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Skjótt skipast veður í lofti
Þetta hafa verið orð að sönnu undan-

farnar vikur. Einn daginn er líkt og 
vorið sé á næsta leiti en svo líður um 

það bil hálfur sólarhringur og þá er allt á 
kafi í snjó. Þar sem veðurminni er misgott 

er ágætt að líta inn á heimasíðu Veður-
stofu Íslands en þar má ávallt finna dálitla 
greinargerð um tíðarfarið í mánuðinum 
á undan. Þar kemur fram að óvenju um-
hleypingasamt hafi verið í febrúar og veð-

urlag nokkuð stórgert og meðalvindhraði 
óvenjuhár. Einnig kemur fram að hæsti hiti 
mánaðarins hafi mælst á Dalatanga, eða 
17,4 stig. Það er ekki svo slæmt í febrúar 
þótt bíða verði vorsins enn um sinn. 
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Lesið á 9 tungumálum
Þann 21. febrúar var alþjóð-

legur móðurmálsdagur. Af því 
tilefni hófst móðurmálsvika í 

Heppuskóla og lauk henni þann 27. 
febrúar síðastliðinn með hátíð þar sem 
tvítyngdir nemendur lásu á sínu móð-
urmáli. Undirbúningur dagskrárinnar 
var í höndum Magnhildar Gísladóttur. 
Mun fleiri nemendur hafa tekið þátt 
í undirbúningnum en þeir einir sem 
lásu, því hvert tungumál sem kynnt 
var hafði kynni með íslensku að móð-
urmáli. 

Kynnar voru þeir nemendur 7. 
bekkjar sem komust áfram í skóla-
keppni stóru upplestrarkeppninnar. 
Tvítyngdir nemendur lásu upp texta á 
móðurmáli sínu, flestir lásu ljóð. Lesnir 
voru textar á 9 tungumálum að íslensku 
meðtalinni því auðvitað átti hún sinn 
fulltrúa. Málin sem lesið var á, voru: 
enska, cebuano, portúgalska, færeyska, 
thailenska, rúmenska, bosnìska, pólska 
og íslenska en alls eru töluð 14 tungu-
mál í skólanum. 

Allir nemendur sem komu fram 
stóðu sig virkilega vel og það er ljóst að 
við búum að miklum menningarauði 
innan skólans sem gaman er að geta 
flaggað. 

Mig langar að nota tækifærið og 
þakka Magnhildi Gísladóttur fyrir 
frábært starf með tvítyngdum börnum 
við skólann. 

Guðlaug Úlfarsdóttir, deildarstjóri 
eldra sviðs Grunnskóla Hornafjarðar

Af www. hornafjordur.is

Frábær árangur hjá Hattarkrökkum á Íslandsmóti
„Við störfum áfram með bros á vör“ segir Auður Vala Gunnarsdóttir, yfirþjálfari fimleikadeildar Hattar. 

Helgina 13. – 15. febrúar var 
Íslandsmót Fimleikasam-
bands Íslands í hópfim-

leikum haldið af Gerplu í Kópavogi. 
Þetta er eitt stærsta mót sem Fimleika-
sambandið hefur haldið en á mótið 
voru skráðir um 800 keppendur á 
aldrinum 9-17 ára. Frá fimleikadeild 
Hattar fóru 63 keppendur og voru 
keppendurnir á aldrinum 9-17 ára. 

Öll lið fimleikadeildar Hattar eru í 
A-deild en á haustmóti raðast lið niður 

í deildir, og Auður Vala, aðalþjálfari 
fimleikadeildarinnar, segir að það sé 
þeim mikið ánægjuefni að vera í þeirri 
deild. 

Fimleikadeildin fór með stóran hóp 
af ungum keppendum, 9 ára, sem voru 
að keppa í fyrsta skipti á FSÍ móti. Að 
venju var ferðin vel nýtt til æfinga í 
fimleikahúsum höfuðborgarinnar, 
nýttu iðkendur deildarinnar sér það 
vel og náðu meðal annars nýjum 
stökkum sem vonandi verður hægt 

að framkvæma heima á Héraði að 
sögn Auðar. 

Úrslit mótsins hjá liðum Hattar voru 
á þessa leið: 

5 flokkur - 9 ára lenti í 2. sæti
4 flokkur - 10-11 ára lenti í 3. sæti
3 flokkur - 12-13 ára lenti í 3. sæti
2 flokkur mix - 14-15 ára lenti í 2. sæti
1 flokkur - 13-17 ára lenti í 6. sæti
Aðspurð sagði Auður Vala að þennan 

góða árangur mætti rekja til mikils 
áhuga og metnaðar bæði hjá iðk-
endum og þjálfurum. „Aðstaðan hjá 
okkur er ekki eins góð og hjá öðrum 
félögum og verðum við til dæmis að 
leggja meira á okkur og hvílir miklu 
meira álag á þjálfurum í móttökum og 
álag á iðkendum svo sem í lendingu. 
Þegar iðkendur okkar koma upp í 3. 
-4. flokk, 12-14 ára og eldri, þá byrjar 
aðstaðan að hamla okkur mikið. Á 
þessum aldri byrja iðkendur okkar að 
staðna þar sem við höfum ekki aðstöðu 
til að æfa næstu skref í þjálfun. Bæði 
iðkendur og þjálfarar leggja á sig að 
gera erfiðari stökk og þjálfarar fara í 
móttökur við erfiðar aðstæður. Iðk-
endur sem eru komnir á þennan stað 

fljúga suður til að æfa stökk í betri að-
stöðu og svo krossleggjum við fingum 
um að við getum gert stökkin heima, 
en oft þurfum við að fara 3-6 ferðir 
suður áður en við getum gert stökkið 
hér heima.“

Fimleikadeild Hattar er eitt af 
fremstu fimleikafélögum á landinu í 
yngri flokkum og sagði Auður Vala að 

þau langaði til að halda sig þar en það 
væri því miður ekki möguleiki þegar 
iðkendur þeirra yxu úr grasi. „Við 
munum halda starfi okkar áfram með 
bros á vör því ekkert er eins skemmti-
legt og að þjálfa alla áhugasömu iðk-
endurna sem mæta á fimleikaæfingar 
og leggja allan sinn metnað í æfingar 
sínar. “
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Mér er frekar illa við breytingar bæði hjá sjálfri mér og öðrum. 
Þess vegna bregður mér við þegar ég frétti að einhverjir séu 
að flytja frá Austurlandi, sérstaklega ef það eru einhverjir sem 

ég kannast við. Ef ég hefði verið í grunnskóla þegar farið var að greina 
börn þá hefði eflaust fylgt mér heljarmikill greiningapakki en þar sem ég 
er komin á miðjan aldur þá komst ég greiningalaus í gegnum skólann og 
verð að sætta mig við það. En aftur að breytingum. Í minni fjölskyldu eru 
skilnaðir fátíðir og mér er fyrirmunað að skilja hvernig fólk getur skilið en 
verið samt sem áður bestu vinir. Ef þeim líkaði svona vel við hvort annað 
af hverju voru þau þá ekki áfram gift? Mér finnst þetta aðdáunarvert en 
þetta er eitthvað sem mér tækist aldrei. Ég yrði svarinn óvinur fyrrverandi 
maka míns og aldrei mætti nefna neitt gott um hann í mín eyru. Ég er 
meira að segja svo heiftúðug að mér er meinilla við fyrrverandi eiginmann 
mágkonu minnar eins og mér komi hann nokkuð við. Af þessu sést að 
ég er alger risaeðla þegar kemur að nútíma þjóðfélagi þar sem sambönd 
bresta og hefjast eins og ekkert sé eðlilegra.  

Og enn um breytingar. Nú er gosinu í Holuhrauni lokið, gosinu sem var 
orðinn heimilisvinur flestra landsmanna en gerði okkur Austfirðingum 
oft lífið leitt með andstyggðar gasmekki sínum. Maður var orðinn vanur 
gosinu og nú þegar því er lokið tala menn um að nú sé enn meiri hætta 
á að gjósi í Bárðarbungu með tilheyrandi flóðum og öskufalli. Er þá ekki 
betra að hafa Holuhraunsgosið í þægilegri fjarlægð? Þarna held ég að 
hundurinn liggi grafinn. Þægindi. Þegar breytingar verða neyðist maður 
stundum til að fara út fyrir þægindarammann og hugsa hlutina og tilveruna 
upp á nýtt. Það er líklega það sem ég á erfitt með. 

Í blaðinu að þessu sinni er fjallað um ýmislegt sem tengist breytingum. Þar 
má til dæmis nefna ákaflega fróðlegan fræðslufund um samskiptamiðla 
og netöryggi. Þar er á ferðinni heimur sem við fullorðna fólkið höfum 
ekki kynnt okkur nógu vel. Einnig er fjallað um ferðamálastefnu sem er 
í undirbúningi en mikil fjölgun ferðamanna kallar á skýra stefnu í þeim 
geira. Einnig er fjallað um nýtt meðferðarúrræði, hreyfiseðla, en til þess 
að öðlast betri heilsu þarf maður stundum að gera breytingar á lífi sínu. 

Halldóra Tómasdóttir

LEIÐARI

Breytingar

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 
sími 571 5464

Smart föt
fyrir 

smart konur

Netverslun á 
www.tiskuhus.is

Þátttakendur og áheyrendur.  Myndir af www.hornafjordur.is

Þegar iðkendur verða eldri fer aðstaðan á Egilsstöðum að hamla þeim.



