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Ísafjarðardjúp

Féll útbyrðis
við Skarfasker
Rétt eftir hádegi á sunnudag

lentu feðgar á tveimur gúmmí-
bátum í erfiðleikum út af
sorpeyðingarstöðinni á
Skarfaskeri. Samkvæmt upp-
lýsingum frá lögreglunni á
Ísafirði, mun faðirinn hafa
fallið útbyrðis, en syninum
sem er fjórtán ára, tekist að ná
honum um borð á ný.

Eftir að faðirinn féll útbyrð-
is, festist mótor bátsins í gangi
og sigldi hann því í hringi um

tíma. Ekki þótti ráðlegt að fara
um borð í bátinn fyrr en hann
stoppaði og var því báturinn
ekki sóttur fyrr en eldsneytið
var uppurið. Fjölmargir veg-
farendur um Óshlíð urðu báts-
ins varir er hann dólaði mann-
laus í hringi og létu lögregluna
vita. Föðurnum mun ekki hafa
orðið meint af volkinu en
sonurinn mun hafa orðið
dálítið skelkaður.

Rauðsíða á Þingeyri

Rætt um kaup
á Trostan ehf
Samkvæmt heimildum BB

standa nú yfir viðræður milli
forsvarsmanna Bolfisks hf. í
Bolungarvík og Rauðsíðu ehf.
á Þingeyri annarsvegar og
eigenda Trostan ehf. á Bíldu-
dal hinsvegar, um kaup fyrr-
nefndu aðilanna á fiskvinnslu
Trostan á Bíldudal, en þar
starfa nú um 24 starfsmenn.

Trostan starfrækir fisk-
vinnslu og beinamjölsverk-
smiðju á Bíldudal og rækju-
verksmiðju á Brjánslæk. Í
ágúst s.l. hóf fyrirtækið vinn-
slu hörpudisks og hafa bátar
frá Bíldudal séð um hráefnis-
öflun. Trostan hefur ekki verið
í útgerð, heldur hefur fyrir-
tækið treyst á afla smábáta og
dragnótarbáta á Bíldudal fyrir
fiskvinnsluna.

Fyrirtækin Bolfiskur í Bol-
ungarvík og Rauðsíða á Þing-
eyri hafa, eins og kunnugt er,
sérhæft sig í vinnslu rússa-
fisks og mun ætlun eigenda
vera að reka samskonar vinn-

slu á Bíldudal ef af samning-
um verður.

Trostan hefur verið einn
helsti atvinnuveitandinn á
Bíldudal ásamt Rækjuveri
ehf., en Í Nausti hf. er einnig
talsvert umsvifamikið fyrir-
tæki sem sérhæft hefur sig í
saltfiskverkun.

Bíldudalur.
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Ísafjörður

Hagnaður Póls hf., á Ísafirði
nam um einni milljón króna
fyrstu sex mánuði þessa árs,
sem er nokkuð lakari afkoma
en gert hafði verið ráð fyrir.
Heildarvelta fyr irtækisins
nam 71 milljón króna og
hækkaði eiginfjárhlutfall úr
rúmum 36% í árslok 1996 í
rúmlega 41% í lok júní.

Um 80% af tekjum Póls er
vegna útfluttra tæknivara og
hefur óhagstæð gengisþróun
rýrt tekjur félagsins en þar
vegur lækkandi gengi norsku
krónunnar þungt. Ekki liggja
fyrir samanburðarhæfar tölur
fyrir fyrstu sex mánuði síðasta
árs en hagnaður ársins 1996
nam rúmum sjö milljónum
króna. Væntingar eru um betri
afkomu á seinni hluta ársins.

Minni hagn-
aður hjá Póls

Golf

Kristinn vann
Júlíusar Brand mótið í golfi

fór fram á Tungudalsvelli sl.,
laugardag. 21 keppandi tók
þátt í mótinu, en leiknar voru
18 holur með og án forgjafar.
Kristinn Þ. Kristjánsson sigr-
aði án forgjafar á 81 höggi,
annar varð Egill Sigmundsson
á 84 höggum og þriðji Pétur
H.R. Sigurðsson, einnig á 84
höggum.

Gunnlaugur Einarsson sigr-
aði með forgjöf á 63 höggum
nettó, annar varð Kristinn Þ.
Kristjánsson á 66 höggum og
þriðji Samúel Einarsson á 68
höggum nettó. Mótaröð Golf-
klúbbs Ísafjarðar lýkur nk.,
laugardag með hinni árlegu
Bændaglímu sem hefst kl. 14.
Á mótinu verða leiknar 9
holur í ,,léttum dúr” milli
tveggja liða þ.e. liðs formanns
klúbbsins og liðs formanns
mótanefndar.

Að leik loknum verður
grillveisla, verðlaunaafhend-
ing og gamanmál. Allt áhuga-
fólk er hvatt til að mæta.

Þingeyri

25 Pólverjar
hjá Rauðsíðu
Um 50 manns vinna nú hjá

Rauðsíðu ehf. á Þingeyri og
hefur verið stöðug og góð
vinna hjá fyrirtækinu síðan
það hóf starfsemi. Á mánu-
daginn landaði rússneskur
togari um 600 tonnum af
frosnum fiski í Rauðsíðu, en
fyrirtækið hefur nú samtals
tekið við um 2000 tonnum af
rússafiski.

Um helmingur starfsmann-
anna 50 eru Pólverjar og hafa
þeir flestir komið frá Bol-
ungarvík þar sem þeir voru í
vinnu hjá Bakka hf. Sam-
kvæmt heimildum blaðsins
mun hafa verið gert sam-
komulag meðal Pólverjanna,
Rauðsíðu og Bakka, um að
verkafólkið flytti sig um set

til Þingeyrar, að minnsta kosti
um tíma. Fimm íbúðir í félags-
lega kerfinu á Þingeyri hafa
nú verið leigðar Pólverjum.

Einhver hreyfing virðist
vera í sölu fasteigna á Þingeyri
um þessar mundir, en nýverið
seldist þar einbýlishús og íbúð
í tvíbýli.

Reykhólar

Átta mán-
aða fangelsi
Á mánudaginn var Bjarni

P. Magnússon fyrrum sveit-
arstjóri í Reykhólahreppi,
dæmdur í Héraðsdómi Reyk-
javíkur í átta mánaða skil-
orðsbundið fangelsi fyrir fjár-
drátt og brot í opinberu starfi
á árunum 1991 til 1994.

Bjarni var dæmdur fyrir
umboðssvik í opinberu starfi
með því að veðsetja eign í
eigu hreppsins í eigin þágu.
Einnig fyrir fjárdrátt með því
að ráðstafa án heimildar milli
fimm og sex milljónum króna
sem voru í eigu hreppsins. Þá
var Bjarni einnig dæmdur fyrir
að draga sér 600 þúsund króna
lífeyrisiðgjöld á kostnað
hreppsins og fyrir að halda
ekki eftir sem sveitarstjóri,
600 þúsund krónum af stað-
greiðslu opinberra gjalda
sjálfs sín.

Tíðni ferða hefur aukist til
flestra áfangastaða Íslands-
flugs með tilkomu haust-
áætlunar sem tók gildi 8. sept-
ember sl. Íslandsflug mun sem
fyrr sinna sjúkraflugi á Vest-
fjörðum og verður flugvél fé-
lagsins staðsett á Ísafirði allar
nætur og um helgar.

Áætlunarflug frá Ísafirði
verður í framhaldi af nætur-
setunni, og verður flogið frá
Ísafirði kl. 08:00 og frá Reyk-
javík kl. 17:00, alla virka daga
auk annarar áætlunar félags-
ins til Ísafjarðar. Þá verður
sérstakt flug milli Ísafjarðar
og Bíldudals á fimmtudögum
og föstudögum. Hin lágu far-
gjöld sem félagið hefur boðið
upp á síðustu misseri verða
óbreytt í vetur, en vegna for-
falla í bókunum verður nú að
greiða farseðilinn við bókun.

Íslandsflug

Haustáætlun
tekur gildi

Þorkell Sigurðsson, augn-
læknir verður með móttöku á
Heilsugæslustöðinni á Ísafirði
dagana 22. - 26. september .

Tímapantanir hjá Þorkeli
eru í síma Heilsugæslustöðv-
arinnar 450 4511, alla virka
daga frá kl. 08:00 - 16:00. Á
öðrum tímum eru ekki gefnar
upplýsingar um þjónustuna.

Ísafjörður

Augnlækn-
ir á HSÍ

Á sameiginlegum fundi
fulltrúa bæjarráðs og fræðslu-

nefndar Ísafjarðarbæjar, sem
haldinn var á mánudag, var

samþykkt að leggja til við
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar,
að gerður verði samanburður
á mögulegum lausnum á
húsnæðisvanda Grunnskóla
Ísafjarðar, þar sem eftirtaldir
kostir yrðu skoðaðir sérstak-
lega: Nýbygging á Torfnesi,
nýbygging á Wardstúni, ný-
bygging á Skeiði, nýbygging
á Hauganesi, nýbygging á
núverandi skólalóð með upp-
kaupum nálægra húsa og með
endurbyggingu eldra húsnæð-
is við Sundstræti, þ.e. húsnæði
Hraðfrystihússins Norður-
tanga.

Fundurinn lagði til að skip-
aður verði þriggja manna
starfshópur, auk bæjarverk-
fræðings og skólafulltrúa, sem
skila á skýrslu til fræðslu-
nefndar og bæjarráðs um
framangreint efni fyrir lok
október. Vinna starfshópsins
skal m.a. taka til eftirfarandi
þátta: Skilgreind verði hús-
næðisþörf og gerð tillaga um

stærð þess húsnæðis sem þarf
til skólahaldsins og að ákvarð-
aður verði framkvæmda-
kostnaður við mismunandi
leiðir þar sem sérstaklega
verði tekið tillit til aðkomu-
leiða, gatna-og holræsakerfis,
lóðarstærðar og sökkuls undir
hús.

Þá þarf starfshópurinn að
meta byggingartíma og mögu-
lega áfangaskiptingu og í
störfum sínum skal starfshóp-
urinn meta önnur þau atriði
sem verkefninu tengjast s.s.
skipulagsmálum og flutningi
íþróttasvæðis og skal tíma-
setning og kostnaður verka
liggja fyrir. Loks skal skýrsla
starfshópsins leiða í ljós
möguleg áhrif hverrar út-
færslu fyrir sig á fjárhag bæj-
arsjóðs með tilliti til áætlunar
um árlegan rekstrar- og fram-
kvæmdakostnað auk þeirra
skuldbindinga sem bæjar-
sjóður hefur þegar undir-
gengist.

Húsnæðisvandi Grunnskóla Ísafjarðar

Gerður verður samanburður
á sex mögulegum lausnum

aðaráætlun vegna 2. áfanga
hljóðar upp á 38,1 milljón
króna, hönnunarkostnaður er
áætlaður 6,5 milljónir og 3,8
milljónir króna eru áætlaðar í
umsjón og eftirlit með verk-
inu. Heildarkostnaður við
endurbygginguna hljóðar því
upp á 84,9 milljónir króna.
Til viðbótar er gert ráð fyrir
að kaupa bókaskápa fyrir 12
milljónir og húsgögn fyrir 2
milljónir. Heildarkostnað-

Á fundi í verkefnisstjórn
Safnahúss í Ísafjarðarbæ, sem
haldinn var á föstudag, lagði
bæjarverkfræðingur Ármann
Jóhannesson, fram kostnað-
aráætlun vegna endurbygg-
ingu hússins, sem hljóðar upp
á 98,9 milljónir króna. Á
fundinum var bæjarverkfræð-
ingi falið að bjóða út 1. áfanga
verksins í nóvember nk., en
endurskoðuð kostnaðaráætl-
un vegna þess áfanga hljóðar

upp á 36,5 milljónir króna.
Á fundi bæjarráðs Ísafjarð-

arbæjar sem haldinn var í júlí
var samþykkt að allri hönn-
unarvinnu vegna hússins yrði
lokið í október á þessu ári, að
1. áfangi yrði boðinn út í sama
mánuði og að 1. áfanga yrði
lokið í október - nóvember
1998. Þá samþykkti bæjarráð
að 2. áfangi yrði boðinn út í
október 1998 og að húsið yrði
fullbúið í júní 1999. Kostn-

Heildarkostnaður áætlaður
um 98,9 milljónir króna

1. áfangi byggingu Safnahúss á Ísafirði boðinn út

Safnahús Ísafjarðarbæjar.

urinn við að gera húsið tilbúið
til notkunar er því 98,9 millj-
ónir króna.

Á fundi verkefnisstjórnar
kom einnig fram að sam-
komulag hafi verið gert við
Knút Jeppesen, arkitekt, um
að lokið yrði við allar vinnu-
teikningar fyrir 1. október nk.,
og að öllum innanhússteikn-
ingum verði skilað fyrir 15.
október. og að útboðsgögn
verði fullgerð 28. október nk.
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Í TILEFNI

Gardínubúðin
Hafnarstræti 8 • Sími 456 3430

Nú er loksins tækifærið til að læra
hinn vinsæla bútasaum.

Námskeið fyrir byrjendur hefst 6. október.
Frekari upplýsingar og skráning í síma 456 3430.

Bútasaums-
námskeið

Skólastjórafélag Vestfjarða

Skorar á sveitarstjórn-
armenn til samstarfs

Aðalfundur Skólastjórafé-
lags Vestfjarða, sem haldinn
var í Reykjanesi í Ísafjarðar-
djúpi fyrir stuttu, lýsir áhyggj-
um sínum vegna þeirrar stöðu
sem upp er komin í samn-
ingamálum skólastjóra og
kennara. Fundurinn skorar á
sveitarstjórnarmenn að ganga
rösklega fram í að ljúka samn-
ingum við skólastjóra og
kennara svo skólahald raskist
ekki frekar en orðið er.

Í ályktun fundarins segir
ennfremur: ,,Vestfirskir sveit-
arstjórnarmenn hljóta að vera
farnir að gera sér grein fyrir
þeim miklum vandræðum
sem skólastjórnendur standa
frammi fyrir á hverju hausti
þegar ráða þarf fólk til
kennslustarfa. Skólar sem
árum saman þurfa nánast að
taka hvern sem er í kennslu,
geta ekki með nokkru móti
staðið undir þeim væntingum
sem foreldrar og aðrir gera til

góðra skóla.”
Þá bendir aðalfundurinn á

að aðalrökin fyrir flutningi
grunnskólans til sveitarfélag-
anna hafi verið þau að koma
grunnskólanum nær þeim sem
nota þjónustuna. ,,Því er það
svo, að það mun verða vel
fylgst með því hvort hinn nýi
viðsemjandi muni í raun bera
hag skólans fyrir brjósti og
reynast skólunum sá bakhjarl
sem menn vonuðust eftir. Því
skorar aðalfundurinn á sveit-
arstjórnarmenn að taka hönd-
um saman við starfsfólk skóla
um að nota það tækifæri sem
ný býðst, til að snúa óheilla-
þróun við og bæta kjör þeirra
sem vinna við stjórnun og
kennslu í grunnskólum.

Gerum skólana færa um að
standa undir þeim væntingum
sem við öll berum til þeirra.
Veitum grunnskólanum þann
styrk sem þarf til að fleyta
okkur inn í nýja öld, þar sem

menntun verður máttur hverrar
þjóðar,” segir í ályktun aðal-
fundar Skólastjórafélags Vest-
fjarða.

Á aðalfundinum var einnig
kjörin ný stjórn félagsins fyrir
skólaárið 1997-1998. Formað-
ur félagsins er Guðbrandur
Stígur Ágústsson, Patreks-
skóla Patreksfirði, varafor-
maður er Jónína Emilsdóttir,
aðstoðarskólastjóri Grunn-
skóla Ísafjarðar, ritari er Victor
Örn Victorsson, aðstoðar-
skólastjóri Grunnskóla
Hólmavíkur, gjaldkeri er
Magnús S. Jónsson, skóla-
stjóri Grunnskóla Suðureyrar
og meðstjórnandi er Kristinn
Breiðfjörð Guðmundsson,
skólastjóri Grunnskóla Ísa-
fjarðar. Fulltrúi Skólastjórafé-
lagsins í Skólaráði Vestfjarða
er Magnús. S. Jónsson og
varamaður er Kristinn Breið-
fjörð Guðmundsson.

Nýtt skipurit fyrir Hrað-
frystihúsið hf., í Hnífsdal var
samþykkt á stjórnarfundi sem
haldinn var fyrir stuttu. Sam-
kvæmt skipuritinu er Konráð
Jakobsson, framkvæmda-
stjóri en aðrir yfirmenn eru
Helga Jóakimsdóttir, skrif-
stofustjóri, Jón Grétar Krist-
jánsson, fjármálastjóri, Krist-
ján G. Jóakimsson, sem sér

um fiskvinnsluna og gæða-
mál, Guðmundur Kr. Högna-
son, sem sér um rækjuvinnsl-
una og tæknimál og Ingimar
Halldórsson,  sem gegnir
stöðu útgerðarstjóra.

Eins og greint hefur verið
frá hér í blaðinu, sameinuðust
Frosti hf., í Súðavík og Mið-
fell hf., í Hnífsdal, Hraðfrysti-
húsinu hf., í Hnífsdal í byrjun

ágúst og var eignaskiptingin í
hinu sameinaða fyrirtæki
41,6% til eigenda Frosta hf.,
og 58,4% til eigenda Miðfells
hf., og Hraðfrystihússins hf.
Kvóti fyrirtækisins er um sjö
þúsund þíg.tonn og veltan
áætluð um tveir milljarðar á
ári. Ráðgert er að fyrirtækið
verði skráð á Opna tilboðs-
markaðnum á næstunni.

Nýtt skipurit samþykkt
Hraðfrystihúsið hf., í Hnífsdal

Hraðfrystihúsið hf., í Hnífsdal.

Umhverfisráðuneytið

Heimilar uppkaup húsa
Umhverfisráðuneytið hefur

samþykkt, að fengnum tillög-
um Ofanflóðanefndar, að
styrkja kaup á fasteignum
númer 3 og 4 við Ólafstún og
númer 4 við Unnarstíg á
Flateyri til niðurrifs. Miðað
er við að kaupverðið verði

staðgreiðslumarkaðsverð
samanber lög um varnir gegn
snjóflóðum og skriðuföllum.

