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Um 30 manns á upplýsingafundi um IPA
Um 30 manns sóttu upplýsingafund 

um IPA (Instrument of Pre-
Accession) styrki á Hótel Héraði 

12. september síðastliðinn.  IPA styrkirnir 
munu renna til stærri verkefna í tveimur 
flokkum, annars vegar verkefna sem hafa 
það að markmiði að skapa störf og auka 
samkeppnishæfi Íslands og hins vegar til 

verkefna sem hafa það að markmiði að styrkja 
samfélagið og auka starfs- og samfélagslega  
færni einstaklinga innan þess. Samtals 
er áætlað að úthluta 8.275.000 evrum til 
verkefna eða 1,3 milljarði en hámarksupphæð 
í verkefni er 500 þúsund evrur í flokki 1 
og 1 milljón evra í flokki 2 eða 80 og 160 
milljónir íslenskra króna. Lágmarksupphæð 

er 200 þúsund evrur.  Hægt er að sækja um 
allt að 750 þúsund evrur í flokki 1 ef um 
er að ræða samstarf þriggja landssvæða.  
Í kjölfar upplýsingafunda verða haldin 
námskeið fyrir umsækjendur þann 4. og 5. 
október á Egilsstöðum. Nánari upplýsingar 
um IPA verkefni má nálgast á heimasíðu 
Byggðastofnunar www.byggdastofnun.is/ipa.
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Í þessu blaði verður lögð áhersla á að umfjöllun um skapandi greinar og 
samfélög.  Kristborg Bóel Steindórsdóttir tók viðtal við Rósu Valtingojer 
um breytingu  frystihússins á Stöðvarfirði í sköpunarmiðstöð. 

Fjallað er um ráðstefnuna „Make it happen“ sem bæði markar lok 
Evrópuverkefnisins „Creative Communities“ og er haldin í tilefni af 10 
ára afmælis Menningaráðs Austurlands og samstarfi Austurlands við 
Vesterålen í Noregi og Donegal á Írlandi. 

Í blaðinu er jafnframt fjallað um konur á veiðum, tilurð og framtíð 
Austurbrúar og samstarf blaðsins við Austfirskar krásir auk þess sem fjallað 
verður  reglulega um austfirskt hráefni og uppskriftir í næstu blöðum.  Þá 
mun blaðið kynna „konu mánaðarins“ hjá Tengslaneti austfirskra kvenna 
auk þess sem valnefnd fagfólks hjá „Húsi handanna“ mun velja hönnuð 
mánaðarins sem verður kynntur í blaðinu.  Með samstarfi af þessu tagi er 
ætlunin að blaðið leitist við að kynna það skapandi og fjölbreytta samfélag 
sem Austfirðingar búa  í.  Allar hugmyndir að greinaflokkum og umfjöllun 
frá íbúum eru vel þegnar.  

Að gefnu tilefni vil ég hvetja alla, sem áhuga hafa, til að senda inn greinar 
til blaðsins. Prófkjör eru á næsta leiti og blaðið er góður vettvangur fyrir 
frambjóðendur til að koma skoðunum sínum og hugsjónum á framfæri 
hvar í flokki sem þeir standa.  Þá vil ég hvetja sveitarfélög og aðra til að nýta 
blaðið til að koma á framfæri upplýsingum um það sem  helst er á döfinni 
á þeirra svæði en fastur liður hjá blaðinu er dálkur um helstu viðburði. 

Rétt er að vekja athygli fólks á komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um 
„frumvarp að nýrri stjórnarskrá“ sem verður haldið 20. október en 
merkilega lítil umræða hefur verið í samfélaginu um frumvarpið og tillögur 
stjórnlagaráðs í aðdraganda kosninganna ef undan er skilin umfjöllun um 
afstöðu stjórnmálaleiðtoga til málsins.  

Blaðið kemur  næst út í byrjun nóvember og eftir það er áætlað að 
blaðið komi út tvisvar í mánuði.  Það verða því tíðari útgáfur á blaðinu 
frá og með nóvember sem ætti að gefa okkur tækifæri til að fylgja betur 
eftir fréttum úr fjórðungnum.

Stefanía G. Kristinsdóttir, ritstjóri

Skapandi samfélög 
á Austurlandi
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Hönnuður mánaðarins 
er Linda Björk 
Árnadóttir / Scintilla 
Scintilla er íslensk nútímahönnun. 
Scintillavörurnar eru hannaðar af 
Lindu Björk Árnadóttur verðlauna 
fata-og textílhönnuði. Linda Björk 
hefur fimmtán ára reynslu af 
textílhönnun en hún hefur starfað fyrir 
tískufyrirtæki í Frakklandi og á Ítalíu 
auk þess sem hún hefur  verið fagstjóri 
við fatahönnunarbraut Listaháskóla 
Íslands undanfarin tíu ár.

Allur textíllinn hjá Scintilla er 
framleiddur í Evrópu við hæstu 
gæðastaðla.  Áhersla er lögð á að 
vörurnar séu endingargóðar og unnar 
úr lífrænu efni. Hönnunin byggir á 

litríkum grafískum mynstrum með 
áherslu á djörf og nútímaleg form.  
Innblásturinn er gróf, óvenjuleg og 
stórbrotin náttúra Íslands og lífríki 
þess.

Í Scintilla línunni er t.d. handklæði, 
púðar, rúmföt og teppi.

Í október er 10% kynningarafsláttur 
á Scintillavörum í Húsi handanna á 
Egilsstöðum.

Austfirsk hráefni í fyrirrúmi
Ritstjóri hitti stjórn Austfirskra krása í 
Húsi handanna í síðustu viku þar sem 
lagður var grunnur að væntanlegri 
umfjöllun um austfirskt hráefni 
og matvælaframleiðendur á síðum 
blaðsins. Í næstu blöðum verður fjallað 
um  helstu hráefni sem uppruna eiga 
á svæðinu s.s. korn,  sjávarfang , ber 
og jurtir, mjólkurafurðir og villibráð.   
Samhliða verða birtar  uppskriftir 
og fjallað um framleiðendur og/
eða veitingastaði sem vinna með 
viðkomandi hráefni eða afurðir.

Stjórnarmeðlimir Austfirskra Krása:  
Eygló Björk Ólafsdóttir, Edda 
Björnsdóttir, Sigurjón Bjarnason, 
Guðjón Rúnar Þorgrímsson. Stjórn Austfirskra krása við sölubá í Húsi Handanna

Skapandi samfélög „Make it happen“
Make it happen ráðstefnan var haldin á Austurlandi í síðustu viku.  Yfir 100 manns sótti ráðstefnuna sem var haldin í tilefni af 
10 ára afmæli MenningaráðsAusturlands auk þess að vera lokaráðstefna Evrópuverkefnis Þorpsins „Creative Communities“ (CC 
verkefnið). CC verkefnið er samstarfsverkefni Austurbrúar við CRT (Centre for tourism and regional research) í Bornholm, Nässjö 
Viðar- og menntasetrið, Filteriet ullarvinnsla í Lögstör á Jótlandi auk Skógræktarinnar og Miðáss.

Steingrímur J. Sigurðsson flutti 
opnunarávarp þar sem hann 
sagði frá því að í áætlun um 

fjárlög væri gert ráð fyrir umtalsverðri 
hækkun á framlagi til skapandi 
greina og menningar í batnandi 
þjóðfélagsástandi. Ríkisvaldið gerði sér 
glögga grein fyrir mikilvægi þessara 
greina fyrir framtíðaruppbyggingu í 
landinu.

Hlutverk hönnuða og 
skapandi samfélög

Dóri - Halldór Gíslason - prófessor 
við KHiO (Kunsthogskolen i Oslo) 
opnaði ráðstefnuna  miðvikudaginn 
26. september með umfjöllun um 
þróun hönnunar frá því að hönnun 
og framleiðsla á vörum s.s. húsgöngum 
var sinnt af fjölskyldumeðlimum til 

iðnbyltingarinnar og til okkar daga.   
Það sem hefur öðru fremur einkennt 
þennan tíma er fjöldaframleiðsla og 
stöðlun þar sem áherslan hefur verið 
á magn í stað gæða. Verkefni hönnuða 
í dag væri að snúa þessari þróun við 
og nýta skapandi hugsun þar áherslan 
væri á gæði og endurnýtingu. 

Dóri fjallaði um sjálfbærni frá 
sjónarhóli hönnuða þar sem hann 
vildi undirstrika ábyrgð hönnuða 
í samfélaginu. Mikilvægt væri að 
hönnuðir tækju mið af ástandinu þar 
sem við búum við stöðuga ofneyslu 
og sóun á landsins gæðum. Það að 
ákveðinn hluti jarðarbúa noti klósett 
til að losa sig við úrgangsefni („flush 
and forget“) er gott dæmi um lélega 
nýtingu og ofnotkun en hönnuðir samstarfsaðilar, frá hægri, Signý ormarsdóttir, Ásta kristín Sigurjónsdóttir, karin topso Larsen, Lena romer,  

Inge Marie regnar og Lára Vilbergsdóttir. Framhald á síðu 4 »





undir merkjum „SuSan-Design“ 
(Safe and sound santitation - susan-
design.org) hafa hannað klósett sem 
vinnur með  úrganginn sem auðlind 
fremur en  vandamál. Í kennslu sinni 
í hönnun (hann titlar sig sérfræðing 
í strategy design sem mætti útleggja 
sem stefnumótandi hönnun) leggur 
Dóri áherslu á að nemendur vinni með 
og hugsi á skapandi hátt um hráefnið í 
kringum sig, sérstaklega endurnýtingu 
á því hráefni sem daglega fer til spillis.