 Mikið úrval varahluta 

Opnunartímar:  
Mán.-fös. 08:00-18:00

Lau. 10:00-14:00

ÞINN HAGUR
Í BÍLAVARAHLUTUM

 

471-2299 - email: austur@ab.is
Fagradalsbraut 25 Egilsstöðum

Eigum til mikinn lager 
vinnuljósaVinnufatnaður frá L.Brador

Led ljósabar í öllum stærðum og gerðum

Eigum til mikinn lager 
vinnuljósa

Led ljósabar í öllum stærðum og gerðum

Opnunartímar:  
Mán.-fös. 08:00-18:00

Lau. 10:00-14:00

HAGURHAGUR
Í BÍLAVARAHLUTUM

Vinnufatnaður frá L.Brador

Varahlutir á lager

vélar varahlutir þjónusta

577 1444 • 456 5711 • 894 0346  
frystikerfi@frystikerfi.is • www.frystikerfi.is



5.  Mars 20154

Hugleiðing um ófærð
Í síðustu viku kyngdi niður 

miklum snjó á flestum stöðum 
á Austurlandi. Þegar fólk í 

þéttbýliskjörnunum vaknaði um 
morguninn var ágætis veður en allt 
ófært. Snjódýptin var allt að hálfur 
metri í íbúðargötum, það er að segja 
þar sem hann hafði ekki fokið í 
skafla. Skólahaldi var óopinberlega 
aflýst á sumum stöðum. Börnin gátu 
komið í skólann ef þau komust. 

Bæjarstarfsmenn lögðu allt kapp 
á að opna fyrir bílaumferð en í 
fyrstu var aðeins fært fyrir sérút-

búna og stóra jeppa. Enginn tími 
var til að hugsa um gangandi veg-
farendur strax. Þeir urðu að bíða. 
Við þannig aðstæður getur skapast 
mikil hætta eins og myndirnar sýna 
því ekki eiga allir foreldrar risastóra 
jeppa til að skutla börnunum sínum 
á í skólann. 

Það væri því kannski ráð, næst 
þegar aðstæður sem þessar skapast, 
það er gott veður en ófærð vegna 
mikillar snjódýptar, að opna fyrst 
fyrir umferð gangandi vegfarenda 
og leyfa bílunum að bíða aðeins.

Fæ ég pláss? 
Umræðan um aðbúnað aldraðra 

og uppbyggingu hjúkrunar-
rýma er ekki ný af nálinni og 

hún verðu háværari með tímanum þar 
sem öldruðum fjölgar hlutfallslega með 
ári hverju. Stefna stjórnvalda er sú að 
fólk geti búið eins lengi heima hjá sér og 
mögulegt er og áherslan hefur því verið 
lögð á aukna heimaþjónustu. Engu að 
síður verðum við jafnframt að fjölga 
hjúkrunarrýmum. Ríkisstjórnin bætti 
í hvað varðar úthlutun fjármagns til 
hjúkrunarheimila á fjárlögum 2015, 
en betur má ef duga skal. 

Fleiri krónur
Hlutverk Framkvæmdasjóðs aldraðra 
er að byggja upp hjúkrunarrými en í 
þrengingum síðari ára hefur fjármagnið 
verið nýtt til reksturs hjúkrunarheimila 
og viðhalds. Við stöndum því frammi 
fyrir fjárskorti og það blasir við að við 
þurfum að fara að gera langtímaáætl-
anir varðandi uppbyggingu, til a.m.k. 20 
ára. Ríkisstjórnin bætti í hvað varðar út-
hlutun fjármagns til hjúkrunarheimila 
á fjárlögum 2015. Þá verður 200 millj-
ónum króna veitt aukalega í hjúkrunar-

rými. Um er að ræða verulega fjölgun 
rýma í öllum heilbrigðisumdæmum 
sem kemur til móts við þá gríðarlegu 
þörf sem safnast hefur upp undanfarin 
ár. 50 milljónum króna verður varið til 
að bæta stöðu minni hjúkrunarheimila. 
Lang flest þeirra eru á landsbyggðinni 
og mörg þeirra hafa átt í miklum rekstr-
arvanda. 50 milljónum króna verður 
varið aukalega á árinu í heimahjúkrun 
fyrir fólk sem komið er með gilt færni- 
og heilsumat og bíður þess að komast 
á hjúkrunarheimili. Um er að ræða til-
raunaverkefni með það að markmiði að 
fólk geti sem lengst búið heima. 

Aukin samvinna  
við heimamenn
Nú er unnið að grófri framkvæmda-
áætlun um byggingaframkvæmdir 
öldrunarstofnana til næstu fimm ára. 
Þeirri vinnu ætti að ljúka fljótlega. 
Hér er einungis er um að ræða áætlun 
um brýnustu þörf til skamms tíma og 
vinnuhópurinn sem vinnur þá áætlun 
er skipaður starfsmönnum Velferð-
arráðuneytisins sem þekkja málaflokk-
inn og þörfina vel. Til grundvallar þeim 

tillögum sem fram verða bornar er fag-
legt mat á því hvar þörfin er mest. Ljóst 
er að bæði er þörf á fjölgun hjúkrunar-
rýma og endurbótum á þeim rýmum 
sem fyrir eru til að mæta þeim við-
miðum um aðbúnað sem þörf er talin 
á í dag. Þar sem mikilvægt er að ná sem 
mestri sátt og samstöðu um áætlun til 
lengri tíma mun sú vinna væntanlega 
kalla á aukna samvinnu við heimamenn 
í hverju heilbrigðisumdæmi. 

Þó að menn greini á um ýmsa hluti 
þá getum við örugglega verið sammála 
um mikilvægi þess að bæta verulega 
þjónustu og aðbúnað aldraðra. 

Silja Dögg Gunnarsdóttir, þingmaður 
Framsóknarflokksins

silja Dögg Gunnarsdóttir.
Ljósmynd af vef Alþingis

Fréttatilkynning frá Blindrafélaginu: 

Víðsjá 7. árg. 1. tölu- 
blað 2015 komið út
Vantar 3 milljarða til málefna fatlaðs fólks

Ríkið verður að setja þrjá millj-
arða í málefni fatlaðs fólks til 
að hægt sé að standa undir 

þjónustu, að mati Sambands íslenskra 
sveitarfélaga. Sveitarfélögin telja að 
þrjá milljarða vanti frá ríkinu til að 
hægt sé að standa undir þjónustu við 
fatlað fólk. Málaflokkurinn var færður 
frá ríki til sveitarfélaga árið 2011, en 
nokkuð skortir á að fjármunir hafi 
fylgt. „Samtals þarf ríkið því að leggja 
til rúmlega 3,1 milljarða króna á næsta 
ári til málaflokksins umfram það sem 
nú er,“ segir í minnisblaði Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. 

Atvinnuþátttaka blindra og 
sjónskertra skilar um 800 
milljónum króna árlega
Beinar tekjur blindra og sjónskertra á 
vinnumarkaði námu 261 milljón króna 
árið 2014. Heildarhagnaður samfélags-
ins var þó um 800 milljónir króna. 

Ferðaþjónusta blindra 
gengur vel
Mikil óánægja hefur verið með ferða-
þjónustu fatlaðra undanfarna mánuði. 
Ferðaþjónusta blindra gengur vel og 
mikil ánægja mælist hjá notendum 
hennar. 

Sér blindum og sjónskert-
um fyrir bókum
Um 200 bækur voru framleiddar á 
Hljóðbókasafni Íslands í fyrra og 
alls um 600 komu inn í safnið á ár-
inu. Tækninýjungar hafa gjörbreytt 
safninu, en það er gríðarlega mikil-
væg þjónustustofnun fyrir blinda og 
sjónskerta, þó lesblindir séu stærsti 
notendahópurinn. 

Mun meiri möguleikar á 
Akureyri
Svanhildur Anna Sveinsdóttir flutti frá 
Akranesi til Akureyrar, þar sem hún 

telur sig hafa meiri möguleika og fá 
betri þjónustu. 

Fær enga þjónustu
María Hauksdóttir býr í Reykjanesbæ. 
Hún segir að lögblindir eigi engin 
réttindi hjá bæjarfélaginu. 

Það er í lagi að mistakast
Rósa Ragnarsdóttir garðyrkju-
fræðingur segir að blindir og sjón-
skertir verði að þora að taka að sér 
ýmis störf. Hún hefur lengi unnið í 
garðyrkju en starfar í dag við matseld. 

Nýir vinir
Halldór Sævar Guðbergsson og Bónó 
eru orðnir vinir. Víðsjá fylgdi þeim 
eftir á göngu um Klambratún þar sem 
samband manns og leiðsöguhunds var 
styrkt. 

Þetta er á meðal efnis Víðsjár, 
tímarits Blindrafélags Íslands, sem er 
komið út. Þar er fjallað um málefni 
blindra og sjónskertra og að þessu 
sinni er blaðið stútfullt af áhugaverðum 
greinum.

SUM
Sunnudaginn 1. mars var kvik-

myndaverkið SUM frumsýnt 
í bíósalnum í Herðubreið á 

Seyðisfirði. SUM er eftir danska mynd-
listarmanninn Cai Ulrich von Platen 
en hann dvelur um þessar mundir í 
listamannaíbúðinni í Skaftfelli. 

Í myndinni gægist áhorfandinn 
inn í notalegt skrifstofupláss í Kaup-
mannahöfn. Í öruggu umhverfi er 
fylgst með tveimur miðaldra endur-
skoðendum þar sem þeir framkvæma 
daglegar bókhaldsvenjur. Áhorf-

andinn sveiflast svo í álíka ómikil-
fenglegar senur í Hanoi, Hamborg, 
Damaskus og Narva í Eistlandi. Við 
heyrum raddir en hreyfanlegir lík-
amar, vöruskipti, augnagot og mis-
munandi stellingar búa til samfellu í 
summu lífsins. 

