áfram störfum eftir að dagar
hans eru taldir!

01.05 Frankenstein (e)
Mary Shelley’s Frankenstein

03.05 Dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Sesam opnist þú
09.30 Dóri
09.55 Eðlukrílin
10.05 Kormákur
10.20 Aftur til framtíðar
10.45 Krakkarnir í Kapútar
11.10 Úrvalsdeildin
11.35 Ævintýralandið
12.00 Íslenski listinn (e)
13.00 Körfudraumar

Hoop Dreams
15.50 Á krossgötum í Kairó (e)

Egyptaland
16.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
17.00 Húsið á sléttunni
17.45 Glæstar vonir
18.05 Hættulegur hraði (e)
19.00 19 > 20
20.00 Morðgáta (20:22)

Murder She Wrote
20.50 Svona fór um sjóferð þá

Ballad of the Sad Cafe
Mynd um hörkukvendið Amelia sem
deyr ekki ráðalaus þrátt fyrir að
kreppan er alls ráðandi.

22.35 60 mínútur
23.25 Fullkomið morð (e)

Perfect Murder
Myndin gerist í Bombay á Indlandi
og aðalpersónan er lögreglumaðurinn
Ghote. Yfirmaður hans felur honum
að rannsaka dularfullt mál en svo
virðist sem einkaritari mjög efnaðs
byggingaverktaka hafi verið myrtur.

01.00 Dagskrárlok

FIMMTUDAGUR

17.20 Fótboltakvöld
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir
18.02 Leiðarljós (718)
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Þytur í laufi (11:65)
19.20 Nýjasta tækni og vísindi

Í þættinum verður fjallað um þróun
tölvunnar til þessa dags, orkusparandi
hugbúnað, viðhald farþegavéla,
marglyttur og frumurannsóknir,
einfalda nýtingu sólarorku og þjófa-
vörn á tölvur.

19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Allt í himnalagi (13:22)

Something so Right
Bandarískur gamanmyndaflokkur
um nýgift hjón og þrjú börn þeirra úr
fyrri hjónaböndum.

21.00 Lásasmiðurinn (5:6)
The Locksmith
Breskur myndaflokkur um lásasmið
sem verður fyrir því óláni að brotist
er inn hjá honum. Hann ákveður að
taka lögin í sínar hendur en er ekki
búinn að bíta úr nálinni með þá
ákvörðun.

22.00 Innrásin á Mars
Þáttur um könnun plánetunnar Mars
og Pathfinder-leiðangurinn sem nú
stendur yfir. Hvað búast vísinda-
mennirnir við að finna á Mars?
Hverjar eru helstu niðurstöður leið-
angursins? Hvað tók undirbúning-
urinn langan tíma? Hvernig er
andrúmsloft, jarðvegur, þyngdarafl
og möguleikar lífs á Mars?

23.00 Ellefufréttir og dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir
18.02 Leiðarljós (719)
18.45 Sjónvarpskringlan
19.00 Fjör á fjölbraut (29:39)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.40 Jeremiah Johnson

Bandarísk mynd fá 1972 um mann
sem snýr baki við samfélaginu og
leitar á vit náttúrunnar.

22.30 Tíska
22.50 Á næturvakt (18:22)
23.40 Listrænt morð

Der absurde Mord
Þýsk sakamálamynd frá 1996 þar sem
einkaspæjarinn Frank Ahrend rann-
sakar dularfullt morð á myndlistar-
nema.

01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
Myndasafnið
Kamilla, Segðu bara nei!, Litlu
bústólparnir og Maggi mörgæs.
Matti mörgæs (8:8)
Barbapabbi (20:96)
Tuskudúkkurnar (15:49)
Þyrnirót (12:13)
Simbi ljónakonungur (40:52)

10.25 Hlé
10.50 Formúla 1
12.00 Hlé
16.00 Landsleikur í fótbolta
18.00 Íþróttaþátturinn
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Grímur og Gæsamamma
19.00 Strandverðir (22:22)
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.45 Simpson-fjölskyldan (18:24)
21.10 Ilona og Kurti

Ilona und Kurti
Austurrísk mynd frá 1996 um mæðg-
in sem ætla sér að komast yfir arf en
það kemur babb í bátinn þegar tyrk-

Bolungarvík

Sparisjóðurinn stækkar
Slökkvilið Bolungarvíkur

flutti nýverið með búnað
sinn í nýja aðstöðu sem því
hefur verið búið í áhaldahúsi
Bolungarvíkurkaupstaðar.