Erik Bugge fjallaði um samstarf 
Menningaráða á Austurlandi, í Noregi 
og á Írlandi. Eitt af þeim verkefnum 
sem samstarfsaðilarnir hafa yfirfært  
er „tilbake stromen“ þar sem leitast 
hefur verið við að viðhalda tengslum 
við ungt listafólk sem fer að heiman í 
nám með því að hvetja það til að koma 
í heimsókn, vinna að list sinni og deila 
með öðrum. Löndin hafa síðustu ár 
sent fjölda ungra skapandi listamanna 
á milli landa. Einnig hefur verið 
samstarf við fyrirtæki á svæðunum og 
á milli svæða um stuðning og þátttöku 

í listviðburðum. Yfir 100 manns hafa 
nýtt sér verkefnið og árlega eru haldnar 
5-6 sýningar og tónleikar. 

Fulltrúar CC verkefnisins Karin 
Larsen, Lena Römer og Katla Steinsson 
fluttu erindi um skapandi samfélög í 
Bornholm og á Austurlandi, ACAB 
(Arts and Crafts Association in 
Bornholm) og Þorpið.  Mikilvægt er 
að í félagsskap á borð við ACAB sé 
byggt á virkni félaga og því að gæði 
framleiðenda innan samstarfsins 
séu  tryggð. Leggja þarf áherslu á 
markaðssetningu afurðanna með 
sýningum, skilgreindum sölustöðum 
og markaðssetningu í gegnum netið og 
samfélagsmiðla.  Fjöldi gesta í gallerí og 
sölustaði ACAB félaga hefur aukist á 
sama tíma og fjöldi ferðamanna hefur 

dregist verulega saman á Bornholm. 
Auk sölustaða er ACAB með um 40 
opnar vinnustofur listamanna en þær  
verða sífellt vinsælli viðkomustaður.  
Aukin aðsókn ferðamanna er í takt við 
breyttar áherslur ferðamannsins sem 
leitar nú í auknum mæli að  sérstöðu 
og gæðum fremur en annars konar 
afþreyingu.  Á fundi með hönnuðum 
í tengslum við CC verkefnið kom 
fram að þeir telja mikilvægt að byggð 
sé brú ekki eingöngu á milli listgreina 
heldur einnig við annars konar 
sköpun á viðskiptamódelum, vegum, 
vinnuferlum o.s.frv.

Afurðirnar- sýning í 
Sláturhúsinu
Í Sláturhúsinu á Egilsstöðum var 
kynning á niðurstöðum CC verkefnisins 
- heimasíðu Þorpsins, vinnustofunum 
og námsskránum sem urðu til og voru 
tilraunakeyrðar í verkefninu.  Þá gafst 
ráðstefnugestum kostur á að skoða 
sýninguna „Að heiman og heim / Milli 
eyja“ þar sem kynntar voru afurðir 

Þorpsins (hönnuða og framleiðenda), 
farandsýning frá ACAB,  vörur sem 
hannaðar voru í Norð-Austan 10 
verkefninu, hugmyndir og vörur 
sem nemendur í Royal college of art 
(RCA) í London unnu að í þriggja 
vikna vinnustofu í Þorpinu og sýningu 
á verkefnum nemenda í trésmíði og 
vöruhönnun frá Nässjö í Svíþjóð, en 
þekkingar- og viðarsetrið þar eru 
samstarfsaðilar í CC verkefninu.  

Greinarhöfundur tók   fulltrúa Miðás 
tali og spurði um samstarf þeirra við 
Nässjö. Þar kom fram að nokkrir 
nemendur hafi verið í samstarfi við 
Miðás en auk þess hafi sá möguleiki 
verið ræddur að reyna að byggja upp 
samstarf Menntaskólans á Egilsstöðum 
við Nässjö og fyrirtækin á svæðinu 

þannig að ungt fólk á Austurlandi gæti 
hafið nám þar en ætti kost á að ljúka 
námi í Nässjö. Mikill vilji er fyrir því að 
halda áfram með verkefnið hjá Miðási 
en fram kom að í tengslum við þátttöku 
fyrirtækisins í Þorpsverkefninu 
væri komið á samstarf við Þórunni 
Árnadóttur vöruhönnuð um fylgihluti 
í eldhús unna úr austfirskum viði.  
Valur, eigandi og framleiðslustjóri 
Miðáss, sagði  að búið væri að hanna 
framleiðsluferli fyrir ákveðnar vörur 
og að þegar væri hafin framleiðsla í 
takmörkuðu magni sem væri að mestu 
unnin í höndunum.  

Erik Helgesen, meistaranemi við 
RCA í London, sýndi afrakstur af 
samstarfi sínum við Alcoa. Erik 
hefur verið tilnefndur til verðlauna 
Listaakademíunnar í Bretlandi fyrir 
besta mastersverkefnið. Meðal þess 
sem Erik hannaði var prjónahúfa sem 
lítur út eins og hjálmarnir í álverinu.  

Kolla verkefnið var kynnt en þar 
hefur ákveðinn ferill átt sér stað í 
endurhönnun á Egilsstaðakollinum 
sem er til sölu í Húsi handanna en horft 
er til frekari framleiðslu á einfaldari 
útfærslu til frekari dreifingar og með 
lægri tilkostnaði þar sem kaupendur 
sauma sjálfir út mynstrið í kollinn.  
Á CC vinnustofu Inge Marie í 
Ullarvinnslu frú Láru á Seyðisfirði 
var hannaður og þróaður inniskór úr 
þæfðri ull.Skórnir eru þannig unnir að 
enga sauma þarf í framleiðsluna heldur 
eru mót og þæfingarvélar nýttar til 
að forma skóinn.Lára Vilbergsdóttir, 
verkefnisstjóri Þorpsins, sagði frá 
hugmynd um að fara í hópfjármögnun/ 
markaðssetningu á skónum á 
Austurlandi þegar hann væri komin í 
framleiðslu þar sem markmiðið væri 
að eitt slíkt par væri til á hverju heimili 
á Austurlandi. Halla Ormarsdóttir er 
komin í samstarf við framleiðslustjóra 
hjá Össuri um frekari þróun til 
framleiðslu á götuskóm úr þæfðri ull 
með blandaðri aðferð.  Markús Nolte 
vöruhönnuður sýndi gæðavöru úr 
íslenskum viði úr Hallormsstaðaskógi, 
Lagarfljótsorminn, skurðarbretti, 
flöskustanda og fleira

Skapandi samfélög 
á Seyðisfirði og 
Stöðvarfirði
Hluti af „Make it happen“ ráðstefnunni 
var haldinn á Seyðisfirði þar  sem 

ráðstefnugestir fengu kort og var 
boðið heim og á vinnustaði  skapandi 
einstaklinga  s.s. Sagnabrunn, Heima 
- vinnustofa og listamannaíbúð, 
Skaftfell, Geirahús og fleiri  staði.  
Greinarhöfundur  og samferðarkonur  
urðu alveg heilluð af vinnustofu 
og listamannaíbúð sem þrír ungir 
listamenn hafa sett upp og kalla Heima. 
Þar er aðstaða fyrir listamenn og aðra 
skapandi einstaklinga til að vinna 
í þeirri deiglu sem komin er upp á 
Seyðisfirði.  Tónlistar- og fjöllistakonan 
Björt, sem kallar sig Furu, var búin að 
setja upp stórkostlega innsetningu 
„Desparet silence“ í tengslum við lag 
sem hún samdi, svefnherbergi fyllt  
hvítum fjöðrum þannig að maður fékk 
það á helst á tilfinninguna að maður 
væri kominn til himna. 

Á fimmtudaginn var haldið til 

Stöðvarfjarðar þar sem Rósa og 
Zdenek hafa byggt upp HERE 
sköpunarmiðstöð. Þar voru flutt 
erindi um markaðssetningu og hönnun 
áfangastaða. Um kvöldið var stofnað 
SamFélagið, samstarfsvettvangur 
skapandi fólks á Austurlandi sem m.a. 
byggir á hugmyndafræði ACAB. Hús 
handanna var opið  gestum og gangandi 
en Húsið er eitt af þeim verkefnum sem 
hrint var af stað í tengslum við Þorpið 
en markmið þess er markaðssetja og 
selja vörur frá austfirskum hönnuðum 
og framleiðendum með áherslu á 
austfirskt hráefni og sérstöðu

Lítil samfélög skapa 
umgjörð fyrir skapandi 
starf
Á lokadegi ráðstefnunnar stóð Daniel 

Byström frá Svíþjóð fyrir vinnustofunni 
„Make it happen! - how can we 
together develop our region?“ eða 
hvernig getum við þróað Austurland. 
Niðurstöður úr vinnuhópum og frekari 
upplýsingar um ráðstefnuna má finna 
á www.make.is/makeithappen. 

