
Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192
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MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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8. Janúar 2015
1. tölublað 4. árgangur

„Hvað boðar nýárs blessuð sól? “
kvað skáldið Matthías Jochumsson og 

hitti þar naglann á höfuðið því við upp-
haf hvers árs velta margir framtíðinni 

fyrir sér. Spurningumá borð við: „Hvernig 
verður veðrið? “, „Hvernig verður færðin? “, 

„Verður aftur gott sumar á Austurlandi? “ er 
varpað fram en þetta eru allt spurningar sem 
erfitt er að svara. Um áramót er einnig til siðs 
að líta um farinn veg og veðurfarslega séð 
má segja að á Austurlandi hafi verið nokkrar 

öfgar í hitastigi desembermánaðar. Hæsti hiti 
mánaðarins mældist á Skjaldþingsstöðum, 
16°C, þann 29. desember en lægsti hiti 
mánaðarins í byggð mældist einnig á Austur-
landi nánar tiltekið í Möðrudal, -19,8°C stig. 
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Austfirðingar ársins 2014
Eins og síðustu tvö ár stendur 

Austurfrétt fyrir vali á Aust-
firðingi ársins. Í fyrra voru 

það feðgarnir Friðþór Harðarson og 
Sigurður Friðþórsson sem hlutu tit-
ilinn og árið 2012 fór hann til Árna 
Þorsteinssonar í Neskaupstað. 

Lesendur Austurfréttar hafa undan-
farna daga sent inn tilnefningar að 
nafnbótinni „Austfirðingur ársins 
2014.“ Margar góðar ábendingar bár-
ust sem þér gefst nú meðal annarra 

kostur á að kjósa um. Austurfrétt veitir 
svo þeim sem flest atkvæði fær viður-
kenningu. Taktu þátt í að kjósa Aust-
firðing ársins 2014 en kosningunni 
lýkur sunnudaginn 11. janúar næst-
komandi. 
Þeir sem hafa verið tilnefndir eru sem 
hér segir: 

Kristín Arna Sigurðardóttir
Kristín Arna var verkefnastjóri 
hönnunarverkefnisins Designs from 

Nowhere sem hlaut Hönnunarverð-
laun Íslands í haust. Hún hefur unnið 
mikla vinnu þágu lista á Austurlandi 
og vinnur nú að heimildamynd um 
Vopnafjörð. 

María Bergrós  
Jóhannsdóttir
María Bergrós er aðeins tveggja ára 
gömul. Hún komst í fréttirnar í vor 
þegar greint var frá því að hún hefði 
verið með sprunginn botnlanga í á 
þriðju viku án þess að læknar eystra 
finndu neitt að. Amma hennar fór 
með hana á Barnaspítala hringsins 
þar sem meinið fannst. 

Steinunn Rós Einarsdóttir 
og Kristinn Ingólfsson
Hjónin, sem eru Norðfirðingar að 
uppruna, misstu son sinn í bílslysi í 
janúar. Hann var skráður líffæragjafi 
og komu þau hjónin saman fram í fjöl-
miðlum í umræðu um líffæragjafir í 
kjölfarið. 

Svavar Pétur Eysteinsson
Svavar Pétur, sem er betur þekktur 
sem tónlistarmaðurinn Prins Póló, 
fluttist ásamt fjölskyldu sinni í Karls-

staði í Berufirði á árinu. Hann sendi 
frá sér tvær plötur sem voru áberandi á 
topplistum og stóð fyrir tónlistarhátíð 
á býlinu um verslunarmannahelgina. 

Svanhvít Antonsdóttir
Austfirðingar kannast kannski betur 
við Dandý. Hún kláraði Ironman 
þrautina í sumar nokkrum vikum eftir 

stóra aðgerð sem hún gekkst undir 
vegna mikilla veikinda. 

Tinna Rut Guðmundsdóttir
Tinna Rut hefur í rúman áratug barist 
við átröskun sem gekk nærri bæði 
henni og fjölskyldu hennar. Tinna 
sagði sögu sína í Austurglugganum í 
von um að hjálpa öðrum.

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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FRÍblAðinu eR dReiFT Í 4.400 einTökum Á öll Heimili Á 
AuSTuRlAndi OG HORnAFiRði Auk dReiFbÝliS. blAðið liGGuR 
einniG FRAmmi Á HelSTu þéT TbÝliSSTöðum Á AuSTuRlAndi.

UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Ég er viss um að árið sem nú er nýhafið verður gott.  Um helgina 
heyrði ég í konu í útvarpinu sem sagðist alltaf fara af stað inn í 
hvern dag full bjartsýni og vissu um að dagurinn yrði góður og hef 

ég ákveðið að fara að hennar dæmi. Vandræðin við mig eru aftur á móti 
alltaf þau að ég er svo léleg í að setja mér smærri markmið og byrja því á 
að ákveða að árið verði gott en gleymi því að árið er 365 dagar. 

Nú er nýliðin uppáhaldshátiðin mín en það eru jólin. Jólin eru tími hefða 
hjá mér og nú um jólin leit út fyrir að ég myndi upplifa jól bernsku minnar á 
ný, að vísu þannig að ég yrði í hlutverki foreldra minna. Þannig er mál með 
vexti að þegar ég var lítil var það regla fremur en undantekning að ráðist 
var í einhverjar framkvæmdir á heimilinu rétt fyrir jól. Á Þorláksmessu 
var allt í klessu þegar ég fór að sofa en þegar ég vaknaði á aðfangadags-
morgun var allt orðið fínt og hreint og jólalegt. Ég skildi að vísu aldrei af 
hverju pabbi var alltaf svona þreyttur á aðfangadagskvöld, svo þreyttur að 
hann sofnaði iðulega þegar við vorum að opna pakkana. Um nýliðin jól 
var sem sagt allt í klessu á Þorláksmessu hjá mér en á miðnætti varð ég 
að játa mig sigraða. Gengið var frá parketti, flísum og málningarrúllum 
og aðgerðum frestað fram yfir hátíðirnar. Ég skil ekki hvernig foreldrar 
mínir fóru að þessu í gamla daga en nokkuð ljóst að ég er ekki eins sterk 
og þau. En hvernig sem framkvæmdum leið þá komu jólin því ég komst 
að því að fyrir mér eru bestu jólin notaleg stund með fjölskyldunni í hlýju 
og öryggi. Auðvitað getur verið að sumir verði að vinna eða geti ekki verið 
hjá fjölskyldu sinni um jólin en ég verð alltaf sorgmædd þegar ég heyri 
fréttir eins og þær sem bárust á aðfangadagsmorgun þar sem sagt var frá 
því að fjarlægja hefði þurft ölvaðan mann af heimili og að bruni hefði 
orðið í húsi í Eyjafjarðarsveit. 

Margir strengja áramótaheit við upphaf nýs árs en þar sem áramótaheit 
mín hafa ekki gengið upp undanfarin ár ákvað ég að sleppa öllu slíku í ár. 
Aftur á móti hef ég ákveðið að taka mér tak og huga að sóun á heimilinu. 
Ég veit að ég er ekki barnanna best í þeim efnum og birti því áhugaverða 
grein um hvernig hægt er að minnka sóun í þessu tölublaði Austurlands. 

Ég vona að þið lesendur góðir njótið nýja ársins og það verði ykkur gott 
og gæfuríkt.

Halldóra Tómasdóttir

Leiðari

Gott ár í vændum

Þrettándagleði Hattar
Þann 6. janúar fór fram þrett-

ándagleði Fljótsdalshéraðs 
og Hattar með hefðbundnu 

sniði. Kyndlaganga lagði af stað kl 
17: 15 frá íþróttahúsinu og gengið 
var í Tjarnargarðinn þar sem brenna 
var tendruð. Davíð Þór Sigurðarson, 
formaður Hattar setti athöfnina með 
ræðu um starf Hattar 2014. 

Verðlaunaafhending íþróttamanna 
ársins var kynnt en það var Björn 
Ingimarsson, bæjarstjóri Fljóts-
dalshéraðs ásamt formanni Hattar, 
Davíð Þór Sigurðarsyni sem sáu um 
afhendinguna. Eftir afhendingu var 
síðan glæsileg flugeldasýning sem 
Björgunarsveitin á Héraði sá um. 

Starfsmerki Hattar voru veitt í 
þriðja sinn en þau hljóta einstak-
lingar sem hafa unnið óeigingjarnt 
starf í þágu félagsins til lengri tíma. 

Hafsteinn Jónasson hlýtur starfs-
merki Hattar fyrir vinnu sína í þágu 
félagsins en hann hefur starfað sem 
formaður aðalstjórnar, setið í stjórn 
körfuboltadeildar í rúmlega 10 ár 
og gegnt ýmsum öðrum trúnaðar-
störfum. Hafsteinn hlaut starfsmerki 
UÍA 2012. 

Elín Sigríður Einarsdóttir hlýtur 
starfsmerki Hattar fyrir vinnu og 
stjórnarsetu en hún hefur meðal 
annars gegnt formannstöðu hjá 
fimleikadeild og skíðadeild. Einnig 
hefur hún setið í stjórn frjálsíþrótta-
deildar og verið virkur þáttakenda í 
foreldrastarfi ýmissa deilda. Einnig 

hefur Elín verið skoðunarmaður 
reikninga fyrir stjórnir innan Hattar. 

