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Dyrfjöll í fjarska
Dyrfjöll eru meðal tignarlegustu 

fjalla landsins og við erum heppin, 
Austfirðingar, að hafa þau hér í 

fjórðungnum. Jóhannes Sveinsson Kjarval 

gerði Dyrfjöllin ódauðleg í mörgum verka 
sinna, sérstaklega þegar hann dvaldist í 
Kjarvalshvammi og í dag reynir vesæll nú-
tímamaðurinn að festa fjöllin á filmu (eða 

réttara sagt stafrænt form) og tekst misvel. 
Það skemmtilega við Dyrfjöllin er að þau 
eru aldrei nákvæmlega eins frá degi til dags 
hvað þá sumar og vetur. Þeir sem hafa sigrast 
á þeim hafa áorkað miklu en hinir, sem eiga 
þau eftir, hafa eitthvað að hlakka til. Hvernig 
væri að hafa það eitt af verkefnum ársins 
2015 að bæta Dyrfjöllum á afrekaskrána sína? 
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Tinna Rut Austfirðingur ársins 2014
„Viðurkenningin hjálpar mér að halda mínu striki“

Lesendur Austurfréttar völdu 
Tinnu Rut Guðmundsdóttur 
frá Reyðarfirði sem Austfirðing 

ársins 2014. Hún sagði í Austurglugg-
anum í lok nóvember frá áralangri 
baráttu sinni við átröskun. Hún segir 
viðurkenninguna mikinn heiður sem 
hjálpi henni við að halda réttri stefnu. 

„Þetta er mér mikil viðurkenning. 
Hún gefur mér færi á að halda mínu 

striki og koma í veg fyrir að ég fari 
út í eitthvað rugl aftur, ” sagði Tinna 
í samtali við Austurfrétt. Hún tók 
við viðurkenningu frá Austurfrétt 
og gjafabréf frá Hótel Hallormsstað/
Valaskjálf á heimili sínu í Grafarvogi 
á föstudagskvöld. 

Tinna Rut er 29 ára gömul og upp-
alin á Reyðarfirði. Hún hefur síðan í 
menntaskóla barist við átröskun. Hún 

skrásetti baráttusögu sína til birtingar 
í Austurglugganum í nóvember. 

Tæplega 1.900 atkvæði bárust í kjör-
inu og sigraði Tinna með töluverðum 
yfirburðum en hún fékk 45,1% at-
kvæða. Þetta er í þriðja sinn sem 
Austurfrétt veitir viðurkenninguna. 
Fara þurfti yfir atkvæðin eftir árás 
tölvuforrits en allt var rétt að lokum. 

Það að skrásetja sögu sína var hluti 
af hennar persónulega uppgjöri en 
einnig leið til að hjálpa öðrum. „Það 
hafa alltaf sótt á mig hugsanir um 
hvað ég hafi gert fjölskyldu minni, til 
dæmis þurftu mamma og pabbi að 
flytja í sundur um tíma til að hjálpa 
mér, og hvað ég hafði eytt lífi mínu í 
mikla vitleysu. 

Ég ákvað því að prófa að skrifa frá 
mér þráhyggjuna að vera alltaf að 
hugsa um þetta, bæði til að hjálpa mér 
og ef þetta gæti mögulega hjálpað ein-
hverjum öðrum.“

Tinna og fjölskylda hennar hafa 
fengið umtalsverð viðbrögð við grein-
inni. „Það höfðu þrjár stelpur samband 
við mig sem höfðu verið inni á geð-
deild. Ein þeirra sagði greinina hafa 
verið akkúrat það sem hún þurfti á að 
halda núna, hún hefði gefið henni von. 
Síðan hefur ótrúlegasta fólk haft sam-
band í gegnum Facebook og fólk hefur 
komið að máli um greinina við unnusta 
minn (Hall Kristján Ásgeirsson).“

Foreldrar hennar, Guðmundur 
Bjarnason og Ásta Jóhanna Einars-
dóttir, hafa einnig fengið töluverð við-

brögð við greininni. Tinna segist þeim 
afar þakklát fyrir allan stuðninginn. 

„Þau eiga mikinn þátt í þessari 
viðurkenningu. Ég væri ekki í þessu 
viðtali ef ég hefði ekki fengið þeirra 
stuðning og fólk má hafa samband við 
þau ef það þarf. Þau er líka tilbúin til 
að hjálpa.“

Hún segist finna fyrir létti og 
auknum skilningi eftir að greinin birt-

ist. „Já, fólk skildi ekki hvað þetta var, 
hélt bara að ég gæti ekki borðað. Fólk 
skilur mig betur núna, til dæmis Hallur, 
þótt við séum búin að vera lengi saman. 

Mér líður líka betur og hlakka til að 
vakna á hverjum morgni. Að fá þessa 
viðurkenningu gerir þetta enn betra. 
Nú veit ég að fólk hefur trú á mér 
þannig ég hlýt að hafa það sjálf líka.“ 

Fréttatilkynning frá Austurfrétt
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Eftir dálítið hlé frá viðburðum hefst gamanið á ný með þorrablót-
unum. Á næstunni verða haldin ótal þorrablót hér á Austurlandi, 
blót þar sem mörg hundruð manns hafa lagt hönd á plóginn til að 

gera blótið sem skemmtilegast og veglegast. Þótt aðalvinnan fari fram nú í 
janúar og nótt sé lögð við dag síðustu vikuna fram að blóti þá má segja að 
vinnan hefjist strax og þorrablótsnefnd hefur verið skipuð árið áður. Það 
þarf að hafa hugann við möguleg atriði sem gaman væri að gantast með 
á blótinu. Blótin eru í raun eins og Áramótaskaup Sjónvarpsins. Þau geta 
bæði verið misheppnuð og skemmtilegt svo ekki sé minnst á háðið sem 
stundum er svo logandi beitt að undan svíður. Rétt eins og Áramótaskaupið 
birtast þorrablótin gestum sínum aðeins í stutta stund og hverfa svo aftur. 
Þó vísa þau langt aftur fyrir sig, jafnvel heilan mannsaldur, en yfirleitt aðeins 
eitt ár. Sumir fara á mörg blót á meðan aðrir láta sér aðeins eitt nægja. En 
eitt er víst að þótt það sé mikil vinna að vera í þorrablótsnefnd hef ég enn 
ekki hitt þann aðila sem hefur þótt það leiðinleg vinna. 

Yfirskrift þessa pistils er núvitund. Núvitund felst í því að vera til staðar 
hér og nú. Að vera meðvitaður um sjálfan sig og líðan sína hér og nú. 
Ekki í gær, ekki á morgun heldur núna. Einhverjir spekingar hafa sagt 
að eina stundin sem við eigum er núna. Við getum ekki verið viss um 
morgundaginn og gærdagurinn er farinn. En hvernig tengist núvitundin 
þorrablótum? Þau vísa yfirleitt aftur í tímann. Ég tel núvitundina tengjast 
þorrablótum þannig að þegar við förum á þorrablót þá skulum við njóta 
þeirra í botn. Njóta þess að skemmta okkur og vera meðvituð um hvernig 
okkur líður á meðan við erum á þorrablótinu. 

Núvitund tengist einnig öðru efni sem fjallað er um í þessu blaði en það 
eru gönguferðir. Að vera einn með sjálfum sér úti í stórkostlegri náttúrunni 
sem við Íslendingar eigum eru dásamleg forréttindi. Í blaðinu er grein 
um fjallgönguklúbbinn Fjallhress og þær göngur sem klúbburinn býður 
upp á. Ef maður treystir sér ekki til að upplifa náttúruna einn síns liðs er 
alltaf hægt að fá styrka leiðsögn kunnugra. Í næsta blaði verður fjallað um 
önnur ferðafélög á Austurlandi.

Halldóra Tómasdóttir

LEIÐARI

Núvitund

Þrettándagleði Hattar
Þrettándagleði Hattar var haldin með hefðbundnu  
sniði þann 6. janúar síðastliðinn. 

Hafsteinn Jónasson og Elín 
Sigríður Einarsdóttir hlutu 
starfsmerki Hattar fyrir 

vinnu sína í þágu félagsins. Haf-
steinn hefur starfað sem formaður 
aðalstjórnar, setið í stjórn körfu-
boltadeildar í rúmlega 10 ár og gegnt 
ýmsum öðrum trúnaðarstörfum. Elín 
Sigríður Einarsdóttir hefur meðal 
annars gegnt formannstöðu hjá fim-
leikadeild og skíðadeild. Einnig hefur 
hún setið í stjórn frjálsíþróttadeildar 
og verið virkur þáttakenda í foreldra-
starfi ýmissa deilda. Einnig hefur Elín 
verið skoðunarmaður reikninga fyrir 
stjórnir innan Hattar. 

Íþróttamaður Hattar árið 2014 
var fótboltakonan, Heiðdís Sigur-
jónsson. Heiðdís stóð sig vel í sumar 
með meistaraflokksliði Hattar og var 
fyrirliði 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: 
Guðjón Hilmarsson blakmaður, Krist-
inn Már Hjaltason fimleikamaður, Atli 
Pálmar Snorrason, frjálsíþróttamaður, 
Heiðdís Sigurjónsdóttir knattspyrnu-
maður og Hreinn Gunnar Birgisson 
körfuboltamaður. 

Gunnar Gunnarsson, ritstjóri austurfréttar, afhenti Tinnu viðurkenninguna.

Björn Ingimarsson og Davíð Þór Sig-
urðarson ásamt Hafsteini og Elínu 
Sigríði sem hlutu starfsmerki Hattar. 

Ljósm: Jón Tryggvason.

Björn Ingimarsson og Davíð Þór Sigurðarson ásamt íþróttamönnum Hattar 
þeim Hreini, Heiðdísi, atla og Kristni. Á myndina vantar Guðjón Hilmarsson. 

Ljósm: Jón Tryggvason.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.
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Nokkur af mörgum þorrablótum Austfirðinga í ár
Þorrablót Egilsstaða
Að venju er þorrablót Egilsstaða haldið 
á bóndadag. Ritsjtóri Austurlands hafði 
samband við formenn þorrablóts-
nefndarinnar þau Stefu og Hilmar til 
að spyrja þau út í blótið. Talið barst að 
því hvernig undirbúningurinn hefði 
gengið og hvort það hefði verið af nógu 
að taka í viðburðum ársins. 