Þátttakendur létu vel af ráðstefnunni 
og voru sérstaklega hrifnir af þeirri 
fjölbreyttu flóru skapandi fólks, 
verkefna og fyrirtækja sem starfa 
á Austurlandi. Upplifun af þessu 
tagi væri einstök og grundvöllur 
byggðarþróunar fælistst einmitt í því 
að dreifa slíkum fræjum víðar í önnur 
samfélög en reynslan af Austurlandi 
sýnir að skapandi starf á ekki síst heima 
í dreifbýli og minni samfélögum sem 
skapa bæði rými og stuðning við 
nýja hugsun og ný atvinnutækifæri.  
Viðkvæmir ungir vaxtarsprotar þurfa 

í senn bæði umhyggju og aðhald 
nærsamfélagsins til að vaxa en á 
sama tíma þarf sköpunin að byggja 
á þekkingu veraldarsamfélagsins og 
unga fólksins sem berst aftur heim með 
„tilbaka“straumnum. 

Aðstandendur CC verkefnisins 
voru sáttir að lokinni ráðstefnu og þá 
sérstaklega í ljósi þess góða árangurs 
sem náðst hefur með verkefninu. 
Lena og Karin frá Bornholm sögðu 
að þetta væri besta ráðstefna sem þær 
hefðu farið á og væru þær samt ansi 
margar ráðstefnurnar sem þær hefðu 
sótt síðustu árin. Góð blanda hefði 
verið á milli fyrirlestra, sýninga og 
frjáls tíma t.d. á Seyðisfirði.  Þeir sem 
vilja kynna sér afrakstur verkefnisins 
geta fundið hann á www.make.is/
creativecommunities.
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Skapandi samfélög „Make it happen“
Framhald af síðu 2:

ráðstefnugestir á Hótel HéraðiJón Hávarður framkvæmdastjóri Miðás og Viktor Strandgren 
hönnunarverkfræðingur frá Nässjö

endurhönnun á egilsstaðakollinum

erik Helgesen og katla Steinsson með húfu frá erik.



Quick • Step® gólfefnin eru fyrir þá sem gera kröfur og eru vandlátir

á gólfefni. Við hjá Harðviðarvali bjóðum upp á gríðarlega �ölbreytt

úrval af harðparketgólfefnum með einstaklega fallegri viðaráferð.

Þau eru sérlega slitþolin og mjög auðvelt er að leggja þau og halda

þeim við. Quick • Step® gólfefnin endast svo lengi að þau ættu að

geta verið þér til ánægju fyrir lífstíð.

Sum gólfefni eru ótrúleg

- þegar þú kaupir parket!

Krókhálsi 4 •  Sími 567 1010 •  wwwparket.is www.quick-step.com

Tilboðsverð á öllum gerðum af parketi
sendum sýnishorn hvert á land sem er 

endilega skoðið úrvalið á parket.is
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Í tilefni af Degi íslenskrar náttúru 
sunnudaginn 16. september stóð 
Vatnajökulsþjóðgarður fyrir 

sögustund í Snæfellsstofu þar sem konur, 
sem stundað hafa veiðar á hreindýrum 
og villtum fuglum, deildu veiðisögum 
sínum með gestum.  Eftirfarandi 
spurningum var m.a. varpað fram til 
framsögumanna: Hvernig veiða konur? 
Bera þær sig að með öðrum hætti en 
karlmenn? Velja þær bráðina með 
annað að leiðarljósi en karlar? Eru 
konur öðruvísi veiðimenn en karlar? 

Þrjár konur og einn leiðsögumaður 
sögðu veiðisögur: Helga Rakel 
Guðrúnardóttir,  umhverfisfræðingur 
frá Kópavogi, Ingibjörg Aðalsteinsdóttir, 
sjúkraliði Fellabæ, og Unnur 
Sveinsdóttir, kennari Fáskrúðsfirði.  
Auk þess flutti Skúli H. Benediktsson 
leiðsögumaður framsögu af reynslu 
sinni af konum á veiðum.    

Starfsmönnum Snæfellsstofu fannst 
spennandi að fá konur til að segja 
veiðisögur þar sem þeir eiga nánast 

eingöngu í samskiptum við karla vegna 
veiða í þjóðgarðinum.Fram kom að 
engin kona er leiðsögumaður í dag 
þó hlutfall kvenna í hópi veiðimanna 
sé vaxandi ár frá ári.  Staðalmyndir 
kynjanna eru þó enn ríkjandi og 
þegar hjón eru saman í veiðiferð þá er 
sjálfkrafa gert ráð fyrir að karlmaðurinn 
sé veiðimaðurinn. 

Ólétt á veiðum  
Helga Rakel sagði frá því að áhugi 
hennar á hreindýraveiðum hafi kviknað 
þegar hún sá bíómynd um veiðar á 
Skriðuklaustri sem krakki.  Hún hafi 
alltaf haft mikinn áhuga á byssum, æfði 
bogfimi og æfir og tekur þátt í keppnum 
í skotfimi, eina konan sem gerir það. 
Hún er borgarbarn og þó það hafi engir 

skotveiðimenn verið í fjölskyldunni þá 
var hún ekki alin upp við staðalmyndir 
kynjanna og því þótti ekkert nema 
sjálfsagt innan fjölskyldunnar að hún 
stundaði  veiðar. 

Helga fór á námskeið um 
hreindýraveiðar 2006 og tók B-leyfi 
(sem er nauðsynlegt fyrir þá sem veiða 
hreindýr) 2007 og fór þá á sínar fyrstu 
hreindýraveiðar.   Í fyrstu veiðiferðinni 
vissi hún ekki hvað þurfti að taka með 
svo sem hníf, föt og einhvern til að bera 
með sér dýrið.Þá getur verið erfitt að 
skilja það sérstaka tungumál sem fylgir 
veiðunum. Hún fór síðan aftur í fyrra,  
ófrísk og komin 7 mánuði á leið, og tók 
manninn með til að bera dýrið.Hún 
fór svo aftur í ár þá með barn á brjósti 
þannig að hún þurfti að mjólka sig á 
fjalli.  Í fyrstu notaði hún lánsbyssur 
en er nú búin að kaupa sér rifill en 
hún hafði einnig prófað haglabyssu 
en gengið illa með hana.  Hingað til 
hefur Helga alltaf sótt um kú en langar 
í framtíðinni að sækja um tarf og læra 

að gera að dýrinu sjálf og nýta betur 
afurðir þess.  

Helgu langar til að prófa veiðar 
á villtum fuglum en hefði viljað fá 
einhverja þjálfun í því sem og félagsskap 
á veiðum.  Það getur verið erfitt að 
koma sér inn í heim veiðimennskunnar 
þegar maður hefur ekkert bakland í 
fjölskyldunni eða vinahópnum.  

Frá eldhúsbekknum á 
veiðar 
Ingibjörg  er ættuð úr Hrafnkelsdal 
og  ólst upp í kringum veiðar við 
eldhúsbekkinn á Vaðbrekku. Átti þrjá 
bræður sem voru alltaf á veiðum.  Hún 
fór þó ekki að stunda veiðar fyrr en eftir 
að hún skildi við manninn sinn og þá 
fyrst og fremst til að skjóta hreindýr. 

Þegar hún var komin með leyfið réði 
hún pabba sinn sem  leiðsögumann en 
sambýlismaður hennar, sem er mikill 
veiðimaður, fékk að koma með.   Tók 
langan tíma að finna dýrin en þegar 
á hólminn var komið var bara eitt dýr 
sem kom til greina, tarfur, sem féll í 
fyrsta skoti.  

Ingibjörg sótti alltaf um Tarf þar 
sem hún sá ekki fyrir sér að geta skotið 
kálfinn með kúnni  ef til þess kæmi.   
Nú er búið að breyta reglunum þannig 
að ekki á að skjóta kálfinn með kúnni 
þannig að Ingibjörg sótti um kú í ár 
en fékk ekki. Ingibjörgu langaði að fá 

skinn í kjól en ekki er hægt að nota 
tarfaskinn í kjól þar sem það er of 
þykkt.  Í ár voru innleiddar nýjar reglur 

þar sem nauðsynlegt er að vera búinn 
að taka skotpróf til að fara á veiðar.
Þetta stressaði hana verulega þar sem 
hún hafði heyrt um marga reynda  
veiðimenn sem höfðu fallið.  En stressið 
reyndist óþarft og henni gekk vel og  
skaut hún öllum veiðimönnunum í 
fjölskyldunni ref fyrir rass.  Ingibjörg 
ólst upp við það að allar afurðirnar af 
skepnunni voru nýttar og hún leggur 
mikla áherslu á það þar semhún er vön 
því úr sveitinni að kjöt komi ekki úr 
kjötborðinu.  