Íþróttamaður Hattar árið 2014 var 
fótboltakonan, Heiðdís Sigurjónsdóttir. 

Heiðdís stóð sig vel í sumar með 
meistaraflokksliði Hattar og var fyr-
irliði liðsins. Hún lék 5 leiki með U19 
landsliði Íslands. Hún á fast sæti í 
landsliðinu sem tryggði sér þátttöku-
rétt í milliriðli fyrir úrslitakeppni EM 
sem fram fer í Ísrael. 

Í öðrum greinum voru eftirtaldir 
einstakilngar fyrir valinu þetta árið. 

Blakmaður : Guðjón Hilmarsson
Fimleikamaður: Kristinn Már 

Hjaltason
Frjálsíþróttamaður : Atli Pálmar 

Snorrason
Knattspyrnumaður : Heiðdís Sig-

urjónsdóttir
Körfuboltamaður : Hreinn Gunnar 

Birgisson
Íþróttafélagið Höttur vill þakka eft-

irtöldum styrktaraðilum fyrir stuðn-
inginn vegna framkvæmdar þrett-
ándagleði 2014, Brúnas – Innréttingar, 
Mannvit, Hitaveita Egilsstaða og Fella, 
Landsbankinn. 

austfirðingar ársins 2013 björguðu fjölskyldu út úr brennandi húsi í Berufirði

Íþróttamaður Hattar árið 2014 er 
Heiðdís Sigurjónsdóttir.



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

Nettur og góður hvíldarstóll með 
háu baki og stillanlegum hnakkapúða 

Léttur og smekklegur sófi.
Kemur í fjórum stærðum.

Glæsilegur og virkilega 
vandaður svefnsófi frá Ítalíu.

LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Fallegur horn- og tungusófi með hvíldarstól í enda. 
Margir litir í boði.

Flottur og vandaður tungusófi. 
Hægri eða vinstri tunga.

 
Flottur og mjög þæginlegur sófi. Fáanlegur 
í nokkrum litum í leðri og áklæði.

Diva tungusófi Ezzy Espace

Yuni Dawn tungusófi Demetra svefnsófi

Walton hvíldarsófiItaliano
 
Hvíldarstóll í enda, fáanlegur í leðri og áklæði.
Hægri eða vinstri tunga.

Fáanlegur bæði raf- eða handstýrður. Margir litir 
í boði. Einnig fáanlegur sem hvíldarstóll.

Mobius

Ein góð nótt getur breytt lífinu...

Henson Design rúmin eru einnig 
fáanleg sem rafmagnsrúm. Margir litir 
í boði. Margar tegundir af rúmgöflum.

NÝTTHJÁ LÚR
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Kvennaveldi 
í fjarnámi
Háskólanemar sem skráðir eru 

sem fjarnemar hjá Austurbrú 
voru 132 á haustönn og voru 

nokkuð færri en fyrir ári síðan þegar 
168 voru skráðir. Nær helmingur eða 
48,5% eru í námi við HA enda góð 
þjónusta þar við fjarnema. Aðeins í 
HR eru karlar meirihluti fjarnema. 
Tölur vantar frá Bifröst en síðastliðin 
ár hafa verið þrír til sjö nemar þaðan. 

Konur yfir 75% há-
skólanema í fjarnámi
Konur hafa lengi verið fleiri en karlar 
í háskólanámi á Austurlandi en kynja-
hlutfallið á haustönn sem er nýlokið er 
það ójafnasta hingað til. Nú eru 76,5% 
háskólanema á Austurlandi konur. 
Árið áður voru konurnar 66%. Ýmsar 
skýringar geta verið þarna að baki en 
á landsvísu eru konur fleiri en karlar 
í háskólanámi. Önnur skýring er sú 
að þrátt fyrir tilraunir til að uppræta 
staðalmyndir um kvenna- og karlastörf 
er það enn almenn staðreynd að konur 
sækja meira í hefðbundin kvennastörf 
og karlar í hefðbundin karlastörf. Sú 
menntun sem boðið er uppá í fjar-
námi, er í flestum skólum, menntun 
sem konur sækja frekar í en karlar. 
Sem dæmi um það er kennslufræði 
og skyldar greinar, hjúkrunarfræði 
og félagsvísindi. Greinar sem karlar 
sækja frekar í eru sjaldnar í boði 

sem fjarnám og þar virðist ein skýr-
ing á kynjahlutfallinu liggja. Í HR er 
meirihluti fjarnema karla, 13 af 14, 
og þeir eru flestir að læra iðnfræði og 
tölvunarfræði. Aðrar karllægari greinar 
eru almennt ekki í boði í fjarnámi s.s. 
verkfræði og raunvísindi. 

Nemendur verða að  
kalla eftir fjarnámi
Háskólarnir bregðast ekki við með 
auknu framboði nema kallað sé eftir 
því og því er það mikilvægt að nem-
endur láti í sér heyra og gefi til kynna 
hvað þeir vilja læra. Nemendur þurfa 
að kalla eftir fjarnámi. 

Kennari, viðskipta- 
fræðingur eða félags- 
vísindamaður? 
Nemendurnir eru flestir í kennaradeild 
eða öðru námi í uppeldis og menntun-

arfræðum s.s. sérkennslu. Bæði eru 
þetta nemendur í grunnnámi sem og 
nemendur í meistaranámi. Enginn 
doktorsnemi er skráður sem fjarnemi 
en sl. ár hafa þeir verið 1-3 á Austur-
landi. Næst flestir eru í viðskiptafræði 
og nær allir við HA. 

Yngri fjarnemendum  
að fjölga
Kostnaður við að flytja að heiman í 
háskólanám er mikill, sérstaklega 

leiguverð í Reykjavík. Kannski er það 
þess vegna sem ungu fólki er að fjölga 
í fjarnámi en yngsti hópurinn hefur 
stækkað. 

Staðnemendur  
koma heim í próf
Fjöldi lokaprófa er tekinn á starfs-
stöðvum Austurbrúar og eru þar bæði 
fjarnemendur og svo tölvuverður 

fjöldi nemenda sem annars er í dag-
skólanámi á höfuðborgarsvæðinu og 
jafnvel erlendis. Sá hópur stækkar 
með hverri önn. Þessir nemendur 
kunna vel að meta að geta komist 
fyrr heim í jólafrí og taka sín próf á 
starfsstöðum Austurbrúar. Á Egils-
stöðum eru tekin flest próf í desember 
eða um 200 talsins, á Reyðarfirði eru 
prófin um 100. 

Stóriðjuskóli Alcoa Fjarðaáls 
útskrifaði 50 nemendur á síðasta ári
Þriðjudaginn 16. desember síð-

astliðinn útskrifuðust fyrstu 
nemendur frá Stóriðjuskóla 

Alcoa Fjarðaáls, alls 20 manns, sem 
lokið höfðu bæði grunn- og framhalds-
námi við skólann, en námið tekur tvö 
og hálft ár. Alls hafa fimmtíu manns 
lokið námi við skólann á árinu. Auk 
þeirra tuttugu sem að ofan er getið luku 
nítján manns grunnnámi 10. desember 

og ellefu starfsmenn luku námi síð-
astliðið vor. 

Stóriðjuskóli  
Alcoa Fjarðaáls
Stóriðjuskóli Alcoa Fjarðaáls tók til 
starfa haustið 2011, en hann er sam-
starfsverkefni Austurbrúar, Verk-
menntaskóla Austurlands og Fjarðaáls. 
Kennt er samkvæmt námskrá Fræðsl-

umiðstöðvar atvinnulífsins, „Nám í 
stóriðju“. Námið er hægt að fá metið til 
eininga á framhaldsskólastigi. Grunn-
námið tekur þrjár annir og hafa 49 
starfsmenn eða um 10% starfsmanna 
fyrirtækisins lokið grunnnámi. 

Á vorönn sem hefst nú í upphafi 
nýs árs, 2015, verða rúmlega fimm-
tíu manns við nám í Stórðiðjuskól-
anum, í kringum þrjátíu í grunnnámi 

og tuttugu og fjórir í framhaldsnámi. 
Öllum sem ljúka þriggja anna grunn-
námi stendur til boða að halda áfram 
í fjögurra anna framhaldsnámi. Að 
loknu námi frá Stóriðjuskólanum 

hækka grunnlaun starfsmanna um 
5 prósent auk hækkana sem verða 
samfara auknum starfsaldri hjá fyr-
irtækinu. 

Fréttatilkynning frá Alcoa

útskriftarnemar úr framhaldsnámi 16. desember, ásamt Magnúsi Þór Ásmundssyni forstjóra alcoa Fjarðaáls sem 
klæddist annarri af tveimur jólapeysum sínum sem Magnús prýddist um jólaleytið. útskriftin fór fram hjá austurbrú 
á reyðarfirði, eftir kynningu á lokaverkefnum nemenda.

Björgvin og Hrönn: Hjónin Björgvin Ármannsson og Hrönn Bergþórsdóttir 
útskrifuðust bæði úr framhaldsnámi við Stóriðjuskóla Fjarðaáls 16. desember. 
af því tilefni fengu þau myndarlega blómvendi frá börnum, barnabörnum og 
barnabarnabarni. Í ávarpi fyrir hönd nemenda, þakkaði Hrönn fyrir tækifærið 
til að fá að setjast aftur á skólabekk. Hrönn sagði námið hafa verið fræðandi 
en þó umfram allt skemmtilegt.
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HverJIr er þetta?