„Undirbúningurinn hefur gengið 
vonum framar. Nefndin er afskaplega 
virk og margar vinnufúsar hendur og 
hæfileikafólk. En síðasta vikan er alltaf 
mikilvægust og mörg handtök sem ekki 
er hægt að hefja fyrr en á miðvikudegi 
fyrir blót, auk þess sem atriðin taka 
þá mörg á sig endanlega mynd þegar 
á rétta sviðið er komið. Það hefur 
verið ýmislegt í gangi á árinu sem á 
erindi á blót. En við höfum líka frjótt 
ímyndunarafl, svo við eigum auðvelt 
með að krydda atburðina með okkar 
hugmyndum ef þörf krefur.“ 

Aðspurð að því hvernig aðsóknin að 
blótinu væru svöruðu þau til að það 
væri uppselt og það verði 550 gestir á 
blótinu. Þó væri hugsanlega hægt að fá 
miða, ef einhver forföll yrðu, og gætu 
áhugasamir haft samband við Bergþóru 
í síma 842 2838 eða Guðnýju Margréti 
í síma 894 5770. 

Hilmar og Stefa voru spurð að því 
hver sæi um matinn á blótinu. „Veislu-
þjónusta Hljóðkerfaleigunnar sér um 
þorrablótið að þessu sinni og fá þeir 
þorramatinn frá Fjarðaveitingum á 
Reyðarfirði. Hingað til hefur Bautinn 
á Akureyri annast þetta og þó þeir 
hafi staðið sig mjög vel, þá erum við 
afskaplega ánægð með að geta leitað 
til heimamanna í smáu sem stóru. 
Það hefur sýnt sig að heimafólk leitar 
síðan frekar til annarra heimamanna 
um ýmsan búnað sem þessu tengist, 
þannig að tekjur vegna miðasölu hrísl-
ast vel um allt Austurland.“

Þeir sem vilja sjá við hverju má bú-
ast á blótinu geta farið á youtube og 
horft á bráðskemmtilegt myndband 
þorrablótsnefndarinnar á slóðinni: 
https: //www. youtube.com/watch? 
v=5-ycgzYOANc. Þess má geta að 
myndbandið verður tekið af vefnum 
eftir blótið. 

Þorrablót Egilsstaða hefur einnig 
áhrif annars staðar, meðal annars í 
íþróttahúsinu þar sem það er haldið. 
Lokanir vegna þorrablótsins í íþrótta-
húsinu á Egilsstöðum eru sem hér segir: 

Íþróttasalur lokar miðvikudaginn 
21. janúar kl. 12.00 á hádegi. 

Þreksalur uppi lokar miðvikudaginn 
21. janúar kl. 20.00

Sundlaugin og þreksalur niðri lokar 
fimmtudaginn 22. janúar kl. 12.00

Allt húsið verður lokað föstudaginn 
23. janúar vegna þorrablóts

Starfsemin í húsinu hefst svo aftur á 
fullu laugardaginn 24. janúar kl. 10.00

Þorrablót Fellamanna
Þorrablót Fellamanna verður haldið í 
Fjölnotahúsinu í Fellabæ föstudaginn 
30. janúar. Formenn þorrablóts-
nefndarinnar eru þau Þór og Sigga. 
Ritstjóri fékk nokkrar upplýsingar hjá 
þeim um blótið. 

Þau sögðu að búist væri við um það 
bil 190-220 gestum á blótið. Þorrablót 
Fellamanna væri hefðbundið blót með 
þorramat, skemmtiatriðum og annál. 
Þór og Sigga sögðu að það væri ekkert 
óvenjulegt við blótið en nefndarmenn 
helltu þó í glös gestanna. Það væri ekki 
gert alls staðar. Aðspurð viðurkenndu 
þau að það að vera í þorrablótsnefnd 
væri alltaf mikil vinna. Nefndin sæi um 
matinn skemmtiatriði, annál og svo 

þyrfti nefndin að safna saman stólum 
og borðum, raða upp salnum skreyta 
og þrífa eftir blót. Þessi verk dreifðust á 
um 60 hendur því nefndarmenn væru 
um það bil 30. Maturinn á blótið kemur 
að norðan og flatbrauð og laufabrauð 
úr Fellabakaríi. Miðaverði er stillt í hóf: 
7.500. - matur og vín á meðan á borð-
haldi stendur. 

Þorrablót Hafnar
Nú er farið að styttast ískyggilega mikið 
í þorrann og þá er komið að hinu árlega 
þorrablóti okkar Hornfirðinga hér á 
stór Hornafjarðarsvæðinu. Blótað 
verður annan dag þorra, laugardaginn 
24. janúar næstkomandi og hefst miða-
sala fimmtudaginn 22. janúr kl. 17: 00. 
Skapast hefur skemmtileg hefð fyrir því 
að biðröð myndist fyrir blótið og nú er 
það spurningin hver verður fyrstur í 
röðinni! Miðaverði hefur verið stillt í 
hóf og er einungis 7.000 kr. sem er gjöf 
en ekki gjald fyrir svona skemmtun. 

Frá því í haust hefur nefndin setið 
sveitt við að semja og nú í janúar 
hafa staðið yfir þrotlausar æfingar á 
skemmtiatriðunum. Ekkert hefur verið 
gefið upp um hver helstu málefni eru, 

en nefndin lofar þó að tekið verði á 
flestu (því skemmtilega) sem gerst 
hefur í sveitarfélaginu síðastliðið ár. 

Eins og undanfarin ár er það 
Veitingahúsið Víkin sem ætlar að sjá 
um matinn og verður hann bæði súr 
og nýr, eftir því sem við á. Eftir að 
skemmtidagskrá á blótinu lýkur, mun 
dansinn duna langt fram á nótt en ekki 
verður gefið upp hvaða hljómsveit mun 
spila undir fyrr en síðar, en nefndin 
lofar þó góðri sveiflu og miklu stuði á 
ballinu. Nefndin vonast til að sjá sem 
flesta þann 24. janúar næstkomandi 
og lofar miklu fjöri. (Frétt af www. 
hornafjordur.is). 

Þorrablót  
Seyðfirðinga 2015
Hið margrómaða Þorrablót Seyð-
firðinga verður haldið með pompi 
og prakt laugardaginn 24. janúar í 
Íþróttamiðstöðinni. Slegið verður 
til veglegrar veislu í tilefni af fertug-
asta Þorrablóti Seyðisfjarðar og 120 
ára afmælis Seyðisfjarðarkaupstaðar. 
Stórsöngvarinn Matti Matt og Rokka-
billýbandið halda uppi stuðinu ásamt 

nefndinni. Almennt miðaverð er 8.200 
krónur en 6.300 krónur fyrir öryrkja og 
þá sem eru 67 ára og eldri. Aldurstak-
mark er 18 ár. 

Haft var samband við Sigrúnu Ólafs-
dóttur, formann Þorrablóts Seyðis-
fjarðar 2015 til að spyrja aðeins nánar 
út í blótið. 

„Við vonumst til að um 350 manns 
mæti á blótið. Við kaupum þorramat-
inn en nefndin sér um að setja hann 
í trogin og bera hann á borð. Matur-
inn er afar hefðbundinn þorramatur 
og síld og grænar baunir til viðbótar. 
Skemmtiatriðin eru unnin af nefndar-
mönnum, bæði á sviði og með video-
þætti. En það sem gerir blótið öðru-
vísi í ár er að þetta er fertugasta blótið 
með þessu sniði. Fyrir 40 árum ákvað 
bæjarstjórn Seyðisfjarðar að ákveðin 
fyrirtæki í bænum myndu tilnefna 
fulltrúa í þorrablótsnefnd. Þannig 
var það í nokkur ár og síðan var því 
breytt þannig að það er almenn kos-
ing á milli ára. Blótið í ár er því 40 ára 
afmælispartý.“

 (Frétt af www. sfk.is  
og upplýsingar frá Sigrúnu Ólafsdóttur). 

Víða þorrablót
Nú á föstudaginn, 23. janúar, 

gengur þorrinn í gang með 
tilheyrandi þorrablótum. 

Hér á Austurlandi gilda engar samein-
ingar sveitarfélaga þegar þorrablót eru 
annars vegar og eru þorrablót haldin 
í langflestum hreppum fjórðungsins 
einhvern tímann á þorra eða jafn-
vel eftir að góa er hafin. Í bók Árna 
Björnssonar Sögu daganna segir að 
þorri hefjist föstudaginn í 13. viku 
vetrar, þ. e. 19. – 25. janúar. Í ár fellur 
þessi föstudagur á 23. febrúar eins og 
áður er nefnt. Þar segir einnig að upp-
runi þorranafnsins sé ekki þekkt en í 
sögnum frá miðöldum hafi hann verið 
persónugerður sem verndarvættur. Í 

gömlum heimildum er þess getið 
að upphafi þorra hafi verið fagnað. 
Bóndadagsheitið er fyrst kunnugt 
úr Þjóðsögum Jóns Árnasonar. Árni 
nefnir að á síðari hluta 19. aldar hafi 
svokölluð þorrablót farið að tíðkast 
meðal mennta- og embættismanna 
en siðurinn hafi lagst af í kaupstöðum 
upp úr aldamótunum en haldist í 
sveitunum fyrst á Austur- og Norð-
urlandi og borist víðar þaðan (Árni 
Björnsson, 1993, 433). Ritstjóri leit-
aði upplýsinga um undirbúning og 
framkvæmd nokkurra þorrablóta hér 
á Austurlandi. Þess skal getið að hér er 
aðeins sagt frá örfáum af blótunum 
sem framundan eru í fjórðungnum. 

Þorrablót Egilsstaða verður haldið í Íþróttamiðstöðinni á Egilsstöðum.

Þorrablótsnefnd Hafnar.  Mynd af www.hornafjordur.is

rúmt verður um Seyðfirðinga og gesti þeirra á þorrablótinu. Mynd af www.sfk.is

Þorrablót fyrr á tímum.  Ljósm. Austri/Héraðsskjalasafn Austfirðinga.



Stórfjölskyldan  
saman í sólinni með VITA
Drífðu alla fjölskylduna með í sumar ...