Eftir að Ingibjörg fór að veiða deildi 
móðir hennar því með henni að hana 

hefði alltaf dreymt um að fara á veiðar 
en það hefði bara ekki verið í tísku þá. 

Konur taka tilsögn og 
þora að spyrja 
Skúli leiðsögumaður lýsti yfir ánægju 
sinni  að skotpróf hefðu verið tekin upp. 
Aðspurður um hvort einhver munur 
væri á konum og körlum í veiðiskap 
þá taldi hann  að sá munur væri lítill 
en kæmi helst fram í því að konur 
væru oftast betur undirbúnar, tækju 
betur leiðsögn og létu óhikað í ljós ef 
þær vissu ekki eitthvað - leyfðu sér að 
spyrja.  Það er mikilvægt  að nýta sér 
þekkingu leiðsögumanna t.d.  varðandi 
það hvernig dýrin snúa þegar skotið 
er. Þær leyfa sér að spyrja.Það verður 
bara að hafa það þótt þetta séu séu 
heimskulegar spurningar.  Láta óhikað 
að í ljós ef þær vita ekki hlutina.  .  Konur 
eru meira fyrir það að treysta því sem 
leiðsögumaðurinn segir. 

Ógleymanlegt augnablik 
og rómantík á veiðum 

Unnur var alin upp við veiðar en pabbi 
hennar hafði orð á sér fyrir að vera 
góður veiðimaður. Samt tók hún ekki 
skotleyfi fyrr en fyrir um 4 árum.  Hún 
hafði þó  skotið fugla sem unglingur en 
fór á sínar fyrstu veiðar á rjúpu haustið 
eftir að hún fékk skotleyfi.  Hún fékk 
B-leyfi til að skjóta hreindýr 2010, sótti 
um leyfi og fékk úthlutað tarfi fjórum 
dögum fyrir lok veiðitímans.  Hún var 
búin að sjá fyrir sér augnablikið þegar 
hún myndi veiða fyrsta dýrið sitt. Allt 
þurfti að gerast í  miklum flýti og þegar 
hún fór í Búlandsdalinn með Bjarka 
leiðsögumanni þar sem þau fundu hjörð 

innst í dalnum og hún þurfti að skjóta  
tarfinn á, að því er henni fannst, alltof 
löngu færi 300 metrum.  Hún skaut og 
tarfurinn hélt áfram að hlaupa en datt 
svo niður - ógleymanlegt augnablik, 
fallegur dagur, fallegur tarfur skotinn 
í  hjartað.Hún var stolt en jafnframt 
hrygg yfir því að tarfurinn skyldi ekki 
lifa lengur. 

Unnur hefur nokkrum sinnum farið 
á gæs með manninum sínum og mælir 
með þessu sporti fyrir hjón því það sé 
ótrúlega rómantískt að vera saman í 
kyrrðinni og horfa á nóttina koma eða 
daginn rísa.  Sitja grafkyrr með byssuna 
tilbúna - fullkomlega vakandi en samt 
í algerri slökun - fullkomin hugleiðsla.

Agnes þjóðgarðsvörður var hugfangin af 
sögum kvennanna og Skúla og staðráðin 
í að próf veiðarnar sjálf þó ekki væri 
nema til að skilja veiðimenn betur.  Í 
lokin fengu sögumenn bókin „Leiðsögn 
um Vatnajökulsþjóðgarð“ eftir Hjörleif 
Guttormsson að gjöf frá samtökunum 
Vinum Vatnajökuls.

Konur á veiðum! 

Helga rakel með kýr 2008

Agnes færir sögumönnum bók að gjöf frá samtökunum Vinum Vatnajökuls.

Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður árið 2008 og er skipt í fjögur 
rekstrarsvæði eftir höfuðáttunum. Austursvæðið nær frá Jökulsá á Fjöllum í 
vestri að Friðlandinu í Lónsöræfum í austri. Stærstur hluti svæðisins er búsvæði 
hreindýra en stofninn telur nú um fimm þúsund dýr í lok veiðitímabilsins. 
Heiðargæsin er algengust fugla og á Eyjabökkum, austan Snæfells, er að 
finna mikilvægt fellisvæði fyrir heiðargæs en þar er nú  griðland. Unnið er 
að því að Eyjabakkar njóti alþjóðlegrar friðlýsingar Ramsar-sáttmálans líkt 
og Þjórsárver, Grunnafjörður og vatnasvæði Mývatns og Laxár. Ólíkt hinum 
svæðum þjóðgarðsins markast sérstaða austursvæðis að einhverju leyti af 
veiðum og nýtingu á villtum dýrum og fuglum.

Prófkjör Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi

Framboðsfrestur er til 13. október og kosið verður í efstu 6 sæti listans eftir parareglu.

Frambjóðendur tilkynni framboð sitt til Láru Stefánsdóttur formanns prófkjörsstjórnar 

í netfangið lara@lara.is, sem veitir jafnframt allar nánari upplýsingar. 

Fram komi kennitala, nafn, starfsheiti, heimili, símanúmer, netfang og hvaða sæti 

viðkomandi sækist eftir.

Prófkjörið verður 9. og 10. nóvember n.k. 

Prófkjörsstjórn
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Hjónin Rósa Valtingojer og Zdenek Patak eru ungir listamenn og ofurhugar sem búsett eru á Stöðvarfirði. Þau 
ætla sér stóra hluti sem eru vel á veg komnir – að endurreisa frystihúsið, sem staðið hefur autt um árabil, og freista 
þess að gera það á ný að mikilvægasta húsi bæjarins. Rósa og Zdenek ætla húsinu þó allt annað hlutverk en það 
eitt sinn hafði en þau vinna nú að því hörðum höndum að breyta því í sköpunarmiðstöð. Hér á eftir segir Rósa frá 
framtíðaráformum fyrir frystihússins en þau spruttu  upp úr hönnunarvinnslunni MupiMup og sköpunarkraftinum 
á Stöðvarfirði.

Þrátt fyrir fámenni iðar 
Stöðvarfjörður af sköpun af 
öllu tagi. Fyrir utan að geyma 

einn fjölsóttasta ferðamannastað 
landsins, Steinasafn Petru, er þar 
einnig starfræktur markaður á sumrin 
í gamla salthúsinu og Gallerí Snærós, 
sem foreldrar Rósu hafa rekið síðan 
1988. 

Rósa er fædd og uppalin á Stöðvarfirði 
en bjó um tíma í Reykjavík þar sem 
hún stundaði nám á myndlistarbraut 
við Fjölbrautarskólann í Breiðholti. 
Hún kynntist svo manninum sínum, 
Zdenek, sem er grafískur hönnuður 
og myndlistamaður frá Prag. Eftir 
að hafa bæði búið Í Reykjavík og um 
tíma í Prag þráði Rósa að komast aftur 
heim í sköpunarkraft fjalla og hafs og 
sannfærði Zdenek um að á Stöðvarfirði 
skini sólin alla daga. Hann lét til leiðast 
og eftir þau settust að í þorpinu fóru 
hjólin heldur betur að snúast.

Rósa þakkar foreldrum sínum, 
Ríkharði Valtingojer og Sólrúnu 
Friðriksdóttur fyrir að hafa rutt 
brautina.  „Segja má að foreldrar mínir 
hafi verið brautryðjendur og plægt 
fyrir okkur akurinn að einhverju leyti. 
Þau voru með svipaðar hugmyndir 
og við en gengu kannski ekki alla 
leið. Þau opnuðu galleríið sem var 
með þeim fyrstu á landsbyggðinni 
og hafa rekið það síðan. Ég ólst upp 
á listamannaheimili og mín braut lá 
því beint við. Ég fékk  mikið frelsi til 
sköpunar og tækifæri til þess að prófa 
mig áfram í mismunandi listgreinum.“

MupiMup
„Við Zdenek höfum sömu lífssýn. 
Við trúum á sjálfbærni og að 
sköpunarmátturinn hafi jákvæð áhrif 
á umhverfi okkar og samfélag. Þegar 

við fluttum austur þurftum við að 
skapa okkur atvinnu og ákváðum 
því að hanna vörur undir merkinu 
MupiMup. Við hönnuðum  meðal 
annars ljós, föt, húsgögn, leikföng 
og ýmiss konar pappírsvöru. Allir 
hlutirnir eru endurvinnsla á hráefni 
sem til fellur  í neyslusamfélaginu – 
húsgögn eru hönnuð og unnin uppúr 
eldri húsgögnum, efni úr fötum er 
notað til að skapa nýjar flíkur, brúður 
og þess háttar. Allar vörurnar eru 

umhverfisvænar og allar einstakar, 
engar tvær eins,“ segir Rósa.

Stóra hugmyndin lítur 
dagsins ljós
Út frá MupiMup-verkefninu kviknaði 
svo stóra hugmyndin, að ganga lengra 
og breyta gamla frystihúsi staðarins 
í sköpunarmiðstöð og nýta það því 
í samfélags- og menningarlegum 
tilgangi.  „Við erum bæði upptekin 
af sjálfbærni og ábyrgð hönnuða 

gagnvart umhverfinu. Segja má því 
að frystihússverkefnið hafi verið 
beint framhald af MupiMup sem 
snýst einnig um að gefa einskis nýtum 
hlutum annað hlutverk.