Enn höldum við áfram að birta myndir úr Ljós-
myndasafni Austurlands hjá Héraðsskjalasafni 
Austfirðinga. Þessi  mynd er úr safni Jónasar Jón-
assonar frá Kolmúla. Jónas er til hægri á myndinni 
en hinn er óþekktur.
Engar upplýsingar bárust um síðustu mynd en það 
var mynd af brosandi stúlkum og kom sú mynd 
úr safni UÍA. Myndin er því endurbirt hér í þeirri 
von að einhverjir kannist við stúlkurnar.
Eru upplýsingar frá lesendum vel þegnar og er 
þeim sem geta gefið þær bent á að hafa samband 
við Héraðsskjalasafnið í síma 471 – 1417 eða á 
netfangið: magnhildur@heraust.is. 

Brennur
Stefán Bogi Sveinsson sendi frá 

sér sína fyrstu ljóðabók á síð-
asta ári. Stefán Bogi er flestum 

landsmönnum vel kunnur vegna þátt-
töku sinnar í Útsvari auk þess sem 
hann er í bæjarpólitíkinni á Fljóts-
dalshéraði. Stefán Bogi er Héraðs-
maður langt aftur í ættir. Í Útsvari 
hefur hann slegið á létta strengi og 
þótt skemmtilegur og hnyttinn í til-
svörum en í stjórnmálunum er alvar-
legri undirtónn. Ljóðabók Stefáns ber 
heitið Brennur og má segja að í ljóða-
bókinni birtist þessar hliðar Stefáns 
Boga. Hún hefur að geyma 37 ljóð 
sem ort eru á undanförnum árum, 
en Stefán hefur að eigin sögn ort ljóð 
allt frá 10 ára aldri. 

Í viðtali sem tekið var við Stefán 
Boga í tilefni af útgáfu bókarinnar 
á síðasta ári sagði hann: „Bókin er 
býsna persónuleg og ég er að reyna að 
gera upp við ýmsar tilfinningar sem 
ég ber í brjósti. Það sem er kannski 
mest áberandi er ákveðið uppgjör 
við fráfall pabba, sem lést fyrir aldur 
fram árið 1994. Það var áfall sem ég 
vann kannski aldrei almennilega úr 
á sínum tíma. Það er ljóðabálkur í 
bókinni sem er hugsaður sem kveðja 
til hans. En síðan er þetta bara allt 
mögulegt. Það er líka heilmikill 
húmor þarna held ég. Ég á svolítið 
erfitt með að hafa það ekki með því 
ég hef ákveðna tilhneigingu til þess 
að snúa hlutunum oft upp í grín. Svo 
er líka ádeila þarna því pólitíkin er 
aldrei langt undan.“

Þessi orð Stefáns Boga lýsa bókinni 
mjög vel. Í bókinni eru stutt, hnyttin 
ljóð eins og ljóðið Fjall sem segir frá 
uppbyggingu falls og Í pörum þar sem 

samböndum er lýst. Ótrúlega fallega 
lýsingu á ástföngnum manni er að 
finna í ljóðinu Bókmennt og í ljóð-
inu Vér föðurleysingjar nefnir Stefán 
Bogi margt af því sem maður fer á 
mis þegar maður elst upp án föður. Í 
Brennur leikur Stefán Bogi sér með 
tungumálið á skemmtilegan hátt og 

talar um að „spenna kvíðboga of hátt“ 
eða að það hafi runnið á einhvern 
„tvær til þrjár grímur“. 

Ljóðabókin Brennur er skemmti-
leg ljóðabók sem kemur einnig inn 
á alvarlegri og hversdagslegri hluti 
tilverunnar. Góð bók til að hafa á 
náttborðinu og lesa reglulega. 

Reyðarfjarðarkirkja
Reyðarfjarðarkirkja er kirkja vik-

unnar að þessu sinni. Upplýsingar 
um kirkjuna eru fengnar úr ritinu 
Kirkjur Íslands, 20. bindi, Friðaðar 
kirkjur í Austfjarðaprófastsdæmi. Höf-
undar texta eru Hjörleifur Guttormsson 
og Júlíana Gottskálksdóttir. 

Bygging kirkju í stækkandi þorpi 
á Búðareyri við Reyðarfjörð 1911 
endurspeglar sömu þróun og víða 
annars staðar á Austfjörðum báðum 
megin aldamóta. Sóknarkirkjan á 
Hólmum, byggð af timbri árið 1850, 
var orðin lúin undir lok 19. aldarinnar. 
Árið 1899 var Hólmasókn, sem fram 
að þeim tíma náði yfir allan Reyðar-
fjarðarhrepp hinn forna, skipt í tvennt 
og í framhaldi af því var Eskifjarðar-
kirkja byggð árið 1900. Góð samstaða 
var innan sóknarnefndar Hólmakirkju 
um þessa þróun og snemma árs 1909 
gerði nefndin tillögu til biskups um 
að leggja niður kirkju á Hólmum og 
byggja nýja í hennar stað á Búðareyri. 
Niðurstaðan varð að byggja steinsteypta 
kirkju, þá fyrstu af því efni austanlands. 
Hana teiknaði Rögnvaldur Ólafsson 
arkitekt en yfirsmiður var Guðni Þor-
láksson og var kirkjan vígð 18. júní 
1911. Sóknarnefndin tók jafnframt að 
sér niðurrif og sölu á Hólmakirkju [. 
. . ]. 

Milli Hólma og Búðareyrar er að-
eins um 8 km leið en umhverfi nýju 
kirkjunnar á sléttri eyri undir fornum 
sjávarkömbum var samt býsna ólíkt 
því sem verið hafði á Hólmastað. 
Uppi yfir gamla prestsetrinu gnæfir 
Hólmatindur sem um aldir hafði sent 
skriður, vatnsflaum og jafnvel snjóflóð 
niður yfir staðinn og margoft valdið 
tilfinnanlegum landspjöllum og tjóni á 
mannvirkjum [. . . ]. Samt voru Hólmar 
taldir í hópi betri brauða á landinu, árið 
1854 það þriðja gjöfulasta í Múlaþingi 
á eftir Hofi í Vopnafirði og Eydölum. 
Þar komu til fyrrum skógarítök, fjórir 
rekar og afgjöld af mörgum jarðeignum 
meðal annars af þremur jörðum við 
Stóru-Breiðuvík þar sem lengi var 
höndlunarstaður og af Skálateigi efri 
og neðri í Norðfirði. Einnig fengust 
drjúgar tekur (sic) af útræði í Seley og 
varphólmunum fimm við Hólmanes [. 
. . ] (bls. 313). 

Árið 1901 voru á Búðareyri skráðar 
44 sálir en íbúatalan var orðin 110 
manns þegar kirkjan þar var vígð árið 
1911. [. . . ] 

Búðareyrarkirkja, síðar kennd við 
Reyðarfjörð eins og sóknin, hefur 
staðið af sér tímana tvenna í heila öld að 

því er snertir nánasta umhverfi. Lengst 
af hefur verið rúmt um kirkjuna en á 
árum síðari heimsstyrjaldar var þó að 
henni þrengt með herskálum eins og sjá 
má af myndum. Síðar nýttist landrýmið 
undir þekkilegt safnaðarheimili sem 
Björn Kristleifsson arkitekt er höfundur 
að (bls. 315). 

Þann 31. janúar árið 1909 ritaði 
sóknarnefnd Hólmasóknar í Reyðar-
firði biskupi landsins, herra Þórhalli 
Bjarnarsyni, bréf þar sem greint var 
frá áformum safnaðarins um að leggja 
þá kirkju niður og þess í stað reisa 
nýja kirkju í botni Reyðarfjarðar. [. . 
. ] Óskað var eftir því við biskup að 
sóknarnefnd yrði útveguð teikning 
að „vandaðri timburkirkju í smekk-
legum nútíðarstíl“ sem tæki 150 manns 
í sæti. [. . . ] Leitað var til Rögnvalds 
Ólafssonar byggingarráðunautar 
heimastjórnarinnar um gerð uppdrátta 
að kirkjunni og vann hann að þeim í 
janúar og febrúar árið 1910. Í fyrstu 
stóð til að kirkjan yrði timburhús og 
sýna uppdrættir Rögnvalds að hann 
hefur gert ráð fyrir grindarhúsi. 

Á annan uppdrátt að framstafni 
kirkjunnar, þar sem umbúnaði kirkju-
dyra hefur verið breytt, hefur hann 
skrifað að kirkjan hafi upphaflega átt 
að vera úr timbri, en síðan verið breytt 
í „steinsteypu-hús“ með óbreyttu inn-
anmáli. Rögnvaldur hafði mikla trú á 
steinsteypu sem byggingarefni og má 
gera ráð fyrir að hann hafi lagt til að 
reisa kirkjuna úr steinsteypu frekar 
en timbri. Enn fremur eru heimildir 
fyrir því í gjörðabók sóknarnefndar 
kirkjunnar að biskup landsins, herra 
Þórhallur Bjarnarson, var hlynntari 
steinsteypu en timbri sem byggingar-
efni. Á almennum safnaðarfundi 10. 
júlí 1910 var tilkynnt að gerður hefði 
verið samningur um byggingu stein-
kirkju á Búðareyri. Það hafði hins vegar 
í för með sér meiri kostnað en gert hafði 
verið ráð fyrir, því áður hafði verið talið 
að byggingarkostnaðurinn mætti ekki 
fara yfir fimm þúsund krónur og var þá 
tekið mið af fjögur þúsund króna sjóði 
Hólmakirkju og væntanlegu láni úr 
hinum almenna kirkjusjóði að upphæð 
fimmtán hundruð krónur. Í stað fimm 
þúsund króna var byggingarkostnaður 
nú áætlaður 6.800 krónur og var brugð-
ist við því með hækkun kirkjugjalds úr 
75 aurum í 1 krónu og 25 aura. 