Útgangspunktur SUM er einfaldur: 
einn maður með litla upptökuvél sem 
varfærnislega skrásetur athafnir dag-
legs starfs, venjuleg verkefni og einfalt 
hátterni frá sínu sjónarhorni. 

Aðspurður sagði listamaðurinn að 
með myndum sínum sýndi hann lífið 
eins og það væri á jafn ólíkum stöðum 
og Kaupmannahöfn og Damaskus. 
Hann sagði að hann hefði fengið 

hugmyndina að frásögninni eftir að 
hafa safnað öllum myndbrotunum 

frá þessum ólíku stöðum og ákveðið 
að endurskoðendaskrifstofan í Kaup-
mannahöfn yrði miðpunkturinn og 
rauði þráðurinn í myndinni. 

Verk myndlistarmannsins Cai Ul-
rich von Platen (f. 1955) samanstanda 
af málverkum, skúlptúrum, innsetn-
ingum, ljósmyndum og myndbands-
verkum. Verk hans gefa tilefni til mjög 
sérstæðra og persónlegra sýninga, 
kvikmynda og bóka. Samhliða tekur 
hann þótt í fjölmörgum listrænum 
samstarfsverkefnum og listamanna-
stýrðum sýningum. 

Fyrir þá sem eru óvanir svona sýn-
ingum má segja stór hluti sýningar-
tímans fari í að reyna að finna sögu-

þráð, tilgang, bíða eftir að eitthvað 
gerist en að lokum sætti hinn óvani 
áhorfandi, sem ef til vill er vanari 
amerískum spennumyndum, sig við 
að myndin snúist einfaldlega um það 
að sýna myndbrot frá hversdagslegri 
iðju mannkyns (hvar sem það er statt 
í heiminum) og það í sjálfu sér geti 
verið ákaflega áhugavert. Það er einnig 
broslegt að listamaðurinn skyldi velja 
tvo miðaldra endurskoðendur sem að-
alsögu„hetjurnar“ í verk sitt og má 
segja að með þessu vali fullkomnist 
andi myndarinnar því í hugum flestra 
tengjast endurskoðendur síst af öllu 
æsingi og dramatík eins og kvik-
myndaverkið sannar. 

Endurskoðendurnir tveir við vinnu 
sína.



Heitir dagar
Fyrir heimilin í landinu
Stílfögur eldhústæki frá  AEGGGGG

sem gera gott eldhús betra
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

"Afburða hönnun"

Fjölkerfa blástursofn 
án rafeindaklukku. Er 
sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Litur: Stál
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn sem 
er sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Einnig fáanlegur með 
innbyggðum kjöthitamæli.
Litir: Stál og hvítur.
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjöthitamæli og 
hraðhitakerfi. Sérstaklega 
þægilegur í notkun og allri 
umgengni. Einnig fáanlegur 
með sjálfhreinsibúnaði.
Litir: Stál, hvítur og svartur.
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjöthitamæli, 
hjálparkokki með 
sjálfvirkum uppskriftum 
og sjálfhreinsikerfi. Einnig 
fáanlegur sem gufuofn.
Litur: Stál.
Íslensk notendahandbók.
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Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

22% afsláttur af öllum þvottavélum, 
þurrkurum og uppþvottavélum.
afslátturinn vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar (17%) 
er hluti af ofangreindum afslætti.

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

ÞVottaVél
lavamat 60260fl
tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

106.002 
verð áður 135.900

ÞVottaVél
lavamat 60460fl
tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

113.802 
verð áður 145.900

ÞVottaVél
lavamat 75470fl
tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

140.322 
verð áður 179.900

ÞVottaVél
lavamat 75670fl
tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f66692m0p
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi og þurrkar með heitum 
blæstri.

hvít 140.322 
verð áður 179.900

stál 148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f56302mo
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi.

hvít 101.322 
verð áður 139.900

stál 109.122
verð áður 139.900

Þurrkari - barkalaus
t61270aC
tekur 7 kg af þvotti. ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

109.122 
verð áður 139.900

Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor10 ára ábyrgð á mótor

* 3.5%
 lántökugjald

ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
fiRISTUR-ÍSAFIR‹I
SÍMI 456 4751

KS
SAU‹ÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR · BYGG
SIGLUFIR‹I
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖ‹UM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTA‹
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333
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FYRIR HEIMILIN 
Í LANDINU
17% afsláttur af öllum AEG ofnum og helluborðum
vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

Bökunarofnar, fjölkerfaofnar, ofnar með hraðhitakerfi og kjötmæli, 
ofnar með gufu og sjálfhreinsibúnaði. Nýtanlegt innra rými AEG ofnanna er 

30% stærra en í hefðbundnum bökunarofnum. Allir ofnar eru 74 lítra.

STÍLFÖGUR ELDHÚSTÆKI FRÁ AEG 
SEM GERA GOTT ELDHÚS BETRA

2 LÍNAN 3 LÍNAN 5 LÍNAN 8LÍNAN

BE2000001-M BE3002401-M BE5304401-M BS8314401-M

ÞAÐ ER LEIKUR EINN AÐ ELDA MEÐ AEG.
Þegar þú eldar með AEG máttu búast við framþróaðri tækni, flottri hönnun og fjölmörgum 
stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo margt, margt fleira. Glæsileg lína helluborða 
frá AEG býður upp á fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu- eða venjulegt 
hraðsuðuhelluborð eða fyrir gas, þá er úrvalið mikið og útfærslurnar fjölbreyttar.

HEITT TILBOÐ
Á OFNUM,
HELLUBORÐUM
OG VIFTUM
20-30% AFSLÁTTUR

Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli,
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum og sjálfhreinsiker�.
Íslensk notendahandbók.
18 aðgerðir - Multifunction • blástur með 
elementi • blástur með undirhita (pizza stilling)
• undir og yfirhiti • undirhiti • affrysting • grill 
einfalt • grill tvöfalt • grill og blástur • hæg eldun 
(slow cook) • frosin matvæli • halda heitu • 
spareldun (ECO Roasting) • hefun • brauðbakstur • 
gratenering • þurrkun (ávextir/grænmeti)
• diskahitun • niðursuða • barnalæsing á 
stillingum • stafrænn upplýsingaskjár
• fjórfalt gler í ofnhurð - kaldari framhlið. 
Einnig fáanlegur sem gufuofn.
Íslensk notendahandbók.
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Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli og
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum.
Íslensk notendahandbók.
12 aðgerðir • blástur með elementi • blástur með 
undirhita (pizza stilling) • undir og yfirhiti
• undirhiti • affrysting • grill einfalt • grill tvöfalt
• grill og blástur • hæg eldun (slow cook) • frosin 
matvæli • halda heitu • spareldun (ECO Roasting) 
• barnalæsing á stillingum • stafrænn 
upplýsingaskjár • fjórfalt gler í ofnhurð - kaldari 
framhlið. 
Einnig fáanlegur með sjálfhreinsikerfi
og sem gufuofn.
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Fjölkerfa blástursofn með 
hraðhitaker�, sérstaklega  
þægilegur í notkun og allri  
umgengni.
Íslensk notendahandbók.
9 aðgerðir • blástur með elementi • blástur 
með undirhita (pizza stilling) • undir og yfirhiti 
• undirhiti • affrysting • grill einfalt • grill 
tvöfalt • grill og blástur • hraðhitun
• barnalæsing á stillingum • rafeindaklukka
• sökkhnappar • þrefalt gler í ofnhurð - kaldari 
framhlið.
Einnig fáanlegur með sjálfhreinsiker� og
innbyggðum kjöthitamæli.
Íslensk notendahandbók.
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Fjölkerfa blástursofn sem er 
sérstaklega einfaldur og
auðveldur í notkun og allri
umgengni.
Íslensk notendahandbók.
8 aðgerðir • blástur með elementi • blástur með 
undirhita (pizza stilling) • undir og yfirhiti • 
undirhiti • affrysting • grill einfalt • grill tvöfalt
• grill og blástur • rafeindaklukka • sökkhnappar
• þrefalt gler í ofnhurð - kaldari framhlið.
Íslensk notendahandbók.
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„Afburða hönnun“
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LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800
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Lokað á laugardögum í sumar

STÆRRI AÐ INNAN · FLOTTARI AÐ UTAN
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SÉRTILBOÐ

AÐ ELDA MEÐ 
Þegar þú eldar með AEG máttu búast við framþróaðri tækni, �ottri hönnun og �ölmörgum stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo 
margt, margt �eira.

FULLKOMIN HÖNNUN
AEG ofnarnir eru hannaðir til að skara fram úr á öllum sviðum. Þeir eru einstaklega �ölhæ�r, áreiðanlegir og þar að auki glæsilegir útlits.

AEG HELLUBORÐ AF ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM
Glæsileg lína helluborða frá AEG býður upp á fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu- eða venjulegt hraðsuðuhelluborð eða 
fyrir gas, þá er úrvalið mikið og útfærslurnar �ölbreyttar.