Húsnæðið sem slökkvi-

liðið var í áður, er í Ráðhús-
byggingunni við Aðalstræti,
og hefur Sparisjóður Bol-
ungarvíkur keypt það og
hyggst stækka húsakost sinn
sem því nemur.

Bridgesambandið

Vestfjarðamótið í bridge
verður haldið á Patreksfirði,
dagana 13. og 14. september
nk., og hefst spilamennska
kl. 13 báða dagana.

Þátttaka í mótið tilkynnist

til Sigurðar Skagfjörð í síma
456 1414. Það er von Bridge-
sambandsins að sem flestir
bridgespilarar láti sjá sig á
mótinu.

Vestfjarðamót á Patreksfirði

70 ára
Þann 1. september sl.,

varð Guðmundur Ólason
sjötugur.

Af því tilefni býður
hann og sambýliskona
hans Stefanía Sigurðar-
dóttir, ættingjum og vin-
um að koma og sam-
gleðjast með sér í sumar-
bústað sínum Sólheim-
um í Tunguskógi á laug-
ardaginn frá kl. 16.00 til
kl. 19.00.

Afmæli

Uppbygging íþróttavalla í Bolungarvík

Elísabet teiknar nýtt íþróttasvæði
Ungmennafélag Bolungar-

víkur og bæjarstjórn Bolung-
arvíkur hafa sammælst um að
fallið verði frá áður fyrirhug-
aðri uppbyggingu íþrótta-
svæðis á Hreggnasa. Þess í
stað verði uppbyggingu

íþróttavalla- og íþróttasvæðis
á Skeiði fram haldið, en í
fyrrasumar var tekinn í notkun
glæsilegur grasvöllur þar.

Samningur hefur verið
gerður við Elísabetu Gunnars-
dóttur, arkitekt, um skipulag

svæðisins og hefur bæjarráð
Bolungarvíkur heimilað
knattspyrnudeild UMFB að
hefja undirbúning að vinnu
við æfingavelli samkvæmt
frumtillögu hennar.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf.

vörum fyrirtækisins auk þess
sem boðið verður upp á ýmis
skemmtiatriði. Liðsmenn
KFÍ verða á staðnum og geta
yngri meðlimir fjölskyld-
unnar spreytt sig í körfuhittni
og jafnvel unnið til verð-
launa, en þess má geta að
Ölgerðin Egill Skallagríms-
son er einn aðal styrktaraðili
KFÍ.

Húsnæði útibúsins á Ísa-

Ölgerðin Egill Skalla-
grímsson ehf., opnaði um
síðustu mánaðarmót, nýtt
útibú að Sindragötu 11 á
Ísafirði.

Í tilefni af opnun útibúsins
hefur fyrirtækið ákveðið að
hafa opið hús fyrir alla
fjölskylduna, laugardaginn
6. september nk., frá kl. 13-
15. Þar verður gestum boðið
að smakka á framleiðslu-

firði var byggt af Ágústi og
Flosa hf., og var það afhent
Ölgerðinni undir lok júlí. Í
apríl síðastliðnum auglýsti
fyrirtækið eftir svæðisstjóra
fyrir Vestfirði og bárust á
þriðja tug umsókna um
starfið. Rúnar Örn Rafnsson,
var ráðinn í starfið en honum
til aðstoðar verður Hermann
Guðmundsson, en þeir eru
báðir búsettir á Ísafirði.

Nýtt útibú á Ísafirði

TILBOÐ Í AKSTUR

Ísafjarðarbær auglýsir eftir tilboðum í
fólksflutninga á leiðunum Þingeyri - Ísa-
fjörður, Flateyri - Ísafjörður og Suðureyri
- Ísafjörður.
Aksturinn skal miða við starfsemi Fram-
haldsskóla Vestfjarða. Komið skal að
Framhaldsskólanum kl. 07:55 alla virka
daga og farið þaðan kl. 17:10. Áætlaður
farþegafjöldi er tólf úr Dýrafirði, sex úr
Önundarfirði og tíu úr Súgandafirði.
Til verksins skal tilboðsgjafi hafa vel
útbúna fólksflutningabifreið með al-drifi.
Tilboð verða opnuð kl. 11:00 miðviku-
daginn 17. september nk., í fundarsal
bæjarstjórnar. Réttur er áskilinn til að
taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Ísafirði 2. september 1997
Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.