Heimild: Kirkjur Íslands, 20. bindi, 
Friðaðar kirkjur í Austfjarðaprófasts-
dæmi. Hið íslenska bókmenntafélag. 
Reykjavík, 2012.

Auglýsingasíminn 
er 578 1190
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Fyrsti farsíminn – 
nýr bæklingur frá 
Heimili og skóla
Fyrsta farsíma einhverra barna 

hefur ef til vill verið að finna 
undir jólatrénu. Heimili og 

skóli gáfu nýlega út bækling um 
fyrsta farsíma barnanna okkar í 
samstarfi við Símann. Í bæklingnum 
er að finna góð ráð um atriði sem 
hafa ber í huga þegar börn fá sinn 
fyrsta farsíma s.s. hvort betra sé að 
vera í frelsi eða áskrift, hvort not-
ast sé við þráðlaust net eða 3G/4G, 
ábyrga netnotkun á samfélags-
miðlum og margt fleira. Hægt er að 
nálgast bæklinginn á þjónustumið-
stöð Heimilis og skóla að Suður-
landsbraut 24 eða á rafrænu formi 
á: http://www.heimiliogskoli.is/wp-
content/uploads/2014/11/141006_B 
%C3%B6rn-og-fars%C3%ADmar_
Final.pdf Í bæklingnum er að finna 
nokkur atriði sem gott er að hafa í 
huga þegar barnið fær farsíma: 

Nokkur atriði til að hafa 
í huga þegar barnið þitt 
fær farsíma: 
1.  Virkjaðu skjálæsingu á símanum. 

Læsingar geta komið í veg fyrir 
að utanaðkomandi aðilar komist 
í símann. 

2.  Settu inn nöfn og símanúmer. Gott 
er að setja nöfn og símanúmer 
þeirra sem barnið gæti þurft að 
hafa samband við í símaskrána. Þar 

ætti einnig að hafa númer Neyðar-
línunnar, 112. 

3.  Tryggðu að barnið geti alltaf náð 
í þig. Kynntu þér möguleika á 
áskriftarþjónustu þar sem börn 
geta alltaf náð í foreldrana þótt 
inneignin sé búin. 

4.  Kynntu þér reglur um notkun sím-
tækja í skólanum. Flestir skólar eru 
með reglur um notkun símtækja 
á skólatíma. Kynntu þér þessar 
reglur og vertu viss um að barnið 
þekki þær einnig. 

5.  Farðu yfir notkunarreglur með 
barninu. Mikilvægt er að setja og 
fara yfir helstu notkunarreglur í 
tengslum við símtækið og best er 

að gera það á meðan síminn er 
ennþá ónotaður í kassanum. Sé 
barnið byrjað að nota símann er þó 
aldrei of seint að fara yfir þessi mál. 
Um leið er mikilvægt að vera vak-
andi yfir rétti barnsins til einkalífs 
og leyfa því að vera með í ráðum 
þegar ákveðið er hvar mörkin 
liggja. 

6.  Settu upp öryggisforrit í síma 
barnsins. Til eru fjölmörg smá-
forrit sem auka öryggi barna á 
netinu í símanum og/eða spjald-
tölvunni. Til að sjá möguleikana er 
hægt að skrifa „parental control“ 
í leitarglugga á t.d. App Store eða 
Google Play. 

7.  Virðum aldurstakmörk á samfé-
lagsmiðlum. Best er að virða þau 
aldurstakmörk sem samfélags-
miðlar setja fyrir notkun því ung 
börn eiga erfitt með að verja sig 
fyrir athugasemdum annarra og 
hafa ekki þroska til að takast á við 
þær. 

Gulleggið
Klak Innovit stendur árlega 

fyrir frumkvöðlakeppninni 
Gullegginu. Keppnin er 

haldin að fyrirmynd MIT háskóla 
í Bandaríkjunum og VentureCup á 
Norðurlöndunum. Meginmarkmið 
keppninnar er að skapa vettvang fyrir 
ungt athafnafólk til að öðlast þjálfun 
og reynslu í mótun nýrra viðskipta-
hugmynda og rekstri fyrirtækja. 
Keppnin orðin gæðastimpill á við-
skiptahugmyndir og fyrir frumkvöðla 
sem munu á næstu árum laða að enn 
fleiri styrki, fjárfesta, skapa ný störf 
og verðmæti fyrir íslenskt þjóðfélag. 
Frestur til að skila inn hugmyndum 
er til 20. janúar. 

Keppnin er frábært tækifæri fyrir 
frumkvöðla til að koma hugmyndum 
sínum á framfæri og gera úr þeim 
raunverulegar og markvissar áætl-
anir sem miða að stofnun fyrirtækja. 
Samhliða keppninni er þátttakendum 
boðið upp á námskeið, ráðgjöf og 
aðstoð sérfræðinga. Frá mótun hug-
myndar til áætlanagerðar og þjálfunar 
í samskiptum við fjárfesta. 

Þátttaka í Gullegginu er skemmtileg 
og krefjandi áskorun sem nýtist þátt-
takendum til framtíðar. Sú reynsla og 
þekking sem þátttakendur öðlast nýt-
ist vel þegar út í atvinnulífið er komið, 
hvort heldur sem er hjá nýstofnuðum 

sprotafyrirtækjum eða stærstu fyrir-
tækjum landsins. 

Þátttakendur Gulleggsins, frum-
kvöðlakeppni Klak Innovit eiga kost á 
að vinna til veglegra verðlauna, en sig-
urvegari keppninnar hlýtur Gulleggið 
sjálft og 1.000.000 krónur í peningum. 
Ýmis önnur aukaverðlaun verða veitt 
frá bakhjörlum og styrktaraðilum 
keppninnar en alls nema heildarverð-
laun Gulleggsins yfir 3.000.000 króna. 

Gulleggið hefur frá upphafi notið 
stuðnings nokkurra öflugustu fyrir-
tækja og stofnana landsins. Ásamt 
því að leggja keppninni til fjármagn 
koma samstarfsaðilar með mikilvæga 
þekkingu og reynslu að borðinu. 
Meðal bakhjarla Gulleggsins er Alcoa 
Fjarðaál, Reyðarfirði. 

Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt 
en hafa ekki ákveðna hugmynd til að 
senda inn geta boðið fram aðstoð sína 
við að vinna að annarri hugmynd með 
því að skrá sig á heimasíðunni. 

Frétt af www.gulleggid.is

Nýtt fræðslurit
Vitundarvakning um kynferð-

islegt, andlegt og líkamlegt 
ofbeldi og Rannsóknar-

stofa Ármanns Snævarr (RÁS) um 
fjölskyldumálefni hafa nú gefið út 
fræðsluritið Kynferðisofbeldi gegn 
börnum. Málsmeðferð réttarkerfisins 
og réttarvernd barna. Ritið má nálgast 
rafrænt á slóðinni: http:http://leidina-
fram.is/wp-content/uploads/2014/12/
Kennsluefni_Final_Net-1.pdf. Höf-
undar eru Hrefna Friðriksdóttir og 
Anni G. Haugen. 

Ritið er einkum ætlað fagstéttum 
sem starfa innan réttarkerfisins, en 
allir sem láta sig kynferðisofbeldi 
gegn börnum varða ættu einnig að 
hafa gagn af lestri þess. 

Markmið ritsins er að greina 
meginreglur samnings Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barnsins, 
Lanzarote samnings Evrópuráðsins 
um vernd barna gegn kynferðislegri 
misnotkun og misneytingu og Leið-
beiningareglna Evrópuráðsins um 
barnvænlega réttarvörslu og draga 
fram þau atriði sem ber að hafa að 
leiðarljósi við meðferð réttarkerfis á 
málum um kynferðislegt ofbeldi gegn 
börnum. Í ritinu er einnig meðferð 
máls um kynferðislegt ofbeldi gegn 
börnum innan réttarkerfisins kort-
lögð, fjallað er um hlutverk, vinnu-
lag og samspil ólíkra aðila og greint 
hvernig haga megi málsmeðferð til að 
tryggja fyrirmyndarvinnubrögð við 
kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. 

Ritið Kynferðisofbeldi gegn 
börnum. Málsmeðferð réttarkerfis-
ins og réttarvernd barna skiptist í tvo 
hluta. Í fyrri hlutanum er fjallað um 
hvernig kynferðislegt ofbeldi er skil-
greint, réttarkerfið, alþjóðasamninga 

sem gilda á 
sviðinu. Þar er 
einnig fjallað 
um hvað 
hafa skuli að 
leiðarljósi í 
meðferð kyn-
ferðisbrotamála gegn börnum og þar 
ber fyrst að nefna hagsmuni barnsins, 
mikilvægi þess að tryggja öryggi og 
skilvirka meðferð málsins. Einnig er 
mikilvægt að aðilar málsins viti hvert 
hlutverk þeirra sé svo hægt sé að fara 
að vinna saman að málinu og ljúka 
því sem fyrst. 