SÉRTILBOÐ Á 
ÞESSUM OFNI
Áður:  134.900,-
Nú: 99.900,-

BE3003001-M

SÉRTILBOÐ
Áður:
115.900,-
Nú:
79.900,-

HK634000XB
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AEG helluborð með stálkanti 57cm

Hagstæðir vaxtalausir greiðsluskilmálar til allt að 12 mánaða

Eyjuháfar · Veggháfar · Viftur > 25% afsláttur

SÉRTILBOÐ
20-30% afsláttur

Verð nú
kr. 69.900,-

SÉRTILBOÐ
á þessu vinsæla
57 cm helluborði 

með stálkanti.

Verð áður kr. 89.900

20% afsláttur af öllum               helluborðum

20% afsláttur af öllum               ofnum

Eyjuháfar · Veggháfar · Viftur

Airforce

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038egilsbraut 6 · neskaupsstað · sími 477 1900ormsson.is
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Námskeið í upptökutækni
Tónlistarmiðstöð Austurlands 

býður ungmennum á aldrinum 
14-20 ára upp á námskeið í 

upptökutækni helgina 14. -15. mars 
n.k. 

Unnið verður í hópum þar sem þátt-
takendur skiptast á að spila og taka upp. 
Kennt verður á eftirtöldum tímum: 
Laugardagur 14. mars kl. 10-20, sunnu-
dagur 15. mars kl. 10-20. Boðið verður 
upp á hádegismat og síðdegishressingu 
á staðnum. Námskeiðið er gjaldfrjálst 
og fer fram í Eskifjarðarkirkju. Nám-
skeiðið er metið til einnar einingar í 
óbundnu vali fyrir nemendur VA og 
ME gegn framvísun þátttökuskírteinis. 
Leiðbeinandi verður Helgi Georgsson. 

Skráning fer fram á tonleikahus@
tonleikahus.is til og með 5. mars. 

Frétt af www.breiddalur.is

6

HVERJIR ER ÞETTA?

Enn höldum við áfram að 
birta myndir úr Ljósmynda-
safni Austurlands hjá Héraðs-
skjalasafni Austfirðinga. Næst 
kemur mynd af brúðhjónum úr 
myndasafni Ljósmyndasafns-
ins.
Kristinn Árnason þekkti móður-
bróður sinn Þorvald Guðjóns-
son á síðustu mynd. 
Eru upplýsingar frá lesendum 
vel þegnar og er þeim sem geta 
gefið þær bent á að hafa sam-

band við Hér-
aðsskjalasafnið í 
síma 471 – 1417 
eða á netfangið: 
magnhildur@
heraust.is. 

Hleypur þú 6 maraþon á ári?
...nei líklegast ekki - en þú gætir brennt jafnmörgum hitaeiningum 
með því að nýta þér hæðarstillanlegu skrifborðin
frá InnX innréttingum.*

Hugsaðu um heilsuna - það borgar sig

Hæðarstillanlegt skrifborð 
Verð frá kr. 124.302 
 
Möppuskápur 
Verð frá kr. 120.533 

•

•

• •

   *Rannsóknir hafa sýnt að með
   því að standa í um 15 mínutur 
   per klst. yfir vinnudaginn þá
   brennir meðalmanneskja um
   20.160 hitaeiningum á ári! 
   Nú bjóða InnX innréttingar 
   athyglisverða nýjung sem 
   kallast „LINAK heilsurofinn“. 
   Þessi einfaldi fylgihlutur skráir 
hversu margar mínútur skrifborðið er í hárri stöðu 
og umreiknar það síðan yfir í hitaeiningabrennslu. 
Þá er líka hægt að stilla rofann til að minna mann á 
hvenær tímabært er að hækka eða lækka skrifborðið 
og skipta um vinnustellingu.

Eskifjarðarkirkja
Kirkja vikunnar að þessu 

sinni er bæði hin aflagða 
Eskifjarðarkirkja og hin 

nýja Eskifjarðarkirkja. Upplýsingar 
um Eskifjarðarkirkju hina eldri eru 
fengnar úr ritinu Kirkjur Íslands, 
Friðaðar kirkjur í Austfjarðaprófasts-
dæmi frá árinu 2012 og textann rit-
uðu Hjörleifur Guttormsson og Páll 
V. Bjarnason. Upplýsingar um hina 
nýju kirkju- og menningarmiðstöð á 
Eskifirði eru fengnar af http: //www. 
simnet.is/eskirkja/ og frá séra Davíð 
Baldurssyni. 

Á safnaðarfundi í Hólmasókn 26. 
júní 1898 var samþykkt að byggja 
kirkju á Eskifirði sem verða skyldi 22 
álnir að lengd og 14 á breidd. [. . . ] 
Kirkjunni var valinn staður ofarlega 
í kaupstaðnum skammt innan við 
Lambeyrará. Kirkjubyggingin hófst 
sama ár. Tilhöggvinn viður var fluttur 
inn frá Svíþjóð og byggt eftir teikningu 
dansks verkfræðings, Fritz Brinch að 
nafni. [. . . ] Yfirsmiðir voru þeir Guðni 
Jónsson á Grund og Björn Eiríksson 
snikkari á Eskifirði. [. . . ] Kirkjan var 
fullgerð á nokkrum mánuðum og vígð 
23. september árið 1900. [. . . ] 

Árið 1913, eða 12 árum eftir fyrstu 
úttekt, vísiterar séra Jón Guðmunds-
son prófastur kirkju og söfnuð. Þá er 

kominn ofn í kirkjuna, í kyndiherbergi 
við forkirkju. Kirkjan virðist enn vera 
ómáluð að utan og brýn þörf talin á 
að mála hana, og einnig komið að því 
að mála hana að innan en ekki eins 
brýnt. Kirkjan var svo öll raflýst árið 
1915 nema yfir altari. 

Það helsta sem fundið er að í 
flestum vísitasíum á kirkjum er málun 
þeirra. Þetta er rauði þráðurinn í lýs-
ingunum og það verkefni sem einna 
erfiðast virðist að leysa, enda lík-
lega dýrasta viðhaldsaðgerðin og sú 
þurftarfrekasta. Kirkjur standa oft á 
berangri, þar sem hæst ber og tignar-
legust aðsýnin einkum til sveita. Þetta 
þýðir auðvitað að mikið veðurálag er 
á ytra byrði kirkna almennt. Ef þær 
ekki fjúka þá er málning alla jafna ekki 
lengi að veðrast af. Oft er einnig fundið 
að skorti á málun innanhúss. [. . . ]

Í Eskifjarðarkirkju er þetta viðvar-
andi vandamál og í öllum vísitasíum 
fram til 1924 er ítrekað að það þurfi að 
mála kirkjuna, aðallega að utan. [. . . ]

Árið 1926 var kirkjan farin að láta á 
sjá, enda orðin 26 ára gömul og segir 
í vísitasíu frá því ári: „Farin er hún að 
fyrnast nokkuð.“ Þá er greint frá því 
að steyptar hafi verið nýjar tröppur, 
mjög myndarlegar. Þær eru enn fram 
af kirkjudyrum. 

Upphitun kirkjunnar var þannig 
háttað að kolaofn var í kyndiherbergi 
í forkirkju. Reykurinn var leiddur í 
reykröri út í gegnum vegginn og upp 
með norðurveggnum. Ekki er kvartað 
yfir lélegri upphitun fyrstu áratugina, 
enda safnaðarmeðlimir vanir lélegri 
hitun heima fyrir, að minnsta kosti á 
nútímamælikvarða. [. . . ]

Árið 1940 vísiteraði biskupinn yfir 
Íslandi Sigurgeir Sigurðsson kirkju 
og söfnuð. Þá kom fram að kirkjan 
væri „í hinu prýðilegasta ástandi og 
ánægjulegt hve vel hún er hirt og vel 
um gengin.“ Einungis var bent á að 
mála þyrfti kirkjuna að utan bráðlega. 
[. . . ] Árið 1949 var kirkjan máluð 
að utan, gert var við sökkul og hann 
sementsborinn. Einnig var gert við 
útihurðir og turninn. Kirkjan var svo 
loks máluð að innan árið 1951 um 
leið og lagt var í hana rafmagn til upp-
hitunar [. . . ]. 

Nákvæmilega 100 árum eftir að 
gamla kirkjan var vígð, eða 24. sept-
ember árið 2000 var nýja kirkju- og 
menningarmiðstöðin á Eskifirði vígð 
af biskupi Íslands Karli Sigurbjörns-
syni. Gamla kirkjan var síðan aflögð 
sem sóknarkirkja og afhelguð um 
svipað leyti. Árið 2006 samþykkti 
bæjarstjórn að henni yrði breytt í 

íbúðarhúsnæði. (Kirkjur Íslands, bls. 
131-142)

Þegar farið var að huga að byggingu 
nýju kirkjunnar var lagt mikið upp úr 
því að tónlist fengi boðlega aðstöðu til 
þess að njóta sín. Til þess að samræma 
margþætt sjónarmið og leggja grunn 
að þessu verki, var ráðinn Gylfi Guð-
jónsson, arkitekt. Vann hann að þessu 
verki í góðu samstarfi við sóknarnefnd. 
Húsið er um 860 fermetrar að gólf-
fleti. Í kirkjusal komust fyrir u.þ.b. 240 
gestir. Hægt er að opna bæði fram í 
forstofu og inn í safnaðarsal og skap-
ast þá rými fyrir um eitt hundrað og 
tuttugu gesti í viðbót. Safnaðarsalur 
rúmar vel á annað hundrað manns í 
sæti (http: //www. simnet.is/eskirkja/). 