Innifalið: Flug, gisting skv. ofangreindu og íslensk fararstjórn. Ef bókað er á skrifstofu bætist við 2.500 króna bókunargjald.

Verð frá 124.900 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í íbúð 
með 2 svefnherbergjum, 25. júní í 7 nætur 
– án fæðis. 

Verð 162.700 kr. á mann í 14 nætur. 

Viva Mallorca

SPÁNN, MALLORCA

Verð frá 109.200 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í íbúð 
með 3 svefnherbergjum, 23. júní í 7 nætur 
á Ambar Beach Apartments án fæðis. 

Verð 169.900 kr. á mann í 14 nætur. 

Sol Y Mar

SPÁNN, CALPE

Verð frá 124.900 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með 2 svefnherbergjum, 26. maí í 14 
nætur – án fæðis.

*Verð án Vildarpunkta  119.900 kr.

Clube Albufeira

PORTÚGAL, ALBUFEIRA

Verð frá 99.900 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með 2 svefnherbergjum, 11. júní í 7 nætur 
– án fæðis.

Verð 117.590  kr. á mann í 14 nætur.

Iris raðhúsagarður

SPÁNN, MALLORCA

VITA - Skógarhlíð 12 - Sími 570 4444Flogið með Icelandair
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Fáskrúðsfjarðarkirkja
Fáskrúðsfjarðarkirkja er kirkja 

vikunnar að þessu sinni. Kirkjan 
var vígð vorið 1915 og er því 

100 ára á þessu ári. Erfiðlega gekk 
að fjármagna byggingu kirkjunnar í 
upphafi og eftir að hún var byggð tók 
við löng viðgerðasaga. Þessari sögu er 
vel lýst í bókinni: Kirkjur Íslands, 20. 
bindi. Friðaðar kirkjur í Austfjarðapró-
fastsdæmi og er textinn eftir Hjörleif 
Guttormsson og Júlíönu Gottskálks-
dóttur. Verður hér stiklað á stóru um 
byggingarsögu kirkjunnar. 

Um miðja 19. öld sáust engin merki 
um þéttbýli á Búðum við Fáskrúðs-
fjörð. [. . . ] Komur lausakaupmanna 
og síldveiðar Norðmanna á síðustu 
áratugum 19. aldar ýttu öðru fremur 
undir byggð á Búðum en þá var líka 
orðið þröngbýlt í sveitinni þar sem 
árið 1880 bjuggu alls 390 manns á 55 
heimilum. Það var þó fyrst 1893 að 
Búðir urðu löggiltur verslunarstaður. 
Um aldamótin 1900 var þar komin 
nær 40 húsa byggð og fór ört stækk-
andi eftir að vélbátaútgerð kom til 
sögunnar. Búðahreppur var klofinn 
út úr Fáskrúðsfjarðarhreppi árið 1907 
og voru íbúar þá um 330 talsins. [. . . 
] (bls. 149)

Einkenni þéttbýlisins er brattlendi 
upp frá mjórri fjöru sem þó fer breikk-
andi eftir því sem nær dregur fjarðar-
botni. Hafnarmannvirki og atvinnu-
húsnæði – svo sem fiskverkunarhús, 
loðnuverksmiðja, vélsmiðjur, dráttar-
braut og fyrrum skipasmíðastöð – 
standa með fjöru en íbúðabyggðin 
ofar við götur sem liggja samsíða 
firðinum, tengdar allvíða með bröttum 
þvergötum. 

Árið 1913 var Kolfreyjustaðarsókn 
skipt og stofnað til Fáskrúðsfjarðar-
sóknar og þá um leið ákveðið að byggja 
nýja kirkju á búðum. [. . . ] (bls. 149-
150)

Þann 12. janúar árið 1914 skrif-
aði Jón Davíðsson formaður 
sóknarnefndar kirkjunnar pró-
fastinum í Suður-Múlaprófastsdæmi 
bréf þar sem hann greindi frá því að 
sóknarnefndin hefði heimild til að 
veðsetja kirkjusjóðnum tekjur kirkj-
unnar til að mæta láni úr hinum Al-
menna kirkjusjóði. [. . . ] (bls. 154-155)

Í janúar árið 1914 undirritaði Rögn-
valdur Ólfsson (1874-1917) bygging-
arráðunautur heimastjórnarinnar nýtt 
sett uppdrátta að kirkju á Búðum, sem 
byggt var á uppdráttunum frá vorinu 
1912 með smáfrávikum. Um tveimur 
mánuðum síðar, þann 20. mars, undir-
ritaði hann [. . . ] verksamning við Odd 
Guðmundsson steinsmið í Reykjavík 
um að reisa kirkju úr steinsteypu á 
Búðum í Fáskrúðsfirði. [. . . ] (bls. 156)

Á sama tíma og Oddur steinsmiður 
vann að smíði kirkjunnar á Búðum 
voru þeir nafnar Guðni Guðmunds-
son steinsmiður og Guðni Þorláks-
son trésmiður að byggja kirkjurnar 
í Hafnarfirði og Keflavík sem líkt og 
kirkjan á Búðum voru úr steinsteypu 
og reistar eftir uppdráttum Rögnvalds 
Ólafssonar. [. . . ] Það var líka aug-
ljóst að biskup landsins, herra Þór-
hallur Bjarnason, var því fylgjandi að 
byggja kirkjur úr steinsteypu. Í fyrsta 
tölublaði Nýs kirkjublaðs, sem hann 
ritstýrði, árið 1915 segir hann árið 
1914 hafa verið mesta kirkjubygging-
arárið og telur upp fyrrgreindar fjórar 
kirkjur sem reistar höfðu verið á árinu 
sem leið. Á hinn bóginn segir hann 
að Kirkjusjóðurinn hafi út úr neyð 
orðið að lána mikið fé árið sem leið 
til stórviðgerða á kirkjum og vísar þar 
til timburkirknanna sem hann telur 
vera allt of margar og söfnuðum til 
skapraunar. Kirkja úr steinsteypu var 
þó ekki viðhaldsfrí og því áttu sóknar-
börn Búðasóknar eftir að kynnast. 

Hin nýja kirkja var vígð á uppstign-
ingardag vorið 1915. (bls. 157)

Það reyndist erfitt að verja húsið 
skemmdum vegna rigninga, ekki 
síst úr austurátt. Vatn leitaði inn um 
veggi og olli fúaskemmdum í gólfi. [. 
. . ] Við vísitasíu prófasts 7. júlí 1926 
var kirkjan sögð farin að skemmast 
töluvert vegna vatnsrennslis gegnum 
austurstafn og leka með turni. Gólfið 
við stafninn var byrjað að fúna og 
sömuleiðis stoðir uppi á loftinu af leka 
frá turninum. [. . . ]

Dráttur varð því á að gert yrði við 
kirkjuna og hafði ástand hennar enn 
versnað þegar prófastur vísiteraði 
staðinn tveim árum síðar, þann 23. 
júní 1934. Bitar undir gólfinu virtust 
stórskemmdir og sem fyrr dúaði gólfið 
undir eins manns þunga á nokkrum 
stöðum, „og brakar í ef þungt er á 
stigið“ segir í vísitasíunni. Súlurnar, 
sem báru upp turninn, voru orðnar 
grautfúnar og turninn tekinn að hallast 
í austurátt og þakið var nokkuð sigið. 
Taldi prófastur líklegt að kirkjan yrði 
bráðlega óhæf til messugerðar yrði 
ekkert að gert. [. . . ] Ábending prófasts 
hefur haft áhrif því við vísitasíu 30. 
ágúst árið 1936 var greint frá mikilli 
aðgerð sem kirkjan hafði þá fengið. 
(bls. 158)

Í bókinni Kirkjur Íslands er við-
gerðasögu kirkjunnar áfram lýst og 
virðist það ekki hafa verið fyrr en í lok 
síðustu aldar að viðgerðir á kirkjunni 
hafi borið tilætlaðan árangur.

Heimild: Kirkjur Íslands, 20. bindi. 
Friðaðar kirkjur í Austfjarðaprófasts-
dæmi

Ég leitaði einskis . . . og fann
Á síðasta ári gaf Hrafnkell Lár-

usson út ljóðabókina Ég leit-
aði einskis og fann. Hrafnkell 

er 37 ára gamall sagnfræðingur. Hann 
er Breiðdælingur að uppruna (er frá 
Gilsá í Breiðdal) en hefur búið á Eg-
ilsstöðum undanfarin ár. Hrafnkell 
stundar nú doktorsnám í sagnfræði 
við Háskóla Íslands. Ég leitaði einskis . 
. . og fann er fyrsta ljóðabók Hrafnkels. 
Áður hefur hann gefið út fimm bækur 
ýmist sem höfundur eða ritstjóri, en 
þær hafa flestar verið fræðilegs eðlis. 
Ég leitaði einskis . . . og fann geymir 
47 frumsamin ljóð. 

Í viðtali sem tekið var við Hrafnkel 
í tilefni af útgáfu bókarinnar á síðasta 
ári sagði hann um tilurð ljóðanna: 
„Ljóðin eru samin á síðustu tveimur 
áratugum. Flest urðu ljóðin til á fyrstu 
árum þessarar aldar, en í bókinni 
má líka finna ljóð bæði frá mennta-
skólaárum höfundar og ljóð sem voru 
samin fyrr á þessu ári. Viðfangsefni 
bókarinnar eru fjölbreytt enda er hér 
ekki um að ræða þema-bók.“

Í formála bókarinnar segir Hrafn-
kell að mörg ljóðanna hafi oft verið 
endurrituð og séu því mjög breytt 
frá fyrstu gerð. Einnig segir hann að 
eldri ljóðin einkennist af „melankól-
ísku tilfinningaróti“ á meðan hin 
yngri séu frekar hugleiðingar um lífið 
og tilveruna. Hann segir einnig að 
mörg ljóðanna séu í fyrstu persónu 
en varar lesendur við því að splæsa 
endilega saman höfundi og ljóðmæl-
anda. 