Síðari hluti ritsins fjallar um með-
ferð máls um kynferðislegt ofbeldi 
gegn börnum frá upphafi til enda, 
hver komi fyrst að málinu, hver sjái 
um könnun og rannsókn máls og 
úrræði og aðgerðir á rannsóknar-
stigi. Einnig er fjallað um úrræði og 
aðgerðir í kjölfar rannsóknar. Í lok 
ritsins eru tilgreindar heimildir og 
bent á frekara lesefni.

Almannaþjónusta 
í boði um allt land
Bæjarstjórn Fjarðabyggðar fjall-

aði um tilfærslu starfa út á land 
á síðasta fundi ársins þann 

18. desember síðastliðinn. Telur bæj-
arstjórn að horfa verði á landið allt í 
þessum efnum og verkefnum valin 
staðsetning með tilliti til aðstæðna á 
hverjum stað og eðli verkefnanna. Víða 
á Austurlandi hafi opinberum störfum 
fækkað og atvinnuástand þyngst mjög 
með tilflutningi starfa. 

Bæjarstjórnin hvetur því ríkisvaldið 
til að horfa til slíkra þátta og vanda allan 
undirbúning þegar flutningur á störfum 
og stofnunum um landið er til skoðunar. 

Þá er að mati bæjarstjórnar eðlilegt 
að almannaþjónusta ríkisvaldsins sé í 
boði um land allt en ekki aðeins á höf-
uðborgarsvæðinu. 

Samþykkti bæjarstjórn eftirfarandi 
bókun um málið: 

„Bæjarstjórn Fjarðabyggðar fagnar 
umræðu og áhuga stjórnvalda til að 
dreifa opinberum störfum um landið. 
Brýnt er að horft ver      ði á landið allt 
og verkefnum valin staðsetning með 
tilliti til aðstæðna á hverjum stað og 
eðli verkefnanna. Víða á Austurlandi 
hefur opinberum störfum fækkað og at-
vinnuástand þyngst mjög með tilflutn-
ingi starfa. Bæjarstjórn Fjarðabyggðar 

hvetur ríkisvaldið til að horfa til slíkra 
þátta og vanda allan undirbúning þegar 
flutningur á störfum og stofnunum um 
landið er til skoðunar. Þá er nauðsyn-
legt að umræða um flutning starfa sé 
hófstillt og haft í huga að það er eðli-
legt að almannaþjónusta ríkisvaldsins 
sé í boði um land allt en ekki aðeins á 
höfuðborgarsvæðinu.“

Þess má svo geta að konur voru í 
meirihluta á þessum síðasta bæjar-

stjórnarfundi ársins eða fimm af níu 
bæjarfulltrúum. Þar munaði um vara-
bæjarfulltrúana Dýrunni Pálu Skafta-
dóttur og Hjördísi Helgu Seljan Þór-
oddsdóttur, sem sátu fundinn ásamt 
bæjarfulltrúunum Kristínu Gestsdóttur, 
Eydísi Ásbjörnsdóttur og Pálínu Mar-
geirsdóttur. 

Bæjarstjórn kemur saman á nýju ári 
8. janúar nk. 

Frétt af www. fjardabyggd.is

Frá síðasta bæjarstjórnarfundi ársins (mynd af www.fjardabyggd.is)

Kynferðisofbeldi gegn börnum
Málsmeðferð réttarkerfisins og réttarvernd barna

Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen

Rannsóknastofnun 
Ármanns Snævarr 
um fjölskyldumálefni

Eru foreldrar vakandi fyrir hættum á netinu? Það er ýmislegt sem 
foreldrar geta gert til að vernda börn fyrir þessum hættum. Mikilvægt 
er að halda samtalinu um netöryggi lifandi barnæskuna á enda og 
ræða þessi mál reglulega við börnin.

Fyrsti farsími barnanna okkar

Hvaða sími er sá rétti?

Hvernig viljum við að barnið noti símann? Snjallsímum fylgja margir möguleikar, enda 
gerðir til þess að einfalda aðgang að netinu og því sem það hefur upp á að bjóða. Með 
réttri notkun eru þessi tæki frábær fyrir samskipti og hægt er að sækja mörg fræðandi 
og skemmtileg smáforrit. Við skulum ganga úr skugga um að notkun barnanna okkar sé 
uppbyggileg og að þau séu meðvituð um samskiptareglur á netinu og hætturnar sem þar 
leynast.

Verður barnið í frelsi eða áskrift?
Frelsi hentar yngstu notendunum vel og gerir foreldrum kleift að stýra kostnaði. Mörg 
fjarskiptafyrirtæki bjóða einnig fría notkun á milli fjölskyldumeðlima í áskrift. Kannaðu 
málið hjá þínu fjarskiptafyrirtæki. Hafðu í huga að gott er að byrja frekar smátt og auka 
svo við þjónustuna ef þörf krefur. Förum því reglulega yfir notkunina og veljum þá leið 
sem hentar best.

Þráðlaust net eða 3G/4G?
Inneign eyðist aðeins þegar farsímanetið 3G/4G er notað. Hægt er að kaupa gagnapakka 
fyrir farsímanet á hagstæðum kjörum fyrir þá sem nota netið reglulega. Þegar notkunin er 
í gegnum þráðlaust net (Wi-Fi), eins og heima við, eyðist hins vegar inneignin ekki. Þetta 
þurfa börnin að vita. Sömuleiðis að þau þurfa að öllu jöfnu aðgangsorð á þráðlaust net.

Á hversu öruggu neti eru börnin?
Netið er misvel varið eftir stöðum og 
heimilum. Sum fjarskiptafyrirtæki bjóða 
netsíur fyrir heimatengingar og/eða 
farsímatengingar. Á óvörðu neti geta börn 
komist í tæri við vefsíður sem eru ekki 
ætlaðar þeim. Að auki eru til fjölmörg 
smáforrit, öpp, sem auka öryggi barna á 
netinu í símanum og/eða spjaldtölvunni. 
Til að sjá möguleikana er hægt að skrifa 
„parental control“ í leitarglugga á t.d. App 
Store eða Google Play. 

Hvaða öpp eru uppbyggileg?
Börn með snjallsíma sækjast eftir því að hala 
niður smáforritum. Öppin eru eins misjöfn og 
þau eru mörg og snúast um allt milli himins 
og jarðar. Sum eru ókeypis en önnur ekki. 
Hægt er að fá upplýsingar um fræðandi og 
uppbyggileg smáforrit  á vefnum Applandi 
(www.appland.is).

Ábyrg netnotkun barnanna okkar

Samfélagsmiðlar 
Mörg börn vilja fá aðgang að samfélagsmiðlum og sum hafa þegar slíkan aðgang. 
Ræddu við barnið áður en það skráir sig til leiks. Best er að fylgja þeim reglum sem hver 
miðill setur, varðandi aldurstakmörk og fleira. Fylgjumst svo með notkun barna okkar á 
samfélagsmiðlunum.

Tæling 
Við vitum öll af hættunni á því að fullorðnir nýti sér samfélagsmiðla og leiki á netinu til 
þess að komast í kynni við börn og unglinga með ólöglegt eða ósiðlegt athæfi (tælingu) í 
huga. Brýnum fyrir börnum að fara varlega með persónuupplýsingar. Ræðum við þau um 
að hitta aldrei neinn sem þau þekkja einungis í gegnum netið nema í fylgd með foreldri 
eða öðrum fullorðnum. Hvetjum börnin til að láta vita ef þau upplifa óþægileg samskipti 
á netinu. Ef upp kemst um misnotkun eða ólögleg samskipti af einhverjum toga ber að 
tilkynna þau til lögreglu.

Einnig má nýta ábendingarhnappinn sem finna má m.a. á www.saft.is.

Góðir netsiðir
Brýnum fyrir börnum góða netsiði eins og kurteisi, virðingu og umburðarlyndi í 
skilaboðum og á samfélagsmiðlum. Þegar netið og farsímar eru notuð til að koma á 
framfæri niðrandi og meiðandi ummælum um einstaklinga getur verið um hatursáróður 
eða rafrænt einelti að ræða. Erfitt getur reynst að stöðva það þegar gerandinn er nafnlaus. 
Mikilvægt er að börn og foreldrar geri sér grein fyrir að einelti er ofbeldi sem getur haft 
alvarlegar afleiðingar í för með sér.

Myndbirtingar
Brýnum fyrir börnum að hugsa sig vel um áður en þau senda frá sér myndir úr 
farsímanum. Bendum þeim einnig á að senda aldrei myndir af öðrum án þeirra leyfis. 
Mikilvægt er að ræða við barnið um að setja ekki myndir af öðrum á netið sem geta 
hneykslað eða sært.