Ráðuneytið hefur jafnframt
fallist á að veita Ísafjarðarbæ
lán úr ofanflóðasjóði til við-
gerða á fasteignum við Hjalla-
veg 2 og Unnarstíg 6 á Flat-

eyri, en að sögn Kristjáns Þórs
Júlíussonar, bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar verður ekki látið
reyna á það. „Við viljum
miklu fremur fara í viðræður
um uppkaup þessara húsa en
um lán til að gera við þau,“
sagði Kristján Þór.

Tilboðið gildir
frá 22. september

til 1. október
eða á meðan
birgðir endast

Eyrarsteypa ehf.
D e k k j a v e r k s t æ ð i

í Húsi steypustöðvarinnar, Grænagarði, Ísafirði, sími 456 3751

Tilboðverð
á dekkjum

165 - 13 kr. 4.450,-
175 - 70 - 13 kr. 4.650,-
185 - 70 - 13 kr. 4.750,-
185 - 70 - 14 kr. 5.150,-
195 - 65 - 15 kr. 5.450,-

Eigum jafnframt
á lager allar
algengustu

dekkjastærðir

Í TILEFNI opnunar
dekkjaverkstæðis

bjóðum við nokkrar
stærðir af negldum

vetrardekkjum
á sérstöku
tilboðsverði
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stúlka á slóðum
biblíusagna og
hryðjuverkaÍsfirsk

Pantanasíminn
er 456 3367

Stúlka frá Ísafirði ógrátandi við grátmúrinn í Jerúsalem.

Kristrún Helga og vinkona hennar eru hér stignar upp á skriðdreka, líkt og Jeltsín hér um
árið.

Kristrún Helga Ólafsdóttir
er tæplega sautján ára stúlka
á Ísafirði, nemandi í Fram-
haldsskóla Vestfjarða, sem í
sumar fór í þriggja vikna
ferðalag um Ísrael á vegum
hinnar alþjóðlegu Rotary-
hreyfingar. Þar kynntist hún
harðneskjulegu lífi þjóðar sem
býr við stöðugt hernaðar-
ástand og hryðjuverk með
óvini á hverju strái, einmitt á
þeim slóðum þar sem sjálfur
Jesús frá Nasaret boðaði frið
á jörðu fyrir tvö þúsund árum.
Kristrún var ásamt félögum
sínum og jafnöldrum frá
mörgum löndum stödd í al-
menningsgarði nokkur hundr-
uð metra þar frá sem sprengja
hryðjuverkamanna drap
fjölda fólks á útimarkaði í
Jerúsalem og hundruð manna
særðust. Og á fimmtudaginn í
síðustu viku endurtók sagan
sig, og það með dálítið eftir-
tektarverðum hætti fyrir stúlk-

una ísfirsku: Núna var sams-
konar hryðjuverk unnið ein-
mitt á útiveitingastaðnum þar
sem Kristrún Helga var stödd
þegar fyrri árásin var gerð.
Og afleiðingarnar voru svip-
aðar og í fyrra sinnið: Margir
dóu samstundis, mörg hundr-
uð slasaðir.

Hernaðarandinn og ótti

Ísraelsmanna við hryðjuverk
birtust Kristrúnu Helgu strax
á Heathrow-flugvelli í London
á leiðinni út, áður en hún fékk
að stíga um borð í flugvélina
til fyrirheitna landsins. Þau
voru þar tvö íslensk á leið til
Ísraels á vegum Rotary, Krist-
rún Helga frá Ísafirði og piltur
úr Reykjavík.

Kristrún Helga Ólafsdóttir
með hnífa, byssur og

sprengiefni?
„Varúðarráðstafanirnar áð-

ur en við fórum frá Heathrow
til Tel Aviv voru ótrúlega
strangar.  Við þurftum að tékka
okkur inn þremur tímum fyrir

Ísfirsk stúlka á slóðum
biblíusagna og
hryðjuverka

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.

Hlíðarvegur 48: 146,4m² einbýlishús
á þremur pöllum, mjög fallegt útsýni.
Verð: 6.500.000,-
Hrannargata 4: 257,6m einbýlishús
á 3 hæðum ásamt geynslum, skúr
og kjallara. Skipti á minni eign mögu-
leg. Tilboð.
Lyngholt 8: 169,2m² einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Nýtt parkett
ný málað. Skipti á eign í Hafnarfirði.
Verð: 10.800.000,-
Miðtún 31: 190m² endaraðhus-
norðurendi- á tveimur hæðum. Tilboð
óskast.

 Einbýlishús / raðhús
Brautarholt 12: 161,2m² einbýlishús
á einni hæð ásamt 53,3m² bílskúr.
Verð: 10.400.000,-
Hjallavegur 19: 242m² einbýlishús á
2 hæðum ásamt bílskúr. Skipti á minni
eign möguleg. Verð 12.700.000,-
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,-

Mikið uppgerð. Skipti á stærri eign
möguleg. Verð: 5.500.000,-
Fjarðarstræti 4: 120m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð  í fjölbýlishúsi. Skipti á
minni eign á Eyrinni. Verð kr.
6.500.000,-
Fjarðarstræti 38: 70 m² 4ra herbergja
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,-
Pólgata 4: 136 m² 5 herbergja íbúð á
2 hæð í þríbýlishúsi ásamt litlum
bílskúr. Verð: 5.500.000,-
Sólgata 5: 102m² 6 herbergja íbúð á
tveimur hæðum í norðurenda í tvíbýl-
ishúsi. Verð: 5.000.000,-
Stórholt 7: 116m² 4ra herbergja íbúð
á 3. hæð. t.h. í fjölbýlishúsi. Verð:
7.400.000,-
Stórholt 11: 103m² 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi ásamt
bílageymslu. Íbúðin er laus. Verð:
7.800,000,-
Stórholt 13: 103m² 4ra herbergja
íbúð í fjölbýlishúsi ásamt innbyggð-
um bílskúr. Skipti á stærri eign mögu-
leg. Verð: 7.900.000,-
Tangagata 20: 70m² 4ra herbergja
íbúð á  neðri hæð í tvíbýlishúsi. Verð:

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

Hjallavegur 8: 128,5m² 4ra herbergja íbúð á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Íbúðin er laus 1. janúar 1998. Verð: 6.900.000,-

3.500.000,-
Urðarvegur 45: 131,2m² 4ra her-
bergja íbúð á  neðri hæð í tvíbýlishúsi.
Verð: 7.500.000,-

 3ja herbergja íbúðir
Aðalstræti 32: 86m² ibúð á efri hæð
í fjórbýlishúsi ásamt sameiginlegum
kjallara. Verð: 3.500.000,-
Engjavegur 17: 61,7m² íbúð á neðri
hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur.
Íbúðin er nýmáluð. Íbúðin er laus um
miðjan október. Verð: 4.600.000,-
Hjallavegur 12: 113,9m² 3-4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlis-
húsi. Verð 5.500.000,-
Seljalandsvegur 67: 107m² íbúð á
neðri hæð í tvíbýli. Verð: 6.000.000,-
Stórholt 7: 74,6 m² íbúð á 1. hæð
fyrir miðju í fjölbýlishúsi. Verð:
5.100.000,-
Stórholt 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,-

Túngata 12: 99m² 4ra herbergja íbúð á miðhæð í
þríbýlishúsi ásamt bílskúr. Skipti á minni eign möguleg.
Verð:7.900.000,- Einnig: 98,9m² 4ra herbergja íbúð á

efri hæð í þríbýlishúsi. Mikið uppgerð. Verð: 6.700.000,-
Einnig: 96m² íbúð í kjallara í þríbýlishúsi. Skipti á stærri

eign möguleg. Verð: 4.200.000,-

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,-
Skipagata 11: 78,4m² einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt eignarlóð.
Verð: 4.500.000,-
Stakkanes 4: 144m² raðhús á tveimur
hæðum ásamt bílskúr. Skipti
möguleg á íbúð á Eyrinni. Verð:
9.900.000,-
Stakkanes 6:144m² raðhús á tveimur
hæðum ásant bílskúr. Skipti á minni
eign möguleg. Verð: 10.900.000,-
Urðarvegur 27: 190,5m² einbýlishús
á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Stór
sólpallur og ræktuð lóð. Verð:
13.500.000,-
Urðarvegur 58: 209m² raðhús á
þremur pöllum ásamt innbyggðum
bílskúr. Góð kjör. Verð: 12.500.000,-

 4-6 herbergja íbúðir

Engjavegur 21: 132,2m² 4-5 her-
bergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi
ásamt kjallara. Verð: 8.500.000,-
Engjavegur 31:  92,1m² 4ra her-
bergja íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi.
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brottför. Þetta var í fyrsta
skipti sem ég fer ein til útlanda
og þurfti að standa algjörlega
á eigin fótum. Það var byrjað
á því að spyrja hvaðan ég væri,
hver væru tengsl mín og hins
íslenska ferðafélaga míns og
hvað við værum að fara að
gera. Ég var spurð um hina
ótrúlegustu hluti, hvar á
Íslandi ég ætti heima, hversu
langt Ísafjörður væri frá
höfuðborginni, hvað ég væri
lengi að fljúga frá Ísafirði til
Reykjavíkur og hvað ég væri
lengi að fara þá leið með bíl,
hver hefði pakkað niður í
töskuna mína, hvort ég hefði
nokkurn tíma á leiðinni skilið
töskuna við mig einhvers
staðar eða hvort einhver hefði
verið nálægt henni, hvort ég
væri með einhver rafmagns-
tæki, hvort ég væri með hnífa,
byssur eða sprengiefni...“

– Varstu með eitthvað af
hnífum, byssum og sprengi-
efni?

„Nei! Þetta var alveg rosa-
legt. Ég var orðin miður mín í
þessari yfirheyrslu. Maðurinn
sem yfirheyrði mig kom fram
við mig eins og ég væri hinn
versti hryðjuverkamaður. En
svo fengum við loksins að fara
um borð í flugvélina, sem
betur fer. Við fórum með
Júmbóþotu til Tel Aviv og á
flugvellinum þar biðu okkar
líka spurningar. Okkur hafði
verið sagt að við mættum ekki
svara neinum sem yrti á okkur
eða yfirleitt að hafa nein
samskipti við nokkurt fólk
sem væri ekki merkt Rotary.
Samt kom til okkar maður sem
vildi taka á móti okkur, taka
töskurnar okkar og fylgja
okkur. Hann var ómerktur og
við vorum ákaflega tortrygg-
in. Síðan kom í ljós að þetta
var maður frá Rotary.
Skömmu seinna kom svo
fjölskyldan sem ég átti
fyrst að gista hjá til
að sækja mig.“

Sérkennilegir lifnaðar-
hættir á kibbutz

Kristrún Helga ferðaðist um
Ísrael í hópi 38 unglinga frá
ýmsum heimshornum. Hún
gisti á fjórum einkaheimilum
í ferðinni, auk þess nokkrar
nætur á gistiheimili í Jerú-
salem og tvær nætur á kibbutz
úti á landi, samyrkjubúi, þar
sem fólkið deilir öllu með sér
og gerir allt í sameiningu.
„Við borðuðum með fólkinu
sem býr á samyrkjubúinu. Þar
borða allir saman. Þar var
haldið fyrir okkur diskótek og
kvikmyndasýning. Allt mjög
hreint og snyrtilegt og fólkið
mjög almennilegt. Þarna var
blandaður búskapur, einkum
þó kúabúskapur, mjólkur-
framleiðsla og ostagerð, en
einnig var ræktað korn, græn-
meti og ávextir. Þeir sem búa
á samyrkjubúunum verða að
biðja um sérstakt leyfi til að
skreppa í bæinn, til að fá ein-
hverja vasapeninga eða bíl til
afnota eða yfirleitt til að gera
hvað sem er. Þarna er fólk á
öllum aldri. Samt er algengt
að börnin sem þar vaxa upp
vilji fara burt, þegar þau
komast á unglingsárin.“

– Sástu appelsínuskóga?
„Nei, en við sáum banana-

rækt á samyrkjubúinu. Og
vínakra.“

– Og væntanlega hefurðu
komist í tæri við fíkjutré...

„Já, á einum stað þar sem
við komum vorum við látin
safna fíkjum af fíkjutrjám og
kreista safann úr þeim í litlar
glerflöskur. Safann átti
síðan að nota við
k r a b b a m e i n s -
rannsóknir við
háskólann í
Jerúsalem.“

Unglingar í hernum
– Urðuð þið mikið vör við

hermenn og hernaðarástand?
„Já, mjög mikið. Það var

ákaflega sérstakt að fylgjast
með því. Hermennirnir eru
unglingar, bæði strákar og
stelpur. Vinnuvikan hjá her-
mönnunum byrjar á sunnu-
dögum og svo koma þeir aftur
heim til sín á föstudögum.
Maður sá þá koma í bæinn á
föstudagskvöldi og fara aftur
snemma á sunnudagsmorgni.
Sumir tóku strætó, aðrir leigu-
bíla og sumir húkkuðu sér far.
Strákarnir eru allir með vél-
byssur en stúlkurnar mega
ekki bera vopn. Þarna fara
strákarnir í herinn átján ára
og eru í þrjú ár, en stelpurnar
fara í herinn 18 ára og eru eitt
ár.“

– Vildir þú þurfa að gerast
hermaður eftir eitt ár, þegar
þú verður átján ára?

„Nei, alls ekki. Ég gisti hjá
einni fjölskyldu sem átti
dóttur sem er ári eldri en ég
og hún er í hernum núna.
Þarna hafa unglingarnir ekkert
val. Þarna er herskylda og allir
verða að gegna henni.“

– Ég hef heyrt á þér að þessi
ferð var að flestu leyti mjög
fróðleg og skemmtileg, en
samt vilt þú væntanlega frekar
eiga heima á Íslandi en í
Ísrael...

„Já. Ég geri mér nú betur
grein fyrir því en áður hvað
við búum hér við mikið öryggi
og hvað við erum ótrúlega
heppin, að ekki skuli ríkja

svona ástand
hjá okkur.

Það er
a l v eg

hræðilegt hvað fólkið þarna
þarf að búa við. Þar sem
sprengjan sprakk í Jerúsalem
á fimmtudaginn í síðustu viku,
það var einmitt staðurinn þar
sem við vorum heilan dag,
daginn eftir sprenginguna í
sumar. Þegar sagt er frá því í
fréttum að ísraelskir hermenn
hafi látið lífið, þá eru þetta
bara ungir strákar, sem eiga
ekkert val.“

Sprengjutilræðið
í Jerúsalem

– Hvernig atvikaðist það,
þegar þessir atburðir urðu,
sem komu í fréttum um allan
heim?

„Við byrjuðum á því þenn-
an dag að fara á safn Dauða-
hafshandritanna, en síðan
fórum við í almenningsgarð í
Jerúsalem. Þar vorum við búin
að dveljast eitthvað um
klukkutíma þegar okkur var
sagt að fara upp í rútu. Við
vildum fá að vera lengur, en
þá var okkur sagt að það hefði
sprungið sprengja á útimark-
aði um 600 metra í burtu.
Okkur brá flestum en sumir
héldu að þetta væri bara eitt-
hvert grín. Okkur var sagt að
við þyrftum ekki að hafa nein-
ar áhyggjur og foreldrar okkar
yrðu látnir vita að það væri
allt í lagi með okkur. Svo var
okkur ekki sagt neitt meira.
Það var farið með okkur inn í
miðborg Jerúsalem og við
fengum að vera þar dálítinn
tíma. Þegar við komum síðan
á gistiheimilið þar sem við
bjuggum var þar fyrir stór
hópur hermanna og við héld-
um að það hefði eitthvað kom-
ið fyrir þar. En þetta voru þá
hermenn sem höfðu verið
kallaðir frá landamærunum
við Líbanon til að vera í við-
bragðsstöðu í Jerúsalem og
þeir gistu á þessu gistiheimili.
Þetta voru allt strákar á aldri-
num 18 til 21 árs, allir með
vélbyssur sem þeir skildu
aldrei við sig. Ég vildi hringja
sjálf heim og láta foreldra
mína vita að það væri allt í
lagi með mig, áður en þau
heyrðu fréttirnar í útvarpinu.
Ég var mjög fegin að geta

talað strax við mömmu áður
en hún frétti þetta, vegna
þess að æskulýðsfulltrúi
þarna úti hringdi stuttu

seinna í mömmu og
sagði: „Ég er

bara að hringja til að láta vita
að það er allt í lagi með dóttur
þína út af sprengingunni.“ Ef
ég hefði ekki verið búin að
tala sjálf við hana, þá hefði
hún haft miklu meiri áhyggjur
af mér, því að þetta var það
eina sem maðurinn sagði og
hann útskýrði þetta ekki neitt
nánar.“

Á sundi í Dauðahafinu

– Hvað fleira er helst eftir-
minnilegt úr þessari ferð?

„Það var að synda í Dauða-
hafinu. Það er svo salt að mað-
ur getur ekki sokkið og ákaf-
lega lítil hætta á því að
drukkna í því.. Þetta er eins
og að vera með kút.“

– Var ekkert óþægilegt að
vera í svona saltvatni?

„Jú, ef fólk er með einhver
opin sár, þá svíður mjög
mikið. Auk þess verður að
gæta þess að fara ekki með
höfuðið í kaf, vegna þess að
það getur stórskaðað augun.“

– Lifir nokkur fiskur í
Dauðahafinu? Kannski salt-
fiskur...?

„Nei, þar lifir enginn fiskur.
Þar þrífast ekki einu sinni
bakteríur. Á botninum er leðja
sem okkur var sagt að maka á
okkur og á að vera heilsu-
samleg, líkt og að fara í Bláa
lónið. Þetta var mjög
skemmtilegt og eftirminni-
legt.“

– Var mjög heitt þarna?
„Já, það var alveg rosalega

heitt. Við gistum í eyðimörk-
inni í þrjár nætur og þar var
yfir fjörutíu stiga hiti. Í borg-
unum var „ekki nema“ um 35
stiga hiti.“

Gríðarlegar máltíðir
á föstudögum

Rotarykrakkarnir ferðuðust
um allt Ísrael á þessum þremur
vikum, skoðuðu marga sögu-
staði biblíunnar og kynntust
undrum náttúrunnar, svo sem
kalksteinsgiljum við Dauða-
hafið og dropasteinshellum
sem eru ennþá að myndast.
En hvað ætli hafi komið mest
á óvart?