Hrafnkeli er hrunið nokkuð hug-
leikið og er nöturleg lýsing á góðær-
inu í ljóðinu Útnesið 2007. Einnig 

er tilgangsleysi hernaðarbrölts lýst 
mjög vel. Það var nokkuð sérstakt 
að lesa mörg ljóð bókarinnar í ljósi 
nýliðinna voðaverka í Frakklandi 
og ljóðið Fyrir frelsi og mannúð dró 
til dæmis fram á mjög beittan hátt 
tilgang hernaðar Vesturlandabúa í 

Austurlöndum en þar segir „Förum 
og drepum menn!“ – Til að bæta 
samfélagið. 

Ég leitaði einskis . . . og fann er 
virkilega góð ljóðabók. Við lestur 
hennar opnast augu manns fyrir því 
sem skiptir máli. 

HVERJIR ER ÞETTA?

Enn höldum við áfram að birta myndir úr Ljós-
myndasafni Austurlands hjá Héraðsskjalasafni 
Austfirðinga. Þessi mynd kemur úr safni UÍA
Í síðasta blaði voru birtar tvær myndir þar sem 
ekki höfðu komið nöfn á skólastúlkurnar þrjár 
sem birtust í desemberblaðinu. Myndbirtingin bar 
árangur og komu upplýsingar um aðilana á báðum 
myndunum. Upplýsingar bárust frá Sóleyju Dögg 
Birgisdóttur um myndina í 23. tölublaði (desem-
berblaði) F. v.  Jóna Soffía Baldursdóttir, Sóley Dögg 
Birgisdóttir, Sigríður Sóley Guðnadóttir.  
Jóhannes Jóhannsson og Óskar Benediktsson 
þekktu Sigfús Jóhannesson t.v. á myndinni í síð-
asta blaði. Einnig kom tillaga um að þetta væri 
Guðmundur Þorgrímsson frá Brimnesi.

Eru upplýsingar frá 
lesendum vel þegnar 
og er þeim sem geta 
gefið þær bent á að 
hafa samband við Hér-
aðsskjalasafnið í síma 
471 – 1417 eða á net-
fangið: magnhildur@
heraust.is. 



Strandgötu 1 Neskaupstað Sími:4700 800 Fax:4700 801
•  Veiðarfæraþjónusta
•  Gúmmíbátaþjónusta
•  Fiskeldisþjónusta

Stöðug þróun veiðarfæra í samvinnu 
við sjómenn og útgerðir.

Fjarðanet er aðili að Hampidjan Group

Neskaupstaður / Fjáskrúðsfjörður / Akureyri  / Ísafjörður

www.fjardanet.is     fjardanet@fjardanet.is

Víðtæk þekking og reynsla 
í uppsetningu og gerð veiðarfæra
 

Alhliða veiðarfæraþjónusta í höndum fagmanna

TILBOÐ
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Fjárfesting sem borgar sig
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Leitaðu tilboða!
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30
ára reynsla

1983 - 2013

Reiknaðu hagnaðinn: isvelar.is

TILBOÐ

íshúsið
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Öflugu þurrktækin
til að draga úr raka
og minnka líkur á 

myglusvepp.
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Af hverju náttúrupassi? 
Af hverju náttúrupassi? var yfirskrift opins fundar sem Ragnheiður Elín 
Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, boðaði til vegna frumvarps til 
laga um náttúrupassa þann 12. janúar síðastliðinn. Fundurinn á Egils-
stöðum var sá fimmti í röðinni og sagði Ragnheiður Elín að allir hefðu 
fundirnir verið vel sóttir. Það væri greinilegt að þetta væri mál sem væri 
landsmönnum hjartfólgið og margir vildu fá tækifæri til að leggja eitthvað 
til málanna. Fundaröðin væri haldin til að útskýra fyrir landsmönnum af 
hverju hún hefði ákveðið að velja þessa leið en ekki einhverja aðra til að 
vernda náttúru Íslands. 
Ragnheiður Elín sagði að náttúrupassi 
væri ekki mál sem hægt væri að keyra 
í gegnum þingið af ofríki. Það yrði að 
ríkja sátt um málið og líklegt væri að 
einhverjar breytingar yrðu gerðar á 
frumvarpinu í meðförum þingsins. 
Einnig sagðist hún vera opin fyrir 
öllum tillögum og það væri meðal 
annars markmið fundanna að heyra 
mörg mismunandi sjónarmið. 

Náttúrupassi snýst um náttúru 
Íslands – stærsta áfangastað Íslands. 
Náttúra Íslands er það sem bæði Ís-
lendingar og útlendingar vilja upp-

lifa á Íslandi. Nýleg rannsókn sýndi 
að 70% Íslendinga ferðuðust út fyrir 
heimabyggð sína árið 2013 til þess að 
upplifa íslenska náttúru. Árið 2013 
komu 870.000 ferðamenn til Íslands 
og á árinu 2014 eru þeir tæp milljón. 

Uppbygging og viðhald á aðstöðu á 
ferðamannastöðum hefur ekki haldist 
í takt við fjölgun ferðamanna. Árleg 
fjárfestingarþörf er áætluð einn millj-
arður. En það er ekki aðeins skortur á 
fjármagni sem kemur í veg fyrir fram-
kvæmdir heldur einnig undirbún-
ingur svo sem deiliskipulag, hönnun 

og framkvæmdaáætlun svo hægt sé að 
gera áætlun fram í tímann og tryggja 
stöðuga og örugga fjármögnun. 

Aðgerða er þörf strax og ráðherra 
telur að náttúrupassinn sé sanngjörn 
og skilvirk leið til að vernda náttúru 
Íslands. Það er mikilvægt að styðja við 
eina stærstu atvinnugrein landsins og 
passa að náttúran (varan) verði áfram 
til staðar. 

Aðrar fjármögnunarleiðir
Ragnheiður Elín fór í gegnum kosti og 
galla nokkurra annarra fjármögnunar-
leiða. Í sambandi við gistináttaskatt 
sagði hún kostina vera þá að þetta væri 
kerfi sem við þekktum og einfalt væri 
að koma því á. Aftur á móti legðist 
gistináttaskattur aðeins á einn anga 
ferðaþjónustunnar, gistinguna, og gæti 
þyngt rekstur smærri rekstraraðila. 
Það væri ef til vill hægt að leggja hærra 
gjald á dýrari gistingu og lægra á ódýr-
ari en það flækti málið. Gistináttagjald 
gæti skekkt samkeppnisstöðuna og svo 
væri það staðreynd að um helmingur 
gistingar, t.d. í Reykjavík, væri ekki 
uppi á yfirborðinu. Gistináttagjald 
skilaði auk þess ekki eins miklum 
peningum og náttúrupassi. 

Í sambandi við brottfarar- og komu-
gjald sagði Ragnheiður Elín að hvorki 
mætti mismuna farþegum né flug-
leiðum. Það yrði því að leggja þetta 
gjald á innanlandsflug sem væri þá 
hreinn og klár landsbyggðarskattur. 

Landamæragjald sagði Ragnheiður 
Elín ekki standast EES samninginn 
og bryti auk þess í bága við Schengen 
samstarfið. Það væri ekki í boði að 
leggja eingöngu gjald á útlendinga. 
Þörfin fyrir verndun náttúrunnar er til 
komin vegna aukinnar komu erlendra 
ferðamanna til landsins. Ef brottfarar- 
og komugjald er lagt á þá kemur helm-
ingur fjármagnsins frá Íslendingum og 
það er ekki sanngjarnt. 

Að innheimta á hverjum stað hefur 
neikvæð áhrif á ásýnd landsins og 
upplifun ferðamannsins. 

Náttúrupassinn
Ástæðan fyrir því að Ragnheiði El-
ínu fannst náttúrupassinn vænlegasta 
leiðin var sú að þá borga þeir sem njóta. 
Náttúrupassi er sameiginlegt verkefni 
allra og þar yrði handahófskennt eft-
irlit og munurinn á gjaldinu og sekt-
inni (ef þú ert tekinn) það mikill að 
það borgar sig ekki að sleppa því að 
borga gjaldið. Náttúrupassinn mun 
gilda á öllum ferðamannastöðum sem 
eru í eigu og umsjá ríkis og sveitarfé-
laga, þ. e. þar sem uppbygging hefur 
átt sér stað, líkt og á Þingvöllum og 

við Skógarfoss. Þetta er eins og að 
borga sig inn á Þjóðminjasafnið til 
að sjá sameiginlegar fornminjar allra 
landsmanna. Náttúrupassinn mun 
gilda á 10-12 ákveðnum stöðum víðs 
vegar um landið. Þeir sem eru aðilar 
að náttúrupassanum geta sótt um fjár-
magn í sjóðinn og þurfa ekki að leggja 
fram mótframlag. Það hvort megi inn-
heimta gjald á stöðum í einkaeigu er 
mál sem verður ekki til lykta leitt í 
frumvarpi um náttúrupassa eða á 
þinginu. Vonandi verður það útkljáð 
sem fyrst fyrir dómstólum. 

Ágóði af náttúrupassanum fer í upp-
byggingu og verndun. Umsýsla verður 
hjá Ferðamálastofu og Framkvæmda-
sjóði ferðamannastaða. Ferðafrelsi 
verður óheft, engir farartálmar, engar 
girðingar, engin gjaldhlið. Íslendingar 
munu ekki þurfa að framvísa eigin-
legum náttúrupassa heldur er nóg að 
þeir sýni persónuskilríki sín. Það eru 
til dæmis uppi hugmyndir um að Ís-
lendingar geti hakað við náttúrupassa 
þegar þeir skili skattframtali sínu. Í 
lögum er skýr lagastoð fyrir gjaldtöku 
til verndar náttúrunni en okkur Ís-
lendingum svíður að þurfa að borga 
okkur inn á staði sem okkur eru kærir. 

Náttúrupassinn mun kosta 1500 
kr. og gilda í þrjú ár fyrir 18 ára og 
eldri. Áætlaðar tekjur fyrstu þrjú 
árin eru 4,5-5,2 milljarðar. 85-90% af 
tekjunum munu koma frá erlendum 
ferðamönnum sem nýjar tekjur. Að-
eins er talið að 3,5% af tekjunum muni 
fara í umsýslu náttúrupassans. 

Kostirnir við náttúrupassann eru 
þeir að við leysum bráðavanda, við 
styrkjum innviði, tryggjum öryggi og 
dreifum álagi. 