Hvíld frá skjánum
Skemmtilegt er að leika sér í farsímanum, skiptast á skilaboðum eða tala við vinina á 
netinu. Þess á milli er þó gott að taka sér hvíld frá skjánum og gera eitthvað annað. Ekki 
þarf að svara skilaboðum um leið og þau berast. Foreldrar geta verið fyrirmyndir hvað 
þetta varðar. 
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Aðalsteinsbikarinn – 
Fjórðungsglíma 
Austurlands
Tuttugu og þrír keppendur 

kepptu í þremur flokkum 
karla og þremur flokkum 

kvenna um Aðalsteinsbikarinn, í 
Íþróttahúsinu á Reyðarfirði 27. des-
ember síðastliðinn. Mótið tókst með 
ágætum og sjá mátti margar líflegar 
glímur um hin veglegu verðlaun, 
Aðalsteinsbikarinn, sem gefinn er 
í minningu Aðalsteins Eiríkssonar 
glímukappa og glímufrömuðar á 
Reyðarfirði.

eftirtaldir einstaklingar stóðu uppi 
sem sigurvegarar og hömpuðu  að-
alsteinsbikarnum árið 2014:

Stelpur 10 - 12 ára
Fanney Ösp Guðjónsdóttir og  
Marta Lovísa Kjartansdóttir
Strákar 10 - 12 ára
Kjartan Mar Garski Ketilsson
Meyjar 13 - 15 ára
Kristín Embla Guðjónsdóttir
Piltar 13 - 15 ára
Leifur Páll Guðmundsson
Konur
Eva Dögg Jóhannsdóttir
Karlar
Ásmundur Hálfdán Ásmundsson

Upplýsingar af www.uia.is  
og www.fjardabyggd.is

Eva Dögg íþrótta- 
maður Fjarðabyggðar
Eva Dögg átti gríðarlega gott 

ár í glímunni, hún lenti í 1. 
sæti í flokki kvenna -65 kg 

og í 2. sæti í opnum flokki í Lands-
flokkaglímu Íslands. Þá sigraði hún 
í backhold í opnum flokki kvenna á 
Hálandaleikunum í Skotlandi á árinu 
og gekk vel með glímulandsliðinu á 
öðrum mótum. Eva lenti í 2. sæti á 

Íslandsmótinu eftir harða baráttu um 
Freyjumenið.

Eva Dögg var valin glímukona 
ársins 2014 hjá glímusambandinu auk 
þess sem hún var valin íþróttamaður 
ársins hjá UÍA.

Í umsögn frá ungmennafélaginu 
Val sem fylgdi tilnefningunni segir:

„Eva Dögg er metnaðarfull og vilja-

sterk. Hún er fylgin sér og hefur mikið 
og gott keppnisskap. Hún er lipur og 
sterk og í stöðugri framför. Eva er 
óeigingjörn og ætíð tilbúin að hjálpa 
til við hvers kyns verkefni sem koma 
upp og varða glímuna og félagsstarf 
hjá Val. Eva Dögg var í ár kosin í stjórn 
Glímusambands Íslands. Hún er góð 
í að segja til og góður félagi. Hún er 
búin að ná sér í dómararéttindi í glímu 
og dæmir hjá yngri keppendum.“

aðrir sem tilnefndir voru til 
íþróttamanns Fjarðabyggðar 2014

Ásbjörn eðvaldsson
skíðamaður, Austra Eskifirði

Björgvin Stefán Pétursson
knattspyrnumaður, Leikni Fáskrúðs-
firði

Guðbjartur Hjálmarsson
hestamaður, Blæ

Stefán Þór eysteinsson
knattspyrnumaður, Þrótti Neskaupstað

Þorvaldur Marteinn Jónsson
skíðamaður, Skíðafélagi Fjarða-
byggðar.

Auk þess að heiðra ofantalda voru 
veittar viðurkenningar til þeirra 
einstaklinga sem hafa tekið þátt í 
landsliðsverkefnum á árinu.

Frétt af www.fjardabyggd.is

Sameiginleg heimasíða 
Hornafjarðarsafna
Nú í byrjun nýs árs var opnuð 

sameiginleg heimasíða 
Hornafjarðarsafna. Síðan var 

unnin af Hype og Jónu Berglindi Stefá 
nsdóttur. Slóð heimasíðunnar er http: 
//hornafjardarsofn.is/. Þau söfn sem 
um ræðir eru: 

Bókasafnið sem er til húsa í Ný-
heimum en rekur auk þess útibú í Hof-
garði í Öræfum og á Hrollaugsstöðum 
í Suðursveit. 

Héraðsskjalasafnið sem einnig 
er til húsa í Nýheimum og skal vera 
aðalgeymslustaður fyrir skjöl bæjar-
stofnana. 

Listasafn Svavars Guðnasonar: 
Listasafn Hornafjarðar opnaði við 
hátíðlega athöfn föstudaginn 24. Júní 
2011. Safnið er staðsett við Ráðhús 
Hornafjarðar í gömlu slökkvistöðinni 
og opnunarsýningin var á verkum 
Svavars Guðnasonar en bænum var 
færð ómetanleg gjöf frá ekkju Svavars, 
Ástu Eiríksdóttur. 

Byggðasafnið: Sögu Byggðasafns 
Austur-Skaftafellssýslu má rekja allt 
til ársins 1964 er sýslunefnd kaus fimm 
manna nefnd til að vinna að undir-
búningi safnsins. Byggðasafninu var 
svo valinn staður í Gömlubúð þar sem 
hún hafði verið færð frá hafnarsvæðinu 
og að Sílavík. Nú stendur til að færa 
Gömlubúð aftur á upprunalegan stað 
við hafnarsvæðið á Höfn. 

Náttúrugripasafn og Jökulheimar: 
Safnastefna og stofnskrá Horna-
fjarðarsafna frá því 2013 kveður á um 
þau markmið og vinnulag sem sett 
hafa verið innan safnsins til næstu 10 
ára. Innan þessarar stefnu er lögð rík 
áhersla á að Mikligarður verði höfuð-
safn Hornafjarðarsafna til framtíðar.

Upplýsingar af hornafjardarsofn.is

Sigurvegarar í aðalsteinsbikarnum 2014. Frá vinstri Ásmundur Hálfdán 
Ásmundsson, Fanney Ösp Guðjónsdóttir, Marta Lovísa Kjartansdóttir, Kristín 
Embla Guðjónsdóttir, Kjartan Már Garski Ketilsson, Leifur Páll Guðmundsson 
og Eva Dögg Jóhannsdóttir (mynd af www.fjardabyggd.is).

Frá vinstri Páll Björgvin Guðmundsson bæjarstjóri, Eva Dögg Jóhannsdóttir 
íþróttamaður Fjarðabyggðar 2014, Kristín Gestsdóttir formaður íþrótta- og 
tómstundanefndar og Guðmundur Halldórsson íþrótta- og tómstunda-
fulltrúi.

Skipulagsbreytingar 
í framkvæmdastjórn 
Alcoa Fjarðaáls 
um áramót
Breytingar hafa verið gerðar 

í framkvæmdastjórn Alcoa 
Fjarðaáls. Magnús Þór Ás-

mundsson forstjóri Fjarðaáls gerði 
starfsfólki grein fyrir breytingunum 
þann 8. desember síðastliðinn og tóku 
þær formlega gildi 1. janúar 2015. 

Luke Tremblay verður fram-
kvæmdastjóri framleiðslu. Luke 
hefur starfað hjá Alcoa í 30 ár sem 
verkfræðingur, kerskálastjóri, steypu-
skálastjóri, ABS- og mannauðsstjóri 
og síðast sem framkvæmdastjóri álvers 
Alcoa í Baie-Comeau í Kanada. 

Smári Kristinsson, sem áður gegndi 
tímabundið stöðu framkvæmdastjóra 
framleiðslu, verður framkvæmdastjóri 
álframleiðslu og kerfóðrunar. 

Kristinn Harðarson, áður fram-
kvæmdastjóri kerskála, verður fram-
kvæmdastjóri stöðugra umbóta og 
tæknimála. Framleiðsluþróun og fjár-
festingar munu heyra undir Kristin en 
jafnframt er hlutverkinu ætlað að vinna 
í uppbyggingu þekkingar og tækni-
legrar þróunar fyrirtækisins. 

Geir Sigurpáll Hlöðversson, 

áður framkvæmdastjóri umhverfis-, 
heilsu- og öryggismála, verður fram-
kvæmdastjóri málmsteypu. 

Páll Freysteinsson, áður fram-
kvæmdastjóri áreiðanleika, verður 
framkvæmdastjóri umhverfis-, heilsu- 
og öryggismála. 

Árni Páll einarsson tekur við starfi 
framkvæmdastjóra áreiðanleika. 

Júlíus Brynjarsson verður fram-
kvæmdastjóri skautsmiðju. 

Ný framkvæmdastjórn Fjarðaáls 
Framkvæmdastjórn Alcoa Fjarðaáls 

skipa nú auk ofantaldra: Magnús Þór 
Ásmundsson, forstjóri Alcoa Fjarðaáls, 
Ruth Elfarsdóttir, framkvæmdastjóri 
fjármála og Guðný Björk Hauksdóttir, 
framkvæmdastjóri mannauðsmála. 

Fréttatilkynning frá Alcoa Fjarðaáli 
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Matarsóun – böl nútímamannsins
Á heimasíðu Neytendasamtak-

anna er umfjöllun um matar-
sóun og ýmislengt tengt henni 

Á síðunni einnig finna hlekki á greinar 
í Neytendablaðinu, fréttir, umsagnir og 
skýrslur og aðrar vefsíður sem fjalla 
um matarsóun. 

Sóun matvæla er gríðarlegt vanda-
mál, en um þriðjungur þess matar sem 
er ætlaður til manneldis í heiminum 
(1,3 milljarðar tonna á ári) fer til spillis! 
Bara í Evrópu fara um 100 milljónir 
tonna til spillis á ári, og er þá ekki talið 
það sem fer í súginn við landbúnaðar-
framleiðslu og fiskvinnslu. Á vestur-
löndum á mikill hluti þessarar sóunar 
sér stað hjá verslunum og neytendum 
sjálfum. 