Séra Davíð Baldursson var spurður 
að því af hverju gamla kirkjan hefði 

ekki einfaldlega verið endurbyggð og 
notuð áfram. Davíð svaraði því til að 
gamla kirkjan hefði verið seld á sínum 
tíma af því að enginn annar vildi koma 
að henni og sóknarnefndin gat það 
ekki fjárhagslega. Kirkjan var barn 
síns tíma að því leyti að þar skorti á 
geymslur, salernisaðstöðu, forstofu 
og safnaðarheimili sem ekki rúmaðist 
með góðu móti nálægt henni og bíla-
stæði voru engin. Auk þess var turninn 
ónýtur, ytrabyrðið ónýtt, sökkullinn 
ónýtur sem og gólfið. Einnig þurfti 
að skipta um rafmagnsleiðslur og 
kyndingu. Um þessar mundir standa 
yfir framkvæmdir við kirkjuna. Sá sem 
keypti hana ætlaði að gera úr henni 
íbúðarhús, en er hættur við og er nú að 
gera hana upp á eigin kostnað og ætlar 
síðan að afhenda hana samfélaginu.



Starfsmaður 
á rannsóknastofu
Okkur vantar áhugasaman og ábyrgan starfsmann á rannsóknastofu Alcoa Fjarðaáls. 
Rannsóknastofuteymið sér um margs konar mælingar og hefur til þess fullkominn 
tækjakost. Ráðið er í starfið til átta mánaða, frá 1. maí 2015, með möguleika á 
fastráðningu. Vinnutími er að jafnaði frá kl. 8 til 16, en viðkomandi þarf jafnframt að 
geta unnið á bakvöktum.
 
Ábyrgðarsvið
· Daglegur undirbúningur og greining sýna
· Reglulegt viðhald tækjabúnaðar
· Skráning og yfirferð á niðurstöðum
· Úrvinnsla tölfræðilegra upplýsinga
· Úrbætur á verklagi
· Viðhald og eftirfylgni ferla
 
Hæfniskröfur
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Efnafræðimenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfinu
· Gild ökuréttindi
· Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
· Góð íslensku- og enskukunnátta
· Góð tölvukunnátta 
 
Alcoa Fjarðaál
Alcoa Fjarðaál hefur stöðugar umbætur að leiðarljósi. Umhverfi, heilsa og öryggi eru 
forgangsmál. Mikið er lagt upp úr góðum aðbúnaði, teymisvinnu, öflugu félagsstarfi 
og stuðningi við samfélagið. Starfsmönnum bjóðast fjölbreytt tækifæri til starfs- 
þróunar.
 
Áhugasamir eru hvattir til að afla sér frekari upplýsinga um starfið hjá Bjarka Þorvaldi 
Sigurbjartssyni, leiðtoga á rannsóknastofu, í gegnum netfangið
bjarki.sigurbjartsson@alcoa.com eða í síma 470 7700.
 
Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.
 
Skriflegri umsókn skal skilað á www.alcoa.is.
 
Umsóknarfrestur er til og með fimmtudeginum 12. mars.

Steinunn Ingimarsdóttir hefur starfað á rannsóknastofu 
Fjarðaáls frá árinu 2008.

www.alcoa.is
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Stefna og framtíðarsýn ferða- 
þjónustu á Íslandi - staðan
Velheppnaður fundur með hagsmunaaðilum í Fróðleiksmolanum

Eins og allir vita hefur ferða-
mönnum fjölgað mikið á Ís-
landi síðustu árin og virðist 

ekkert lát vera á fjölguninni. Nú er 
svo komið að sumir ferðamannastaðir 
eru komnir að þolmörkum og jafn-
vel yfir þau og mikilvægt að mótuð 
verði stefna um það hvernig við Ís-
lendingar viljum taka á móti ferða-
mönnum, hvað við viljum fá frá þeim 
og hvernig við viljum að þeir upplifi 
Ísland. Frá því síðastliðið haust hefur 
verið í gangi vinna við mótun stefnu 
og framtíðarsýnar fyrir ferðaþjónustu 
á Íslandi. Stjórnvöld og Samtök ferða-
þjónustunnar vinna saman að þessu 
mikilvæga verkefni. 

Í stýrihópi verkefnisins sitja Ragn-
heiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra, Ólöf Ýrr Atladóttir 
ferðamálastjóri, Grímur Sæmundsen, 
Bláa lóninu og formaður SAF, og 
Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri 
SAF. Verkefnahópur heldur utan um 
verkefnið og er hann í viðamikilli 
undirbúningsvinnu við að kortleggja 
stöðu íslenskrar ferðaþjónustu með 
tiltækum gögnum, hagtölum og 
skýrslum sem þegar liggja fyrir um 
atvinnugreinina. Jafnframt er horft 
til þess hvaða leiðir aðrar þjóðir hafa 
farið í stefnumótun í ferðaþjónustu og 
er þá sérstaklega litið til þeirra landa 
þar sem vel hefur tekist til. Það eru 
til dæmis lönd eins og Nýja Sjáland, 
Ástralía, Skotland og British Colu-
mbia í Kanada. 

Að undanförnu hefur verkefna-
hópurinn fundað á höfuðborgar-
svæðinu með opinberum aðilum 
og er nú í fundaferð um landið þar 
sem hagsmunaaðilum gefst kostur á 
að taka þátt í vinnunni, enda er einn 
mikilvægasti þátturinn í undirbún-
ingsvinnunni að leita til þeirra sem 
best þekkja í málefnum ferðaþjónustu 
hér á landi. 

Fundur í  
Fróðleiksmolanum
Fyrsti fundurinn úti á landi var 
haldinn í Fróðleiksmolanum á 

Reyðarfirði en þar boðaði Austurbrú 
ses, í samvinnu við atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið og Samtök 
ferðaþjónustunnar, til fundar um 
mótun og stefnu framtíðarsýnar í 
íslenskri ferðaþjónustu. Fundurinn 
heppnaðist einstaklega vel og mættu 
ferðaþjónustuaðilar víðs vegar að af 
Austurlandi. Guðfinna S. Bjarnadóttir 
og Vilhjálmur Á. Kristjánsson kynntu 
verkefnið. Hvað hefði verið unnið, 
hvað væri verið að gera og hvað væri 
framundan. Fundargestir veltu fyrir 
sér hlutverki ríkis og sveitarfélaga í 
ferðaþjónustu, hvað væri hægt að gera 
til að samhæfa og tengja stofnanir og 
stoðkerfi til að tryggja sameiginlega 
sýn því eins og staðan er í dag eru 
ótal aðilar að fást við ferðaþjónustu 
en sameiginlega sýn skortir. Einnig 
var spurt hvað ferðaþjónustan ætti 
að leggja áherslu á í uppbyggingar-
starfi sínu á Austurlandi og hvað bæri 
að varast og hvað væri hægt að gera 
til að auka verðmætasköpun sem og 
fagmennsku í ferðaþjónustu. Fundar-
gestir fóru fyrst á hugarflug hver fyrir 
sig en sameinuðust svo í hópa sem 
skiluðu af sér miklu magni gagna sem 
Guðfinna og Vilhjálmur tóku með sér 
og munu nú vinna úr. Eftir er að funda 
á fleiri stöðum á landinu en stefnt er 
að því að niðurstöður vinnunnar við 
stefnuna liggi fyrir í lok maí á þessu 
ári. 

www. ferdamalastefna.is
Opnuð hefur verið heimasíða á 
slóðinni www. ferdamalastefna.is þar 
sem hægt er að senda inn ábendingar 
og finna allar helstu upplýsingar um 
verkefnið. Mikilvægasti þátturinn í 
stefnumótunarvinnunni er aðkoma 
hagsmunaaðila, m.a. fyrirtækja, starfs-
manna í greininni og almennings. Það 
eru hagsmunir allrar þjóðarinnar að vel 
takist til. Mikilvægt er að allir sem telja 
sig málið varða fari inn á síðuna því þar 
gefst öllum kost á að koma á framfæri 
ábendingum og leiðum sem þeir vilja 
sjá til að bæta og gera íslenska ferða-
þjónustu alþjóðlega samkeppnishæfa. 
Á síðunni kemur fram að ferðaþjón-
ustan á Íslandi standi á tímamótum 
því ferðamönnum hafi fjölgað um og 
yfir 20% undanfarin þrjú ár og skapi 
vöxturinn í greininni mikil tækifæri 
fyrir íslenskt atvinnulíf og samfélag 
en um leið blasi miklar áskoranir við. 

Núna er ferðaþjónustan sú atvinnu-
grein sem skilar þjóðabúinu mestum 
gjaldeyristekjum en með marksækni 
og stefnumótun er hægt að auka virði 
hvers ferðamanns og um leið tryggja að 
upplifun hans af Íslandi verði jákvæð 
og svarið við spurningunni „How do 
you like Iceland? “ örugglega jákvætt. 
Það skiptir mestu máli að ferðamað-
urinn geti hugsað sér að koma aftur 
til Íslands og mæli með landinu við 
fjölskyldu og vini.