Umræður
Í umræðunum sem fram fóru eftir 
kynningu Ragnheiðar Elínar komu 
fram margar gagnlegar ábendingar og 
fyrirspurnir. Nokkrir lýstu yfir ánægju 

sinni með náttúrupassann og þá aðal-
lega vegna þess að með náttúrupass-
anum væri loksins búið að ákveða 
hvaða leið skyldi farin í gjaldtöku. Einn 
benti á að mikilvægt væri að rekstur 
upplýsingamiðstöðva yrði tryggður, 
sérstaklega þegar verið væri að aug-
lýsa Ísland allt árið, og spurði hvort 
hluta af tekjunum af náttúrupassanum 
yrði varið til upplýsingamiðstöðva. 
Annar spurði af hverju ekki væri hægt 
að leggja lágt náttúrugjald á alla Ís-
lendinga og komugjald á útlendinga 
og Ragnheiður Elín svaraði því til að 
ákveðið hefði verið að hverfa frá þeim 
kosti vegna hugmyndarinnar um að 
þeir borgi sem njóti. Einn fundargesta 
benti á að í upphafi yrði örugglega að 
hafa frekar mikið og virkt eftirlit svo 
fólk keypti örugglega náttúrupassa 
og þá væri líklegt að 3,5% myndu 
ekki duga. Líklegt væri að meira af 
tekjunum af náttúrupassanum færu í 
náttúrupassann sjálfan. Annar fundar-
gesta spurði hvort ráðherra vissi um 
önnur lönd í Evrópu sem notuðu 
náttúrupassa og svaraði ráðherra því 
að ekkert annað land í Evrópu notaði 
náttúrupassa í þessari mynd. Einnig 
var nefnt að með náttúrupassanum 
væri verið að gengisfella almannarétt. 
Hugmynd kom fram um að láta ferða-
þjónustuaðila borga auðlindagjald og 
einnig var það nefnt hvort ekki væri 
hægt að dreifa álagi til dæmis með 
því að beina meiri flugumferð um Eg-
ilsstaðaflugvöll. Hér væru vannýttir 
ferðamannastaðir. Aðili í ferðaþjón-
ustunni benti einnig á að erfitt gæti 
reynst að láta erlenda umboðsaðila 
innheimta náttúrupassagjald. Margt 
fleira kom fram í umræðunum sem of 
langt mál yrði upp að telja hér. 

Ragnheiður Elín þakkaði fyrir allar 
góðu ábendingarnar og sagði að þetta 
yrði allt skoðað. Sagði fundinn hafa 
verið mjög gagnlegan og málefna-
legan. 

ragnheiður Elín Árnadóttir kynnir náttúrupassann.

Fjölmennt var á fundinum á Hótel Héraði.

Bæjarstjórar voru mættir.

Ætli maður þurfi að borga til að skoða Stórurð, Snæfell og Hengifoss.
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Ferðamenn til Íslands 
nærri milljón árið 2014
Fjöldi ferðamanna um 

Keflavíkurflugvöll, Seyðis-
fjörð og aðra flugvelli var um 

997 þúsund árið 2014 en um er að 
ræða 190 þúsund fleiri ferðamenn en 
árið 2013. Aukningin milli ára nemur 
23,6%. Ferðamenn á ársgrunni nálg-
ast því eina milljón en gera þarf ráð 
fyrir vissum frávikum vegna aðferða-
fræðinnar sem beitt er. 

Á töflunni sem sýnir breytingu 
milli ára kemur fram fjöldi farþega 
sem fóru um Keflavíkurflugvöll, 
Seyðisfjörð og aðra flugvelli. Þar fyrir 
utan eru farþegar með skemmtiferða-
skipum en 104.516 farþegar komu til 
Reykjavíkur með 90 skipum árið 2014, 
13,4% fleiri en á árinu 2013 þegar þeir 
voru um 92 þúsund talsins. Um 96% 
skemmtiferðaskipa til landsins hafa 
viðkomu í Reykjavík. 

Tíu fjölmennustu  
þjóðernin um Keflavík  
og Seyðisfjörð
Tæplega þrír fjórðu (73,3%) ferða-
manna árið 2014 voru af tíu þjóð-
ernum. Bretar og Bandaríkjamenn 

voru fjölmennastir eða um þriðjungur 
allra ferðamanna en þar á eftir komu 
ferðamenn frá Þýskalandi, Frakk-
landi, Noregi, Danmörku, Svíþjóð, 
Kanada, Hollandi og Kína. Af einstaka 
þjóðernum fjölgaði Bretum, Banda-
ríkjamönnum, Kanadamönnum og 
Þjóðverjum mest árið 2014. Þannig 
komu 43.400 fleiri Bretar árið 2014 
en árið 2013, 32.400 fleiri Bandaríkja-
menn, 14.800 fleiri Kanadamenn og 
10.100 fleiri Þjóðverjar. 

Sölutölur frá Austfari gefa til kynna 
hver þjóðernasamsetning farþega með 
Norrænu til Íslands er eins og sjá má 
af grafi. Níu af hverjum tíu erlendum 
ferðamönnum með Norrænu árið 
2014 voru af tíu þjóðernum. Þjóð-
verjar voru langfjölmennastir eða 
42,5% af heild en þar á eftir komu 
Færeyingar (12,2%) og Danir (11,7%). 
Ekki eru tiltækar upplýsingar um 
þjóðernasamsetningu farþega um 
aðra flugvelli. 

Fjölgun ferðamanna
Fjöldamet voru slegin í öllum 
mánuðum ársins 2014 á Keflavíkur-

flugvelli, þar sem talningar á vegum 
Ferðamálastofu hafa verið frá árinu 
2002. Aukning milli ára fór yfir 25% 
sjö mánuði ársins en hlutfallslega var 
hún mest milli ára í janúar (40,1%), 
mars (35,3%), febrúar (31,2%) og 
nóvember (31,0%). Fjölmargir þættir 
hafa haft áhrif á þessa miklu aukn-
ingu. Ljóst er að ferðaþjónustan er að 
uppskera árangur af umfangsmiklu 
markaðsstarfi auk þess sem mikil fjöl-
miðlaumfjöllun um landið, hagstætt 
gengi og aukið framboð á flugsætum 
hafa haft jákvæð áhrif. 

Ártíðasveiflan  
minnkar enn
Sé litið til dreifingar ferðamanna eftir 
árstíðum síðastliðin þrjú ár má sjá 
að hlutfall ferðamanna utan háannar, 
þ. e. sumarmánuðanna þriggja, fer 
hækkandi og var komið í 57,6% árið 
2014. Hlutfallsleg aukning utan há-
annar hefur hins vegar verið mest 
að vetri til en um 28,9% ferðamanna 
komu að vetri til árið 2014 en voru 
26,9% árið 2013 og 23,6% árið 2012.

Frétt af www.ferdamalastofa.is

Ályktun SAF:

Íslensk náttúra í fyrsta sætið
- Til að höggva á gjaldtökuhnútinn leggja SAF  
til náttúrugjald sem innheimt er af gistinóttum

Samhliða fjölgun erlendra ferða-
manna hefur þörf fyrir upp-
byggingu og viðhald fjölsóttra 

ferðamannastaða aukist til muna. 
Gjaldtaka til uppbyggingar fjölsóttra 
áfangastaða ferðamanna hefur lengi 
verið í deiglunni enda ljóst að komið 
er að þolmörkum við margar nátt-
úruperlur í landinu. 

Margar leiðir hafa verið nefndar 
til sögunnar hvað varðar gjaldtöku 
til uppbyggingar ferðamannastaða. 
Svokallaður náttúrupassi er ein þeirra 
leiða, en hugmyndir þess efnis hafa 
verið á borði ráðherra ferðamála um 
nokkurt skeið. Á aðalfundi Samtaka 
ferðaþjónustunnar árið 2013 var sam-
þykkt ályktun þess efnis að samtökin 
væru tilbúin að skoða möguleika svo-
kallaðs náttúrupassa, en í kjölfarið má 
segja að spurningarnar hafi orðið fleiri 
en svörin. Á vormánuðum 2014 stóð 
til að leggja fram á Alþingi frumvarp 
um náttúrupassa en úr því varð ekki, 
enda fjölgaði sífellt efasemdaröddum 
innan raða ferðaþjónustunnar og hjá 
öðrum hagsmunaaðilum. 

Ráðherra upplýstur  
um vinnuna
Vegna óvissu um framkvæmd nátt-
úrupassa á vormánuðum fór af stað 
vinna á vegum SAF við að ná fram 
sjónarmiðum félagsmanna hvað gjald-
töku varðar. Haldnir voru félagsfundir 
víða um land, skoðanakönnun gerð 
meðal félagsmanna ásamt því að 
samtökin áttu fundi með fjölmörgum 
hagsmunaaðilum. Ráðherra ferðamála 
hefur talað um að vinna að gjaldtöku-
málum í góðu samstarfi við ferðaþjón-

ustuna og því hafa SAF haldið ráð-
herra upplýstum allt frá upphafi um 
þá vinnu sem samtökin hafa staðið í. 

Við mat á mismunandi gjald-
tökuleiðum lögðu félagsmenn í SAF 
mikla áherslu á að upplifun ferð-
manna á íslenskri náttúru skerðist 
ekki, að þeir fjármunir sem falla til 
vegna gjaldtökunnar skili sér sannar-
lega að öllu leyti til uppbyggingar á 
ferðamannastöðum og að mikilvægt 
sé að gjaldtakan sé skilvirk og ein-
föld. Gjaldtakan megi ekki hverfast 
um sjálfa sig. 

Gjaldtakan sé  
skilvirk og einföld
Niðurstaða þeirrar vinnu sem SAF 
hefur verið í á síðustu mánuðum hefur 
auk þess leitt í ljós að hugmyndin um 
náttúrupassa er ekki sú leið sem félags-
menn samtakanna telja vænlegasta til 
árangurs. Samtökin hafa ávallt horft 
til mikilvægis þess að gjaldtakan sé 
skilvirk og einföld og að fyrirkomulag 
hennar tryggi upplifun ferðmannsins 
um ósnortna náttúru í kyrrð og ró. 