„Það kom mér ekki síst á
óvart hvað Ísraelar geta borð-
að mikið. Á föstudögum er
borðuð mjög stór máltíð. Hús-
bóndinn á heimilinu fer með

bænir fyrir máltíðina og bless-
ar brauðið. Með hinu helga
brauði drukkum við rifsberja-
vín. Síðan er borðað meira
brauð, grænmeti, fiskur, kjúkl-
ingar, maísstönglar og ávextir.
Þetta var alveg ótrúlega mikið.
Á laugardögum er aftur á móti
lítið um að vera hjá strang-
trúuðum Gyðingum. Þeir nota
þá ekki bíla, ekki rafmagn og
það litla sem eldað er fyrir
laugardaginn er eldað nóttina
áður.“

Leiðigjarn þjóðarréttur
og ostlausir hamborgarar

– Væntanlega hefur þér ekki
verið boðið upp á svínakjöt í
ferðinni...

„Nei. En við fengum þeim
mun meira af þjóðarréttinum,
sem heitir falafel. Það er
pítubrauð með kjötkúlum sem
eru brúnar að utan en grænar
að innan. Þetta var spennandi
fyrsta daginn og allt í lagi
annan daginn, en svo fór þetta
að verða heldur minna spenn-
andi þriðja daginn, þann
fjórða og þann fimmta og svo
framvegis.

Eitt af því sem kom mér á
óvart en ég hefði samt átt að
muna, er að Gyðingar blanda
ekki saman mjólkurvörum og
kjötvörum. Þannig gátum við
ekki fengið hamborgara með
osti eða pizzu með kjöti þegar
við fórum á McDonalds eða
Pizza Hut. Það var mjög
skrítið.“

Sem betur fer...

Og nú er Kristrún Helga
Ólafsdóttir aftur komin heim
á Ísafjörð, þar sem átján ára
strákar og stelpur eru yfirleitt
í skólanum sínum á daginn
og fá sér pizzu með kjöti á
kvöldin, en eru ekki í hernum
sex daga í viku og borða ekki
pítur með grænu kjöti á
hverjum degi ævina á enda.
Og þeir Arnór Jónatansson og
Úlfar Ágústsson eru fremur
lítið að tékka á því hvort
unglingar séu með hnífa,
byssur og sprengiefni á sér
áður en stigið er upp í flug-
vélina á Ísafjarðarflugvelli á
leiðinni til Reykjavíkur.

Sem betur fer.

Hlynur Þór Magnússon.

Tveir ferðalangar á vegum Rotary ásamt myndarlega
vöxnum leirkarli á nýlistasafni í Ísrael.
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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

Flateyri

Skorað á stjórnvöld
Félagsfundur í Smábátafélaginu Eldingu á Flateyri

skorar á stjórnvöld að taka nú þegar á þeim vanda sem
steðjar að sóknardagabátum, en þeim hafa verið skammt-
aðir 20 dagar á línu og handfærum og 26 dagar á handfær-
um á heilu ári.

Fundurinn bendir á að slík skerðing muni hafa ófyrirsjá-
anlegar afleiðingar fyrir sjávarpláss og fiskverkunarfólk.

Ísafjörður

Jón Páll heiðraður
Jón Páll Halldórsson, fyrrum ræðismaður Svíþjóðar á Ísa-
firði, hefur hlotið hina konunglegu sænsku riddaraorðu,
Norðurstjörnuna, sem er æðsta orða sem Svíar veita ræðis-
mönnum sínum.

Jón Páll fær orðuna afhenta í hófi sem haldið verður hon-
um til heiðurs í sænska sendiráðinu í Reykjavík, á morgun
   fimmtudag kl. 17.

Hrafnseyri

Hleðsluveggur fannst
Hlaðinn veggur og hugsanlega steingólf komu í ljós á

hlaðinu á Hrafnseyri við Arnarfjörð þegar verið var að
grafa þar fyrir nýjum bensíntanki á dögunum.

Auk þess komu í ljós einhverjar öskuleifar. Framkvæmd-
irnar voru stöðvaðar þar til fornleifafræðingur hefur kannað
hvað þarna er að finna. Á meðan á rannsókninni stendur
   verða ekki leyfðar frekari framkvæmdir á svæðinu.

Átta tilboð bárust í 52 eignir í �gömlu� Súðavík

Ekki verður hægt að búa í
húsunum sex mánuði á ári

Á fimmtudag í síðustu viku
voru opnuð tilboð í 52 hús-
eignir í gömlu byggðinni í
Súðavík, sem Súðavíkur-
hreppur og Ofanflóðasjóður
höfðu auglýst til sölu. Átta
tilboð bárust í þrettán húseign-
ir sem eru mun minni við-
brögð en búist hafði verið við.
Tilboðin eru til skoðunar og
verður væntanlega tekin af-
staða til þeirra undir lok þess-
arar viku. Engin tilboð bárust
í stærri eignir né heldur í íbúðir

í eina fjölbýlishúsi staðarins.
Bjóðendur eru í flestum

tilfellum brottfluttir Súðvík-
ingar sem og  aðrir sem tengj-
ast sveitarfélaginu og virðist
sem flestir bjóðendur hugsi
sér eigninar sem sumardval-
arstað í gömlu heimabyggð-
inni. Hæsta tilboðið sem barst
hljóðaði upp á allt að eina
milljón króna en það lægsta
var 50 þúsund krónur. ,,Til-
boðin eru bæði ásættanleg og
ekki, það fer eftir því hvaða

hús á í hlut. Tilboðin verða
skoðuð nánar og ég vænti þess
að afstaða verði tekin til þeirra
í lok þessarar viku. Við áttum
ekki von á neinum stórkost-
legum viðbrögðum en því er
ekki að neita að þau eru minni
en við vonuðumst til. Það er
sammerkt með tilboðunum að
það er verið að bjóða í minni
timburhúsin á staðnum, það
er ekki boðið í nein stærri
húsin né íbúðirnar í blokk-
inni,” sagði Ágúst Kr. Björns-

son, sveitarstjóri í Súðavík í
samtali við blaðið.

Þær kvaðir fylgja sölu
húseignanna að ekki verði
búið í þeim á tímabilinu frá 1.
nóvember til 30. apríl ár hvert.
Að sögn Ágústar hefur sala
sumarhúsanna gengið þokka-
lega og á mánudag var búið
að ganga frá sölu á fimm hús-
um af þeim tólf sem auglýst
voru til sölu.

Grín gert að reykingum
Stoppleikhópurinn - forvarnarleikhús

Stoppleikhópurinn -
forvarnarleikhús,

frumsýndi leikverkið ,,
Á kafi� eftir Valgeir

Skagfjörð í Grunnskóla
Bolungarvíkur á mánu-
dag. Frumsýnt var fyrir
nemendur og foreldra

og fékk leikverkið góðar
undirtektir viðstaddra.

Verkið var sýnt í Grunn-
skólanum á Ísafirði í

gærdag og í dag og er
sömu sögu að segja

þar af viðbrögðum
viðstaddra. Í verkinu er

brugðið upp smámynd-
um úr lífi reykingafólks í
gleði og sorg, þar sem
reykingar fá háðuglega
útreið. Í verkinu koma

fjórtán persónur við
sögu, en tveir leikarar

fara með öll hlutverkin,
þau Eggert Kaaber og

Katrín Þorkelsdóttir.
Stoppleikhópurinn er
atvinnuleikhópur sem

stofnaður var í nóvem-
ber 1995. Aðalmarkmið
hópsins er að flytja leik-

sýningar sem tengjast
hverskonar fræðslu og

forvarnarstarfi og fannst
leikhópnum tilvalið að
hafa leikverkin farand-

verk, þar sem áhorf-
endur eru á heimavelli.

Það voru grunnskólarnir
og foreldrafélögin í

Bolungarvík og í Ísa-
fjarðarbæ sem stóðu

að sýningunum. Úr leikverkinu ,,Á kafi” eftir Valgeir Skagfjörð. Katrín Þorkelsdóttir annar leikenda.

Vonbrigði
Viðskiptaráðherra brot-

lenti þegar ríkisbankarnir
voru háeffaðir. Ljóst er að
helstu áform hans í bankamálinu runnu út í sandinn.

Flokksbróðir ráðherrans, þingmaður okkar Vestfirð-
inga og helsti sérfræðingur Framsóknarflokksins í
bankamálum, hefur lýst því yfir, að hann þurfi að biðja
kjósendur sína afsökunar á því hvernig staðið var að
breytingunni á ríkisbönkunum. Hann hafi blekkt
kjósendur sína.

Yfirlýsing þingmannsins er út af fyrir sig virðingar-
verð. Þingmenn stunda almennt ekki þá iðju að biðja
kjósendur afsökunar á sviknum kosningaloforðum.

Að lokinni yfirlýsingunni um afsökunarbeiðnina varð
þingmanninum heldur betur fótaskortur á svellinu.
Flokkshollustan sagði til sín og hann reyndi að klóra í
bakkann fyrir ráðherrann með því að segja að lendingin
í bankastjóramálinu hafi orðið til vegna skorts á faglegri
þekkingu þeirra manna er undirbjuggu málið. Pólitísk
hrossakaup hafi þar hvergi komið nærri. Þarna féll
þingmaðurinn í djúpan pytt. Hvert einasta mannsbarn
veit að pólitískt valdatafl kom í veg fyrir að ráðherranum
tækist að koma fram þeim breytingum, sem hann aug-
ljóslega stefndi að í upphafi.

Full þörf var á því að styrkja stöðu ríkisbankanna
með því að gera þá að hlutafélögum, einfalda innra
stjórnkerfi þeirra, draga úr smákóngaveldinu innan
þeirra og síðast en ekki síst að losa þá undan pólitísku
valdi. Tækifærið fór fyrir bí að þessu sinni. Pólitískt
valdatafl kom líka í veg fyrir sameiningu ríkisbankanna
áður en til hlutafélagsvæðingarinnar kom, sem eitt út
af fyrir sig hefði fært okkur banka af þeirri stærðargráðu
sem við þurfum á að halda og sparað stórfé. Það gekk
ekki eftir vegna þess að það hefði raskað valdahlut-
fallinu.

Skipan bankaráða í nýju háeff bönkunum hefur vakið
eftirtekt. Þar birtist á blygðunarlausan hátt hvert stefnir
í íslensku þjóðfélagi með samþjöppun valds og yfirráða
á fjármála- og fyrirtækjamarkaðnum, sem án allrar
feimni er skipt upp eftir gömlu helmingaskipta for-
múlunni.

Það er kaldhæðnislegt þegar þau öfl í þjóðfélaginu,
sem hafa talið sig öðrum fremur boðbera frelsis til orðs
og athafna, einstaklingum til handa, fá þá einkunn fyrir
frammistöðu sína í bankamálinu, að þau séu á sovéska
planinu.

Það hlýtur að valda þeim vonbrigðum, sem trúa í
raun á frelsi einstaklingsins.

s.h.
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ELDRI BORGARAR ÍSAFJARÐARBÆ
OG BOLUNGARVÍK

Skemmtun verður haldin í Félagsheim-
ilinu í Hnífsdal laugardaginn 27. septem-
ber kl. 15:00.
Sætaferðir verða frá hverjum stað.
Vinsamlega skráið þátttöku fyrir miðviku-
daginn 24.sept. hjá eftirtöldum aðilum:
Elín Þóra Magnúsdóttir, Hlíf Ísafirði,
símar 456-4076 og 456-3805, Málfríður
Sigurðardóttir, Bolungarvík, sími 456
7114, Helga Kristjánsdóttir, Suðureyri,
sími 456 6255, Ásta Kristinsdóttir,
Þingeyri, 456 8199 og Sigríður Magnús-
dóttir, Flateyri, sími 456 7655.

HÚSNÆÐISNEFND ÍSAFJARÐAR-
BÆJAR AUGLÝSIR

Til sölu eru félagslegar eignaríbúðir á
eftirtöldum stöðum:
Pollgötu 4, Hlíðarveg 3, 5 og 7, Múla-
landi 12 og 14, Stórholti 15 og 17,
Dalbraut 1, Árvöllum 2 - 4, Raðhús á
Árvöllum, íbúðir á Suðureyri, íbúðir
á Flateyri og íbúðir á Þingeyri.
Upplýsingar gefur húsnæðisfulltrúi í
síma 456 3722.

Húsnæðisnefnd Ísafjarðarbæjar.

ÍSAFJARÐARBÆR

Punktakerfi vegna umferðarlagabrota tekur gildi

Tólf punkta þarf til að missa
ökuréttindi í þrjá mánuði

Á mánudag hóf embætti ríkislögreglustjóra að halda
landsskrá um ökuferil ökumanna og punktafjölda sem þeir
ávinna sér vegna umferðarlagabrota. Það eru lögreglustjórar í
hverju umdæmi sem færa inn upplýsingarnar sem byggðar
verða á kærum lögreglumanna. Í 7. grein 2. kafla reglugerðar
um ökuferilsskrá og punktakerfi vegna umferðarlagabrota,
segir að hafi ökumaður á allt að þriggja ára tímabili, gerst
sekur um þrjú eða fleiri brot á umferðarlögum eða reglum
samkvæmt þeim og ná tilteknum punktafjölda samkvæmt
skrá um vægi brota í punktakerfi, skal hann sviptur ökurétti í
þrjá mánuði til viðbótar þeim viðurlögum sem við síðasta brot
hans kunna að liggja.

Samkvæmt 8. grein 2. kafla skal ökumaður sviptur ökurétti
þegar hann hefur hlotið samtals tólf punkta og ökumaður með
bráðabirgðaökuréttindi skal sviptur ökurétti þegar hann hefur
hlotið samtals sjö punkta, en þó ekki fyrr en við þriðja brot.
Ákvörðun um sviptingu ökuréttar er tekin samhliða ákvörðun
annarra viðurlaga vegna þess brots sem varð þess valdandi að
ökumaður hlaut tilskilinn fjölda punkta til sviptingar ökuréttar.
Varði viðkomandi brot eitt og sér sviptingu ökuréttar, bætist
þriggja mánaða svipting við vegna uppsafnaðra punkta við
þann sviptingartíma sem ella hefði verið ákveðinn.

Sem dæmi um punktagjöf má nefna að sé ekið á allt að 20
km hraða á klst. yfir leyfilegum hámarkshraða, er gefinn einn
punktur, tveir punktar ef ekið er á 21-30 km. yfir leyfilegan
hámarkshraða, þrír punktar ef ekið er 31-40 km. yfir leyfilegan
hámarkshraða og fjórir punktar ef ekið er 41 km. á klst eða
meira yfir leyfilegum hámarkshraða. Þá eru gefnir þrír punktar
sé stöðvunarskylda ekki virt, fjórir punktar eru gefnir ef ekið
er gegn rauðu ljósi, þrír punktar eru gefnir ef ekið er fram úr
þar sem bannað er og tveir punktar eru gefnir ef biðskylda er
ekki virt, svo dæmi séu tekin. Gefinn hefur verið út bæklingur
vegna reglubreytingarinnar og ættu flestir landsmenn að hafa
fengið hann sendann. Lögregluyfirvöld á hverjum stað munu
einnig hafa bæklinginn til afhendingar.

Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði sagðist í
samtali við blaðið á mánudag, jafnvel  eiga von á því að gildis-
töku reglugerðarinnar yrði frestað þar sem hvergi væri til
tölvutækt form til skráningar á umferðarlagabrotum. ,,Þessi
reglugerð er viðauki við þau brot sem hafa verið framin, ekki
hvatning fyrir okkur um að fara í herferð gegn ökumönnum.
Hér er einungis verið að setja reglur til refsingar fyrir alvarlegri
umferðarlagabrot,” sagði Önundur.

Kennarar við Grunnskólann á Ísafirði skrifa

Athugasemdir við skrif BB
Í BB í síðustu viku var grein

um uppsagnir kennara við
Grunnskólann á Ísafirði. Þar
kom fram að ástæður upp-
sagna kennara væru kjara-
málin en meginhluti greinar-
innar fjallaði um að einnig
hefðu húsnæðismál grunn-
skólans vegið þungt. Þetta er
ekki rétt.

Kennarar við G.Í. vita vel
að húsnæðismál skólans eru í
ólestri. Það hafa þau verið
lengi, og kom engum á óvart.
Við vitum líka að bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar vinnur að
lausn húsnæðisvandans og
hefur fullan vilja til að bæta
aðstöðuna.

Til að koma í veg fyrir
frekari misskilning birtum við
hér uppsagnarbréfið í heild.:

Ég, undirrituð kennari við
Grunnskólann á Ísafirði, segi
hér með upp starfi mínu. Ég
hef lagt mig fram um að
stunda vinnu mína eins vel og
mér er unnt og er sátt við
stjórnun, starfshætti og góðan

starfsanda í skólanum.
Kjör kennara á Íslandi hafa

verið óviðunandi í mörg ár.
Þegar sveitarfélögin tóku við
rekstri grunnskólans voru
gefin fyrirheit um að nú yrðu
kjörin bætt. Nú hafa sveitar-
félögin rekið grunnskólann í
eitt ár og ekkert bólar á
kjarabótum nema síður sé.
Vegna lágra launa, neikvæðs
viðhorfs í garð kennarastétt-
arinnar af hálfu samninga-
nefndar sveitarfélaganna og
þeirrar umræðu sem verið

hefur er varðar vinnutíma
kennara í skólum, sé ég mig
tilneydda til að segja starfi
mínu lausu.

Eins og sjá má er uppsögnin
ekki tilkomin vegna hús-
næðismála, heldur eingöngu
vegna kjaramála. Mikið ber á
milli í samningaviðræðum og
lausn ekki í sjónmáli.

Meðal annars hefur mikið
verið rætt um að gera þurfi
vinnutíma kennara sjáanlegri.
Allir skilja að húsmóðir vinn-
ur ekki bara í matartímanum,

leikari ekki bara á sviðinu og
að í öllum veislum þarf bæði
undirbúning og frágang.
Vinna við hverja kennslustund
er líka meiri en þær 40 mínútur
sem kennslustundin stendur
yfir, bæði þarf undirbúning
og frágang.

Bergljót Halldórsdóttir
Burkni Dómaldsson

Herdís Hubner
Jóna Benediktsdóttir
Kennarar við Grunn-

skólann á Ísafirði.

Grunnskólinn á Ísafirði.