Til stóð að rífa frystihúsið árið 
2010, en það hafði staðið tómt um 
árabil. Húsið er mjög stórt, um 2800 
m2 og við sáum mikla möguleika 
í því. Við lögðum því fjölmargar 
hugmyndir fyrir bæjarstjórnina en 
vinnan við að fá húsið tók okkur ár 
– við lögðum fram viðskiptaáætlun 
og verkefnisáætlun. Við þetta fengum 
við hjálp frá Þróunarfélaginu og 
Menningarráði. Það var svo í júlí 2011 
sem við stofnuðum samvinnufélag sem 
keypti  frystihúsið á uppboði og við 
byrjuðum að vinna á milljón.“

Þó svo að Rósa og Zdenek hafi 
unnið nótt og dag síðan þau fengu 
húsið afhent og notið aðstoðar fjölda 
sjálfboðaliða er enn langt í land að 
húsið geti talist tilbúið. Fyrsta stig 
framkvæmda kláraðist í sumar og 
verklok ekki á áætlun fyrr en  2017. 

„Við erum bæði fáliðuð og 
peningalítil – kjarninn er ég, Zdenek 
og Alexander Smári en við höfum 
verið hér síðan við fengum húsið 
afhent.  Við höfum gert allt sjálf með 
hjálp sjálfboðaliða. Húsið var í algerri 

niðurníðslu þegar við tókum við því 
og það var ósjaldan sem við fólk sagði 
okkur að við værum klikkuð að ætla 
að gera þetta að einhverju. Við höfum 
einnig stundum kallað eftir hjálp frá 
bæjarbúum þegar við erum að gera 
eitthvað sérstakt. Það er rosalega 
skemmtilegt að sjá alla samankomna, 
kannski bankastarfsmann, kennara, 
múrara og sjómann – alla að vinna 
saman að því að gera hugmyndina að 
veruleika.“

„Við hugsum það þannig að við 
ætlum ekki að umturna húsinu, 
heldur vinna þetta skref fyrir skref 
og gera eins vel og við getum. Við 
ætlum okkur líka að nýta rýmin eins 
og þau eru en ekki gera einhverjar 
stórkostlegar breytingar á þeim. Finna 
hverju og einu þeirra tilgang eins og 
það er. Við erum búin að því og eigum 
fyrirliggjandi plan um það hvernig við 
viljum hafa þetta allt saman.“  

„Við tökum bara eitt skref í einu og 
ég þori að fullyrða að við erum komin 
yfir erfiðasta hjallann en síðustu tvö 
ár hafa verið þannig að okkur hefur 
margoft langað til að hætta við! Nú 
erum við hins vegar komin á þann stað 
að húsið fer bráðum að reka sig sjálft 
og við erum bjartsýn á framhaldið.

Frystihúsið verður hjarta 
og lífæð bæjarins á ný

kristborg bóel 
Steindórsdóttir 
blaðamaður

eftir breytingar á Here

Here sköpunarmiðstöð
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Sjálfbærni samfélagsins 
er aðalmarkmiðið
Markmið Rósu og Zdenek eru bæði 
stór og verðug. „Aðalmarkmið 
verkefnisins er að stuðla að sjálfbærni 
samfélagsins sem við búum í. Bankinn 
og pósthúsið lokuðu í fyrra og eftir því 
sem þjónusta og starfsemi minnkar í 
þorpinu sér ungt fólk síður möguleika 
á því að búa hér. Það flýr í borgina 
en sú staðreynd er mjög alvarleg ógn 
fyrir framtíð þorpsins. Kynslóðabilið 
er að verða hættulega mikið og ef 
fram fer sem horfir breytist þorpið 

í sumarhúsabyggð áður en langt um 
líður.“

„Draumurinn er því að skapa 
grundvöll til þess að ungt fólk geti 
flutt á Stöðvarfjörð – að það sjái 
atvinnumöguleika og áhugaverðan 
vettvang fyrir sig og sína. Margir 
minni bæir standa frammi fyrir sama 
vandamáli og við vonumst til þess 
að sköpunarmiðstöðin geti orðið 
fyrirmynd fyrir önnur bæjarfélög sem 
leitast við að halda velli og byggja upp 
sjálfbært samfélag.“ 

„Við hugsum Sköpunarmiðstöðina 

sem samfélags- og menningarmiðstöð. 
Allt byggist þetta á sjálfbærni og því 
að deila með náunganum. Við viljum 
skapa fólkinu í samfélaginu aðstöðu til 
þess að vinna að ýmiskonar verkefnum. 
Það er mjög rík handverkshefð hér á 
staðnum en á Salthúsmarkaðnum voru 
27 heimamenn með varning í sumar en 
það er há prósenta af 200 íbúa fjölda. 
Grundvöllurinn er því svo sannarlega 
til staðar og með því að útbúa aðstöðu 
og vettvang eins og við erum að gera er 
hægt að virkja sköpunarkraft fólksins 
enn frekar. Það er alls ekki nauðsynlegt 
að allir séu með  aðstöðu eða verkfæri. 
Við eigum slatta af græjum og það er 
alveg nóg að hafa það á einum stað þar 
sem allir geta deilt hlutunum og komið 
saman í góðum félagsskap. Málið er 
bara að koma þessu undir sama þak 
og í notkun.“ 

„Sköpunarmiðstöðin mun innihalda 
opin verkstæði þar sem hægt verður 

að vinna í hinum ýmsu miðlum. 
Einnig verður boðið upp á námskeið 
og vinnuaðstöðu. Auk þess verður 
félagsrými, hljóðver, listamannaíbúðir, 
kaffihús og markaður í húsinu svo 
eitthvað sé nefnt. Sköpunarmiðstöðin 
mun einnig   styðja við fiskiðnað 
staðarins. Við sjáum hana sem 
mikilvægan vettvang á Austurlandi 
– aðdráttarafl fyrir hönnuði og 
handverksfólk. Auk þess fer mikill 
fjöldi ferðamanna gegn um staðinn 
á degi hverjum yfir sumartímann 
í tengslum við Steinasafnið og 
möguleikar eru á að virkja þá auðlind 
miklu betur.“

 Flokkað rusl er ekki rusl 
heldur efniviður
Þegar gengið er um húsið má stórt 
rými fullt af vírum, plasti og allskyns 
dóti – öllu skipulega flokkuðu. „Við 
vinnum út frá sjálfbærni og hún 

snýst um tvennt hjá okkur. Annars 
vegar að húsið verði ekki rekið af 
styrkjum alla tíð heldur reki sig sjálft. 
Hins vegar að við endurnýtum allt. 
Húsinu fylgdi alveg óhemju magn af 
drasli sem við ætlum að nota, hvert 
eitt og einasta stykki. Annað hvort til 
viðhalds á húsinu eða  í sköpun. Við 
erum búin að flokka þetta allt og rusl 
er ekki rusl þegar það er vel flokkað, 
heldur efniviður. Það er vaxandi að 
hönnuðir hafi mikinn áhuga á að vinna 
með afgangs hráefni úr samfélaginu. 
Hingað geta því allir komið og unnið 
með það efni sem til er. Fólki er einnig 
velkomið að koma með dót til okkar.
Það er allt vel þegið.“

Að hrökkva eða stökkva
Hver eru næstu skref? „Okkur langar 
að opna húsið fyrir almenningi, hafa 
upplýsingaspjöld um verkefnið og 
markað þar sem fólk getur keypt 
vörur til styrkar verkefninu. Þessa 
dagana erum við að vinna að því að 
koma rafmagninu í lag. Þetta gengur 
hægt, en þó skref fyrir skref.  Þegar 
átti að rífa húsið var bara að hrökkva 
eða stökkva. Við ákváðum að stökkva 
því við gátum ekki hugsað okkur að 
horfa á autt malarplan í framtíðinni 
og hugsa – „ohh, við hefðum getað.“ 
Frystihúsið var stærsta húsið í plássinu 
og miðpunkturinn. Allt hefur snúist 
í kringum það.Allir Stöðfirðingar 
hafa einhvern tímann unnið þar eða 
einhver þeim tengdur. Það hefur því 
verið hjartsláttur og lífæð þorpsins. Við 
sjáum fyrir okkur að það geti orðið það 
aftur og að sköpunarmiðstöðin geti 
endurreist og viðhaldið samfélaginu. 
Það var ungt par að flytja hingað á 
dögunum, einmitt út af þessu verkefni 
og því samfélagi sem er að skapast í 
kringum það – og vá, það er mikill 
árangur fyrir alla sem að þessu hafa 
komið.“

 
Þeir sem vilja styrkja verkefnið er 
bent á bankareikning Sköpunar-
miðstöðvarinnar, öll framlög eru 
vel þegin.