Frá SAF
Í Fréttabréfi Samtaka ferðaþjón-

ustunnar gerir Helga Árnadóttir 
framkvæmdastjóri sviptingar í 

veðri undanfarinna daga og gíf-
urlegan vöxt ferðaþjónustunnar að 
umræðuefni og segir meðal annars: 

Það má með sanni segja að veðr-
áttan hafi verið válynd í meira lagi 
á landinu okkar fagra þessar fyrstu 
vikur ársins. Öfgakenndir byljir, 
hríð og hálka hefur einkennt síðustu 
vikur og það um allt land. 

www. safetravel.is
Með vaxandi fjölda ferðamanna 
yfir vetrarmánuðina kallar veðr-
áttan á enn frekari vöktun okkar 
sem í ferðaþjónustunni starfa. Ég 
vil nota tækifærið og minna ykkur á 
að benda ferðamönnum á Safetravel 
sem rekið er af Landsbjörgu, hvort 
sem er á vefnum á slóðinni www. 
safetravel.is eða á upplýsingaskjáum 
um land allt, til að afla sér allra 
helstu upplýsinga um veður og færð 
á hverjum tíma. Það er lykilatriði að 
geta veitt mönnum réttar og viðeig-
andi upplýsingar hratt og örugglega. 
Við þurfum hér eftir sem áður að 
hafa þetta í huga og standa vaktina 
gagnvart breytingum í veðri og færð. 
Ég vil nota tækifærið og þakka öllum 
björgunarsveitum landsins fyrir 
óeigingjarnt og ómetanlegt starf nú 
sem fyrr. Björgunarsveitirnar okkar 
skipta sköpum! 

Ferðaþjónusta knýr vöxt
Ferðaþjónustan heldur áfram að 
sanna gildi sitt fyrir þjóðarbúið. 
Nýjustu upplýsingar sýna að fjöldi 
starfandi á Íslandi á síðasta ári hefði 

aðeins aukist um 100 störf ef okkar 
nyti ekki við. Fjölgun starfandi í 
ferðaþjónustu nam hins vegar um 
2.700 störfum, já það munar um 
minna fyrir okkar samfélag. Miklum 
vexti fylgja hins vegar ekki síður 
miklar áskoranir. Hvort sem við 
horfum til uppbyggingar innviða, 
menntunar á sviði ferðaþjónustu, 
regluverks eða annarra þátta þá eru 
verkefnin fjölmörg og brýn. Við, öll 
sem einn, í stjórn SAF, á skrifstofu 
og í fagnefndum, vinnum að því 
á hverjum degi að tryggja þessum 
málum framgang. Þá reynir ekki 
síður á, í komandi kjarasamningum, 
að tryggja stöðugleika í efnahags-
lífi og þannig áframhaldandi verð-
mætasköpun sem er jú svo mikilvæg 
til aukins hagvaxtar og hagsældar. 

Aðalfundur SAF  
á Egilsstöðum
Aðalfundur Samtaka ferðaþjón-
ustunnar árið 2015 fer fram í Vala-
skjálf á Egilsstöðum fimmtudaginn 
26. mars nk. Sú nýbreytni verður að 
jafnhliða aðalfundinum, eða föstu-
daginn 27. mars, fer fram stefnumót 
ferðaþjónustuaðila á Austurlandi 
og félagsmanna SAF. Fer dagskráin 
fram á Egilsstöðum og færist yfir 
á Reyðarfjörð og Fáskrúðsfjörð á 
tímabilinu 10-16. Er verið að leggja 
lokahönd á spennandi dagskrá 
sem verður kynnt á næstu dögum. 
Stefnumótið er unnið í samvinnu 
SAF og Austurbrúar á Austurlandi. 
Fagnefndarfundir fara fram á 
nokkrum stöðum á Héraði, en aðal-
fundurinn fer fram í Menningarhús-
inu Valaskjálf á Egilsstöðum ásamt 
fordrykk og hátíðarkvöldverði. 
Nánari dagskrá verður kynnt er 
nær dregur.

Bæjarráð Fljótsdals-
héraðs bókar vegna 
flugvallamála 
Á fundi bæjarráðs Fljótsdalshér-

aðs þann 23. febrúar síðast-
liðinn var eftirfarandi bókun 

gerð varðandi samráðshóp um innan-
landsflugvöll: 

Bæjarráð tekur heils hugar undir 
bókun bæjarstjórnar Akureyrarbæjar 
frá 17. febrúar sl. , varðandi vinnu-
brögð Reykjavíkurborgar í tengslum 
við málefni Reykjavíkurflugvallar og 
fyrirhugaðar framkvæmdir á Hlíðar-
endasvæði, sem hafa munu verulega 

áhrif á notagildi flugvallarins. Jafn-
framt ítrekar bæjarráð þau sjónarmið 
sveitarfélagsins sem m.a. hafa komið 
fram í athugasemdum við aðalskipulag 
Reykjavikurborgar sem samþykktar 
voru á fundi bæjarstjórnar 04.09. 2013. 

Ítrekuð er áskorun til borgarfulltrúa 
Reykjavíkur um að gefa svokallaðri 
„Rögnunefnd“ svigrúm til að ljúka 
vinnu sinni, áður en framkvæmdaleyfi 
verður gefið út. 

Af www. fljotsdalsherad.is

aðalfundur saF verður haldinn í Valaskjálf á Egilsstöðum en þar standa nú 
yfir framkvæmdir utandyra.

Fundað með hagsmunaaðilum í austfirskri ferðaþjónustu í Fróðleiksmolanum.
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Tvö fljót
Síðasti sýningarmánuður

Nú fer hver að verða síðastur 
að sjá sýninguna Tvö fljót 
eftir finnska listamanninn 

Kristiina Koskentola frá Finnlandi 
en sýningin er í sýningarsal Skaftfells, 
miðstöðvar myndlistar. Skaftfell er opið 
þriðjudaga – föstudaga frá kl. 13 – 16 og 
eftir samkomulagi. Einnig er hægt að 
skoða sýningar á opnunartíma Bistró og 
er aðgangur ókeypis. Sýningunni Tvö 
fljót lýkur þann 5. apríl næstkomandi 
og næsta sýning hefst laugardaginn 11. 
apríl. 

Kristiina Koskentola er fædd í Finn-
landi en dvelst ýmist í Amsterdam, 
London eða Beijing. Verk Kristiinu 
byggjast á listrænum rannsóknum á 
mismunandi samspili menningarlegra, 
félagslegra, pólitískra, landfræðilegra 
og líkamlegra þátta. Hún vinnur með 
fjölbreyttan efnivið og notast við ýmsa 
miðla við úrvinnslu verka sinna, s.s. 
myndband, ljósmyndun og innsetn-
ingar. Um þessar mundir stundar hún 
doktorsnám við University of the Arts/
Chelsea College í London. 

Á sýningunni Tvö fljót koma saman 
tvær innsetningar sem eiga það sameig-
inlegt að teygja sig út yfir staðbundinn 
vettvang með því að tengja ólíka heima, 
verur og tilverusvið. 

Verkin One Hundred Ten Thousand 
(2011-2012) og The birds should quiet 
down now, they always have (2014) ná 
út yfir staðsetningar og staðreyndir 
sem þau byggja á. Frekar en að ein-
blína á og þjappa saman mismunandi 
birtingarmyndum hnattvæðingar og 
félagslegum, pólitískum og menningar-
legum jaðarsvæðum leggja verkin fram 
spurningar um aðstæður sem leiða 
til útskúfunar. Hugmyndin um „hið 
framandi“ er skoðuð með því að spegla 
samlíf handanheima og efnisheims, á 
milli mannfólks og dulvera. 

One Hundred Ten Thousand
Í verkinu One Hundred Ten Thousand 
eru settar fram vangaveltur um grafreiti 
í þorpunum sem nú mynda úthverfi 
Pekingborgar. Flest þorpanna er annað-
hvort verið að rífa niður eða stendur til 
að rífa í nafni hverfaskipulags og jöfn-
unar lífsgæða. Verkið myndgerir flókið 
samspil aðstæðna í fortíð, nútíð, fram-

tíð og að handan og veltir upp mögu-
legum táknrænum athöfnum, venjum 
og fyrirbærum sem tengjast fornum 
siðum er varða forfeðratrú, grafreiti og 
líkbrennslur í Kína nútímans. 

Innsetningin höfðar til skynfæranna 
því hún samanstendur af hljóði, lykt, 
ljósmyndum, skjölum og skúlptúrum 
gerðum úr textílefnum fylltum jarð-
vegi, sandi, tei og trjáberki. Þeir liggja 
á gólfinu og koma í stað legsteina og 
hefðbundinna bænapúða sem not-
aðir eru í taóisma. Þeir mynda hálf-

gert bænasvæði og bjóða gestum að 
krjúpa, að biðja, að íhuga og að hlusta 
á hljóðrásir verksins. 

The birds should quiet 
down now, they  
always have
Verkið The birds should quiet down 
now, they always have inniheldur 
vangaveltur um samband mannfólks 
og landslags á norðurhveli og stöðu 
hins yfirskilvitlega, þess sem ekki er 
mannlegt, svo sem dulvera og huldu-
fólks í samfélagi manna. Titill verksins 
er fenginn frá heiðnu blóti Austur-
landsgoða í Skálanesi og brotabrot 
þaðan eru sýnd á skjánum. 

Stólum er raðað upp í hring og 
eru þeir hvítu fráteknir fyrir huldu-
fólk og anda af öllum gerðum. Gestir 
sýningarinnar geta fengið sér sæti og 
hlustað á frásögn verksins ásamt öllum 
þeim ósýnilegu verum sem boðið er 
til leiks. Einnig eru á stöplum í rým-
inu óunnin ull þar sem hvert stöpull 
stendur fyrir eina kind. Framsetn-
ingin endurspeglar jarðneskt milli-
bilsástand. 

Upplýsingar úr sýningarskrá

Kynning á byggingu hjúkr-
unarheimilisins á Egilsstöðum 
Kynning bæjarstjóra sem haldin var 

fyrir kjörna fulltrúa miðvikudaginn 
4. febrúar síðastliðinn er nú komin inn á 
heimasíðu sveitarfélagsins og má nálgast 
hana þar. Einnig má rata á hana af for-
síðu heimasíðu Fljótsdalshéraðs leiðin 
er: Þjónusta – skipulags / byggingarmál 
– Bygging hjúkrunarheimilis. 