Ísfirðingar!
Sinfóníutónleikar í íþróttahúsinu á Torfnesi,

föstudaginn 19. september kl. 20:00.
Hljómsveitarstjóri: B Tommy Andersson

Einleikari: Sigrún Eðvaldsdóttir
Efnisskrá: Verk eftir Brahms, Schubert og Tcahikovsky.

Barnaguðsþjónustur eru í Ísafjarðarkirkju
á laugardögum kl. 11:00. Kirkjustrætó ekur
úr Holtahverfi kl. 10:45. Foreldrar eru hvattir
til að koma með yngstu börnunum.

Væntanleg fermingarbörn í Ísafjarðar- og
Hnífsdalssóknum eru boðin ásamt foreldrum
sínum til guðsþjónustu í Ísafjarðarkirkju
sunnudaginn 21. september kl. 11:00. Þar
fer fram skráning, kynnt verða fermingarstörf
vetrarins, svo og væntanlegir fermingar-
dagar.

Ísafjarðarprestakall.

Barnaguðs-
þjónustur

á Íslandi er 5 ára
Í tilefni 5 ára afmælis Pizza 67 á Íslandi,

gefum við Pizza 67 boli með öllum heimsend-
ingum yfir 1.500,- kr. á meðan birgðir
endast.

Ísafirði
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Halldór
Jónsson í yfirheyrslu um
Básafellsmál og bæjarmál
Halldór Jónsson er vinnslustjóri hjá Básafelli hf. í

Ísafjarðarbæ, en það fyrirtæki varð til í núverandi mynd á
síðasta ári við sameiningu nokkurra sjávarútvegsfyrirtækja á
Ísafirði og Flateyri. Frá 1994 hefur Halldór jafnframt verið
bæjarfulltrúi á Ísafirði og síðan í sameinuðum Ísafjarðarbæ, átt
sæti í bæjarráði og verið formaður hafnarstjórnar.

Árið 1980 var Halldór „í fyrsta stúdentahópi vinar míns
Björns Teitssonar við Menntaskólann á Ísafirði“ eins og hann
kemst að orði. Að loknu stúdentsprófi stundaði hann ýmis störf
og lauk prófi sem útgerðartæknir árið 1986. Eftir það var hann
skrifstofustjóri Frosta hf. í Súðavík 1986-1990 og framkvæmda-
stjóri Meleyrar hf. á Hvammstanga 1990-1992. Þá varð hann
útgerðarstjóri og síðan framkvæmdastjóri Rits hf. á Ísafirði
uns það fyrirtæki rann inn í Básafell hf. á síðasta ári. Hann tók
þá við starfi vinnslustjóra hjá Básafelli og hefur yfirumsjón
með allri rækjuvinnslu fyrirtækisins. Á árunum 1991-1994 var
Halldór formaður Félags rækju- og hörpudiskframleiðenda.

Á síðustu vikum, mánuðum og misserum hefur Halldór oft
verið umtalaður og stundum umdeildur vegna starfa sinna í
Básafelli og bæjarstjórn. Hann hefur unnið við sameiningu

bæði fyrirtækja og sveit-

arfélaga hér vestra á síðustu árum og hefur með þeim hætti
tekið virkan þátt í þeirri nýsköpun og raunar umbyltingu sem
hefur verið að eiga sér stað á norðanverðum Vestfjörðum á
báðum þeim sviðum. En forsenda allrar þeirrar vinnu er
einmitt sú, að menn hafi trú á framtíð Vestfjarða.

Bæjarins besta heimsótti Halldór
á skrifstofu hans á efstu hæð
Norðurtangahússins við
Sundstræti á Ísafirði,
einmitt í því her-
bergi þar sem
skólasálfræð-
ingi er ætl-
að aðset-

ur ef hugmyndir fræðslunefndar Ísafjarðarbæjar um nýtingu
hússins fyrir Grunnskóla Ísafjarðar ná fram að ganga. Þær
hugmyndir voru á fundi bæjarstjórnar fyrir skemmstu settar í
biðstöðu og nánari athugun og hefur það mál allt valdið
töluverðum titringi innan bæjarfélagsins. Svo er um fleiri mál
á þeim umbrotatíma sem Halldór hefur átt sæti í bæjarstjórn.

Hvað hefur hann að segja um þátttöku sína í átökum,
umbreytingum og uppbyggingu í vestfirsku samfélagi

síðustu árin?

„Síðustu þrjú til fjögur árin hafa
vissulega verið mikil umbrotaár á
norðanverðum Vestfjörðum“, segir
Halldór. „Sameining sveitarfélaga og
sameining fyrirtækja hafa verið lengi í

umræðunni og ég hef kannski
verið svo heppinn að lenda inni
í þessari hringiðu miðri í báðum
tilvikum.“

Sameining sveitarfélaganna

„Sameining sveitarfélag-
anna hefur að mörgu leyti tekist

mjög vel. Auðvitað vita allir að gerð
jarðganganna var forsenda hennar og

margir voru hræddir um að Vestfirðingar
ætluðu ekki að rækja skyldur sínar gagnvart

þeirri framkvæmd. Sem betur fer tókst þó sveitar-
stjórnarmönnum, á síðustu stundu, vil ég meina, að

snúa bökum saman, að minnsta kosti á því svæði sem nú er
Ísafjarðarbær, og gerðu þetta að mörgu leyti mjög skynsamlega.

Ég hygg að flestir geti verið sammála um að sameining þessara
sveitarfélaga hefði ekki mátt gerast miklu seinna. Auðvitað heyrðust

þær raddir hér á Ísafirði, að menn væru að fórna einhverri framtíð með því
að taka misjafnlega skuldug sveitarfélög inn á sig, en ég held að allir hljóti að

fallast á það í dag, að framtíð okkar hér í gamla Ísafjarðarkaupstað hefði ekki
verið mikil án þessara byggða í kringum okkur. Ég vona því að þær áhyggjur séu nú

horfnar og fólk sé orðið sannfært um að rétt hafi verið gert þegar sveitarfélögin voru
sameinuð. Ástæða þess að þetta hefur tekist betur hér en sums staðar annars staðar,

án þess að við séum að nefna nein nöfn í því sambandi, er sú að menn höfðu vit á
því hér að vera ekki að gefa fólki neinar gyllivonir. Hér var farið mjög

hreinskilnislega yfir stöðu sveitarfélaganna og hvað væri þar framundan, en
voru ekki með nein yfirboð varðandi aukna þjónustu. Menn sögðu einfaldlega,

að stærsti sigurinn yrði í því fólginn ef hægt yrði að halda því sem við
höfðum. Kannski er ég ekki fyllilega dómbær, en mér finnst a.m.k. að sá
tími sem liðinn er frá stofnun hins nýja Ísafjarðarbæjar hafi ekki leitt í ljós
neina umtalsverða ósátt með sameiningu eins og sums staðar hefur komið

fram.“
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Sameining fyrirtækja
„Í kjölfarið fylgdi síðan sameining fyrirtækja. Þar eiga

jarðgöngin líka sitt hlutverk og eru ein forsenda þess að
fyrirtæki í þessum byggðum gætu yfirleitt sameinast, rétt eins
og þau voru forsenda þess að sveitarfélögin sameinuðust. Það
hefur alltaf sýnt sig, að það er erfiðara að sameina fyrirtæki
yfir mörk sveitarfélaga. Hins vegar er það mín skoðun, að við
Vestfirðingar hefðum mátt vera fyrr á ferðinni í sameiningu
fyrirtækja. Við vorum reyndar ekki búnir að missa af síðasta
vagninum, en ástandið hér var orðið mjög alvarlegt. Fyrirtækin
hvert um sig höfðu ekki lengur bolmagn til þess að keppa við
fyrirtæki annars staðar á landinu. En ég hefði kosið að þetta
ferli, sem loksins fór í gang á síðasta ári, hefði gerst nokkrum
árum fyrr. Þá stæðum við nú miklu styrkari fótum.

Ég hygg að það hafi verið orðið nokkurt vandamál hér, og
kannski eimir eftir af því ennþá, að menn ætluðu sér að fá alla
hluti annars staðar frá. Ef einhverjir erfiðleikar komu upp, þá
var hrópað upp að það væri kvótakerfinu að kenna eða þá
vitlausum stjórnvöldum. Þetta gildir alls ekki um stjórnendur
fyrirtækja eingöngu, heldur var öll umræðan og þanka-
gangurinn hér þannig, að það var alltaf beðið eftir einhverjum
björgunaraðgerðum frá hendi einhvers utanaðkomandi. Manni
fannst sjálfsbjargarviðleitnin vera orðin ákaflega lítil, í og
með vegna þess að atvinnulífið og fyrirtækin hér stóðust á
engan hátt snúning fyrirtækjum í sjávarútvegi annars staðar.“

Engir aðrir koma til bjargar
„Þess vegna er mjög gleðilegt að sjá það sem gerst hefur í

málefnum fyrirtækja hér upp á síðkastið, og vonandi á fleira
eftir að gerast í þeim efnum. Nú eru loksins að skapast hér
fyrirtæki, sem að stærð og vonandi styrkleika líka eru í þann
veginn að verða sambærileg við fyrirtæki annars staðar á
landinu. Hins vegar verðum við að gera okkur grein fyrir því,
að miklu skiptir að þessi fyrirtæki eiga ekki lítið undir því að
heimamenn sjálfir hafi trú á þeim, en leggi ekki allt út á versta
veg og snúist gegn þeim í orði og verki. Mér finnst nokkuð
hafa vantað upp á það hér á svæðinu, að fólk gerði sér grein
fyrir því að á endanum mun allt standa og falla með því að
þeim fyrirtækjum sem nú eru að verða til gangi vel og að þau
búi við svipað umhverfi og svipaðar aðstæður og fyrirtæki
annars staðar á landinu. Kannski er það arfur frá þeim hugs-
unarhætti sem ég minntist á áðan, en mér finnst að menn hafi
ekki áttað sig nógu vel á því, að það er ekki lengur uppi á
borðinu að einhverjir utanaðkomandi, stjórnvöld eða aðrir,
komi okkur til bjargar. Ef við gerum það ekki sjálf, þá gerir
það enginn annar. Svo einfalt er það.“

Koma einhverjir og gleypa Básafell?
– Má eiga von á því, að á næstunni komi einhverjir stórlaxar

fyrir norðan eða sunnan og gleypi Básafell, rétt eins og
Guðbjörgina og Bakka?

„Nei, ég held að það sé nú ekki líklegt. Ég sé ekkert í
spilunum í dag sem gæti orðið til þess. Hins vegar finnst mér
töluverður rembingur í þessu sífellda tali um að „gleypa“
fyrirtæki. Við verðum að átta okkur á því, að til þess að
fyrirtæki gangi þurfa að vera til staðar hluthafar með fjármagn.
Ég hef undrast nokkuð þá umræðu sem hefur verið hér upp á
síðkastið, um að það skipti í raun og veru einhverju máli
hverjir leggi fjármuni í fyrirtæki eða að þeir þurfi að hafa
eitthvert ákveðið heimilisfang. Það sem máli skiptir er að
sjálfsögðu, að fyrirtækin sjálf eigi sér grundvöll og þá þarf
ekki að hafa neinar áhyggjur af fjárfestunum. Fyrst og fremst
þurfum við að sýna, að hér á þessu svæði sé fýsilegt að
fjárfesta.“

Ómakleg umræða um málefni Bakka
„Umræðan í kringum Bakka fannst mér verulega ómakleg.

Þarna voru að koma inn aðilar, sem hafa ekki sýnt það hingað
til og ekki sagt annað en að þeim væri full alvara að halda uppi
rekstri í Bolungarvík. Ég sé enga ástæðu til að vera að
tortryggja það. Umræða um það, hvar einhverjir einstakir
stjórnarmenn fyrirtækja eigi heima finnst mér hreinn mol-
búaháttur, eða hvað svo sem á að nefna slíkt. Ég skil ekki
svona umræðu.“

– En hvað með Samherja og Gugguna?
„Í því máli er rétt að taka fram, að hægt hefði verið að selja

úr bænum hvert og eitt þeirra fyrirtækja sem nú mynda
Básafell hf. En eigendur þeirra vildu það einfaldlega ekki,
vegna þess að þeir höfðu trú á áframhaldandi rekstri hér um
slóðir. Vonandi hafa þeir rétt fyrir sér. Með Guðbjörgina og
Samherja var annað mál. Þar erum við að tala um fyrirtæki
sem átti einn togara ásamt umtalsverðum kvóta. Vissulega
þótti mér það leitt, eins og mörgum öðrum, að niðurstaðan
skyldi verða sú að skipið væri selt burt, sérstaklega vegna þess
að ég taldi að menn hefðu haft fulla burði til þess að halda
þessu skipi hér heima fyrir. Það sorglegasta í þessu máli er
kannski, að einn af aðaleigendum Guðbjargarinnar hafði
nokkrum mánuðum áður gengið hér um götur og gagnrýnt
ýmsa stjórnendur fyrirtækja hér fyrir lélega frammistöðu við
reksturinn. Mér heyrist hann vera ennþá við sama heygarðs-

hornið blessaður, enda gefst honum víst góður tími til slíks og
nægir eru hlustendurnir. En við þessu er náttúrlega ekkert að
gera. Þetta eru bara klár viðskipti og ég sé enga ástæðu til þess
að vera að ergja sig út af því. Menn einfaldlega seldu þetta
skip. Það sýnir okkur bara ennþá betur, að hér verður atvinnu-
reksturinn að standa sig og bera sig, til þess að hann eigi
einhvern tilverurétt hér. Það er ekkert náttúrulögmál að hér sé
svo og svo mikill rekstur eða svo og svo mikill kvóti. Ef
arðsemin er ekki fyrir hendi, þá leitar þetta eitthvað annað.
Það er bara svo einfalt.“

Samkomulagið við verkalýðshreyfinguna

– Hvernig er samkomulag ykkar hjá Básafelli við verka-
lýðshreyfinguna?

„Forystumenn verkalýðshreyfingarinnar tóku þátt í myndun
Básafells hf. með eignaraðild sinni að Togaraútgerð Ísafjarðar.
Þannig mátti þeim vera fullljóst hversu viðkvæmt atvinnulífið
er hér á svæðinu. Þeir vissu nákvæmlega hvernig fyrirtækin
stóðu. Þess vegna fannst mér það ákaflega sorglegt, að menn
skyldu hér þurfa á þessum tímapunkti að horfa upp á sjö vikna
verkfall. Þetta var það versta sem gat komið fyrir atvinnulífið
á þessu svæði. Sér í lagi var þetta ömurlegt þar sem búið var
að semja annars staðar og ákveða launastefnuna í landinu
áður en til samninga kom hér. Menn verða einfaldlega að
skilja, að hér verða að ríkja sömu lögmál og annars staðar í
landinu. Þess vegna var ákaflega slæmt að þetta verkfall
skyldi skella á og ekki síður að það skyldi verða eins hatrammt
og raun bar vitni.“

Útlendingar fluttir frá Flateyri til að vinna á Ísafirði
– Nú eruð þið Básafellsmenn byrjaðir að flytja útlendinga

frá Flateyri til þess að vinna á nóttunni í rækjuvinnslu á
Ísafirði. Hvaða áhrif hefur slíkt á samskiptin við Verkalýðs-
félagið Baldur á Ísafirði?

„Eftir að verkfallinu lauk stóðum við frammi fyrir því að
neyðast til að tilkynna fólki um lokun fiskvinnslunnar hér í
Norðurtanganum. Þessi ákvörðun var óumflýjanleg.  Við gáfum
okkur nokkra mánuði eftir sameiningu fyrirtækjanna til þess
að reyna til hlítar hvort einhverjir möguleikar væru á því að

ekki lengur eftir þessum vaktavinnusamningum. Hér hefur
safnast upp mikið af hráefni sem annað hvort varð að fara að
vinna hér eða selja annað. Við tókum þá ákvörðun að vinna
það heldur hér heima og vinna tímabundið hefðbundna
næturvinnu í annarri verksmiðju félagsins. Á sama tímapunkti
ákváðum við að leggja niður í bili bolfiskfrystingu á Flateyri.
Í stað þess að segja upp fólkinu þar var einfaldast að færa það
til innan fyrirtækisins og flytja það hingað yfir á Ísafjörð,
þannig að til uppsagna þyrfti ekki að koma.

Staðreyndin er sú, sem betur fer, að hér á Ísafirði er ekki
atvinnuleysi og því get ég ekki séð að þetta eigi að hafa nein
áhrif á samskipti okkar við verkalýðshreyfinguna. Við skýrðum
formanni Baldurs frá þessari ákvörðun okkar og ég gat ekki
fundið að hann hefði neitt við hana að athuga, enda er þarna
um að ræða fólk sem vinnur samkvæmt þeim kjarasamningum
sem í gildi eru á svæðinu.“

Kjaftasögur um náungann
„Hins vegar urðum við varir við það, þegar þetta fór að

spyrjast út, að einstakir menn voru þá strax tilbúnir að koma af
stað þeim sögum að við værum að flytja þetta fólk nauðung-
arflutningum milli staða, ætluðum að smygla því í vinnu hér
og helst ekki að borga því nein laun. Þetta urðu ansi magnaðar
sögur á tímabili. Það er einn af meginlöstum þessa samfélags
hér, hversu óskaplega auðveldlega fólk tekur við svona óhróðri
um samborgara sína. Kjaftasögur um náungann eru það
auðveldasta sem hægt er að koma af stað hér. Við Básafells-
menn höfum ekki farið varhluta af því á undanförnum mán-
uðum.“

– Má ég þá spyrja um nokkrar fleiri sögur sem ég hef heyrt:
Er það rétt að Básafell sé dauðadæmt fyrirtæki? Er það rétt að
þið stjórnendurnir hafið allir keypt ykkur stóra jeppa? Er það
rétt að þú hafir verið í þann veginn að sprengja meirihlutasam-
starfið í bæjarstjórninni vegna persónulegra hagsmuna þinna
í Básafelli?