Þegar kemur að gjaldtöku er engin 
ein augljós lausn. Ýmsar hugmyndir 
hafa komið fram og hefur gerleiki 
hverrar þeirra verið skoðaður til hlítar. 
Þannig eru t.a.m. landamæragjald eða 
komugjald illfærar leiðir vegna alþjóð-
legra samþykkta þó svo að þær líti 
einfaldar út við fyrstu sýn. 

Samstaða um  
náttúrugjald
SAF telur hóflegt náttúrugjald, um 1 
EUR, sem ferðamenn greiða á hverja 
gistinótt skilvirka leið við gjaldtöku 

sem rýri á engan hátt ásýnd náttúr-
unnar, en talið er að um 80% ferða-
manna komi hingað til lands vegna 
náttúrunnar. Þessi leið er þekkt um 
allan heim ásamt því að byggja ofan 
á þá gjaldtöku sem tíðkast hefur hér 
á landi undanfarin ár. Leiðin er því 
einnig vel fær og einföld í allri út-
færslu. Þá telja samtökin að Fram-
kvæmdasjóður ferðamannastaða 
sé best til þess fallinn að stuðla að 
nauðsynlegri uppbyggingu fjölfarinna 
áfangastaða ferðamanna. 

Sú mikla vinna sem samtökin lögðu 
í við að ná fram niðurstöðu hvað 
gjaldtökumálin varðar var fagleg og 
opin þar sem kafað var djúpt í þau 
álitamál sem uppi hafa verið. Þeirri 
vinnu lauk nú í nóvember og er mikil 
samstaða um að leggja til hóflegt nátt-
úrugjald á gistinætur. 

Mikilvægt að  
höggva á hnútinn
Náttúran getur ekki beðið lengur. Það 
er ekki hægt að draga það enn frekar 
að ákveða með gjaldtökufyrirkomulag. 
Áherslan á að vera á hvernig við ætlum 
að byggja upp og vernda þá auðlind 
sem náttúra Íslands er til framtíðar, en 
ekki á gjaldtökufyrirkomulagið. 

Jafnhliða allri umræðu um gjald-
töku hafa SAF bent á möguleika þess 
að horft sé til hverskonar virðisauk-
andi þjónustu sem greitt er fyrir. Má 
þar nefna gjaldtöku vegna bílastæða, 
leiðsagnar, salernisaðstöðu o.s.frv. Öll 
slík þjónusta eflir og eykur gæði og 
fagmennsku í ferðaþjónustu á Íslandi. 

Stjórn Samtaka ferðaþjónustunnar, 
27. nóvember 2014

Gjaldtökumál 
í brennidepli
Á aðalfundi SAF, sem fram fór 

10. apríl sl. , kom fram í máli 
Gríms Sæmundsen, nýkjörins 

formanns, að eitt af fyrstu verkefnum 
nýrrar stjórnar samtakanna væri að 
skoða gjaldtökumálin ofan í kjölinn. 
Mikilvægt væri að ná fram vilja félags-
manna SAF á faglegan og lýðræðislegan 
hátt. Þannig væri hægt að halda áfram 
með málið. Þegar ljóst var að ráðherra 
myndi ekki leggja fram frumvarp um 
náttúrupassa á vormánuðum fóru sam-
tökin af stað með mikla vinnu til að ná 
fram sjónarmiðum félagsmanna hvað 
gjaldtöku varðar með eins hlutlausum og 
lýðræðislegum hætti og hægt er. Margar 
og mismunandi hugmyndir höfðu 
komið fram og sitt sýndist hverjum enda 
málið á engan hátt einfalt. 

Haldnir voru félagsfundir víða um 
land, skoðanakönnun gerð meðal félags-
manna ásamt því að samtökin áttu fundi 
með fjölmörgum hagsmunaaðilum. Þá 
var leitað til ráðgjafa sem var samtök-
unum til halds og traust í vinnunni. Ráð-
herra ferðamála hefur talað um að vinna 
að gjaldtökumálum í góðu samstarfi við 
ferðaþjónustuna og því hafa SAF haldið 
ráðherra upplýstum allt frá upphafi um 
þá vinnu sem samtökin hafa staðið í. 

Eftir að niðurstöður lágu fyrir var 
farið í að skoða gerleika mismunandi 
leiða og þær unnar áfram m.a. í sam-
starfi við ráðuneytið. 

Að lokum ályktaði stjórn SAF um 
málið og kynnti að hóflegt náttúrugjald 
sem ferðamenn greiða á hverja gistinótt 
væri skilvirk leið til gjaldtöku sem rýri á 
engan hátt ásýnd náttúrunnar, en talið 
er að um 80% ferðamanna komi hingað 
til lands vegna náttúrunnar. Þessi leið er 
þekkt um allan heim ásamt því að byggja 
ofan á það gjaldtökufyrirkomulag sem 
tíðkast hefur hér á landi undanfarin ár. 
Leiðin er því einnig vel fær og einföld 
í allri útfærslu. Samtökin sendu frá sér 
ályktun um málið undir lok nóvember-
mánaðar þar sem vinna og tillaga SAF 
er reifuð. 

Fyrir liggur að Ragnheiður Elín 
Árnadóttir, ráðherra ferðamála, er á 
annarri skoðun en SAF og leggur til 
náttúrupassa. SAF leggja alla áherslu 
á að gjaldtökumálið verði klárað og að 
íslensk náttúra verði sett í fyrsta sætið. 

Frétt frá SAF

Frá einum af fjölmörgum fundum sem 
SaF hélt á árinu um gjaldtökumálin.

Auglýsingasíminn er 578 1190
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Spennandi dagskrá hjá 
fjallgönguklúbbnum Fjallhress
Haft var samband við Skúla 

Júlíusson hjá Wildboys til að 
spyrja aðeins út í fjallgöngu-

klúbbinn Fjallhress en klúbburinn 
verður fimm ára á þessu ári og margt 
spennandi á döfinni. 

Skúli Júlíusson rekur ásamt fleirum 
fyrirtækið Wildboys sem rekur fjall-
gönguklúbbinn Fjallhress. Auk þess eru 
þeir með ferðir á fjöll um allt Ísland, 
ýmist með erlenda ferðamenn eða ís-
lenska gönguhópa. Hægt er að sjá hvað 
er í boði hjá þeim á wildboys.is. Þar er 
hægt að velja „Tours“ í valmyndinni 
sem er aðallega miðuð við erlenda 
ferðamenn en þó er einnig farið með 
íslenska hópa á Snæfell, Dyrfjöll og í 
Hafrahvammagljúfur svo eitthvað sé 
nefnt. 

Ferðir fyrir byrjendur  
og lengra komna
„Fjallgönguklúbburinn Fjallhress er 
nú á sínu fimmta starfsári og erum við 
búin að ganga á fjöll í hverjum mánuði 
með örfáum undantekningum. Núna 
í janúar erum við að fara af stað með 
léttara prógram, þ. e. léttari ferðir sem 
ætlaðar eru byrjendum og þeim sem 
vilja bara venjulegar ferðir á lægri fjöll. 
Nú eru því í boði tvær leiðir þ. e. fjall-
göngur fyrir lengra komna og þessar 
nýju í hverjum mánuði allt árið um 
kring sem ég held að sé rétta leiðin fyrir 
fólk sem er að ná sér í fjallareynslu. 
Fólk hefur aðgang að öllum ferðum 
klúbbsins en þarf þó að hafa í huga að 
fara ekki of geyst af stað. Við höfum 
valið leiðirnar þannig að þær dreifast 
vel um Austurland og eru þær auð-
kenndar með erfiðleikastigi 1-5. Við 
erum með árgjald í klúbbinn sem 
er hagstæðast en einnig er hægt að 

koma í stakar ferðir. Við erum með 
hjónaafslátt bæði af árgjaldinu og 
stöku ferðunum (1 1/2 gjald) og eru 
börn velkomin með í þær ferðir sem 
henta þeim endurgjaldslaust (16 ára 
og yngri). Inni í árgjaldinu eru allar 
ferðirnar (báðar gerðirnar), afsláttur í 
útivistarverslunum og fleira.“

Vant fjallafólk
„Allir stjórnendur klúbbsins eru vant 
fjallafólk með allan búnað til að setja 
öryggið í fyrsta sæti. Það sem fólk þarf 
helst að eiga fyrir léttari göngurnar 
fyrir utan fatnaðinn og góða gönguskó 
eru svo kallaðir keðjubroddar. Í Tind-
ferðirnar þarf hinsvegar aðeins meiri 
búnað t.d. gönguöxi og jöklabrodda.“

„Mest er verið að fara það sem 
slyddujeppar komast og þá gengið 
lengra ef þarf. En þetta miðast við að 
keyra sem minnst. Sérstaða okkar eru 
fjallgöngu og aðrar gönguferðir.“

Fjallhress 2015
„Á Wildboys síðunni er flipi sem heitir 
Fjallhress 2015. Þar er hægt að sjá dag-

skrána, bæði fyrir Tindferðirnar og svo 
þær léttari sér og einnig blandaða dag-
skrá með öllum ferðunum. Við erum 
einnig á Facebook (en ekki hvað) bæði 
sem einstaklingur og hópur (Fjall-
hress). Á hópasíðunni er dagskráin 
með öllum viðburðunum og skrár með 
fyrirkomulaginu og verði.“

„Þegar blaðið kemur út verður þorra-
göngunni nýlokið en tekið var forskot 
á sæluna sunnudaginn 18. janúar síð-
astliðinn og gengið upp að gríðarlega 
flottum fossi í Fáskrúðsfirði, Óskafossi. 
Gangan var alls ekki löng enda aðeins 
fyrsta ferð ársins. Á bakvið fossinn er 
hellir og steinbogi. Var haldin okkar 
útgáfa af mini þorrablóti í hellinum. 
Boðið var upp á smá hressingu og for-
skot tekið á Þorrann. Sautján manns 
tóku þátt í göngunni sem heppnaðist 
mjög vel þótt kalt væri í veðri.“

„Einnig erum við með Páskagöngu 
þar sem allir fá páskaegg og farin er 
ferð við allra hæfi, nú á Kambanesi. 
Furðufatagangan er svo í maí en við 
höfum nokkrum sinnum haldið hana 
með góðum árangri. Fleiri ferðir 
í léttari dúr eru: Ganga á Kollfell í 
Reyðarfirði, Rauðshaugur á Héraði, 
Dyrfjöllin í návígi, Stórurð og svo Fjöl-
skyldugangan á Snæfell sem við höfum 
verið með í 3 ár. Öll börn sem toppa 
Snæfell fá viðurkenningu.“

Samkvæmt heimasíðu Wildboys, 
wildboys.is, er næsta tindganga á 
sjaldgenginn tind á Víknaslóðum, 
Skúmhött. Það er ganga sem er á fjórða 
erfiðleikastigi af fimm og því ekki fyrir 
óvana enda nauðsynlegur aukabún-
aður: Jöklabroddar, keðjubroddar og 
gönguöxi. Gangan verður 7. febrúar 
næstkomandi. Það er því ljóst að Fjall-
hress býður upp á alls konar göngur 
sem gaman gæti verið að prófa og 
kynnast þannig Austurlandi enn betur. Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

Yfir 80 litir í boði.          Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir

Fréttatilkynning frá Markaðsstofum landshlutanna: 

Mannamót markaðs-
stofanna 2015
Markaðsstofur lands-

hlutanna standa fyrir 
viðburðinum Mannamót 

2015 sem fer fram fimmtudaginn 
22. janúar. Mannamótum er ætlað að 
mynda og efla tengsl á milli ferða-
þjónustufyrirtækja á Íslandi og auka 
dreifingu ferðamanna um landið allt. 