Bankanúmer: 171 - 26 - 606
kt: 450711 0390
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Samþætt Austurbrú 
Skemmst er að minnast ríkisstjórnarfundar og stofnfundar Austurbrúar þann 8. maí 
síðastliðinn og þeirra væntinga sem gerðar voru til nýrrar sameinaðrar stoðstofnunar 
á Austurlandi.  Ýmislegt hefur gengið á frá stofnun og framkvæmdastjórinn staldraði 
aðeins við í 4 mánuði en í fréttatilkynningum vegna málsins hefur m.a. verið vísað í 
óánægju starfsmanna sem ástæðu fyrir starfslokum.  Það er því ekki úr vegi að fara 
yfir forsögu málsins og ræða við starfsmenn Austurbrúar um framtíðarsýn þeirra 
varðandi stofnunina. 

Katrín lýsti yfir ánægju sinni með 
ferðina en hugmyndin hafi verið 
að kynna sér  þau verkefni sem 
ráðuneytið styrkti og hefði umsjón 
með en væru utan alfaraleiðar.  Það 
væri mikilvægt fyrir ráðherra að sjá 
og upplifa með áþreifanlegum hætti 
þau áhrif sem mennta-, menningar- og 
þróunarverkefni  hafa á ólíkum stöðum 
á landsbyggðinni. 

Sagan á bak við Austurbrú  
Stoðstofnanir Austurlands hafa í 
gegnum tíðina unnið saman að 
margvíslegum verkefnum. Árið 2008 
var sett upp sameiginleg vefgátt 
fyrir stoðstofnanir og um svipað 
leyti var hafin vinna við fjölmörg 
þróunarverkefni svo sem Þorpið - 
skapandi samfélag á Austurlandi. 
Rekja má hugmyndina á bak við 
sameiningu stoðstofnana til samtals 
sem fór af stað milli stoðstofnana og 
sveitarstjórnarstigsins í tengslum við 
vinnu Norð-Austur (NA) nefndar í 
upphafi árs 2008 og skýrslu hennar 
um atvinnu og samfélag á Norðurlandi 
Eystra og Austurland sem kom út 
í maí sama ár  en þar var  sett  fram 
greining á þróun búsetu, félagslegri 
og efnahagslegri stöðu svæðisins 
auk tillagna um verkefni sem höfðu 
það að markmið að skapa ný störf 
á sviði rannsókna, ráðgjafar og 
þjónustu.  NA nefndin var að mestu 
skipuð aðilum úr ráðuneytunum en 
einungis tveir fulltrúar svæðisins 
(sem náði frá Húsavík að Djúpavogi 
að undanskildu miðsvæði Austurlands 
eða Fljótsdalshéraðs og Fjarðabyggðar) 
sátu í nefndinni.  Austfirðingar unnu 
fjölda tillagna fyrir nefndina en voru 
mjög ósáttir við endanlega úthlutun 
á fjármagni sérstaklega varðandi það 
hve stór hluti fjármagnsins rann til 
starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar á 
Egilsstöðum.Var þá sérstaklega vísað 

til þess að NA nefndinni væri ætlað 
að taka sérstaklega til jarðarsvæða 
í landshlutanum sem lægju utan 
áhrifasvæðis Fjarðaáls. Bæði fulltrúar 
stoðstofnana og sveitarfélaga bentu 
ítrekað á að nærtækara hefði verið 
að nýta stoðstofnanaumhverfi 
landshlutans og leggja fé í verkefni í 
þeim sveitarfélögum sem tóku þátt í 
verkefninu. 

Í kjölfar vinnu NA nefndar og 
þeirra áherslna sem þar komu fram 
um samþættingu stoðkerfis sem og 
hugmyndir sem voru að fæðast um 
20/20 Sóknaráætlun var á aðalfundi 
samtakanna í september 2008 
settur á laggirnar stýrihópur SSA 
um „framtíðarskipulag á samstarfi 
sveitarfélaga og samþættingu 
stoðkerfisins“ .   Stýrihópurinn 
lagði fram grunntillögur að 
skipulagi sem fólu í sér stóraukið 
forræði sveitarfélaganna á starfsemi 
stoðstofnananna á aðalfundi SSA 2009 
en á fundinum var hópnum falið að 
vinna þær tillögur áfram. Í framhaldinu 
voru tillögurnar þróaðar frekar með 
aðstoð frá ráðgjafafyrirtækinu ALTA 
og lagðar fram á aukaaðalfundi SSA  í 
apríl 2010.  Aðstandendur stoðstofnana 
voru kallaðir eftir atvikum að þeirri 
vinnu en komu lítið að endanlegum 
tillögum. Þekkingarnet (ÞNA) og 
Markaðsstofa Austurlands (MA) 
drógu sig út úr vinnunni og  gagnrýndu 
ásamt  stjórnum Þróunarfélags og 
Atvinnuþróunarsjóðs  tillögugerðina 
og þá sérstaklega  ríka áhersla á 
valdsvið fulltrúa sveitarfélaga á kostnað 
fagaðila og grasrótar. 

Með hliðsjón af þeirri gagnrýni sem 
fram hafði komið frá stoðkerfinu var 
ákveðið á aðalfundi SSA í september 
2010 að setja enn á ný á fót starfshóp 
sem væri blandaður hópur fulltrúa 
SSA og stoðstofnana og taka þá aftur 
upp viðræður um aðkomu ÞNA 

og MA.  Skipaður var vinnuhópur 
SSA um Austfirskar stoðstofnanir 
(AST). Meginmarkmið vinnunnar 
voru að samþætta þjónustu, koma 
í veg fyrir skörun, bæta aðgengi 
að þjónustu, samnýta mannauð/
innviði og ná fram hagræðingu.  
Sérstaklega var horft til þess að 
nýta starfsstöðvar og innviði ÞNA 
til að tryggja ákveðna dreifsetningu 
á þjónustu.  Þessi vinnuhópur vann 
skýrsluna „Endurskoðun á stoðkerfi 
atvinnulífs, menntunar og menningar 
á Austurlandi“ sem kom út í maí 
2011 og var efni hennar kynnt fyrir 
sveitarfélögum í kjölfarið sem og 
á aðalfundum stoðstofnana.  Á 
aðalfundi SSA í september 2011 voru 
tillögur vinnuhóps samþykktar og í 
kjölfarið var leitað eftir tilnefningum 
í verkefnisstjórn. Verkefnisstjórn AST 
tók til starfa í október 2011 og afrakstur 
vinnu hennar var stofnun Austurbrúar. 

Nálgast má allar helstu upplýsingar 
um forsögu verkefnisins og þær 
skýrslur sem hér hafa verið nefndar 
til sögunnar á heimasíðu Austurbrúar 
www.austur.is.  

Austurbrú sem fyrirmynd 
Ríkisstjórnarfundur og aðkoma 
ríkisstjórnar að stofnfundi Austurbrúar 
var ekki síst  til að undirstrika ánægju 
stjórnvalda með þá hugmyndafræði 
og stefnu í þróun landshlutans sem 
Austurbrú byggir á. 

Í undirbúningi að stofnun 
Austurbrúar var horft til þess að byggja 
upp á Austurlandi öfluga samþætta 
stoðstofnun sem félli að markmiðum 
stjórnvalda um aukið hlutverk 
landshluta í eigin stefnumótun og 
þróunarstarfi, samanber Sóknaráætlun 
Íslands og landshlutanna.   Var þá 
sérstaklega horft til þess að slík stofnun 
gæti undirbúið flutning verkefna frá 
ríki til sveitarfélaga/landshluta, tekið 

að sér verkefni sem áður voru unnin 
miðlægt af stofnunum ríkisins (s.s. 
Nýsköpunarmiðstöð) auk þess að 
sameinuð stofnun sem byggir ekki 
eingöngu á pólitískum heldur einnig 
faglegum grunni er líklegri til að 
auka samstarf, byggja upp þekkingu 
og tiltrú bæði innan fjórðungs, 
gagnvart stjórnvöldum, gagnvart 
þekkingarstofnunum landsins og í 
alþjóðlegu samstarfi.  

Í vinnu verkefnisstjórnar var leitast 
við að tengja hugmyndir og skipulag 
nýrrar stofnunar við markmið 20/20 
og stefnumótun ríkisins varðandi 
stoðkerfi atvinnulífsins. Kallað var eftir 
aðkomu 20/20 stýrihóps að aðalfundi 
SSA 2011 þar sem  grunnhugmyndir 
á bak við Austurbrú voru kynntar 
og Héðinn Unnsteinsson kynnti 
hugmyndafræði 20/20.  Á aðalfundi 
SSA  í september síðastliðnum var 
þessu samtali haldið áfram þar sem 
fulltrúar Sóknaráætlunar munu ræða 
um samtal stjórnsýslustiga og fara yfir 
sóknaráætlanir landshlutanna sem nú 
er verið að vinna. 