Stjórnendur Básafells hf. reknir?
„Já, þú mátt spyrja og ég skal svara. Okkur hefur þótt

leiðinlegt hvernig þessar sögur hafa gengið undanfarna mánuði.

halda uppi þessari fiskvinnslu hér. Við komumst að sömu
niðurstöðu og flestir aðrir, að landfrysting á mjög erfitt
uppdráttar. Á þeirri vinnslu hefur verið langvarandi tap og við
vorum tilneyddir að loka hér. Jafnframt ákváðum við að auka
rækjuvinnsluna hjá félaginu og koma þar á föstum vöktum
eins og tíðkast í öllum stærri rækjuverksmiðjum á landinu.
Þetta hefði gert það að verkum að við hefðum ekki þurft að
segja upp einum einasta starfsmanni og hefðum reyndar þurft
að ráða fleira starfsfólk. Því miður tókust ekki samningar um
slíkt. Verkalýðshreyfingin léði ekki máls á því að taka hér upp
vaktavinnusamninga á svipuðum nótum og annars staðar
gilda. Þess vegna urðum við að segja upp rúmlega 50 manns
um mánaðarmótin júní-júlí. Það er einhver ömurlegasta
ákvörðun sem nokkur stjórnandi í fyrirtæki þarf að horfast í
augu við, að þurfa að segja upp fólki. Sérstaklega var það
sársaukafullt í þessu tilfelli, því að þarna á meðal voru
starfsmenn sem höfðu unnið hjá þessum fyrirtækjum áratugum
saman, sumir jafnvel frá því áður en ég fæddist.

Lengi vel vorum við að vona að samningar tækjust, þannig
að til þessara uppsagna þyrfti ekki að koma. Það gekk hins
vegar ekki og flest af þessu fólki er nú hætt störfum hjá
fyrirtækinu. Sem betur fer virðast flestir hafa fengið vinnu
annars staðar. Síðan ákváðum við núna á dögunum að bíða

Ég gæti nefnt miklu fleiri. Í sögum fólks höfum við stjórnendur
Básafells hf. til að mynda verið reknir frá fyrirtækinu annan
daginn og verið að flytja úr bænum hinn daginn. Þetta hefur
gengið til skiptis. Jú, að Básafell sé dauðadæmt fyrirtæki.
Einhverjir menn hafa fróun af því að ganga hér um götur og
segja að Básafell sé dauðadæmt. Básafell hefur vissulega
ekki sannað sig ennþá, það er alveg ljóst. Slíkt gerir ekkert
fyrirtæki á einu ári.

Ég bendi á, að það er ekkert smáræðis verk sem menn
gengu hér í. Það er leitun að öðru eins átaki og gert var í
kringum sameiningu þeirra fyrirtækja sem mynda Básafell.
Þarna toguðust á ólíkir hagsmunir af ýmsum toga og við sem
vorum í þessu sameiningarstarfi vissum mætavel, að það
myndi seint skapa okkur vinsældir. Það þurfti að fækka í
yfirstjórnum, það þurfti að færa til fólk. Sums staðar breyttust
viðskipti. Okkur var ljóst að þetta myndi koma við hagsmuni
mjög margra, þannig að þetta yrði ekki til þess að afla
mönnum vinsælda. Hins vegar get ég fullyrt, að þessi vinna
hefur gengið ótrúlega vel, þó að eftir á að hyggja séu vissulega
einstök atriði sem menn hefðu hagað öðruvísi, hefðu þeir séð
hlutina fyrir. En við sem stjórnum þessu fyrirtæki höfum sagt,
að það muni taka allt þetta ár að koma hlutunum í rétt horf.
Undanfarna mánuði höfum við verið að skipuleggja landvinnsl-

Húsnæði Hraðfrystihússins Norðurtanga, sem deilur hafa staðið um að undanförnu.
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una. Núna stendur yfir endurskipulagning á skipastól félagsins
og við áætlum að þeirri vinnu ljúki fljótlega upp úr áramótunum.
Á því sviði standa yfir umfangsmiklar breytingar.“

Einu þröskuldarnir heimatilbúnir
„Við teljum að þegar kemur fram yfir áramótin verði komið

það útlit á fyrirtækið sem menn sjá fyrir sér í dag. Þá fyrst held
ég að menn geti farið að sýna verulega þann kraft sem ég er
sannfærður um að býr í Básafelli. Fyrr en þá finnst mér
ósanngjarnt að kveða upp dóma yfir þessu fyrirtæki. Ég bendi
á, að í allri þeirri vinnu sem unnin hefur verið við endurskipu-
lagningu á fjárhag þessa fyrirtækis hefur okkur alls staðar
verið tekið mjög vel. Við virðumst alls staðar hafa fullt traust
– nema kannski hjá þeim sem næst okkur standa. Ég segi það
fyrir mig, að maður bjóst við því að margir þröskuldar yrðu á
vegi okkar í þessari vinnu. En að einu þröskuldarnir sem við
höfum rekið okkur á skuli vera heimatilbúnir – það er nokkuð
sem við áttum ekki von á. Í allri þessari vinnu hefur það komið
okkur mest á óvart.“

Einkennileg umræða

– En jepparnir?
„Sjálfur keyri ég ekki á jeppa. Reyndar sé ég alltaf eftir

Pajeró-jeppanum sem ég átti. En mér hefur alltaf þótt það
einkennilegt, þegar umræðan um atvinnulíf og þróun vestfirskra
byggða er látin snúast um bifreiðaeign einstakra manna.“

Hugmyndirnar um að breyta
húsnæði Norðurtangans í skólahúsnæði

– Bæjarstjórnarmeirihlutinn og þínir eigin hagsmunir?
„Við skulum koma að því. Í vetur kviknaði sú hugmynd að

breyta Norðurtangahúsunum í skólahúsnæði. Ég held að ég
fari rétt með það, að sú hugmynd hafi fyrst komið fram þegar
Elísabet Gunnarsdóttir arkitekt var að vinna að deiliskipulagi
fyrir Eyrina. Hún kom hér í heimsókn og var að velta fyrir sér
framtíð rekstrar hér í Norðurtanganum og hvort uppi væru
óskir hjá okkur um aukið landrými fyrir reksturinn. Á þeim
tímapunkti var nánast búið að taka ákvörðun um að leggja af
þessa vinnslu hér. Í framhaldi af þeim tíðindum kviknaði sú
hugmynd innan bæjarkerfisins að breyta þessu húsnæði í
skólahúsnæði. Nokkrum mánuðum áður hafði fræðslunefnd
Ísafjarðarbæjar hafið vinnu við að fara yfir þá kosti sem fyrir
hendi væru til þess að komið yrði á einsetningu grunnskólanna
í Ísafjarðarbæ, sem við komumst ekki hjá frekar en önnur
sveitarfélög. Þessi vinna fræðslunefndar hefur því miður ekki
verið kynnt nægilega vel. Af einhverjum ástæðum hefur ekki
tekist að koma því nægilega vel á framfæri í bæjarfélaginu,
hversu viðamikið og gott starf fræðuslunefndin hefur unnið,
og það er kannski það versta. En það var samdóma álit allra í
fræðslunefnd, eftir að húsið hér hafði verið skoðað út frá
þessu sjónarmiði, að það myndi henta mjög vel fyrir þessa
starfsemi.

Bæjarstjórn samþykkti á sínum tíma samhljóða þá stefnu-
mótun fræðslunefndar, að kaupa skyldi húsnæði í nágrenni
grunnskólans. Í öllu þessu ferli hefur verið mikil samstaða. Á
síðustu metrunum virtist svo allt í einu koma upp einhver
meiningarmunur, sem hafði ekki orðið vart við áður, og á
endanum afgreiddi bæjarstjórn málið með þeirri ákvörðun
sem öllum er kunnug, að draga til baka kauptilboð sitt í hús
Norðurtangans og fara yfir þessi mál aftur.

Í framhaldi af því hef ég sagt, að ég sæi engin rök fyrir því
að kasta frá sér í einu vetfangi allri þeirri miklu vinnu sem
fræðslunefnd hefur unnið ágreiningslaust í þessu máli. Ég lét
orð falla á þá leið, að meirihluti bæjarstjórnar, sem færi að
hlutunum með þeim hætti, væri enginn meirihluti. Síðan hafa
menn farið yfir málin og ég trúi því að áfram verði haldið hinni
faglegu vinnu, þ.e. að kanna þá kosti sem fyrir hendi eru.
Núna hefur allt í einu komið inn í umræðuna að menn vilji
byggja nýtt og þá er sjálfsagt að kanna þann möguleika.“

Ekkert að óttast meðan unnið er með faglegum hætti
„Á meðan menn eru í þessari faglegu vinnu er ekkert að

óttast. Það eina sem ástæða getur verið til að óttast í þessu
máli, eins og svo mörgum öðrum sem að sveitarfélaginu snúa,
er að menn geri sér ekki fulla grein fyrir fjárhagsstöðunni. Það
vita allir sem vilja vita, að Ísafjarðarbær er mjög skuldsett
sveitarfélag og menn verða að taka ákvarðanir í samræmi við
það. Auðvitað væri gott að geta gert hina og þessa hluti, ef
menn ættu nóg af peningum, en það er nú einu sinni upphaf og
endir alls, að eiga fyrir hlutunum.“

Pólitískur styrkur minn ofmetinn

„Hver svo sem niðurstaðan verður í þessu máli, þá vona ég
bara að menn gleymi ekki hvernig við erum stödd fjárhagslega.
En að ég sé að huga að eigin hagsmunum í þessu máli, þá er
þess að geta, að jafnskjótt og það kom til tals að bærinn keypti
þetta húsnæði, þá tók ég þá ákvörðun að koma hvergi nálægt
afgreiðslu þess máls og enginn getur sagt um mig að ég hafi

ekki staðið við það. Ég hef hvergi setið fundi þar sem þessi
mál hafa verið rædd. Á hinn bóginn ber mér á endanum sem
bæjarfulltrúi að axla mína ábyrgð á rekstri sveitarfélagsins og
hlýt að taka mínar ákvarðanir í samræmi við það. Það er því
ekkert óeðlilegt að ég sem bæjarfulltrúi tjái mig um þessi mál,
en ég hef ekki komið nálægt afgreiðslu þeirra á nokkurn hátt.
Varðandi allt tal um það, sem maður hefur svo sem heyrt í
bland við aðrar sögur, að þetta mál sé runnið undan mínum
rifjum, þá vil ég nú segja, að þar er pólitískur styrkur minn
ofmetinn.“

Ekki á leiðinni að sprengja meirihlutann

– Þú hefur þá ekki verið að hugleiða það undanfarið, að
sprengja meirihlutann...

„Nei, vissulega ekki. Á meðan sá meirihluti sem nú er
starfar á faglegum nótum, þá sé ég enga ástæðu til að vera að
sprengja eitt eða neitt. Það samstarf sem við erum nú í hefur
að mörgu leyti gengið mjög vel og það síðasta sem okkur
vantar á þessu svæði er að fara að efna til einhverra pólitískra
illinda. Við Ísfirðingar höfum fengið alveg fullan skammt af
slíku á undanförnum árum. Ég sé engin efni til neinna pólitískra
styrjalda um stjórn bæjarfélagsins.“

Spennandi verkefni bíða nýrrar bæjarstjórnar

– Nú líður senn að nýjum kosningum til bæjarstjórnar.
Hyggur þú á áframhaldandi setu í bæjarstjórn?

„Þetta er spurning sem alls ekki er tímabært að svara í dag.
Ég held að lengra verði að líða áður en ég tek ákvörðun um
það. Ég leiddist út í þetta af hálfgerðri slysni á sínum tíma og
er nú búinn að sitja í bæjarstjórn bráðum fjögur ár, allan
tímann í meirihluta. Við höfum komið mjög mörgum málum
í gegn, þó að sameining sveitarfélaganna standi þar auðvitað
upp úr. En það er afar tímafrekt að sitja í sveitarstjórn og erfitt
samhliða öðru tímafreku starfi. Hins vegar bíða spennandi
verkefni við rekstur bæjarfélagsins á komandi árum. Sveitar-
stjórnarmenn eiga t.d. eftir að sanna sig við rekstur grunn-
skólanna. Það er verkefni sem verður mjög spennandi að
fylgjast með á næstu árum. Bættir skólar hér á svæðinu verða
að vera eitt af forgangsverkefnum Vestfirðinga. Þar þurfum
við að sýna miklu meira frumkvæði en við höfum gert. Í fullri
hreinskilni sagt hef ég enga ákvörðun tekið um það, hvort ég
gef kost á mér áfram í bæjarstjórn.“

Prófkjör hjá Sjálfstæðisflokknum?
– Nú hefur engin ákvörðun verið tekin um það í þínum

flokki, hvort efnt verður til prófkjörs hér í Ísafjarðarbæ. Í
Reykjavík hefur þegar verið ákveðið að viðhafa prófkjör.
Hver er skoðun þín á þessu?

„Mér finnst liggja í augum uppi að hér verði haldið prófkjör,
þótt ekki hafi enn farið fram nein formleg umræða um það.
Reyndar hef ég verið lítið hrifinn af prófkjörum gegnum
tíðina, því að oft hafa þau skapað fleiri vandamál en þau hafa
leyst. Málið en hins vegar það, að ekki hefur verið fundin nein
leið sem fólki hugnast almennt betur. Aðstæðurnar voru reyndar
mjög sérstakar fyrir kosningarnar í fyrravor, þegar sveitarfé-
lögin voru sameinuð. Umræðan var þá í þeim anda, að menn
vildu láta það fólk sem áður hafði verið kosið á hverjum stað
halda starfinu áfram í sameinuðu sveitarfélagi. Niðurstaðan

hjá okkur sjálfstæðismönnum varð einmitt sú, að hafa ekki
prófkjör við þær aðstæður, heldur að stilla saman því fólki
sem hafði unnið að sameiningunni. Hugað var að því sem
alltaf hlýtur að vera sérlega mikilvægt við stofnun nýs
sveitarfélags, að allir hlutar þess hefðu sína fulltrúa. Í heildina
finnst mér hafa tekist ágætlega til við uppstillingu á listann hjá
okkur.

Nú er þetta hins vegar farið að slípast og sveitarfélagið
orðið ein heild og vonandi hafa menn sýnt fram á það, að
einstakir hlutar sveitarfélagsins þurfa ekki að hafa neinar
áhyggjur af sinni stöðu. Þess vegna finnst mér eðlilegast að nú
verði prófkjör um uppstillingu á lista.“

Bæjarstjórinn og stjórnarformennskan í Samherja

– Í dálki Stakks í Bæjarins besta í síðustu viku kom fram
gagnrýni á það, að bæjarstjórinn á Ísafirði skuli jafnframt vera
stjórnarformaður í Samherja. Hvaða skoðun hefur þú á því
máli?

„Því er fljótsvarað. Ég hefði ekki gerst stjórnarformaður
Samherja í sporum Kristjáns. Hann fékk hins vegar heimild til
þess frá forystumönnum þeirra flokka sem standa að meirihluta
bæjarstjórnar og hafði fullt traust þeirra. Ég taldi þetta óheppi-
legt fyrir mann í hans stöðu. En þetta varð einfaldlega niður-
staðan og við því er í sjálfu sér ekkert að gera. Ég hef ekki
orðið var við það hingað til, að þetta hafi á nokkurn hátt komið
niður á störfum hans sem bæjarstjóra. Og ég vil segja varðandi
þau blaðaskrif, sem átt hafa sér stað undanfarið um meinta
hagsmunaárekstra hans, að mér finnast þau ákaflega ómerkileg.
Þeim hefur ekki fylgt hinn minnsti rökstuðningur um að þetta
hafi skaðað starf hans sem bæjarstjóra á nokkurn hátt. Á
meðan svo er ekki finnst mér ekki nokkur ástæða til að taka
þetta mál upp. Mér finnst Kristján Þór hafa staðið sig ákaflega
vel í sínu starfi sem bæjarstjóri og þetta einstaka mál breytir
engu um það.“

Fólk með sjálfstæðar skoðanir

– Er það rétt, að upp hafi komið á liðnum mánuðum og
misserum nokkur alvarleg ágreiningsmál innan bæjarstjórnar-
flokks Sjálfstæðisflokksins, þannig að við hafi legið að upp úr
syði?

„Ég hef vissulega ekki mikla reynslu í stjórnmálum, enda er
þetta aðeins fjórða árið mitt í bæjarstjórn, þannig að ég hef
ekki mikinn samanburð. Hitt leyndist engum sem sáu
framboðslistann okkar fyrir síðustu kosningar, að þar var í
efstu sætunum kröftugt fólk sem hefur verið þekkt fyrir flest
annað en lítillæti eða undanslátt. Það hefur ekkert breyst. Í
annan stað fylgja sameiningu sveitarfélaga mjög mörg álitamál.
Það er alveg rétt að við höfum oft tekist á um hlutina, en ég hef
aldrei orðið var við annað hingað til en að menn hafi getað sest
niður og leyst vandamálin í fullu bróðerni. Hins vegar höfum
við engan samanburð í þessum efnum í bæjarstjórninni núna.
Sjálfstæðisflokkurinn er auk Funklistans eini flokkurinn sem
á fleiri en einn bæjarfulltrúa. Því hljóta skoðanaskipti fimm
bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að vekja meiri athygli en
eins manns tal annarra flokka. Ég verð að segja að mér finnst
það nú frekar vera styrkur flokks að þar skuli geta hvesst á
stundum og hef hreint ekkert við það að athuga“, segir Halldór
Jónsson.

Hlynur Þór Magnússon.

„Kjaftasögur um náungann eru það auðveldasta sem hægt er að koma af stað hér. Við Básafellsmenn höfum ekki farið
varhluta af því á undanförnum mánuðum,“ segir Halldór Jónsson.
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Sigurður Aðalsteinsson, flugrekstrarstjóri FÍ skrifar

Athugasemdir við skrif
Hálfdáns Ingólfssonar

Hálfdán Ingólfsson, flug-
maður á Ísafirði hefur skrifað
grein, sem birtist í Bæjarins
besta 10. september s.l. Þar
sem málið varðar starfsemi
Flugfélags Íslands og skrif
Hálfdáns byggja ekki á réttum
upplýsingum, tel ég mig knú-
inn, sem flugrekstrarstjóri F.Í.
til þess að koma veigamiklum
leiðréttingum á framfæri.