Það er ljóst að vesturlandabúar 
kaupa mun meiri mat en þeir þurfa 
í raun á að halda og oftar en ekki er 
fullgóðum mat hent í ruslið. Til að 
auka sjálfbærni í matvælaframleiðslu, 
vernda umhverfið, draga úr gróður-
húsalofttegundum og spara pening er 
því mikilvægt að bregðast við. 

„Ég kaupi það sem 
aðrir vilja ekki“
Í lok síðasta árs birtist viðtal við Selina 
Juul í danska heilsutímaritinu I form. 
Selina Juul er 34 ára. Hún stofnaði 
neytendahreyfinguna Hættið matar-
sóun og skrifaði bókina Hættið mat-
arsóun – matreiðslubók með meiru. 
Hún hlaut umhverfisverðlaun Norð-
urlandaráðs árið 2013. Eftir að hafa 
lesið viðtalið sem hér fer á eftir er ljóst 
að margir geta gert miklu betur með 
því einu að hætta að vera svona sjálf-
hverfir. Ritstjóri er þar ekkert skárri. 
Hversu oft hafa ekki örlítið marin 
epli eða klesstar paprikur fengið að 
liggja áfram í versluninni. Blettóttir 
bananar verið tíndir frá annars full-
komnu knippi og líkaminn sveigður 
og beygður í ótrúlegustu stellingar til 
þess eins að ná í öftustu mjólkurfern-
una eða hveitipokann sem er innst 
og efst. 

Blaðamaður I form fór í verslun-
arleiðangur með Selina og ræddi í 
leiðinni við hana um matarsóun og 

hvernig væri hægt að minnka hana. 
Viðtalið ber yfirskriftina „Ég kaupi 

það sem aðrir vilja ekki“ og þar kemur 
fram að Selina fer út í búð með mynd 
af innihaldi ísskápsins síns í símanum 
og í innkaupakörfunni lendi það sem 
aðrir vilja ekki sjá svo sem marin epli 
og mjólk sem er að nálgast síðasta 
söludag. 
- Innkaup þín byrja heima í eldhúsi. 
Hvernig? 

Morgunrútína mín tekur tvær 
mínútur og hún felst í því að leita í 
ísskápnum að öllu því sem er opið. Ég 
stilli því í augnhæð, tek mynd af því 
á símann minn og þá er þar kominn 
heimsins besti innkaupalisti. Þegar ég 
fer út í búð veit ég nákvæmlega hvað 
ég á. Ég kaupi síðan nákvæmlega það 
sem ég þarf – og ekki meira en það. 
- Hvað er það fyrsta sem þú gerir þegar 
þú gengur inni í matvörubúðina? 

Ég vel minnstu körfuna og held 
á henni um alla verslunina, jafnvel 
þótt hún sé á hjólum. Annars er alltaf 
hætta á því að þú kaupir allt of mikið 
og uppgötvir það ekki fyrr en þú þarft 
að bera allt heim. 
- Hvað velur þú í grænmetisdeildinni? 

Ég tek allt sem aðrir vilja ekki. Stöku 
bananana, kræklóttu gulræturnar og 
mörðu eplin. Það er ekkert að þessum 
eplum og ef þú ætlar til dæmis að nota 
þau í eplaköku þá skiptir eitt lítið mar 
ekki nokkru máli. Mér getur einnig 
dottið í hug að kaupa appelsínur í neti 
þótt ein appelsínan sé mygluð. Á kass-
anum spyr ég svo hvort ég geti ekki 

fengið að sleppa við að borga þessa 
einu appelsínu. Ef ég myndi ekki gera 
þetta þá yrði öllu netinu hent. 
- Í mjólkurkælinum tekurðu fremstu 
mjólkurfernuna. Hvers vegna? 

Allir teygja sig eftir öftustu mjólk-
urfernunni, en af hverju? Fremsta 
fernan er í góðu lagi. Ef þú ætlar að 
nota mjólkina á næstunni þarf ekki að 
vera langt í síðasta söludag. Ef enginn 
kaupir fremstu mjólkurfernurnar 
neyðist verslunin til að farga þeim. 
- Geturðu gefið lesendum önnur inn-
kauparáð? 

Verslaðu alltaf þar sem þú getur 
keypt vörurnar í stykkjatali. Ef þú þarft 
aðeins að nota þrjár gulrætur er óþarfi 
að kaupa heilan poka. Ég passa mig 
alltaf á að borða eitthvað, til dæmis 
banana, áður en ég fer að versla. Þá 
læt ég síður freistast og kaupi ekki of 
mikið. 
- Sannleikanum samkvæmt: hendir þú 
aldrei neinu? 

Það gerist örsjaldan. Það gerðist 
síðast þegar ég hafði keypt myglað 
salat. Annars nýti ég ALLT. Ég safna 
til dæmis eplaleifum, ystu lögunum 
utan af lauk og gulrótaflusi í dall sem 
ég geymi í ísskápnum. Svo bý ég til 
gott soð úr leifunum og frysti. Það er 
nefnilega mikið og gott bragð í þessum 
grænu leifum. 

Unnið upp úr heimildum af  
www. ns.is og I form,  

18. tölublaði 2014, bls. 89. 

Þessir ávextir munu að öllum líkindum lenda í ruslinu innan skamms

Glerárgata 34b v/ Hvannavelli  ·  600 Akureyri
Sími: 461 1092  ·  asco@asco.is
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Eigum allar stærðir 
rafgeyma á lager

Auglýsingasíminn er 
578 1190
Netfang: 

auglysingar@fotspor.is

fotspor.is

Eldri blöð má 
finna á PDF 
formi hér: 
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!
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Þorvaldur Jóhannsson 
hlýtur fálkaorðuna
Þorvaldur Jóhannsson, fyrrum 

bæjarstjóri og skólastjóri á 
Seyðisfirði, var á meðal ell-

efu einstaklinga sem fengu riddara-
kross hinnar íslensku fálkaorðu í 
dag við hátíðlega athöfn á Bessa-
stöðum. 

Í tilkynningu frá embætti forseta 
Íslands segir að Þorvaldur hljóti 
krossinn fyrir framlag til mennta 
og framfara í heimabyggð. 

Þorvaldur er fæddur á Siglufirði 
árið 1940 og útskrifaðist sem hand-
mennta- og íþróttakennari. Hann 

hóf störf sem slíkur á Seyðisfirði 
strax eftir útskrift árið 1960. 

Árið 1975 varð hann skólastjóri 
og gegndi þeirri stöðu þar til hann 
varð bæjarstjóri árið 1984. Eftir það 
varð hann framkvæmdastjóri sam-
bands sveitarfélaga á Austurlandi til 
ársins 2010. 

Þorvaldur hefur einnig verið 
mikilvirkur í ýmiss konar félaga-
samtökum en hann var meðal 
annars formaður íþróttafélagsins 
Hugins um þriggja ára skeið. 

Frétt af www. austurfrett.is

Forsýning á 
fyrstu tveimur 
þáttum 
Fortitude
Tiger Aspect og Pegasus bjóða 

íbúum Fjarðabyggðar á forsýn-
ingu á 1. og 2. þætti af Fortitude 

sjónvarpsseríunni en seríuna þarf varla 
að kynna frekar fyrir íbúum Fjarða-
byggðar. Sýningar verða fimmtudaginn 
8. janúar í Félagslundi Reyðarfirði og 
verða tvær sýningar. 

Fortitude er leikin bresk sjónvarps-
þáttaröð og hafa tólf fyrstu þættirnir 
verið gerðir. Þættirnir eiga að gerast í 
litlu þorpi norður við heimskautsbaug 
og voru þeir teknir upp á Bretlandi og 
á Íslandi, nánar til tekið á Austurlandi. 
Þættirnir verða frumsýndir ytra í lok 
janúar og hefjast sýningar á RÚV í 
framhaldi af því. 

Leikarinn Stanley Tucci leikur lög-
reglumanninn Morton sem aðstoðar 
lögregluna á staðnum við rannsókn 
á morðmáli. Danska leikkonan Sofie 
Gråbøl, sem Íslendingar þekkja vel úr 
glæpaþáttaröðinni Glæpnum, leikur 
bæjarstjóra Fortitude. 

Heimahjúkrun og rekstur 
Sundabúðar áfram á 
hendi Vopnfirðinga
Kristján Þór Júlíusson heil-

brigðisráðherra og Ólafur 
Áki Ragnarsson, sveitarstjóri 

Vopnarfjarðarhrepps, undirrituðu 
í árslok endurnýjaðan samning sem 
felur í sér að Vopnafjarðarhreppur mun 
áfram sjá um rekstur hjúkrunarheimil-
isins Sundabúðar og heimahjúkrunar í 
sveitarfélaginu. Að auki var veitt heim-
ild fyrir rekstri eins dagdvalarrýmis í 
húsnæði Sundabúðar. 

Upphaflegur samningur um þetta 

efni var gerður fyrri hluta árs 2013. 
Áður hafði rekstur hjúkrunarheimilis-
ins verið á hendi Heilbrigðisstofnunar 
Austurlands. Með þessu samningi er 
áhersla lögð á eflda þjónustu í heima-
byggð og aukin verkefni til sveitarfé-
laganna. Jafnframt er sérstaklega horft 
til þeirra tækifæra sem í þessu felast til 
að samþætta þjónustu við aldraða íbúa 
sveitarfélagsins. Samningurinn gildir 
til ársloka 2015. 