Með sóknaráætlun landshlutanna 
er lagt upp með að landshlutarnir 
sjálfir verði færir um að móta sína 
eigin sóknar- eða byggðastefnu sem 
tengist stefnumótunarvettvangi ríkis 
og landshluta. Miklar væntingar 
voru til þess að Austurbrú muni í 
framtíðinni vinna með sveitarfélögum 
að stefnumótun og sameiginlegum 
hagsmunamálum, þar var horft til 
þess að faglega sjálfstæð og samþætt 
stofnun geti samræmt sjónarmið ólíkra 
sveitarfélaga og sett fram sameiginlegar 

áherslur landshlutans gagnvart 
ríkisvaldinu.  Þetta er markmið og 
verkefni sem enn kann að hljóma 
óraunhæft fyrir margan Austfirðinginn 
þar sem bilið á milli sjónarmiða og 
hagsmuna stærri og minni sveitarfélaga 
virðist stöðugt breikka. Um þessar 
mundir eru sveitarfélögin að vinna 
sínar sóknaráætlanir en skapalón að 
þeim hefur verið sett fram af fulltrúum 
Byggðastofnunar og verkefnisstjórnar 
20/20 Sóknaráætlunar. 

Framtíðarsýn starfsmanna 
Austurbrúar 

Í samtölum greinarhöfunda við 
ýmsa starfsmenn Austurbrúar kemur 
fram að starfsmenn hafa miklar 
væntingar til starfseminnar og þar 
hefur myndast góður andi og tiltrú á 
verkefninu.  Fram kom í máli þeirra 
að mikilvægt væri að horfa á verkefnið 
þannig að verið væri að horfa þvert 
á fyrri verkaskiptingu í þróun og 
uppbyggingu Austurbrúar, að ekki 
yrðu byggðir upp múrar á milli sviða 
heldur þvert á móti nýtt það tækifæri 
sem skapast hefði til þverfaglegrar 
samvinnu.  Starfsmannahópur 
Austurbrúar væri samsettur af fjölda 
hæfra sérfræðinga á ólíkum sviðum 
sem með samstarfi gæti myndað öfluga 
heild.  Næsta mál á dagskrá væri að 
finna öflugan framkvæmdastjóra sem 
gæti ekki síst séð tækifærin í slíku 
samstarfi auk þess að halda utan um 
rekstur og framtíðaruppbyggingu 
samþættrar stofnunar.
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Pólitísk staða kvenna í 
Norðaustur kjördæmi? 
Komandi vetur er kosningavetur og ekki 
úr vegi að spá aðeins í spilin varðandi 
það úrval frambjóðenda sem stendur 
til boða í Norðausturkjördæminu og 
þá sérstaklega með tilliti til þeirra 
markmiða sem við flest höfum  í 
jafnréttismálum.  Staðan í kjördæminu 
er þannig í dag að aðeins tvær konur 
eru í hópi 10 þingmanna og engin 
kona leiðir lista í kjördæminu. Hlutfall 
kvenna í hópi þingmanna í kjördæminu 
er því 20% á meðan hlutfall kvenna á 
þingi er 43%. Þess má geta að staðan er 
mun betri í Suðurkjördæmi þar sem 5 
af 10 þingmönnum eru konur. 

Þær breytingar hafa orðið frá því í 
síðustu alþingiskosningum að nýjar 
samræmdar reglur Samfylkingarinnar 
hafa skilyrt að kjördæmi sníði 
sínar reglur að jafnréttisstefnu 
flokksins og setji fram annað 
hvort paralista eða fléttulista. 
Tillagan  var felld af bæði Kristjáni 
Möller og Sigmundi Erni fyrir 
síðustu kosningar. Vinstri grænir 
buðu í síðustu kosningum upp á 
fléttulista og munu væntanlega 
halda því áfram .  Ef horft 
er til Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks þá virðast engar 
reglur gilda þar um kynjahlutföll 
en báðir flokkar eiga tvo karlkyns 
þingmenn í kjördæminu. 

Sé horft til þeirra væringa sem 
nú eru í stjórnmálum er ekki útlit 

fyrir að neinar grundvallarbreytingar 
verði á næsta kjörtímabili.  Oddvitar 
flokkanna eru gjarnan þeir sem leggja á 
ráðin með röðun á lista þó opinberlega 
sé öllum frjálst að bjóða sig fram.  Birkir 
Jón er eini oddvitinn sem ætlar ekki að 
gefa kost á sér og þar á bæ virðist vera 
sem  tveir karlar keppi um forystusætið 
og þá líklega ekki bara í kjördæminu 
heldur einnig í flokknum.  Engin kona 
hefur komið fram á sjónarsviðið hjá 
Sjálfstæðismönnum en líklega ætti 
kona möguleika í þriðja sætið sem 
gæti orðið þingsæti.  Alþingiskonum 
í kjördæminu gæti því fjölgað úr 
tveimur í þrjár. 

Hlutfall kvenna í forystusætum 
stjórnmálaflokkanan og í hópi 

alþingismanna endurspeglar 
stjórnmálaþátttöku kvenna í 
kjördæminu en það vita þeir sem 
sækja pólitíska fundi að 80% þeirra 
sem mæta eru karlmenn á miðjum 
aldri og eldri. Þar vantar hins vegar 
tilfinnanlega bæði konur og ungt 
fólk.  Ekki þarf þó lengi  að leita að 
konunum í kjördæmunum. Þær eru 
í miklum meirihluta í hópi þeirra er 
sinna málefnum velferðarsamfélagsins, 
standa að  lista- og menningarlífi auk 
þess að stýra fjölmörgum verkefnum 
er snúa að byggðaþróun, nýsköpun og 
skapandi greinum. 

Það er svo spurning hvað  konur geta 
gert til að breyta þessu?

Yamaha utanborðsmótorar eru þekktir fyrir áreiðanleika, endingu og 
þægindi og því koma vinsældir þeirra engum á óvart. 
Arctic Trucks er umboðsaðili Yamaha á Íslandi og getur útvegað ýmsar 
stærðir og gerðir Yamaha utanborðsmótora, auk þess að bjóða 
viðgerða- og varahlutaþjónustu.

Kletthálsi 3
110 Reykjavík
Sími 540 4900
www.yamaha.is

Farðu lengra!
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Lára Vilbergsdóttir 
Austurland hyggst í samstarfi við 
Tengslanet austfirskra kvenna (TAK)  
kynna konu mánaðarins sem valin 
er af handahófi hverju sinni. Það 
kom því skemmtilega á óvart að Lára 
Vilbergsdóttir, verkefnisstjóri Þorpsins, 
skyldi vera dregin úr hattinum að 
þessu sinni þar sem áherslur og efni 
blaðsins tengjast skapandi greinum og 
samfélögum. 

1. Við hvað starfar þú? 
Ég er verkefnisstjóri í MAKE by 
Þorpið.

2. Hver er menntun þín? 
Ég er kennari í textílhönnun á 
framhaldsskólastigi.

3. Hvað skiptir mestu máli í þínu 
lífi? 
Að lifa í sátt og samlyndi við guð 
og menn og sjálfa mig.

4. Hvað finnst þér skemmtilegast 
að gera? 
Að vera í skapandi samstarfi 
með þeim sem ég á samleið með 
hverju sinni.

5. Hver er uppáhaldsstaðurinn 
þinn á Austurlandi? 
Andstæður skógarins og 
víðáttunnar heilla mig og 
ég get ekki gert upp á milli  
– Hallormsstaðaskógar /
Möðrudals á Fjöllum

6. Hvaða málefni á að setja í 
forgang á Austurlandi? 
Eflingu skapandi greina í víðu 
samhengi.

7. Hvaða bók er á náttborðinu 
hjá þér? 
Mulighederne af en ö – en 
antologi om oplevelses ökonomi 
eftir Lene Römer og Mikael 

Lambæk Nielsen.
8. Hvað vilt þú sjá á dagskránni 

hjá TAK? 
Hádegisfyrirlestra um 
mismunandi málefni og  
námskeið til að styrkja okkur í 
starfi.

Kona mánaðarins

Reykjavíkurkjördæmi Norður
Fimm konur af 11 þingmönnum

45%

Suðurkjördæmi 50%
Fimm konur af 10 þingmönnum

50%

Norðausturkjördæmi 20%
Tvær konur af 10 þingmönnum

20%
Norðvesturkjördæmi 22%
Tvær konur af 9 þingmönnum

22%

Reykjavíkurkjördæmi Suður
Sjö konur af 11 þingmönnum

64%

Suðvesturkjördæmi
Sex konur af 12 þingmönnum50%
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Kassar læsast saman 
við stöf lun og brettið 
verður stöðugra

Heildarlausnir fyrir
sjó-og landvinnslu

Kassar læsast saman 
við stöflun og brettið 

ð öð

•  Skór
•  Stígvél
•  Vettlingar
•  Vinnufatnaður, 
•  Hnífar
•  Brýni 
•  Bakkar
•  Einnota vörur o.fl.

•  Kassar
•  Öskjur
•  Arkir
•  Pokar
•  Filmur
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Full búð af  

flottum fötum 

Fyrir flottar konur

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517-6460
www.belladonna.is

Verslunin Belladonna á Facebook

Stærðir 40 – 58

Austurland á Vest Norden 
ferðakaupsstefnunni

Ferðakaupstefnan „Vestnorden Travel 
Mart“ var haldinn dagana 2.-3. október.  
Markmið ferðakaupsstefnunnar 
er að kynna ferðaþjónustuaðila og 
áningastaði á Íslandi, Grænlandi og 
Færeyjum fyrir ferðaskrifstofum og 
ferðaskipuleggjendum á svæðinu og 
úti í hinum stóra heimi.