Í fyrsta lagi eru mest öll
skrif um atburðinn í Ísafjarð-
ardjúpi eftir aðra en talsmenn
Flugfélags Íslands, eins og
efnistökin bera með sér. Fé-
lagið hefur ítrekað, en árang-
urslítið, reynt að benda á að
ekki megi tengja atburðinn
landfræðilegum eða veður-
farslegum aðstæðum í næsta
nágrenni flugvallarins inni í
Skutulsfirði. Því miður leggst
Hálfdán enn á sömu sveif og
margir aðrir og vekur sjálfur
athygli á misvindi og þrengsl-
um Skutulsfjarðar. Það er
einnig mjög leitt til þess að

vita að Metro-flugvélar hafa
nánast verið dæmdar ónot-
hæfar, þótt ekkert bendi til
þess að aðrar vélategundir
hefðu sloppið betur úr þessari
raun.

Upplýsingar Hálfdáns af
flugritanum eru alrangar og
þykir mér leitt að Hálfdán hafi
myndað sér skoðun, sem ekki
byggir á staðreyndum. Hvorki
var álag á flugvél eða farþega
jafn mikið og hann telur, né
heldur upplýsingarnar um
flughraðann réttar. Flugvélin
náði aldrei að minnka hraðann
svo að hætta væri á ofrisi og
mesti hraði fór aldrei yfir
hámarkshraða.

Metro-flugmenn eins og
aðrir eru þjálfaðir í að bregðast
við ofrisi. Eftir að byrjandi
hefur tileinkað sér rétt við-
brögð tekur ekki nema 500
fet að ná fullhlaðinni Metro-
vél út úr ofrisi. Báðir flug-
mennirnir höfðu hlotið sína
þjálfun í vor og voru þegar

komnir með talsverða reynslu
á Metro-flugvélarnar, þegar
atvikið átti sér stað. Flugstjór-
inn er þar að auki þaulreyndur
í flugi tveggja hreyfla flugvéla
með bækistöð í Vestmanna-
eyjum um árabil. Þar hefur
hann kynnst mest öllu, sem
íslenskt veðurfar hefur upp á
að bjóða. Þegar það er auk
þess haft í huga, að Metro-
flugvélin fór a.m.k. tvisvar
sinnum í gegnum mikla og
óviðráðanlega hækkun og
síðan lækkun er augljóst að
atburðarásin verður ekki rakin
til ofriss og verður að telja
útilokað annað en að sterkir
utanaðkomandi kraftar hafi
verið að verki.

Hálfdán útilokar, að um-
ræddan dag hafi getað verið
skilyrði fyrir stórkostlegu
upp- eða niðurstreymi í Ísa-
fjarðardjúpi. Við sem höfum
flogið allan okkar starfsaldur
vitum flestir að ekki er nokk-
urn tímann á vísan að róa,

þegar móðir náttúra er annars
vegar. Sameiginlega höfum
við komið upp eins konar
gagnabanka, sem enn er ann-
að slagið að bætast í. Rann-
sóknarnefnd flugslysa er að
safna öllum hugsanlegum
gögnum, sem varpað gætu
ljósi á umrætt atvik. Meðal
annars hefur nefndin óskað
eftir skýrslu frá Veðurstofu
Íslands um hugsanleg áhrif
vinda og fjallabylgja yfir Ísa-
fjarðardjúpi laugardaginn 16.
ágúst og er skýrslunnar að
vænta á næstunni.

Álit fagmanna á borð við
Hálfdán, er ætíð vel þegið, ef
það er byggt á réttum upplýs-
ingum og komið á framfæri
við rétta aðila. Ég tel þó ekki
að fjölmiðlar séu heppilegur
vettvangur fyrir slík heilræði.

Akureyri, 11. sept. 1997,
Sigurður Aðalsteinsson,

flugrekstrarstjóri.

Uppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar

Húsfyllir var á uppskeruhátíð Boltafélags
Ísafjarðar sem haldin var í Félagsheimilinu
í Hnífsdal á laugardag. Á hátíðinni var knatt-
spyrnuvertíðin gerð upp, veittar voru viður-
kenningar fyrir prúðmennsku í leik, fram-
farir og viðleitni auk þess sem knattspyrnu-
menn ársins voru kjörnir í karla- og kvenna-
flokki. Knattspyrnukona ársins var valin
Anna Soffía Sigurlaugsdóttir og Sólberg
Ásgeirsson var kjörinn knattspyrnumaður
ársins 1997.

Eftirtaldir krakkar fengu viðurkenningar
á uppskeruhátíðinni fyrir prúðmennsku á
keppnistímabilinu: Rakel Helena Kristjáns-
dóttir, Drífa Guðmundsdóttir, Áslaug Inga
Barðadóttr, Heiðar Kristinsson Lyngmó,
Einar Birgisson, Einar Birkir Sveinbjörns-
son, Pétur Þ. Gunnarsson og Kristján Gunn-
arsson. Þá fengu eftirtaldir krakkar viður-
kenningar fyrir framfarir og viðleitni: Pálína
Jóhannsdóttir, Brynja Ólafsdóttir, Tinna
Hermannsdóttir, Atli Kristinsson, Karvel
Pálmason, Pétur Gestsson, Einar Ási Guð-
mundsson, Steinþór Jón Gunnarsson og
Ásgeir Gíslason.

Daginn áður en uppskeruhátíðin fór fram
var gengið frá ráðningu á yfirþjálfara
félagsins fyrir næsta keppnistímabil. Sá sem
fyrir valinu var, er Zelzko Sankovic, en
hann mun stjórna þjálfun á öllum knatt-
spyrnuflokkum félagsins. Aðstoðarþjálfari
hans verður Heiðar Birnir Torleifsson.

Anna Soffía og Sólberg
knattspyrnumenn ársins

Anna Soffía Sigurlaugsdóttir var kjörin knattspyrnukona BÍ’88 fyrir árið
1997. Ljósmyndir: Reynir Helgason.

Húsfyllir var á uppskeruhátíð Boltafélags Ísafjarðar sem haldin var í
Félagsheimilinu í Hnífsdal á laugardag.

Uppsagnir grunn-
skólakennara

Grunnskólinn er nú komin á hendur sveitarfélagannna. Sú
ráðstöfun var þáttur í því að auka sjálfsforræði þeirra með
flutningi verkefna frá ríki til sveitarfélaganna. Sú þróun er rétt
hugsuð. Sveitarstjórnir eru það stjórnsýslustig sem standur
kjósendum næst. Jafnframt er nauðsynlegt að sveitarfélög stækki
og þeim fækki verulega. Sveitarfélögum hefur fækkað nokkuð
síðustu árin. Nauðsyn ber til að þeim fækki enn og þau stækki og
styrkist. Greinilegt er að miklar breytingar eru að gerjast með
íslenzku þjóðinni undir lok tuttugustu aldarinnar, þótt ekki séu
þær neitt viðlíka þeim breytinmgum sem urðu fyrir rúmri öld. Þá
flykktist stór hópur þjóðarinnar til Vesturheims, Kanada og
einnig til Bandaríkjanna. En sú þróun sýnist stöðug að fólki
fækki á landsbyggðinni og það flytji til Reykjavíkur og nágrennis.

Ekki er nokkur vafi á því að fólk telur sig sækja fjölbreyttara
mannlíf í fjölmennið. Hvort það stenst að öllu leyti skal látið
liggja milli hluta hér og nú. En um leið óttast þeir sem búa á
landsbyggðinni veikari stöðu sína. Því færri sem
eftir sitja þess lakari tækifæri hugsa margir. Löngu
má vera orðið ljóst að fjöldi þingmanna á
landsbyggðinni hefur engin úrslitaáhrif á þróun
byggðar. Krafturinn sem býr í íbúunum
sjálfum mun ráða mestu um framtíðina
ásamt styrk atvinnulífs. Svo má ekki
gleyma því að til er fólk sem lætur
sig litlu varða um byggð utan
Reykjavíkur. Þeim er hollt að
minnast þess að fækki fólki á
landsbyggðinni mun störfum í
Reykjavík jafnfrmat fækka.

Alvarlegir örðugleikar blasa við
sveitarfélögum í  upphafi skólaárs.
Ósamið er kaup og kjör grunn-
skólakennara. Nú hafa kenn-
arar byrjað að segja upp starfi
í hópum. Á Ísafirði hafa 20
kennarar sagt starfi sínu lausu.
Reyndar er það athyglisvert að
til uppsagna virðist fyrst og
fremst gripið utan Reykjavíkur. Sveitarstjórnum er mikill vandi
á höndum. Kennarar munu brátt ganga til atkvæðagreiðslu um
verkfall.

Uppnám grunnskóla á Ísafirði
Við þessar aðstæður byrjar skólaár barna um allt land.

Leikskólakennarar standa einnig í kjarabaráttu og hafa boðað
verkfall næsta mánudag, 22. september. En jafnframt segjast
þeir munu halda uppi kröftugri vekfallsvörslu. Ekki er það
öfundsvert að standa í sporum sveitarstjórnarmanna fremur en
kennara og leikskólakennara. Öllum má vera það ljóst að launamál
hins opinbera og reyndar almennt þarfnast endurskoðunar við.
Verkföll færa engum neitt. Hollt væri að hugsa til þess að heil
kynslóð fólks er að alast upp við það, að verkföll kennara séu
eðlilegur hluti af skólagöngu þess. Þvílíkt og annað eins getur
ekki gengið. Lausnin virðist þó ekki í sjónmáli. Kennarar eru
þreyttir á lágum launum sínum. Flestir geta unnt þeim betri
launa, en þá verða þeir líka að hætta öllum feluleik með vinnutíma
sinn. Hvort sem það hefur við rök að styðjast eða ekki, þá er það
svo að almenningur veit ekki betur en vinnutími þeirra sé
tveimur mánuðum skemmri á ári en annarra launamanna.

Við þessar aðstæður kemur það eins og köld vatnsgusa í andlit
foreldra grunnskólabarna á Ísafirði, að allt sé uppnámi vegna
húsnæðismála grunnskólans. Fyrir all mörgum vikum var að því
spurt á þessum vettvangi í tengslum við útkomu skattskrár hvort
almenningur, kjósendur, vildu að fulltrúar þeirra í bæjarstjórn
settu skattpeningana í frystihús til þess að láta börn ganga þar í
skóla. Af umfjöllun um kaup Ísafjarðarbæjar á frystihúsi Norður-
tanga h.f. fyrir eldri bekki grunnskóla má ráða að kjósendur séu
lítt hrifnir. Nú skal því ekki haldið fram á þessu augnabliki að
hugmyndin sé alvond. En af hálfu bæjarráðs er hún illa unnin,
illa kynnt og gleymst hefur að fjalla um hana með eðlilegum
hætti í bæjarstjórn, sem er margklofin í málinu. Eini meirihlutinn
innan bæjarstjórnar, sem til er í málinu, er á móti því. Borgara-
fundurinn var ótrúlega illa tímasettur. Tveimur dögum áður en
til stóð að afgreiða málið í bæjarstjórn var hann haldinn. Um það
má margt segja. Eitt stendur þó upp úr. Ekki stóð til að skiptast
á skoðunum og fara eftir því sem borgararnir vildu leggja til
máls. Sú niðurstaða verður ráðin af hinum skamma tíma á milli
fundanna. Svona mikilvægar hugmyndir og breytingar á að
vanda miklu betur og kynna, ekki síst innan bæjarstjórnar.

Fækkun sveitarfélaga og sveitarstjórnir
Sveitarfélögum hefur fækkað á rúmum tíu árum úr 223 í 165.

Þau eru nú álíka mörg og árið 1703, fyrir nærri þremur öldum. Ef
sameining verður samþykkt í boðuðum kosningum á Austur- og
Norðurlandi gætu þau orðið 158 í kosningum eftir 8 mánuði.
Nauðsynlegt er að þeim fækki um að minnsta kosti 100 á næstu
árum. Þá verður hugsanlegt að hæfileikafólk hafi meiri áhuga á
að bjóða sig fram til sveitarstjórna og því verði gert kleift að
sinna störfum í umboði kjósenda á annan hátt en sem algeru
frístundastarfi. Kannski mun sú hagræðing bæta skólamál, laun
kennara og margt fleira.

Stakkur
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Þegar vellíðanin
er voðinn vís

ókeypis smáauglýsingarókeypis smáauglýsingar
kaup & sala

Sólgata 11 • 400 Ísafirði
Sími 456 5091

TILBOÐ
Gervihnattadiskur með

móttakara, afruglara og LNB
aðeins 79.900,- stgr

ÚTSALA
Celine Dion  999-, Live 1.499-,
OP8 1.499- Tom Waits 999-, ofl.

Allir nýjustu geisladiskarnir
Megaslög, Mono, Sarah

Mclachlan, Sweet 75, Slade,
Alkaholics, Lori Carson, Forest

For The Trees, PPpönk, Mommy-
heads. Eigum einnig von á Joga

með Björk

Satt fréttir
NÝ RÁS

Sky entertainment

TV S
European PGA Golf Tour frá

fimmtudegi til sunnudags

kaup & sala Hnífsdælingurinn Páll Halldórsson stefnir langt í rallin

Þegar vellíðanin
er voðinn vís

Hann hefur verið með bíla-
dellu frá ellefu ára aldri, eða
allt frá því hann fékk að aka
Willis-jeppanum hans Hjálm-
ars í Hrauni í Hnífsdal. Hann
hefur fylgst með akstursíþrótt-
um frá unga aldri og keppt í
hinum ýmsu akstursíþróttum
frá árinu 1988. Hann ók vöru-
flutningabifreið milli Bolung-
arvíkur og Reykjavíkur um
átta ára skeið, og þá oftast á
löglegum hraða og í dag ekur
hann einum kraftmesta bíl
landsins, Mitsubishi Lancer,
sem gefur honum allt að 450
hestöfl og 240 km hámarks-
hraða. Hann er spennufíkill,
elskar hraða, en jafnframt er
hann varkár því fjölskyldan
er honum mikilvægari en allt
annað. Hann heitir Páll Hall-
dór Halldórsson og er 33ja
ára Hnífsdælingur, sonur
hjónanna Sigrúnar Jónu Sig-

urðardóttur og Halldórs Frið-
bjarnarsonar. Fyrir stuttu tók
Páll og aðstoðarökumaður
hans, Jóhannes Jóhannesson
þátt í hinu árlega Kumo-ralli
og höfnuðu þeir félagar í
þriðja sæti. Í samtali við blað-
ið sagðist Páll stefna á sigur í
síðasta ralli ársins sem verður
haldið á laugardag auk þess
sem hann stefndi að því að
keppa erlendis á næsta ári.
Blaðið sló á þráðinn til Páls á
föstudag og spurði hann fyrst
hvenær áhugi hans á bílum
hefði vaknað.

,,Það var þegar ég var ellefu
ára púki. Þá fékk ég að aka
Willis-jeppanum hans Hjálm-
ars í Hrauni, fékk algjöra dellu
og þá var ekki aftur snúið. Ég
hélt síðan áfram að fylgjast
með akstursíþróttum og byrj-
aði að keppa árið 1988, þá 24
ára gamall. Að vísu fékk ég

visst ,,kikk” út úr því að keyra
flutningabílana hjá Ármanni
Leifssyni, en hjá honum
starfaði ég um átta ára skeið
og ók rúmlega milljón kíló-
metra auk þess sem ég var
með mótorhjóladellu um tíma.
Það má því segja að líf mitt
hafi snúist um bíla og allt sem
þeim við kemur frá unglings-
aldri.”

Með 450 hestöfl
milli fótanna

-Hvað er það sem gerir
rallý-íþróttina svona spenn-
andi?

,,Það er númer eitt, tvö og
þrjú hraðinn. Með tilkomu
nýja bílsins bætist keppnis-
harkan við því nú stefnum við
á fyrsta sæti í hverri keppni í
stað þess að vera bara með.
Þetta snýst allt um að vera

bestur. Í Kumo-rallinu fór ég
mest í 240 km hraða, sem er
ansi hratt, en meðalhraðinn
var ekki nema 110-115 km.,
sem er bara dól, enda þá ekið
um mjög krókótta vegi. En,
þegar maður er kominn yfir
200 km hraða, fer manni að
líða vel,” sagði Páll. Hann
hefur margsinnis unnið rallý-
kross-keppnir og keppni í ís-
akstri auk þess sem hann er
margfaldur Íslandsmeistari í
ökuleikni.

Áður en Páll fékk nýju
bifreiðina ók hann á Subaru
og Suzuki Swift, kraftmiklum
bílum á þeirra tíma mæli-
kvarða. Nýja bifreiðin, sem
er sérsmíðuð fyrir þá félaga
er af gerðinni Mitsubishi
Lancer, er toppbíll á íslenskan
mælikvarða og einn sá öflug-
asti á landinu í dag. Hann er
með um 300 hestafla vél, sem

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

Fasteignaviðskipti
Erum með til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

Aðalfundur
Aðalfundur Styrktarfélags fatlaðra á

Vestfjörðurm verður haldinn þriðjudaginn
23. september á Hótel Ísafirði kl. 21:00.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.
Kosning stjórnar.
Önnur mál.

Stjórnin.

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

Til sölu
Nýr sumarbústaður með svefnlofti, 24m²,

er til sölu og sýnis að Seljslandsvegi 78.
Bústaðurinn selst til flutnings og án lóðar-

réttinda. Verð kr. 1.200.000,-

BOLUNGARVÍKURDEILD

Aðalfundur
Aðalfundur Bolungarvíkurdeildarinnar

verður haldinn mánudaginn 22. september
kl. 20:30 í Slysavarnarhúsinu við Hafnargötu.

Venjuleg aðalfundarstörf.
Afhending nýs sjúkrabíls.

Stjórnin.

Áskrifendur!
Vinsamlegast greiðið áskriftargjöldin sem fyrst

Til sölu eru fjögur BFGoodrich
jeppadekk. Stærð 32" X 11,50
R15LT. Aðeins hefur verið ekið á
þeim í einn vetur. Upplýsingar gefur
Sigurjón í síma 456 4277.

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

Til sölu nýleg negld 33" Hankook
jeppadekk á sex gata breikkuðum
Whitespoke felgum. Upplýsingar í
síma 456 3217

Til sölu haglabyssur! Remington
pumpa 870 Expresso og Remington
Wingmaster 870 pumpa. Upplýs-
ingar í síma 456 7545, á kvöldin.

Til sölu MMC Lancer árgerð 1986,
ekinn 148 þús. km. Nýskoðaður,
dráttarkúla. Einnig mikið af vara-
hlutum í Subaru ´82. Upplýsingar í
síma 434 1166 eða 852 7544

Til sölu vetrardekk 175/70, 13", á
Subaru felgum - lítið notuð. Upplýs-
ingar í síma 456 3707

Sex manna fjölskylda óskar eftir
að taka á leigu 5-6 herbergja íbúð
eða einbýlishús í a.m.k. þrjú ár.
Upplýsingar í síma 456 5042, Valdís
og Stefán.