Það eru markaðstofur lands-
hlutanna sem setja upp viðburðinn 
fyrir samstarfsfyrirtæki sín en reikna 
má með að um 150 ferðaþjónustuað-
ilar kynni starfsemi sína fyrir gestum. 
Tilgangur Mannamóta er að kynna 

ferðaþjónustufyrirtæki á landsbyggð-
inni fyrir ferðaþjónustuaðilum, ferða-
skrifstofum og ferðaskipuleggjendum 
á höfuðborgarsvæðinu með það að 
markmiði m.a. að vinna að dreifingu 
ferðamanna um landið allt og efla 
uppbyggingu heilsársferðaþjónustu. 

Reikna má með ríflega fimm hund-
ruð gestum á viðburðinn sem haldinn 
verður í flugskýli flugfélagsins Ernis 
(vestan við Icelandair Hotel Natura) 
milli kl. 11 og 16, fimmtudaginn 22. 
janúar. 

Sjá nánar á www. naturaliceland.is

Frá Mannamótum 2014

Myndir úr Þorragöngu Fjallhress. 



Vandaður rúmfatnaður 100% cotton satin með 300TH. 60/60µ.

Sterk og endingargóð teygjulök, 100% cotton satin með 300TH.

Gæða handklæði 500 gsm.

Góðar sængur sem 
má þvo við 95° hita. 

Dýnuhlífar, þola þvott 
við 95°, rakaheldnar.

Stórhöfði 17 • 110 Reykjavík • Sími 5877685 • Netfang: egheild@egheild.is • www.egheild.is

HEILD EHF

Hágæða þýskar gorma- eða kald-
svamps dýnur (5 ára guaranty) Hvítir baðsloppar

Rúmfatnaður fyrir hótel 
og sjúkrastofnanir



 

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
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Nýjungar í líkamsrækt  
hjá Heilsueflingu Heilsurækt 
Heilsuefling Heilsurækt, sem 

Fjóla Hrafnkelsdóttir rekur á 
Egilsstöðum ásamt mágkonu 

sinni, Láru Ríkharðsdóttur, auk þess 
sem móðir Fjólu, Sigríður Ingimars-
dóttir er hluthafi í líkamsræktarstöð-
inni, er flutt úr Miðvangi að Fagradals-
braut 25, í bilið á milli Oddfellow og AB 
varahluta. Jafnframt hefur verið bætt 
töluvert við tækjakost með tilkomu 
upphitunartækja eins og hlaupabretta, 
þrekhjóls, lóða og annarra áhalda til 
líkamsræktar. 

Fjóla segir að helsti munurinn felist 
þó í mun betra húsnæði fyrir starfsemi 
af þessu tagi, þar sem nú er mjög hátt 
til lofts og vítt til veggja. Opnunartími 
hefur líka lengst, opið er alla virka daga 
frá klukkan 6 til 21 og um helgar frá 
klukkan 8 til 12, bæði laugardaga og 
sunnudaga. Stundataflan er fjölbreytt, 
boðið er upp á 28 opna tíma og fimm 
í lokuðum námskeiðum. Þá liggur 
frammi hjá þeim viku prógram sem 
viðskiptavinurinn getur notað til að 
æfa eftir, það prógram breytist á tveggja 
vikna fresti. 

Í fréttatilkynningu kemur fram að 
Heilsuefling bjóði upp á alhliða lík-
amsrækt, þarna séu tímar sem henti 
ungum sem öldnum, konum og körlum 
í allskonar formi. Öllum sé velkomið 
að líta inn og prófa og það sé líka heitt 
á könnunni. 

Ritstjóri hafði samband við Fjólu 
og spurði hvort þau hjá Heilsueflingu 
Heilsurækt væru með einhverjar nýj-
ungar í líkamsrækt auk þess sem spurt 
var út í komu Everts Víglundssonar, 
Biggest Looser þjálfara, austur. 

„Það má segja að við bjóðum upp á 
eitthvað nýtt því að við höfum verið að 
koma upp mjög góðri aðstöðu til Cross 
fit iðkunar. Þar að auki er aðstaðan 
góð fyrir ólympískar lyftingar en það 
stendur til að bjóða upp á námskeið í 
þeim. Þá er boðið upp á mömmuþrek 
á mornana tvisvar í viku en ekki hefur 
verið boðið upp slíkt á undanfarin ár og 
einnig verða Pilates tímar í hádeginu 
tvisvar í viku en ég man ekki til þess 
að þannig timar hafi verið áður. Að 
síðustu má nefna að við bjóðum bæði 

upp á lokað 12 vikna námskeið fyrir 
konur sem vilja léttast meira en 15 kg 
og einnig erum við með 3 tíma í viku 
sem henta mjög vel því fólki sem hefur 
ekki farið á æfingu í mörg ár eða eiga 
við stoðkerfisvandamál að stríða s.s. 
vefjagigt. 

Byrjendanámskeið  
í CrossFit
Í sambandi við komu Everts sagði Fjóla: 
„Það er stúlka að kenna hjá okkur sem 
heitir Karítas Hvönn en hún er ættuð 
héðan en hefur undanfarna mánuði 
búið í Reykjavík og vann hún meðal 
annars í CrossFit Reykjavík. Hún var 
reyndar ekki að vinna þar sem þjálfari 
en hún er einmitt með tíma hjá okkur 
nokkrum sinnum í viku. Hún kom 

okkur í samband við Evert en hann er 
einmitt yfirþjálfari CrossFit Reykja-
vík. Námskeiðið er byrjendanámskeið 
þannig að það hentar öllum þeim sem 
ekki hafa verið að æfa CrossFit. Það 
skal þó tekið fram að það getur verið 
að fólk í mjög góðu formi sæki líka 
svona námskeið. En það er einmitt 
snilldin við CrossFit æfingakerfið því 
það hentar öllum, alveg sama í hvernig 
formi fólk er þar sem allar æfingar 
byggjast á tíma og því getur hver og 
einn æft á sínum hraða óháð öðrum 
sem eru með á æfingunni. Þannig að 
það geta allir skráð sig og skorum við 
á fólk að gera það. Það eru lágmarks 
fjöldi sem þarf að skrá sig til þess að 
Evert komi austur, og reyndar líka há-
marks fjöldi sem getur sótt námskeiðið. 
Það er nauðsynlegt að skrá sig fyrir 31. 
janúar næstkomandi og eru skráningar 
og frekari upplýsingar í síma 848 2213 
eða á netfanginu: heilsueflingheils-
uraekt@gmail.com. 

Í þessu tölublaði Austurlands hefur 
verið nefnt að þorrablót Egilsstaða 
í íþróttahúsinu hafi ýmis áhrif á 
starfsemina í íþróttahúsinu því loka 
þurfi hlutum hússins og húsinu öllu 
á föstudaginn. Aftur á móti verður 
opið hjá Heilsueflingu Heilsurækt 
alla þorrablótshelgina og getur fólk 
því mætt þar á föstudaginn áður en 
það fer á blót. 

Lýst eftir 
nafni á 
nýja hjúkr-
unarheimilið
Frestur til að senda inn tillögur 

um nafn á nýja hjúkrunarheim-
ilið við Blómvang 1 á Egilsstöðum 
rann út á þriðjudaginn, þann 20. 
janúar. 

Byggingarnefnd hjúkrunarheim-
ilisins á Egilsstöðum auglýsti þann 
18. desember síðastliðinn eftir 
nafni á nýja hjúkrunarheimilið. Þar 
kemur fram að tillögur að nafni, 
ásamt rökstuðningi, hafi átt að 
senda byggingarnefnd í pósti merkt 
Byggingarnefnd hjúkrunarheimilis 
Nafnasamkeppni, Lyngási 12, 700 
Egilsstaðir. Tillögurnar voru inn 
undir dulnefni, en rétt nafn höf-
undar átti að fylgja með í lokuðu 
umslagi. 

Byggingarnefndin áskilur sér 
rétt til að velja hvaða tillögu sem er 
eða hafna öllum. Vonandi hafa ein-
hverjar góðar tillögur borist. 

Frétt af www. fljotsdalsherad.is

Heilsuefling Heilsurækt í alfaraleið á nýjum stað.
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 www.brunas.is

Komdu í sýningarsali okkar og fáðu faglega þjónustu
og ráðgjöf innanhússarkitekta við val á Brúnás innréttingum

íslensk hönnun . íslensk framleiðsla

„Ég vel íslenskt...“
 - Jói Fel

* Flytjandi �ytur vöruna
á þá stöð sem næst er viðskiptavini

FRÍR FLUTNINGUR
Hvert á land sem er*



Allar gerðir bindivéla
Strekkifilmur, plast- og stálbönd

www.isfell.is

Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:
• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28
• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19
• Ísnet Húsavík - Barðahúsi
• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi
• Ísnet Sauðárkrókur - Lágeyri 1
• Kristbjörg Ólafsfjörður - Pálsbergsgötu 1
• Ísfell / Ísnet Hafnarfjörður -
 Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is
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Úttekt á skólastarfi  
á Fljótsdalshéraði
Þann 19. nóvember 2014 var 

samþykkt samhljóða í bæj-
arstjórn Fljótsdalshéraðs að 

ráðast í úttekt á skólastarfi í grunn- 
og tónlistarskólum í sveitarfélaginu. 