Um er að ræða glærukynningu með 

tali, þannig að nauðsynlegt er að geta 
hlustað á kynninguna þegar hún er 
spiluð í tölvu. 

Áhugavert er fyrir íbúa sveitarfé-
lagsins að kynna sér framgang þessarar 
stærstu framkvæmdar á vegum sveitar-
félagsins á síðustu árum og fá þarna yf-
irlit yfir þetta þarfa verkefni. 

Frétt af www. fljotsdalsherad.is

Fyrstu mál af Betra 
Fljótsdalshérað afgreidd 
Þann 18. febrúar síðastliðinn var 

tekin fyrir afgreiðsla á fundi 
bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs 

á tveimur málum sem komu til nefnda 
sveitarfélagsins í gegn um lýðræðisvef-
inn Betra Fljótsdalshérað. 

Þetta voru fyrstu málin sem tekin 
voru til umfjöllunar af vefnum, en gert 
er ráð fyrir að um hver mánaðarmót 
fari þau tvö mál sem mesta umfjöllun fá 
til afgreiðslu hjá viðkomandi nefndum. 

Að þessu sinni var það annars vegar 
hugmynd varðandi aukna lýsingu á 
gangbrautum og stígum, sem um-
hverfis- og framkvæmdanefnd tók til 
umfjöllunar og afgreiðslu og hins vegar 
hugmynd um uppsetningu gufubaðs 

við sundlaugina á Egilsstöðum, sem 
íþrótta- og tómstundanefnd fjallaði 
um. 

Afgreiðsla nefndanna og síðan bæj-
arstjórnar á þessum málum birtast svo 
á Betra Fljótsdalshéraði, auk þess sem 
þeir aðilar sem um málin fjölluðu á 
vefnum fá upplýsingar um afgreiðsl-
una. 

Það er von bæjaryfirvalda að þessi 
vefur nýtist íbúunum til að koma hug-
myndum sínum að betra samfélagi á 
framfæri og til að þær fái málefnalega 
umræðu og síðan formlega afgreiðslu, 
fái þær til þess nægan stuðning á 
vefnum. 

Frétt af www. fljotsdalsherad.is

Alvöru karlmenn 
í Sláturhúsinu 
Ljósmyndasýningin Alvöru 

karlmenn var opnuð í Slát-
urhúsinu laugardaginn 28. 

febrúar síðastliðinn. 
Það sem þykir karlmannlegt er 

ákaflega breytilegt eftir tíma, stað og 
hópum. Á meðan að vaskur sjómað-
urinn þykir karlmannlegur á einum 
stað og tímabili, líta aðrir kannski 
frekar upp til jakkafataklædda skrif-
stofumannsins eða krúttlega lopa-
peysukarlsins á öðrum tíma. 

Sæbjörg Freyja Gísladóttir, meist-
aranemi í þjóðfræði, vann í sumar 
verkefni á vegum Nýsköpunarsjóðs 
námsmanna þar sem hún kannaði 
birtingarmynd karlmennsku í ljós-
myndum frá árunum 1914 til 2014. 
Verkefnið var unnið undir hand-
leiðslu Valdimars Hafstein og fólst 
í því að skoða hvernig mismunandi 

líkamsstaða þykir karlmannleg á 
hverjum tíma fyrir sig og hvernig 
það hangir saman við samfélags-
legar breytingar. 

Sæbjörg safnaði og greindi um eitt 
þúsund ljósmyndir frá Skjalasafni 
Austfirðinga og Skjalasafninu á Ísa-
firði frá fyrstu áratugum 20. aldar. 
Hún ljósmyndaði einnig þrjátíu 
karlmenn sem eru búsettir á Egils-
stöðum, Reykjavík og Önundarfirði. 
Afrakstur þessa er ljósmyndasýn-
ing sem þegar hefur verið sýnd í 
sundlauginni á Flateyri og hefur nú 
ratað á veggi Sláturhússins. Síðar 
mun sýningin fara í Háskóla Íslands. 

Sýningin verður opin í andyri 
Sláturhússins þriðjudaga til 
fimmtudags frá klukkan 18 til 22 
og á laugardögum frá 13 til 17 út 
marsmánuð.

Þessir íþróttamenn standa stoltir með þanda brjóstkassa og horfa kinn-
roðalaust framan í heiminn, líkt og þeir lærðu í gegnum þjálfun sína hjá 
Ungmennafélögunum og eins og aðallinn í Evrópu. Hver hefur ekki séð 
svona mynd af íslenskum íþróttamönnum frá fyrri hluta 20. aldar?

Karlmenn frá öllum tímum og af öllum stærðum og gerðum prýða anddyri 
sláturhússins.

skjáskot frá myndböndunum á sýn-
ingunni

Hvítu kollarnir eru fráteknir fyrir  anda og aðrar yfirskilvitlegar verur.
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Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga kl. 8-17 og laugardaga kl. 12-16 
  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Uppgefinn eyðsla í blönduðum akstri miðast við 1,6 BlueHDi dísilvél. Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

Skoðaðu citroen.is
Ný og glæsileg 

heimasíða

BÍLL 
SEM SVARAR 
SPURNINGUM 
DAGSINS Í DAG ?

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.690.000 KR.
CITROËN C4 CACTUS FRUMSÝNDUR Á LAUGARDAGINN MILLI KL.12 OG 16

ÞARF MAÐUR AÐ 
SÆTTA SIG VIÐ 

SKELLUR OG RISPUR?

ER NAUÐSYNLEGT AÐ 
MÆLABORÐIÐ SÉ 

FULLT AF TÖKKUM?

ÞARF AÐ VERA 
SVONA DÝRT AÐ 

REKA BÍL?

Velkomin í reynsluakstur

3, 4 l/100 km

2CO 8 9 g/km

Hvernig get ég eignast og rekið nýjan bíl? Hvers vegna er ekki framleiddur léttari og sparneytnari bíll? 
Er ekki hægt að vernda hurðirnar gegn rispum og skellum? Af hverju getur mælaborðið ekki verið 
notendavænna og stílhreinna? Öllum þessum spurningum er svarað með nýja Citroën C4 Cactus. 
Hugmyndafræðin að baki nýja C4 Cactus er bylting í hönnun bíla. Ekkert prjál, einungis hlutir sem 
skipta máli í dag. Hagnýt og djörf hönnun, einfaldleiki og lágt verð. C4 Cactus hefur svörin.

Rafræn 
rándýr 
á netinu
Fræðslufundur fyrir foreldra 

Mánudagskvöldið 2. mars 
var haldinn fræðslu-
fundur á vegum samtak-

anna SAFT (samfélag, fjölskylda og 
tækni) og Heimili og skóla. Erindið 
nefndist „Ég þarf bara að safna hund-
rað vinum til að verða frægur“ og var 
ætlað foreldrum barna og unglinga 
og var þar fjallað um börn, snjall-
tæki og samfélagsmiðla. Fundurinn 
var haldinn í Egilsstaðaskóla og voru 
foreldrar barna og unglinga á Fljóts-
dalshéraði hvattir til þess að mæta, 
enda málefnið mikilvægt. Ljóst var 
af mætingunni að fjöldi foreldra hafði 
áhuga á málefninu því fyrirlestrasalur 
skólans rúmaði ekki fjöldann og varð 
að flytja fyrirlesturinn niður í hátíðar-
salinn svo allir kæmust fyrir. 

Björn Rúnar Egilsson og Sólveig 
Karlsdóttir fóru í erindinu yfir notkun 
barna og unglinga á netinu. Fjallað 
var um helstu samfélagsmiðla sem 
börn og ungmenni nota og hvað 
þau gera á þeim, miðla eins og Face-
book, Snapchat, Instagram, Ask. Fm 
og fleiri. Einnig var fjallað um net-
einelti, myndbirtingar og ofnotkun 
svo fátt eitt sé nefnt. Björn Rúnar og 
Sólveig munu í vikunni fara í flesta 
grunnskóla á Austurlandi eða rétt-
ara sagt í grunnskóla á Egilsstöðum, í 
Neskaupsstað, á Eskifirði, Reyðarfirði, 
Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði, Breiðdals-
vík og Djúpavogi og spjalla við börn 
og unglinga í efri bekkjum grunn-
skólanna og kennara og foreldra um 
þessi málefni. 

Mikilvægt að  
fylgjast með
Það er mikilvægt að foreldrar viti 
hvað börnin eru að gera á netinu 
því þar finnast margar hættur. Við 
foreldrar viljum vernda börnin 
okkar og þurfum einnig að gera það 
í netheimum. Á fundinum á Egils-
stöðum var foreldrum sagt frá alls 
kyns forritum og öppum þar sem 
hægt væri að gera ótrúlegustu hluti. 
Einnig voru foreldrar fræddir um raf-
rænu rándýrin sem vita nákvæmlega 
hvar börnin okkar halda sig á netinu 
og leggja mikið á sig til að komast í 
samband við þau. Hrikalegt einelti 
þrífst á nafnlausum samskiptasíðum 
þar sem allt viðgengst og þegar upp 
kemst skýla gerendurnir sér oft á bak 

við það að þetta hafi bara verið grín. 
Einnig finnast óhugnanlegir menn-

ingarafkimar á netinu þar sem daðrað 
er við áhættuhegðun, sjálfsskaða, 
sjálfsvígsdýrkun og anorexíu svo 
eitthvað sé nefnt. 