Til sölu Suzuki TS-70 bifhjól,
árgerð 1988. Kraftpúst, kraft-
blöndungur og kraftkveikja. Lítur
vel út. Upplýsingar í síma 456 7422

Til sölu sturtuklefi, sturtubotn
og blöndunartæki á 15 þúsund
krónur. Upplýsingar í síma 456 7481

Til sölu Toyota Cressida ́ 80, ekinn
270 þúsund km. Þarfnast smá
lagfæringar. Upplýsingar í síma 456
6184, eftir kl. 17. Gísli.

Til sölu Nissan Kingcab pickup,
árgerð 1992. Upplýsingar eru veittar
í síma 892 1435

Kennsla! Vantar einhvern góðan til
að kenna mér íslensku. Upplýsingar
í síma 456 5096, eftir kl. 20.

Til sölu fjórar felgur undir Skoda
Felecia með nagladekkjum. Upplýs-
ingar í síma 456 4283, Smári.

Til sölu hitatúpa með spíralkút.
Upplýsingar eru veittar í síma 456
4256, á kvöldin.

Til sölu eða leigu Hjallabyggð 9,
Suðureyri. Upplýsingar í síma 567
6217 eða 897 6183

Til sölu Toyota Touring ´90, með
sóllúgu, dráttarkrók og rafmagni í
rúðum. Tilboð óskast. Upplýsingar í
síma 456 7237

Til sölu fjögur vetrardekk, Han-
kook 198/75, 14" Upplýsingar í síma
456 3260, eftir kl. 19.

Til sölu eða leigu er Sætún 6 á
Suðreyri. Upplýsingar í síma 431
3248, eftir kl. 20.

Til sölu fjögur nagladekk, 175x13.
Verð kr. 12.000. Upplýsingar í síma
456 3884

Til sölu eða leigu er falleg 80m² 3ja
herbergja íbúð að Stórholti 11.
Verð. 5.900.000,- Mjög gott útsýni.
Íbúðin er laus. Upplýsingar í síma
456 4727.

Til sölu er einbýlishúsið að
Þuríðarbraut 8, Bolungarvík.
120m² + 30m² bílskúr. Staðsett á
góðum stað, stutt í sund og skóla.
Upplýsingar í síma 456 7445

Óska eftir húsgögnum og öllu í
búið. Helst gefins eða ódýrt. Upplýs-
ingar í síma 456 8333

Óska eftir ódýru fjórhjóli, t.d.
Suzuki LT-80. Upplýsingar í síma
456 2038, eftir kl. 20, Jakob.

Píanó óskast til kaups. Upplýs-
ingar í síma 456 7418, eftir kl. 19.

Bráðvantar rafmagnsofna, helst
gefins. Upplýsingar í síma 456 7471,
Sigríður eða Eggert.

Til sölu Toyota Touring ́ 91, ekinn
aðeins 25 þúsund km. Góður bíll.
Upplýsingar í síma 456 7160 eða
456 7270

Hæ fyrrverandi Bakkastarfs-
fólk! Hinn árlegi haustfagnaður
verður haldinn laugardagskvöldið
27. sept. Upplýsingar og miðasala
hjá Diddu í síma 456 5360 á kvöldin,
og hjá Ósk á morgnana í Bakka,
Hnífsdal. Mætum öll hress og hittum
gamla félaga.

Til leigu er 3ja herbergja íbúð á
Engjavegi. Allar nánari upplýsingar
veitir Jón Oddur í síma 456 5232.

Til sölu yfirbyggð Toyota Hilux
´84, með bilaða vél, annað kram
nokkuð gott og margt endurnýjað.
Meðfylgjandi 31" sumardekk og 33"
vetrardekk. Einnig getur selst með
Hilux ´85 með góðri lítið ekinni
díselvél, en lélegu boddíi. Upplýs-
ingar í síma 456 3450 eða hs. 456
6216, Sturla.

Slysavarnakonur! föndrið byrjar
á laugardaginn kl. 14. Nefndin.

Til sölu íbúðin að Skólastíg 21,
Bolungarvík. Íbúðin er nýstandsett.
Laus nú þegar. Upplýsingar í síma
456 7265

Til sölu raðhús í Bolungarvík.
Húsið er 230m² að stærð með
innbyggðum bílskúr og sólskála.
Skipti á Reykjavíkursvæðinu koma
til greina. Upplýsingar eru veittar í
síma 456 7523

Til leigu frá 1. okt., 3ja herbergja
íbúð í Stórholti. Upplýsingar í síma
456 5045, eftir kl. 17.

Til sölu er 222 BRNO með span-
gikk og góðum sjónauka, skipti
möguleg á hálfsjálvirkri haglabyssu.
Upplýsingar í síma 456 6258 eftir
kl. 23:00.

Til sölu Lancer 4X4 ́ 87. Skemmd-
ur eftir árekstur. Upplýsingar eru
veittar í síma 456 4095

Þeir sem eiga diska og/eða annað
sem þarf að ná í, vegna uppskeru-
hátíðarinnar í Grunnskólanum,
þá verður skrifstofa BÍ opin kl. 20-
21 þ. 17. sept. í Norðurtanganum.
Einnig verðum við með sölu á BÍ
göllum er komu 15. ágúst og voru
pantaðir. Unglingaráð BÍ.

Ungt par óskar eftir íbúð til leigu.
Upplýsingar í síma 456 8141
Guðrún, eða 456 6184 Gísli.

Til sölu mjög lítið notuð fjalla-
reiðhjól. Upplýsingar í síma 456
3915, eftir kl. 19, Ólafur.

Íbúð til sölu í Reykjavík! Mjög
góð 3ja herbergja íbúð, 80m² með
aukaherbergi í kjallara í nýviðgerðu
og máluðu húsi, þvottaherbergi og
búr inn af eldhúsi. Laus nú þegar.
Upplýsingar í síma 568 6205

Til leigu 2ja herbergja íbúð á
Eyrinni, frá 1. okt. n.k. Upplýs-
ingar í síma 456 4075

Til sölu er Charvel bassagítar og
Gibson Thunderbird bassagítar.
Upplýsingar í síma 456 7062 til kl.
22 á fimmtudag og kl. 18. á
sunnudag.

Til sölu hvít hillusamstæða með
glerskáp á kr. 15 þúsund. Einnig
kvenmannsreiðbuxur nr. 37. Upp-
lýsingar í síma 456 7467

Til sölu norðurhelmingur húss-
ins Fjarðarstræti 38. Þrjár hæðir
og kjallari á eignarlóð ( þrjár íbúðir)
Verðhugmynd 7-8 milljónir króna.
Upplýsingar í síma 456 3836 eða
456 3785

Til sölu hillusamstæða, tvær
einingar. Upplýsingar í síma 456
5423

Til sölu Honda Civic ´88. Á sama
stað óskast ódýr ísskápur og sófi.
Upplýsingar veitir Hjálmar í síma
456 6276

Til sölu heyrúllur. Upplýsingar í
síma 456 4201

Til sölu fjögurra hesta hesthús í
Bolungarvík. Ný uppgert. Upplýs-
ingar í síma 555 3527, á kvöldin og
um helgar eða 456 7153

Til sölu 120m² efri hæð að Híðar-
vegi 29. Upplýsingar í síma 456
3693

Erum með nýju línuna frá Aiwa, ótrúlegt verð!
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n hverfur

Ráðgjafi frá Clinique
verður í versluninni
dagana 19. og 20.

september.

Hljómar það ótrúlega?
Ekki að okkar mati. Sjáðu til, milljónir kvenna um allan heim

nota og elska 3ja þrepa húðumhirðukerfið frá Clinique.
Ástæðan er eins einföld og árangurinn er góður. Við
getum ábyrgst að þú fáir fallega og heilbrigða húð.

Ráðgjafinn er við allan sólarhringinn
http://www.clinique.com

Við ábyrgjumst  heilbrigða húð

Fallegar töskur sem innihalda
3ja þrepa húðumhirðukerfið

í ferðastærðum

nu

n hverfur

með sérstökum stillibúnaði er
hægt að ná 450 hestöflum úr.
Á vélinni er sérstakur búnaður
sem veldur því að forþjappan
er alltaf á fullum snúningi og
tapar vélin því ekki afli milli
gírskiptinga og því heyrast oft
sprengingar aftur úr pústinu,
sérstaklega á krókóttum veg-
um. Þá er í bílnum ýmis auka-
búnaður sem gerir hann að
fyrsta flokks keppnisbíl. En
hvað kosta öll herlegheitin?

Níu milljóna króna ökutæki

,,Upprunalegt verð bílsins
fyrir breytingu er um þrjár
milljónir króna. Síðan kom
kostnaður við breytingar og
fyrir þá varahluti sem fylgdu
auk tolls á allt saman. Heildar-
kostnaðurinn er því um níu
milljónir króna, sem er dágóð
upphæð.” Þeir félagar Páll og
Jóhannes hafa stofnað fyrir-
tæki um rekstur bílsins, Jópal
ehf., og hefur það gert sam-
starfssamning við fjölda fyrir-
tækja, en án stuðnings þeirra
sem og fjölmargra einstakl-
inga, er útgerð sem þessi
ómöguleg að sögn Páls.

,,Stuðningur fyrirtækja og
einstaklinga munar öllu fyrir
okkur, því við Jóhannes erum
langt því frá að vera efnaðir
menn og þetta er ekki tekið af
eldhúspeningunum. Við höf-
um greitt söluaðilanum verð
bílsins, en skuldum aftur á
móti Búnaðarbankanum, sem
er einn aðalstyrktaraðili okkar,
um 70% af verðinu. Þá fjár-
hæð greiðum við á þremur
árum með fjármagni sem
kemur frá öðrum styrktarað-
ilum s.s. auglýsendum en þess
má geta að um fjörutíu aðilar
styrkja okkur í dag. Margir af
þeim koma að vestan og við
erum þeim öllum þakklátir því
án þeirra er þessi útgerð ekki
framkvæmanleg.”

-Nú hafið þið félagar tekið
þátt í tveimur keppnum á nýju
bifreiðinni. Sú fyrsta fór í
prufukeyrslu og í þeirri annari,
Kumho-rallinu, höfnuðu þið í
þriðja sæti. Er stefnan ekki
tekin á fyrsta sætið?

,,Að sjálfsögðu. Í fyrstu
keppninni lentum við í vand-
ræðum með bílinn og í þeirri
annari gekk vel og við höfn-
uðum í þriðja sæti. Það er ein

keppni eftir og hún verður
haldin á laugardag. Þar ætlum
við að taka vel á bílnum. Það
er spurning hvort þeir Rúnar
og Jón mæti aftur með bílinn
í lagi en við stefnum að sjálf-
sögðu á verðlaunasæti. Rúnar
og Jón eru okkar aðalkeppi-
nautar, enda eru þeir með
geysiöfluga Subaru bifreið, en
við vonumst til að geta sigrað
þá. Við höfum tækið til þess
og því er spurningin aðeins
hvort mér tekst að sinna mínu
hlutverki 100%. Hvað varðar
framhaldið þá stefnum við að
sjálfsögðu á Íslandsmeistara-
titilinn að ári auk þess sem
við stefnum á keppnir í Bret-
landi næsta haust. Við erum
ekki með neinar áætlanir um
að verða heimsfrægir, enda
orðnir alltof gamlir fyrir það,
en þar sem við þurfum að fara
með bílinn í ,,tékkun” til Bret-
lands að ári, finnst okkur sjálf-
sagt að nýta ferðina til þess
að taka þátt í einni eða fleiri
keppnum.”

Hólmavíkurrallý að ári

Páll segir það hafa lengi

verið draum sinn að efna til
rallý-keppni á Vestfjörðum.
Til hafi staðið að halda slíka
keppni í sumar en af því hafi
ekki getað orðið. ,,Vestfirðir
henta vel fyrir keppnir sem
þessar. Ég hef lengi átt mér
stóran draum og það munaði
engu að sá draumur myndi
rætast í sumar. Það er að halda
keppni á Vestfjörðum. Þar var
ég með svæðið í kringum
Hólmavík í huga, um Trölla-
tunguheiði, Þorskafjarðar-
heiði, Steinadalsheiði og
síðan norður Strandir. Hólma-
víkurrallý er það flottasta sem
hægt er að gera í Vestfjarða-
ralli. Leiðirnar eru stutt frá

plássinu og þar er mjög auð-
velt að loka fyrir annari um-
ferð. Það er ákveðið að Bif-
reiðaíþróttaklúbbur Reykja-
víkur mun standa fyrir slíkri
keppni næsta sumar enda eru
Hólmvíkingar klárir að taka á
móti okkur.”

-Að lokum Páll, hvað hugs-
ar ökumaðurinn þegar hann
er kominn á yfir 200 km
hraða?

,,Að klúðra ekki neinu,
maður hugsar einungis um
næstu bíllengdir. Sem betur
fer er ég ekki hræddur í keppni
þ.e.a.s. ekki þegar ég er kom-
inn á þessa ferð en því er ekki
leyna að það er smá beygur í

manni rétt fyrir keppni. Þá er
einskonar sviðsskrekkur í
manni, enda er rallið stór-
hættuleg íþrótt. Við erum með
fullt af búnaði til að verja
okkur og ef við förum eftir
öllum öryggisreglum, þá eig-
um við að vera þokkalega ör-
uggir. Ég er ekki í þessu til að
skaða sjálfan mig því ég á
fjölskyldu sem mér þykir
rosalega vænt um. Það er ekk-
ert sem segir manni að vera
alltaf í botni þó svo að rallið
snúist um að vera fyrstur.
Aðalmálið er að líða vel undir
stýri. Um leið og sú tilfinning
er farin er voðinn vís,” sagði
Páll Halldór Halldórsson.

Páll Halldór Halldórsson (tv) ásamt Jóni Ragnarssyni sem er aðstoðarökumaður
aðalkeppinautar Páls, Rúnars Jónssonar.
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Helgar-
dagskráin

Helgar-
veðrið

Helgar-
sportið

Tjöruhúsið á Ísafirði

Jóhanna og Diabolus in
Musica með tónleika

N.k. laugardag kl. 17:00
verða haldnir tónleikar í
Tjöruhúsinu í Neðstakaup-
stað. Þar koma fram Jóhanna
Þórhallsdóttir söngkona,
ásamt félögum úr Diabolus
in Musica.

Meðal hljófæraleikara má
nefna Tómas R. Einarsson,
Jón Sigurpálsson, Aðalheiði

Þorsteinsdóttur, Þorbjörn
Magnússon, Aagot Óskars-
dóttur og Pál Torfa Önund-
arson. Þau munu m.a. kynna
lög af væntanlegum geisla-
diski Jóhönnu.

Söngfélagið úr Neðsta
mun einnig syngja nokkur
lög á tónleikunum.

Íþróttahúsið á Torfnesi

Sinfóníuhljómsveit Ís-
lands heldur tónleika

Sinfóníuhljómsveit Ís-
lands heldur tónleika í
Íþróttahúsinu á Torfnesi á
föstudaginn kl. 20.00 og
mun hljómsveitin flytja
sömu efnisskrá og flutt
verður á fyrstu áskriftar-
tónleikum sveitarinnar á
þessu ári í Háskólabíói á
morgun.

Á tónleikunum verður

m.a. fluttur fiðlukonsert eftir
Piotr Tchaikovsky og hinna
tveggja tónjöfra, Franz Scu-
berts og Jóhannesar Brahms
verður minnst með flutningi
verka þeirra.

Einleikari tónleikanna
verður Sigrún Eðvaldsdóttir
fiðluleikari, en hljómsveit-
arstjóri er B.  Tommy Ander-
son.

Skákmótaröð verður hald-
in í vetur á Flateyri, Þingeyri,
Suðureyri, Súðavík, Ísafirði
og Bolungarvík á vegum
skákáhugamanna á norðan-
verðum Vestfjörðum. Tefld-
ar verða stuttar skákir og
þátttaka verður öllum frjáls.

Ef þátttaka verður mikil
verður teflt eftir Monrad-
kerfi, en annars tefla allir
við alla.

Fyrsta mótið verður á
Suðureyri n.k. sunnudag í
matsala Fiskiðjunnar Freyju
og hefst kl. 20:00.

Suðureyri

Skákmót á sunnudag

Í lok ágúst bárust til bæjar-
ráðs Bolungarvíkur fjölmarg-
ar beiðnir um flutning afla-
marks milli skipa. Samtals
voru flutt frá bolvískum skip-
um og bátum 47 tonn af stein-
bít, 17 tonn af skarkola, 19
tonn af ýsu, tæp 3 tonn af
grálúðu, 105 tonn af úthafs-
rækju, 3 tonn af ufsa og 6
tonn af þorski. Verðmæti
þessa magns sem leigukvóta
er samtals tæplega 7,3 millj-
ónir króna en ekki mun vera
um beina leigu í öllum til-

fellum, heldur einnig ýmis
skipti.

Hjá kvótamiðlurum fengust
þær upplýsingar að framboð
leigukvóta væri ekki mikið
nú í upphafi nýs fiskveiðiárs.
Helst væri framboð af úthafs-
rækju, en leiguverð á þessari
tegund er um 52 krónur á kíló
um þessar mundir. Leiguverð
á þorski er 70 krónur og
sömuleiðis á grálúðu. Stein-
bítur er á 8 krónur, skarkoli á
18 krónur, ýsa á 25 krónur og
ufsi á 10-12 krónur.

Verð á varanlegum þorsk-
kvóta lækkaði nokkuð í upp-
hafi nýs kvótaárs, eða úr 725
krónum kílóið í 600 til 610
krónur kílóið.

Verð á kvóta smábáta á afla-
marki í krókakerfinu mun nú
vera um 220 krónur fyrir kíló-
ið af þorski og er þá verð
viðkomandi báts ekki reiknað
með. Verð bátanna er svipað
því sem var þegar hið venju-
lega banndagakerfi ríkti.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins binda smábátasjó-

menn nú miklar vonir við að
þeim verði leyft að hagræða
innan eigin kerfis. Hugmyndir
eru uppi um að mönnum verði
gefinn kostur á að leigja kvóta
innan aflamarkskerfisins og
að dagabátarnir svokölluðu fái
einnig að leigja til sín kvóta
eftir að hafa notað úthlutaða
daga sína. Hugmyndir þessar
hafa verið ræddar við sjávar-
útvegsráðherra að undanförnu
og er búist við niðurstöðu inn-
an skamms.