ÍSAFJARÐARBÆR
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nesk kona reynist vera eini löglegi
erfinginn.

22.45 Sakborningar
The Accused
Bandarísk bíómynd frá 1988 byggð
á sannri sögu um unga konu sem er
nauðgað af hóp manna og málaferlin
sem fylgdu í kjölfarið. Leikstjóri er
Jonathan Kaplan og í aðalhlutverkum
eru Jodie Foster, sem hlaut óskars-
verðlaunin fyrir leik sinn.

00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
Silfurfolinn (18:26)
Kátir félagar
Dindill og Agnarögn á hestbaki.
Múmínálfarnir (4:52)
Einu sinni var... (4:26)
Ævintýri frá ýmsum löndum (9:13)

10.50 Hlé
11.50 Formúla 1
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jarðarberjabörnin (3:3)
18.25 Ghana (3:4)
19.00 Í blíðu og stríðu (4:13)

Wind at My Back II
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Um hjarn og jökulheima

Íslensk fjallanáttúra skoðuð með
augum landslagsljósmyndarans
Ragnars Th. Sigurðssonar.

20.55 Landsleikur í handbolta
Bein útsending frá síðari hálfleik
viðureignar Íslendinga og Dana sem
leikinn er í tilefni 40 ára afmælis
Handknattleikssambandsins.

21.35 Zorn (1:3)
Sænskur myndaflokkur um listmálar-
ann Anders Zorn sem stóð á hátindi
frægðar sinnar um aldamótin síðustu.

22.30 Gettysburg (1:3)
Bandarísk stórmynd í þremur hlutum
gerð eftir Pulitzer-verðlaunaverki
Michaels Shaara, The Killer Angels.
Í myndunum er fjallað um ógnþrung-
in og örlagarík átök herja norðan- og
sunnanmanna í borgarastríðinu í
Bandaríkjunum.

00.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Kór Ísafjarðarkirkju
Leit stendur yfir að söngfólki í allar raddir.
Ungt fólk er sérstaklega hvatt til að koma

og leggja sitt af mörkum við að stofna nýjan
og ferskan kór við nýja kirkju.

Um er að ræða athafnir s.s. messur, jarð-
arfarir, aðventukvöld sem og aðra tónleika.

Æfingar fara fram í kirkjunni á fimmtudags-
kvöldum frá kl. 20:00 - 22:00.

Allar nánari upplýsingar gefur organisti í
síma 456  3135.

Hæfnispróf
Námskeið fyrir nýja umsækjendur veiði-

korta verður haldið á Ísafirði 10. september
kl. 18:00.

Á námskeiðinu verður farið í fuglagreiningar,
stofnvistfræði, dýravernd, náttúruvernd,
veiðisiðfræði og veiðitímabil veiðidýra.
Námskeiðsgjald er kr. 3.500,-

Skráning og afhending gagna er hjá
Lögreglunni á Ísafirði.

Veiðistjóraembættið.

Skotvopnanámskeið
Námskeið í meðferð skotvopna verður

haldið á slökkvistöðinni á Ísafirði 12. - 13.
september kl. 17.00. Námskeiðið er haldið
í samvinnu við Skotfélag Ísafjarðar.

Námskeiðsgjald er kr. 8000. Skráning og
nánari upplýsingar hjá lögreglunni á Ísafirði.

 Lögreglan á Ísafirði.

LÖGREGLAN Á ÍSAFIRÐI

Á fimmtudag, föstudag
og laugardag:

 Norðlæg átt, víðast kaldi
eða stinningskaldi en sums

staðar þó allhvasst á
fimmtudag.

Rigning um norðan- og
austanvert landið á fimmtu-
dag og föstudag en síðan
hætt við slyddu eða jafnvel

snjókomu. Sums staðar
skúrir um sunnan- og

vestanvert landið. Hægt
kólnandi veður, hiti 0 til 7
stig á laugardag, kaldast

norðanlands.

Á sunnudag
og mánudag:

 Hæg breytileg eða suðlæg
átt. Vætusamt um sunnan-
og   vestanvert landið en

annars þurrt að mestu. Aftur
hægt hlýnandi veður.