Frétt af www. velferdarraduneyti.is

Mynd af vef forsetaembættisins. Þorvaldur er þriðji frá hægri. 

Kristján Þór Júlíusson og Ólafur Áki ragnarsson (mynd af vef ráðuneytisins)



Gleðilegt nýtt ár og  
þökkum samfylgdina  
á liðnu ári

Halm 3" og 6" 62PT 485PT 534

Miðás hf. Miðási 9

700 Egilsstaðir

sími: 470 1600

fax:  471 1074

 

Vopnafjarðarhöfn

Djúpavogshreppur GULLBERG
SEYÐISFIRÐI

Seyðisfjarðar-
kaupstaður

Fjarðabyggð

Tryggvabraut 5
600 Akureyri

Sími: 515 7050



MIKIÐ ÚRVAL DEKKJA Á BETRA VERÐI - DEKKJAHOLLIN.IS

iG50 V902AiG35

PF-3D PF-5

Vetrardekkin færðu á 
dekkjahollin.is

1. Leitar eftir stærð

2. Setur dekkin í körfu

3. Velur flutningsmáta

4. Gengur frá greiðslu
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Vinnsla hafin hjá 
Búlandstindi ehf. 
Mánudaginn 5. janúar 

síðastliðinn mættu 25 
starfsmenn til vinnu hjá 

Búlandstindi ehf. en í kjölfar brott-
hvarfs Vísis af svæðinu var þetta 
gamla nafn endurvakið í nýju fisk-
vinnslufyrirtæki sem hóf vinnslu 
formlega að morgni mánudagsins. 
Fyrirtækið er í eigu Ósness og Fisk-
eldis Austfjarða. 

Af þessu tilefni færði sveitar-
stjóri Elís Hlyni Grétarssyni, fram-
kvæmdastjóra Búlandstinds, gjöf frá 
sveitarfélaginu og óskaði honum til 
hamingju með þennan merka áfanga. 
Þaðan var haldið niður í vinnslusal 

þar sem verið var að slátra eldisfiski 
úr Berufirði auk þess sem nokkrir 
starfsmenn voru að pakka saltfiski. 

Elís segir að þegar séu hafin við-
skipti við báta sem munu leggja upp 
hjá fyrirtækinu til að byrja með auk 
þess sem slátrun á eldisfiski muni 
verða stór partur af vinnslunni. Hann 
segist vonast til að heildarvinnsla hjá 
fyrirtækinu fyrsta árið komi til með 
að nema 1700 tonnum af bolfiski og 
líklega um 1500 tonnum af eldisfiski. 

Heimasíðan óskar Elís og hans 
fólki hjá Búlandstindi velfarnaðar í 
þessu metnaðarfulla verkefni. 

Frétt af www. djupivogur.is

Metár í lönduðum  
bolfiskafla í 
Djúpavogshöfn
Þegar löndunartölur nóvember-

mánaðar lágu fyrir var ljóst að 
7 ára gamalt met hafði fallið. 

Þar með var árið 2014 orðið metár í 
lönduðum bolfiskafla í Djúpavogshöfn 
frá upphafi - og var árið þó ekki búið 
enn. Samtals hafði verið landað 10.497 
tonnum. 

Haustið í Djúpavogshöfn var engu 
líkt, en það má segja að löndun hafi 
verið nánast upp á hvern einasta dag í 
september, október og nóvember, oft 
2 bátar á dag og stundum 3. Alls var 
7.446 tonnum landað á þessum þremur 

mánuðum. Það er t.a.m. mun meira en 
allt árið 2011 þegar um 5.600 tonnum 
var landað. Haustin 2012 og 2013, sem 
þóttu mjög góð, gáfu af sér 5.300 tonn 
annars vegar og 4.900 tonn hins vegar. 
Það er til marks um hversu mikill afl-
inn í haust var í raun. 

Sem fyrr segir var gamla metið 
sett árið 2007 þegar 10.491 tonni var 
landað. 2014 hefur því siglt fram úr 
sem nemur 6 tonnum. Fróðlegt verður 
að sjá hverjar lokatölur verða þegar allt 
árið verður gert upp. 

Frétt af www. djupivogur.is

Vinnsla hefst innan skamms 
hjá HB Granda á Vopnafirði
Á heimasíðu HB Granda hf., 

www. hbgrandi.is, er frá því 
greint að fiskvinnsla hafi ha-

fist á nýju í fiskiðjuverum HB Granda 
í Reykjavík og á Akranesi þann 02. 
janúar sl. en hlé var gert á vinnslunni 
fyrir jól. Á Vopnafirði hefur vinnsla 
legið niðri frá því að veiðum á ís-
lensku sumargotssíldinni lauk í lok 
október sl. en vonast er til þess að 
þar hefjist vinnsla á loðnu fljótlega 
á nýju ári. Aðspurður hér að lútandi 
tjáði Magnús Þór Róbertsson vinnslu-
stjóri heimasíðu Vopnafjarðar að lík-
lega lægi ákvörðun fyrir um siglingu 
uppsjávarskipa félagsins mánudaginn 
fimmta janúar. Magnús Þór er bjart-
sýnismaður að eðlisfari og vonast eftir 
að vertíðin verði Íslendingum gjöful 
en eins og ávallt er óvissa ríkjandi, það 
er eðli þessara fiskveiða. 

Eftir að síldveiðum lauk kom til 
tals að uppsjávarveiðiskipin færu 
til kolmunnaveiða um mánaðamót 
nóvember-desember en ákveðið 
var að slá þeim veiðum á frest. Eru 
loðnuveiðar nú næst á dagskrá hjá 

HB Granda ásamt vinnslu botnfisks 
sem hefur engin áhrif á vinnsluna á 
Vopnafirði. Þeim mun mikilvægara er 
að loðnuskipin haldi til hafs og skili 
afla sínum hingað. Kvótamál skipa 
félagsins munu standa með ágætum 
en sá er munurinn á loðnu- og fisk-
vinnslu að mannaflsþörfin er minni, 
að mestu eru það fastráðnir starfs-
menn sem skila þeirri vinnu sem 
þörf er á. Gangi áætlanir eftir stendur 
loðnuvertíð fram í marsmánuð eða í 
u. þ. b. tvo mánuði. 

Það mun vera kunnara en frá 
þurfi að segja að staða efnahags-
mála í Rússlandi er afar erfið. Fer 
saman fall olíu- og gasverðs ásamt 
viðskiptaþvingunum Vesturlanda en 
Rússland hefur um langt árabil verið 
langmikilvægasti markaður loðnu-
afurða. Sagði Magnús Þór ástandið 
eðlilega setja sölu afurða í nokkra 
óvissu en það væri gömul saga og ný 
að einhver óvissa ríki þegar að ver-
tíð kæmi. Ávallt hefðu málið verið 
leyst og félagið sæti ekki uppi með 
óseldar afurðir þó í frystigeymslum 

þess væri vörur að finna. Sjálfsagt 
markar ástand Rússlandsmarkaðar 
vertíðina en mögulega verður fókus-
inn á kvenloðnuna og hrognin með 
Japansmarkað í huga. 

Spennandi tímar eru framundan 
því nýju uppsjávarskip HB Granda, 
tvö að tölu, munu leysa af gömlu 
skipin. Þann 03ja desember sl. var 
Venus NS sjósett í Hatsan skipa-
smíðastöðunni í Istanbul í Tyrklandi 
og mun samkvæmt Magnúsi Þór að 
öllu óbreyttu koma fullbúið til Íslands 
í aprílmánuði. Það verður án efa stór-
brotin stund þegar þetta glæsilega fley 
siglir inn til hafnar en framundan eru 
algjör umskipti á skipaflota félagsins, 
uppsjávar og botnfisks. Stefnt er að 
hitt uppsjávarskipið, Víkingur AK, 
verði tilbúið til afhendingar undir 
lok þessa árs en ísfisktogararnir árin 
2016 og 2017. Með nýju skipunum 
verða umskiptin eðlilega gríðarmikil, 
starfsumhverfið það besta sem býðst 
meðal sjómanna en einnig einhver 
fækkun meðal áhafna. 
Frétt af www. vopnafjardarhreppur.is

Samanburðartölur síðustu 9 ára.  

Mynd af www.djupivogur.is



 

Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2

MD VÉLAR  |  Vagnhöfða 12  |  110 Reykjavík  |  Sími 567 2800  |  Fax 567 2806  |  hjalti@mdvelar.is  |  www.mdvelar.is

 

TILBOÐ

ísvélar
Fjárfesting sem borgar sig

Stærsti og virtasti
framleiðandi heims 

Leitaðu tilboða!

Ammoníak

Allt í kælikerfið á einum staðwww.ishusid.is | S: 566 6000 | Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

30
ára reynsla
1983 - 2013

Reiknaðu hagnaðinn: isvelar.is

TILBOÐ

íshúsið

Allar gerðir og stærðir
af viftum.

Allir fylgihlutir.

VIFTUR

ishusid.is

Raki í glugga?

SÍÐUSTU TÆKIN
44.900

Öflugu þurrktækin
til að draga úr raka
og minnka líkur á 

myglusvepp.