Varanlegur þorskkvóti lækkar
úr 725 krónum í 600 krónur

Beiðnir um aflamarksflutning frá Bolungarvík

Frá Bolungarvíkurhöfn.

FIMMTUDAGUR

16.45 Leiðarljós (728)
17.30 Fréttir
17.35  Sjónvarpskringlan
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Markús
18.15 Söguhornið
18.30 Undrabarnið Alex (34:39)

The Secret World of Alex Mack
Myndaflokkur um 13 ára stúlku sem
býr yfir undraverðum hæfileikum.

19.00 Úr ríki náttúrunnar
Flugið
Eyewitness II: Flight

19.30 Íþróttir 1/2 8
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Dagsljós
21.00 Saga Norðurlanda (1:10)

Nordens historia
Kalmarsambandið
Fyrsti þáttur af tíu sem sjónvarps-
stöðvar á Norðurlöndum hafa látið
gera um sögu þeirra.

21.30 Allt í himnalagi (14:22)
Something so Right

22.00 Ráðgátur (1:17)
The X-Files

23.00 Ellefufréttir og dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

16.45 Leiðarljós (729)
17.30 Fréttir
17.35 Sjónvarpskringlan
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Árstíðirnar í Berjagerði (1:4)
18.30 Fjör á fjölbraut (31:39)

FIMMTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.00 Á slóð litla drekans (e)

Nýr þáttur sem fréttamaðurinn Karl
Garðarsson gerði á ferð sinni um
Austurlönd fjær fyrr í sumar.

13.45 Lög og regla (22:22) (e)
Law and Order

14.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.05 Oprah Winfrey (e)
16.00 Ævintýri hvíta úlfs
16.25 Sögur úr Andabæ
16.50 Með afa
17.40 Línurnar í lag
18.00 Fréttir
18.05 Nágrannar
18.30 Sjónvarpsmarkaðurinn
19.00 19 > 20
20.00 Dr. Quinn (23:25)
20.55 Saga Madonnu

Madonna Story
Ný bandarísk leikin sjónvarpsmynd
um söngkonuna Madonnu og þá leið
sem hún fetaði til frægðar. Við
kynnumst þeirri fátækt sem hún bjó
við í æsku, þrengingum sem hún gekk
í gegnum meðan frægðarinnar var
leitað og loks því hvernig hún sló
hressilega í gegn með breiðskífunni
Like a Virgin.

22.30 Kvöldfréttir
22.50 Stræti stórborgar (1:20)

Homicide: Life On The Street
Ný syrpa af spennandi lögguþáttum
sem gerast á strætum Baltimore-
borgar

23.35 Leon (e)
 01.25 Dagskrárlok

FÖSTUDAGUR

09.00 Línurnar í lag
09.15 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.00 Af lífi og sál (e)

Heart and Souls
14.40 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.00 Listamannaskálinn (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 (3:23)
20.55 Faðir brúðarinnar 2

Father of the Bride 2
Framhald hinnar bráðskemmtilegu
gamanmyndar um George Banks,
pabbann sem mátti ómögulega til þess
hugsa að litla stelpan hans væri orðin
stór, byrjuð að vera með strákum og
flygi brátt úr hreiðrinu.

22.45 Hafið bláa hafið
Le Grande Bleu
Lengri útgáfan af meistaraverki Luc
Bessons um hafið og fólkið sem lætur
stjórnast af dulúð þess.

01.35 Af lífi og sál (e)
Heart and Souls
Sjá umfjöllun að ofan.

03.15 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 með VISA
12.25 NBA-molar
12.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
13.10 Lois og Clark (13:22) (e)
13.55 Aðeins ein jörð (e)
14.05 Fylgsnið
15.10 Oprah Winfrey
16.00 Enski boltinn
17.45 Glæstar vonir
18.05 60 mínútur
19.00 19 > 20

20.00 Vinir (5:27)
Friends

20.30 Cosby-fjölskyldan (4:26)
Cosby Show

21.00 Dauðamaður nálgast
Dead Man Walking
Mögnuð mynd um nunnuna Helen
Prejean sem er eindreginn andstæð-
ingur dauðarefsinga og tekur að sér
mál manns sem allir fyrirlíta.

23.10 Farinelli
Belgísk úrvalsmynd frá 1994 sem
var tilnefnd til Óskarsverðlauna sem
besta erlenda myndin.

01.00 Pelican-skjalið (e)
Pelican Brief
Spennumynd byggð á sögu eftir John
Grisham.

03.20 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 Fædd í gær (e)
14.45 Sjónvarpsmarkaðurinn
15.05 Húsið á sléttunni
16.00 Ítalski boltinn
17.45 Glæstar vonir
18.05 Manndómsraun í Perú (e)

Seven Go Mad In Peru
19.00 19 > 20
20.00 Morðgáta (22:22)

Murder She Wrote
20.50 Forseti Bandaríkjanna

American President
Rómantísk gamanmynd með Michael
Douglas og Annette Bening í aðal-
hlutverkum.

22.50 60 mínútur
23.40 Rautt sem blóð (e)

Blood Red
Áhrifamikil og spennandi kvikmynd
sem gerist í Bandaríkjunum um
síðustu aldamót og fjallar um átök
ítalskra og írskra innflytjenda.

01.10 Dagskrárlok

19.30 Íþróttir 1/2 8
Hér er hafinn nýr íþróttafréttaþáttur
sem er á dagskrá á þessum tíma alla
virka daga. Meðal efnis á föstudögum
eru íþróttir helgarinnar.

19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Dagsljós
21.10 Glæpahringur (1:9)

E-Z Streets
Nýr bandarískur spennumynda-
flokkur um baráttu lögreglumanna í
stórborginni við mafíuna annars
vegar og óheiðarlega starfsbræður
hins vegar.

22.45 Hvíti salurinn
White Room
Breskur tónlistarþáttur þar sem gamlir
og nýir meistarar dægurlagatónlistar-
innar mætast.

23.55 Framboð og eftirspurn
Supply and Demand
Bresk sjónvarpsmynd frá árinu 1996.
Scotland Yard vill setja á laggirnar
sérdeild sem berjast á gegn innflutn-
ingi ítölsku og rússnesku mafínnar á
eiturlyfjum til Bretlands. Þeir ráða til
sín hóp fólks af ólíkum uppruna sem
á það eitt sameiginlegt að berjast gegn
eiturlyfjainnflutningi til Bretlands.

01.25 Ráðgátur (1:17)
The X-Files

02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

LAUGARDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.25 Hlé
10.50 Formúla 1

Bein útsending frá undankeppni
kappakstursins í Zeltweg í Austurríki.

12.00 Hlé
13.20 Þýska knattspyrnan
15.50 Meistarakeppni kvenna í knatt-

spyrnu
Bein útsending frá úrslitaleik kvenna
í meistarakeppni KSÍ þar sem Íslands-
meistarar og bikarmeistarar mætast.

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Dýrin tala (1:39)
18.20 Fimm frækin (1:13)

The Famous Five II
18.50 Hvutti (2:17)

Woof
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&TV-SPORT

Föstudagur 19. september kl. 16:50
Silkeborg - Lyngby

Laugardagur 20. september kl. 16:30
Bolton - Manchester United

Sunnudagur 21. september kl. 12:55
AGF - AB

Sunnudagur 21. september kl. 15:55
Roda - Heerenveen

Mánudagur 22. september kl. 16:55
Viborg - Aalborg Chang.

Miðvikudagur 24. september kl. 18:55
Manchester United - Chelsea

TV 3 - NOREGUR

Miðvikudagur 17. september kl. 18:00
Real Madrid - Rosenborg

Miðvikudagur 17. september kl. 20:45
FC Kosice - Manchester United

TV 3 - SVÍÞJÓÐ

Miðvikudagur 17. september kl. 18:00
Paris Saint Germain - IFK Göteborg

TV 3 - DANMÖRK

Miðvikudagur 17. september kl. 18:30
Newcastle - FC Barcelona

TV2 - NOREGUR

Laugardagur 20. september kl. 13:45
Bolton - Manchester United

Miðvikudagur 24. september kl. 19:45
Manchester United - Chelesea

Glens
 grín

Einu sinni voru Hafnfirðing-
ur og Reykvíkingur í bíó þar
sem allt virtist stefna í ógur-
legan bardaga sem aðalhetjan
tæki þátt í. Þá kvaðst Reykvík-
ingurinn vilja veðja upp á að
aðalhetjan myndi deyja í bar-
daganum. Hafnfirðingurinn
féllst á að taka veðmálinu. Úr
varð mikill bardagi og hetjan
féll. Þá sagði Reykvíkingurinn,
ánægður með unnið veðmál:
,,Ég hafði séð myndina áður.”
Hafnfirðingurinn sagðist líka
hafa séð hana áður en hann
hefði ekki viljað trúa því að
hetjan félli tvisvar fyrir sama
bragðinu.

Þá var það Hafnfirðingurinn
sem fór að læra sund í gegnum
bréfaskóla. Hann drukknaði á
bls. 3.

Af hverju vilja Hafnfirðingar
ekki eiga nema þrjú börn? Af
því fjórða hvert barn sem fæðist
er Kínverji.

Auglýsinga-
síminn er

456 4560

Horfur á fimmtudag:
Suðvestlæg eða vestlæg átt,

víðast fremur hæg en þó
vaxandi  þegar líður á

daginn. Bjart veður austan
til á landinu, skýjað en þurrt

að mestu vestanlands.
Hlýnandi veður, hiti víða 7

til 10 stig síðdegis.

     Horfur á föstudag:
Vestan- eða suðvestanátt,

sums staðar nokkuð hvöss.
Rigning eða súld og 8 til 10

stiga hiti um vestanvert
landið en þurrt og jafnvel
bjart veður og allt að 15
stiga hiti austanlands.

     Svipað veður áfram á
laugardag en á sunnudag
og mánudag lítur út fyrir
suðlæga átt með hlýindum

og vætu um sunnan- og
vestanvert landið.

19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.35 Lottó
20.45 Simpson-fjölskyldan (20:24)

The Simpsons VIII
21.05 Kvennabósinn

The Heartbreak Kid
Áströlsk kvikmynd frá árinu 1993.
Christina hefur nýlokið háskólaprófi
og kennir í menntaskóla þar sem hinn
17 ára gamli Nick er meðal nemenda
og hefur meiri áhuga á knattspyrnu
en skólabókum.

22.45 Fyrsta dauðasyndin
The First Deadly Sin
Bandarísk kvikmynd frá árinu 1980
þar sem Frank Sinatra leikur Ed
Delaney, lögreglumann í New York
borg, sem á aðeins fáar vikur eftir til
þess að komast á eftirlaun þegar hann
flækist inn í undarlegt morðmál.

00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SUNNUDAGUR

09.00 Morgunsjónvarp barnanna
10.50 Hlé
11.50 Formúla 1
14.00 Íslandsmótið í knattspyrnu
16.00 Um hraðbrautir loftsins
16.30 Stríðsárin köldu
17.25 Nýjasta tækni og vísindi
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Málverkið (2:3)

En god historie for de små: Tävlingen
18.25 Sonur sýslumannsins (1:6)

Länsmannens Arvo och jag
19.00 Í blíðu og stríðu (6:13)

Wind at My Back II
19.50 Veður
20.00 Fréttir
20.30 Nærmynd
21.00 Zorn (3:3)
22.00 Helgarsportið
22.30 Gettysburg (3:3)

Gettysburg
Bandarísk stórmynd í þremur hlutum
gerð eftir Pulitzer-verðlaunaverki
Michaels Shaara, The Killer Angels.
Í myndunum er fjallað um ógn-
þrungin og örlagarík átök herja
norðan- og sunnanmanna í Þræla-
stríðinu.

00.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Vandaðu
til verks...

... verslaðu í
Vídeóhöllinni

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

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

Opnunartími
í Vídeóhöllinni

Verð á myndböndum:
Nýjar myndir kr. 400,- ( ein eldri frí með)
Eldri myndir kr. 200,- (yfir 3500 myndir)

Teiknimyndir kr. 100,-

Mikið úrval af myndum
og góð þjónusta!
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Flugatvikið yfir Ísafjarðardjúpi

Nokkrar vikur í niðurstöðu
Nokkrar vikur munu líða til

viðbótar þar til niðurstaða
Rannsóknarnefndar flugslysa,
vegna flugatviksins yfir Ísa-
fjarðardjúpi, þegar Metro
flugvél Flugfélags Íslands
lenti í erfiðleikum, liggur fyrir.
Beðið er lokagagna frá sér-
fræðingum sem eru að störf-
um fyrir nefndina. Skúli Jón
Sigurðarson, formaður Rann-
sóknarnefndar flugslysa, segir
í viðtali við Morgunblaðið,
að samkvæmt gögnum sem

nefndin hafi undir höndum,
sé ljóst að flugvélin hafi tekið
þrjár dýfur í atvikarás sem
hefði tekið um tvær mínútur.

,,Hún var á eðlilegum klif-
urhraða og í eðlilegri flug-
stöðu þegar atvikarásin hófst.
Flughraðinn var vel yfir skil-
greindum ofrishraða flugvél-
arinnar þegar hann varð minn-
stur en nálægt hámarkshraða
þegar hann var mestur. Í mestu
dýfunni varð hæðartap flug-
vélarinnar rúmlega 2.000 fet

og hún fór ekki niður fyrir
3.100 feta hæð yfir sjó,” sagði
Skúli Jón í samtali við Morg-
unblaðið og bætti við að
vangaveltur um orsakir flug-
atviksins væru ótímabærar og
óviðeigandi þar sem allar
staðreyndir málsins lægju
ekki fyrir.

Í síðasta tölublaði BB var
grein eftir Hálfdán Ingólfsson,
flugmann á Ísafirði, þar sem
fjallað er um atvikið. Í grein
sinni leiðir Hálfdán að því

líkur að vélin hafi t.d. fallið
vegna ofriss og hann segist
sannfærður um að helsta
orsökin fyrir atvikinu séu
,,óvenjulegir flugeiginleikar
vélarinnar og reynsluleysi
flugmannanna á þessa flug-
vélategund”. Páll Halldórs-
son, framkvæmdastjóri Flug-
félags Íslands segir í samtali
við Morgunblaðið að upplýs-
ingar Hálfdáns, sem eiga að
vera komnar úr flugrita vélar-
innar, séu kolrangar og því

félli það sem haldið væri fram
í greininni um sjálft sig.

Sigurður Aðalsteinsson,
flugrekstrarstjóri Flugfélags
Íslands, segir mjög margt við
grein Hálfdáns að athuga og
að það sé mjög alvarlegur
hlutur, að jafn mikilsmetinn
flugmaður á Ísafirði og hann
blandi sér í málið með þessum
hætti án þess að hafa réttar
upplýsingar. Sjá nánar grein
eftir Sigurð Aðalsteinsson á
bls.11 í blaðinu í dag.

Akstursstefnum breytt í miðbæ Ísafjarðar

Kynningin hefði mátt vera betri
Á miðnætti á sunnudags-

kvöld tóku í gildi breytingar á
akstursstefnum í miðbæ Ísa-
fjarðar. Akstursstefna um
Hafnarstræti og Aðalstræti var
breytt þannig að nú er ein-
stefna niður Eyrina, frá Mána-
götu að Pollgötu. Þá er bannað
að leggja ökutækjum í Hafn-
arstræti, milli Mánagötu og
Hrannargötu og einstefnu um
Mánagötu hefur verið breytt
þannig að í stað þess að ekið
sé frá Fjarðarstræti inn Mána-
götu, er ekið frá Hafnarstræti
og út Mánagötu.

Vegna breytinga á umferð-
arstefnu í Hafnarstræti og
Aðalstræti var talið nauðsyn-
legt að skipta götunni í þrjár
akgreinar, þ.e. tvær niður Eyr-
ina og eina upp. Breyting
þessi hefur í för með sér að
ekki er heimilt að leggja
ökutækjum í Hafnarstræti,
milli Mánagötu og Hrann-
argötu. Til að gera breyting-
arnar mögulegar og til að gera
umferðina öruggari hafa verið
settar upp þrjár umferðareyjar
auk þess sem merkingar verða
auknar á gatnamótum Skutul-
sfjarðarbrautar, Hafnarstrætis
og Pollgötu. Þegar breytingin
tók gildi á miðnætti á sunnu-
dagskvöld, vantaði mikið á
að merkingar væru til staðar

auk þess sem þriðju umferðar-
eyjuna vantaði.

Að sögn lögreglunnar á Ísa-
firði, gekk umferðin um mið-
bæinn vel á mánudag og voru
aðeins örfá tilfelli þess efnis
að ökumenn ækju samkvæmt
gömlum vana þ.e. gegnt nú-
verandi umferðarskipulagi.
Ökumenn stærri ökutækja

munu hafa átt í vandræðum
með að beygja úr Sólgötu nið-
ur Hafnarstræti vegna umferð-
areyju sem þar hefur verið sett
upp, og mun þeim hafa verið
bent á að aka aðrar leiðir s.s.
um Túngötu. Íbúar við þá götu
munu vera lítt hrifnir af auk-
inni umferð stórra bifreiða um
götuna, enda mikið um ung

börn að leik í næsta nágrenni
við götuna.

,,Allar umferðarmerkingar
í Ísafjarðarbæ er yfir höfuð
lélegar og ég er sammála því
að kynningin á breytingunum
hefði mátt vera betri. Í upphafi
var talað um að senda dreifirit
í hús þar sem breytingarnar
yrðu kynntar en af einhverjum

orsökum varð ekki af því. Slíkt
hefði verið til mikilla bóta þar
sem þessi breyting er í raun
mun stærri, heldur ef ein-
stefnum á Hverfisgötu og
Laugarvegi hefði verið
breytt,” sagði Önundur Jóns-
son, yfirlögregluþjónn á Ísa-
firði í samtali við blaðið.

Ökumaður þessarar bifreiðar átti í vandræðum með að beygja úr Sólgötu og niður í Hafnarstræti á dögunum og þurfti að
aka upp á umferðareyjuna til að komast leiðar sinnar.