Að sjálfsögðu eiga Austfirðingar  
sína fulltrúa á kaupsstefnunni en hana 
sækir m.a. markaðsfulltrúi Austurbrúar 
Árný Björg Bergsdóttir og fulltrúar 
Austurfarar þær Magnfríður Ólöf 
Pétursdóttir og Heiður Vigfúsdóttir 
sem ætla að kynna þjónustu 
fyrirtækisins s.s. dagsferðir, lengri 
ferðir og klæðskerasniðnar lausnir fyrir 
fyrirtæki og ferðaskipuleggjendur.!

Þjóðaratkvæða-
greiðslan um 
stjórnarskrána
Lítið hefur farið fyrir umræðu um 
tillögur stjórnlagaráðs að breytingum 
á stjórnarskránni í fjölmiðlum. 
Ekki er hægt að tala um að opin og 
skipuleg umræða hafi farið fram 
um málið síðan þjóðfundurinn var 
haldinn. Að undanskilinni yfirlýsingu 
Bjarna Benediktssonar, formanns 
Sjálfstæðisflokksins, um að hann 
sjái ekki ástæðu til að taka þátt í 
kosningunum þá hafa stjórnmálamenn 
lítið tjáð sig opinberlega.  

Niðurstöður þjóðfundarins lágu til 
grundvallar  tillögugerð stjórnlagaráðs 
og í raun einnig  þeirri ráðgefandi 
þjóðaratkvæðagreiðslu sem nú fer 
fram.  Í atkvæðagreiðslunni eru 
kjósendur spurðir 6 spurninga sem 
snúa að því hvort þeir vilji leggja 
tillögur stjórnlagaráðs til grundvallar 
að breytingu á stjórnarskránni, 
hvort náttúruauðlindir eigi að vera í 

þjóðareign, hvort ákvæði eigi að vera 
um þjóðkirkjuna í stjórnarskrá, hvort 
heimila eigi persónukjör í auknum 
mæli, hvort atkvæðavægi eigi að vera 
jafnt í landinu og hvort ákveðinn hluti 
kosningabærra manna geti krafist 
þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Sé litið til þeirrar ólgu og kröfu um 
lýðræði sem ríkti eftir hrun bankanna 
á Íslandi, niðurstöðu þjóðfundar og 
almennt því tækifæri sem hér er boðið 
upp á þá er ekki úr vegi að hvetja fólk til 
að mæta á kjörstað og taka afstöðu til 
þeirra mikilvægu málaflokka sem hér 
eru til skoðunar hvort sem þeir styðja 
breytingar á stjórnarskránni eða ekki. 

Nánari upplýsingar um 
þjóðaratkvæðagreiðsluna má finna á 
www.thjodaratkvaedi.is 

ritstjóri leit inn hjá Austurför þar sem Magnfríður var í óða önn að 
skipuleggja þátttöku í VestNorden

blaðið Austurland óskar eftir að komast í samband við íbúa sveitarfélaganna á Austurlandi sem sjaldan eða 
aldrei hafa veitt viðtöl en væru til í að segja skoðun sína í blaðinu eða veita stutt viðtöl. Vinsamlega sendið 
okkur tölvupóst á stefania@einurd.is eða hringið í síma 891-6677.

vilTU SeGjA þínA SkoðUn?

Ritstjóri sendi línu á öll 
sveitarfélög um að senda 
upplýsingar um viðburði 

í september. Einungis bárust svör 
frá tveimur en hugmyndin er að 
halda áfram með dálkinn og eru öll 
sveitarfélög, fyrirtæki hvött til að 
senda inn upplýsingar.

Vestnorden ferðakaupstefnan í 
Hörpunni í Reykjavík dagana 
2.-3.október. 

Skálar hljóðlistahátíð 2012 á 
Seyðisfirði 3. – 6. október. 

Haustroði, markaðs– og 
fjölskylduhátíð á Seyðisfirði 
laugardaginn 6. október.

Tangónámskeið 5.-7. október 
á Seyðisfirði. Sjá www.
seydisfjordur.is.

Evrópska hreyfivikan (Move 
Week) 1.-7. október.

Tónleikar Gildrunnar í Valhöll 
á Eskifirði 6. október kl. 23. 
Rokknámskeið sama dag kl. 13.

Austurlandsmót í bridge í sal eldri 
borgara á Reyðarfirði 7. október 
kl. 12.

Sögueyjan 2012 - sagnaþing 
í Hlymsdölum Egilsstöðum 
fimmtudaginn 18. október 
kl. 20:30, Seldal Norðfirði 

föstudaginn 19. október kl. 
20:30 og Skrúði Fáskrúðsfirði 
föstudaginn 20. október kl. 20:30.

Þjóðaratkvæðagreiðsla um 
frumvarp að nýrri stjórnarskrá 
20. október sjá www.kosning.is.

Rokkveisla Brján og Egilsbúðar 
„Með sítt að aftan“ 27. október 
miðapantanir 4771340/8402181.

Dagar myrkurs verða á 
Austurlandi 1.-11. nóvember

HVað Er á DÖFinni Í oKtóbEr?



Gerðu gæða- og verðsamanburð

FINNDU MUNINN

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga kl. 10.00 - 18.00 – laugardaga 12.00 - 16.00

Baldursnesi 6 Listhúsinu Laugardal

ÝMIR rúm 153x203 aðeins kr. 124.900

ÝMIR, SAGA, FREYJA, 
ÞÓR OG ÓÐINN

Hágæða svæðisskiptar heilsudýnur

NÝ SENDING 
AF HÁGÆÐA 

SÆNGURVERASETTUM

STILLANLEG HEILSURÚM

Heilsudýnur og heilsukoddar
Gerið samanburð - finnið muninn

Fullkomin þrýstijöfnun og stuðningur

ÚRVAL AF 
SVEFNSÓFUM

Reynisstaður - Vestmannaeyjum Húsgagnaval - Höfn í Hornafirði Lúxus húsgögn - Egilsstöðum
Umboðsaðilar:

BOAS 
rafdrifnir leðurhægindasófar og stólar

Verð 2x90x200 frá  aðeins kr. 349.900 
með okkar bestu  heilsudýnu

Valhöll heilsudýna
5 svæðaskipt gormakerfi

153x203 aðeins kr. 89.900

Tilboðsverð

Hægindastóll aðeins kr. 119.900
Hægindasófi aðeins kr. 219.900

Lyftustóll kr. 149.900

BOAS hægindasófar og stólar
Hægindastóll aðeins kr. 89.900
Hægindasófi aðeins kr. 189.900

MINE
MENDALE

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur*
*3.5% lántökugjald



Sæti fyrir alla
mikið úrval af nýjum sófum

vesta sófi  l370 CM

464.500 
Heildarverð á uppsetningu

NÝTT

Vesta
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GoliaTh NÝTT 
3ja sæta lúxussófi með mjúku kastaníubrúnu leðuráklæði. 
l220 cm  369.900,-  Hægindastóll. 239.900,- Sérpöntun.

flaNdre duN NÝTT 
slitsterkt Nevadaáklæði. 56% hör, 22% bómull, 11% viscos 
og 11% pólýester. 3ja sæta sófi. l224 cm  199.900,- 

berber NÝTT 
slitsterkt áklæði. 60% bómull og 40% hör. Drapplitaður 
eða grár. 3ja sæta sófi. l250 cm  199.900,-
2½ sæta sófi. l218 cm  189.900,-

aNdorra NÝTT 
slitsterkt áklæði. 55% pólýester og 45% akrýl. 
Hornsófi + legubekkur. l308 cm  179.900,-
legubekkur + hornsófi. l308 cm  179.900,-
3ja sæta sófi. l208 cm  89.900,- 
2ja sæta sófi. l179 cm  79.900,- 
Einnig til legubekkur + hornsófi, svart unnið leður. 239.900,-

kiNGsToN ciTy 
slitsterkt áklæði. 44% akrýl, 42% polýester og 14% 
pólýpropylene. 3ja sæta sófi. l199 cm  149.900,- 
1½ sæta sófi m/legubekk. l205 cm 189.900,-

vesTa NÝTT 
vesta einingasófi er frábær kostur og gefur sveigjanleika í uppröðun 
sem þú ræður eftir þínu höfði.
1 sæti án arma. 81x94x74 cm  69.900,-
endaeining hægri eða vinstri. 150x94x74 cm  99.900,-
Horneining, hægri eða vinstri. 120x94x74 cm  94.900,-
legubekkur með hægri eða vinstri arm. 110x160x74 cm  129.900,-

einfaldlega betri  kostur

bjóðum uppá 

vaxtalaust lán 

til 6 mánaða

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500   
laugardaga 10-18 sunnudaga 12-18 mánudaga - föstudaga 11-18:30   

www.ILVA.is 
sendum um allt land
einfaldlega betri  kostur