TV-SPORT

Föstudagur 5. september kl. 16:50
AGF - Vejle

Þriðjudagur 9. september kl. 18:10
Ajax - RKC Waalwijk

TV 3 - NOREGUR

Laugardagur 6. september kl. 14:30
Aserbajdsjan - Noregur

TV 3 - SVÍÞJÓÐ

Laugardagur 6. september kl. ?
Króatía - Bosnía

Laugardagur 6. september kl. 18:05
Austurríki - Svíþjóð

TV 3 - DANMÖRK

Miðvikudagur 10. september kl. ?
Danmörk - Króatía

NRK 1

Sunnudagur 7. september kl. 11:45
Formúla 1 frá Monzabanen á Ítalíu

Ath! Engar beinar útsendingar eru frá ensku
knattspyrnunni þessa vikuna vegna landsleikja.
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Jarðboranir hf., leita að heitu vatni frá Engidal út á Óshlíð

Vonumst eftir vísbendingum um
að heitt vatn finnist hér í jörðu

� segir Kristján Haraldsson orkubússtjóri, en boraðar verða fjórtán könnunarholur a næstu vikum
Jarðboranir hf., í Reykjavík

eru þessa dagana að hefja
undirbúning að leit að heitu
vatni á svæðinu frá Engidal í
Skutulsfirði út að Óshlíð.
Boraðar verða 13-14 könnun-
arholur auk þess sem leitað
verður með viðnámsmæling-
um á svæðinu í kringum Bol-
ungarvík. Það er Orkubú Vest-
fjarða sem fjármagnar verkið
en yfirumsjón með því hefur

Orkustofnun í Reykjavík. Þrír
aðilar buðu í verkið og var
tilboð Jarðborana hf., lægst
að sögn Kristjáns Haraldsson-
ar, orkubússtjóra. Fimm millj-
ónum króna verður varið til
verksins í ár.

,,Stjórn Orkubús Vestfjarða
samþykkti í fyrravor að leita
til þrautar að heitu vatni í nánd
við hitaveitukerfi fyrirtækis-
ins. Orkustofnun, sem hefur

yfirumsjón með verkinu, taldi
vænlegast að leita í kringum
Ísafjörð og Bolungarvík, og
það verk er nú að hefjast. Það
verða boraðar 13-14 könn-
unarholur á svæðinu frá Engi-
dal og út á Óshlíð, hver um
100 metrar að dýpt. Við gerum
okkur engar vonir um að heitt
vatn finnist, en boranirnar eiga
að taka af allan vafa þar um.
Að sjálfsögðu vonumst við til

að fram komi vísbendingar
um að heitt vatn sé hér í jörðu,
en verði niðurstaðan á annan
veg, getum við gleymt þessu,”
sagði Kristján Haraldsson.

Kristján sagði að kæmi
fram vísbending um að heitt
vatn væri að finna á svæðinu,
yrði haldið áfram við að finna
vatnsæð. Það yrði þó ekki gert
á þessu ári. ,,Dreifikerfið er
til staðar og það er lítið mál

að koma vatninu inn á það,
þ.e.a.s. ef vatnið er af sæmi-
legu hitastigi, 60 gráður eða
heitara. Ef það reynist kaldara,
kemur það okkur að litlum
notum. Þetta ár verður einung-
is notað til könnunar. Eftir að
borun lýkur, verða niðurstöð-
urnar túlkaðar og í framhaldi
af því teknar ákvarðanir um
framhaldið,” sagði Kristján.

Fyrir stuttu fóru þrír
ísfirskir golfspilarar
holu í höggi á golf-

vellinum í Tungudal.
Þar líkt og á öðrum

golfvöllum, telst það til

tíðinda þegar golfari fer
holu í höggi, hvað þá

þegar þrír gera slíkt hið
sama á stuttum tíma.

Laugardaginn 23. ágúst
fór Daníel Karl Egilsson,

14 ára, holu í höggi á 6.
braut vallarins, á mánu-

daginn 25. ágúst fór
Baldur Geirmundsson
holu í höggi á 7. braut

og þriðjudaginn 26.

ágúst fór Kristín Karls-
dóttir holu í höggi á 6.
braut. Golfararnir knáu

við holuna á 5. braut,
sem væntanlega verður

næsta takmark þeirra.

Baldur Geirmundsson,
Daníel Karl Egilsson og

Kristín Karlsdóttir.
Baldur bendir á braut-

ina þar sem boltinn
hans fór niður.

Fóru holu
í höggi

Íþrótta-
brjóstahöld

Íþrótta-
brjóstahöld

Íþrótta-
brjóstahöld