Markmiðið með úttektinni er að 
móta hugmyndir um framtíðar-
skipulag skólastarfs í sveitarfélaginu 
og afla gagna sem nýtast megi við 
endurskoðun menntastefnu, m.a. með 
tilliti til nýrrar námskrár. 

Nú er vinna við úttektina hafin 
og er það Miðstöð skólaþróunar við 
Háskólann á Akureyri sem annast 
verkið. 

Óskað hefur verið eftir þátttöku 
nemenda, foreldra og starfsmanna í 
rýnihópum vegna úttektarinnar með 
það að markmiði að fá sjónarmið 
þessara hópa varðandi fyrirkomulag 
skólamála. Rýnihópar munu ræða við 
úttektaraðila og koma þannig hug-
myndum og sjónarmiðum á framfæri. 

Við sameiningu Norður-Héraðs, 
Austur-Héraðs og Fellahrepps var 
sveitarfélagið Fljótsdalshérað stofnað 
árið 2004. Fyrirkomulag skólamála 
(í grunn- og tónlistarskólum) hefur 

ekki breyst að ráði síðan þá og mark-
mið úttektarinnar er m.a. að horfa til 
framtíðar og skoða möguleika sem 
gætu verið varðandi bætt skólastarf, 
aðbúnað nemenda og starfsmanna 
og þróun skólamála í sveitarfélaginu. 
Skoða á faglega, félagslega og fjárhags-
lega þætti skólastarfs og fá heildaryf-
irsýn yfir þennan málaflokk sem um 
55% allra útgjalda sveitarfélagsins er 
varið til. 

Það er von oddvita framboða sem 
skipa bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs, að 
úttektin muni varpa ljósi á möguleika 
sem kunna að vera í mótun skólastarfs 
þannig að það þjóni sem best íbúum 
í sveitarfélaginu, jafnt í dreifbýli sem 
í þéttbýli. 

Niðurstöður úttektarinnar verða 
kynntar þegar þær liggja fyrir og 
þá jafnframt ákveðið hvernig unnið 
verður með það, sem þar kemur fram, 
í samvinnu við skólasamfélagið. 

Egilsstöðum, 13. janúar 2015
Gunnar Jónsson, oddviti Á-lista

Stefán Bogi Sveinsson, oddviti B-lista
Anna Alexandersdóttir, oddviti D-lista

Sigrún Blöndal, oddviti L-lista

Starfsfólk Alcoa Fjarðaáls 
safnaði rúmum 36 milljónum 
króna með sjálfboðavinnu
Störf í sjálfboðavinnu í þágu fjöl-

margra félagasamtaka, klúbba 
og stofnana vítt og breitt um 

Austurland voru áberandi mikil á ár-
inu 2014 hjá starfsfólki Alcoa Fjarða-
áls. Samtals tóku 357 starfsmenn 
fyrirtækisins þátt í einstaklings- og 
hópverkefnum undir merki Samfé-
lagssjóðs Alcoa (Alcoa Foundation) 
í Bandaríkjunum. Í svokölluðum 
Bravó-verkefnum söfnuðust 24 millj-
ónir króna, í Action-verkefnum 12,3 
milljónir króna og í verkefnum sem 
nefnast Alcoans in Motion söfnuðust 
246 þúsund króna. 

Í Bravó-verkefnunum vann nærri 
því helmingur starfsmanna, um 200 
manns, að fjölbreyttum verkefnum 
í þágu fimmtíu aðila á Austurlandi, 
svo sem björgunarsveita, golfklúbba, 
hestamannafélaga, íþrótta- og tóm-
stundafélaga, skátafélaga og kóra, 
svo einungis fáir aðilar séu nefndir. 
Styrkirnir hafa þann tilgang að styðja 
sjálfboðavinnu einstakra starfsmanna 
Alcoa fyrir óháð félagasamtök og er 
þeim úthlutað til aðila þar sem um-
sækjandi hefur unnið ólaunað starf í 
að minnsta kosti 50 klst. á ári í þeirra 
þágu. 

13 milljónir  
til björgunarsveita
Svo dæmi sé tekið af Bravó-verk-
efnum, þá unnu 37 starfsmenn í þágu 

sex björgunarsveita og sóttu þeir, hver 
og einn, um styrk til Samfélagssjóðs 
Alcoa. Hver styrkur er að upphæð 130 
þúsund krónur og fengu björgunar-
sveitirnar því afhentar 13 milljónir 
króna frá sjóðnum. Annað dæmi er af 
Knattspyrnufélagi Fjarðabyggðar þar 
sem 16 starfsmenn öfluðu rúmlega 
tveggja milljóna króna og Skíðafélag 
Fjarðabyggðar fékk eina milljón króna 
vegna vinnu sjö starfsmanna Fjarða-
byggðar. 

Í ham (In Action)
Bravó-styrkir eru, eins og nafnið 
bendir til, ætlaðir til þess að hylla 
starfsmenn fyrir ólaunuð störf í þágu 
félagasamtaka. Action-verkefnin 
(Alcoans Coming Together in their 
Neighborhood) eru hins vegar hóp-
verkefni. Unnið var að tíu slíkum ver-
kefnum 2014, þar sem starfsmenn og 
fjölskyldur þeirra lögðu hönd á plóg í 
verkefnum fyrir félög sem reiða sig á 
sjálfboðastarf. Meðal þess sem unnið 
var að má nefna viðhald á húsnæði 
sumarbúða Kirkjumiðstöðvarinnar við 
Eiðavatn og gerð útikennslustofu fyrir 
skólabörn á Stöðvarfirði. 

Á hreyfingu  
(Alcoans in Motion)
Þriðja tegund styrkja frá Samfélagssjóði 
Alcoa kallast „Alcoans in Motion,“ en 
þá ganga, hlaupa eða synda starfsmenn 

ákveðna vegalengd í þágu góðs mál-
efnis. Á síðasta ári gekk hópur starfs-
manna í Stórurð í Dyrfjöllum til að 
safna fé fyrir heilabilunardeild HSA 
á Seyðisfirði, og annar hópur gekk að 
Opi í Oddsdal til að styrkja aðstoð við 
börn með geðraskanir á vegum Fjórð-
ungssjúkrahússins í Neskaupstað. 

Landbótasjóður  
og Veraldarvinir
Auk þessara verkefna sem Samfélags-
sjóður Alcoa styrkir hér á landi má 
geta þess að sjóðurinn kemur einnig 
að mun stærri verkefnum. Þannig 
voru t.d. Landbótasjóði Norður-Hér-
aðs afhentar tæpar 10 milljónir króna 
sl. sumar til að kaupa áburð. Land-
bótasjóðurinn er að græða upp stór 
svæði á áhrifasvæði Kárahnjúkavirkj-
unar, aðallega gróðurlausa mela og 
eyra Jökulsár. Þá fengu Veraldarvinir 
um 3 milljónir króna til stuðnings við 
verkefni samtakanna á Austurlandi. 
Veraldarvinir eru íslensk félagasamtök 
sem vinna að margvíslegum samfélags-
verkefnum árið um kring um allt land. 
Á síðasta ári tóku samtökin á móti um 
1.500 erlendum sjálfboðaliðum sem 
tóku þátt í um 130 verkefnum um 
land allt. Í Fjarðabyggð unnu um 650 
manns á vegum Veraldarverkefna í 
tvær vikur að samfélagsverkefnum í 
sveitarfélaginu. 

Fréttatilkynning frá Alcoa Fjarðaáli

Skólaúttektin hafin
Í síðustu viku komu aðilar frá 

Miðstöð skólaþróunar við Há-
skólann á Akureyri og ræddu 

þeir meðal annars við skólastjóra 
Egilsstaðaskóla, Fellaskóla og Brú-

arásskóla. Þeir skoðuðu skólahúsnæði 
og ræddu við fræðslufulltrúa og fleiri 
aðila hjá sveitarfélaginu. Ágætlega var 
mætt á kynningarfund sem haldinn 
var vegna úttektarinnar. Á næstunni 

verða rýnihópaviðtöl við kennara 
(grunn- og tónlistarskóla), annað 
starfsfólk skóla, foreldra og nem-
endur, 12 ára og eldri, í grunn- og 
tónlistarskólum. Ákveðin viðtals-
þemu verða notuð. Stefnt er að því 
að ljúka verkinu í lok febrúar með 
útgáfu skýrslu og skilafundi. 

Meðfylgjandi er mynd frá Eskifirði á liðnu sumri þar sem starfsmenn Fjarðaáls skiptu um klæðningu á skála Golf-
klúbbsins. Eins og sjá má fylgdist dróni grannt með vinnunni. 
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Njóttu boltans - áfram Ísland

H5005 LÍNAN

100 CMR (riða) skjár.
Afspilun af USB.
T2 móttakari

32“  verð:   86.900.-
40“  verð:   99.900.-
48“  verð: 149.900.-

H6675 LÍNAN
 

600 CMR skjár 
með Micro dimming
Upptaka og afspilun á USB
T2 móttakari

48“  verð   199.900.-

WF70F5E4P4W

                      Þvottavél
· Tekur 7 kg. af þvotti. 
· Vinduhraði allt að 1400 sn./mín. 
· Kolalaus mótor - 10 ára ábyrgð.
· EcoBubble · Demantstromla.

DV70F5E0HGW

                     Þurrkari
· Tekur 7 kg. af þvotti. 
· Varma dæla.
· Orkunotkun A++

DW-UG721W

                     Uppþvottavél
· Mjög rúmgóð og vel skipulögð. 
· Hnífaparaskúffa efst.
· Mjög hljóðlát -aðeins 44db.

Verð:  98.900.- Verð:  139.900.- Hvít: Verð: 117.900.-
Einnig til í stáli á kr. 129.900.- 
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