Á facebook finnast margir lokaðir 
hópar þar sem margt er í gangi allt 
frá því að lána skilríki fyrir djammið, 
kúra og fylgjast með frægum á ferð 
til kaupa og sölu á fíkniefnum og 
slagsmála. 

Foreldrar gegna lykilhlutverki hvað 
umgengni á netinu varðar og fengu á 
fundinum mörg góð ráð um rafrænt 
uppeldi. Þar kom fram að margir for-
eldrar væru eiginlega búnir að gefast 
upp fyrirfram sérstaklega eftir að 
netið kom í símana en Björn Rúnar 
og Sólveig bentu á ýmislegt sem hægt 
væri að gera. Mikilvægt væri að setja 
mörk og vera til staðar. Ræða opin-
skátt um hætturnar og stuðla að já-
kvæðri notkun. Ræða um netnotkun 
barnanna á jafn sjálfsagðan hátt og 
maður spyr eftir því hvernig gekk í 
skólanum. 

Virkjum netvarana
Einföldustu leitarorð svo sem „girls“ 
leiða til kláms og því er mikilvægt að 
virkja þá netvara sem við höfum að-
gang að. Einfalt er að hringja eitt sím-
tal í fyrirtækið sem við kaupum netið 
okkar af og biðja um að láta virkja 
netvarann. Einnig þarf stundum að-
eins að haka í eitt hólf. Á youtube og 
google er hægt að gera leitina öruggari 
með því einu að skrolla niður og haka 
á ákveðinn stað. Einnig er hægt að 
vera með þannig stillingu á netva-
franum að það slokknar á netinu í 
snjalltækjunum hjá krökkunum okkar 
á ákveðnum tímum sólarhrings. Það 
er margt hægt að gera og Björn Rúnar 
og Sólveig hvöttu foreldra til að fylgj-
ast betur með og taka uppeldið föstum 
tökum einnig á netinu. 

Þegar ritstjóri kom heim af fund-
inum var öllum snjalltækjum pakkað 
niður og börnin voru send inn í rúm. 
Í stað þess að sofna út frá bláleitu 
ljósi snjalltækjanna fór eitt þeirra 
inn í draumaheiminn með Heiðu, 
annað með The Princess Bride og 
það þriðja hjálpaði félögunum fimm 
sem voru enn einu sinni sem oftar í 
hershöndum. 

Góð mæting var á fundinum og fylltist fyrirlestrasalurinn fljótt.

Komdu þínu á fram- 
færi á Stöðvarfirði
Ungir Fjarðabúar komu sínu 

á framfæri á Stöðvarfirði 
miðvikudaginn 25. febrúar 

síðastliðinn á vel heppnuðum fundi á 
vegum Æskulýðsvettvangsins. 

Æskulýðsvettvangurinn gaf ungu 
fólki í Fjarðabyggð kost á að koma sínu 
á framfæri í vikunni sem leiði. Á fjórða 
tug ungmenna og stjórenda í æskulýðs-
málum mættu til leiks á Stöðvarfjörð 
og ræddu um það sem má betur fara 
að mati unga fólksins. 

Komdu þínu á framfæri er verkefni 
sem Æskulýðsvettvangurinn vinnur 
um þessar mundir að á landsvísu. Í 
þessari viku var röðin komin að Aust-
urlandi og var fundað með ungu fólki 
á Stöðvarfirði þann 25. febrúar og á 
Egilsstöðum degi síðar. 

Fundirnir eru ætlaðir ungu fólki 
á aldrinum 15 til 30 ára og er mark-
miðið að gefa því tækifæri til að koma 

skoðunum sínum á framfæri við þá 
sem bera ábyrgð á málefnum ungs fólks 
í viðkomandi sveitarfélögum. 

Viðfangsefni fundanna er skipt upp 
í fjóra flokka eða menntun, samfélagið 
mitt, æskulýðs- og íþróttamála og 
menningu og listir. 

Niðurstöður allra verða teknar 

saman og kynntar sem niðurstöður 
verkefnisins m.a. fyri rm.a. alþingis-
mönnum og sveitarstjórnum. 

Að Æskulýðsvettvangnum standa 
Ungmennafélag Íslands, Bandalag 
íslenskra skáta, KFUM og KFUK og 
ungliðafélög Landsbjargar. 

Frétt af www. fjardabyggd.is

Frá fundinum á stöðvarfirði  (mynd af www.fjardabyggd.is)



Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Opið: Mán. - föst. kl. 09-18  
Laugardaga kl. 11-15 

innréttingar
danskar

í öll herbergi heimilisins

Fjölbreytt úrval aF hurðum, 
Framhliðum, klæðningum og einingum, 

geFa þér endalausa möguleika á 
að setja saman þitt eigið rými.

við hönnum og teiknum Fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

sterkar og glæsilegar

þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

be
tr

i s
to

Fa
n



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

5.  Mars 201512

Hreyfiseðlar hjá HSA
Meðferð sem virkar

Í maí á síðasta ári var stutt um-
fjöllun í blaðinu um hreyfimeð-
ferð sem verið var að taka upp 

hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands. 
Meðferðin nefnist hreyfiseðill og 
er í raun ávísun læknis á hreyfingu. 
Meðferðin er ódýr, án aukaverkana 
auk þess sem skjólstæðingarnir geta 
sjálfir lagt mikilvæg lóð á vogarskál-
arnar. Meðferðin er tiltölulega ný í 
íslensku heilbrigðiskerfi en alkunn í 
ýmsum löndum sem við berum okkur 
jafnan við, svo sem Svíþjóð. Nú tæpu 
ári síðar lék ritstjóra forvitni á að vita 
hvernig verkefnið hefði gengið, hvort 
margir tækju þátt í því, hvað amaði 
helst að þeim sem tækju þátt og hvernig 
meðferðin reyndist. Haft var samband 
við Berglindi Erlu Halldórsdóttur, 
sjúkraþjálfara á Egilsstöðum, og Önnu 
Þóru Árnadóttur sem er sjúkraþálfari í 
Neskaupstað til að spyrja aðeins nánar 
út í verkefnið en þær Berglind og Anna 
skipta með sér 15% stöðu fyrir Austur-
land sem hreyfistjórar. 

Hreyfiseðlar í  
Neskaupstað
Anna Þóra sagði að hjá sér hefðu verið 
í allt 31 einstaklingar og þar af væru 
nú 26 í þjónustu og langflestir þeirra 
væru einstaklingar sem hefðu verið 
í endurhæfingarhópum á staðnum 
og væru hreyfiseðlarnir notaðir sem 
eftirfylgd við meðferðina. Aðeins ör-
fáar beiðnir hefðu verið skrifaðar af 
heilsugæslulæknum, en þá væri það 
offita, gigt og sykursýki sem hefði verið 
sjúkdómsgreiningin. Hinir einstak-
lingarnir hefðu komið úr hópunum 
og væru með alls konar greiningar svo 
sem þunglyndi, kvíða, hækkaðan blóð-
þrýsting, offitu (flestir) og fleira. Sam-
kvæmt Önnu Þóru er almenn ánægja 
með hreyfiseðilinn hjá þeim sem hafa 
fengið hann því þeim finnst gott að 
einhver sé að fylgjast með þeim. Það 
setur svolitla pressu á að þeir standi 
sig. Það eru nokkrir sem hafa hætt og 
þar á meðal er ein sem flutti til annars 
hreyfistjóra. Aðrar ástæður fyrir því 

að fólkið hættir eru þær að það er að 
fara til útlanda í einhvern tíma; hefur 
ekki tíma til að hreyfa sig ; ætlar að 
gera þetta bara sjálft og svo framvegis. 
Hjá Önnu Þóru eru þeir sem nota 
hreyfiseðla konur í miklum meirihluta, 
bæði hópahlutinn og þeir sem komu 
í gegnum heilsugæsluna. Anna Þóra 
telur að oftast séu hreyfiseðlarnir 
meðferð með öðru t.d. hjá sjúklingum 
sem eru með vandamál svo sem hjart-
sláttartruflanir og blóðþrýsting og eru á 
meðferð við því en þá er verið að skoða 
hvort regluleg hreyfing bæti svo ekki 
þurfi að auka lyf. Annars væri það mis-
jafnt eftir ábendingunum. 

Hreyfiseðlar á Egilsstöðum
Samkvæmt upplýsingum frá Berg-
lindi eru í dag 12 virkir einstaklingar í 
hreyfiseðli á Egilsstöðum. Flestir hafa 
fleiri en eina og tvær sjúkdómsgrein-
ingar þegar þeir koma en þá er farið 
eftir þeirri sem þykir hamla mest/vera 
alvarlegust eða standa upp úr einhverra 

hluta vegna. Af þessum 12 eru flestir 
að kljást við offitu eða sykursýki, en 
einnig eru algengir verkir, hækkaður 
blóðþrýstingur og andleg vanlíðan 
(kvíði og þunglyndi). Þrír eru hættir í 
hreyfiseðli og hættu þá vegna þess að 
þeir höfðu ekki tíma til að hreyfa sig, 
ætluðu sjálfir að gera þetta seinna eða 
voru ekki að gera þetta fyrir sig sjálfa. 
Einn flutti til annars hreyfistjóra. 

Konur eru heldur fleiri en karlar 
af þátttakendum og kemur fólkið allt 
inn til hreyfistjóra í gegn um heimil-
islækna hér en ekki úr öðrum hópum 
eða úrræðum líkt og í Neskaupstað. 
Þessir einstaklingar eru margir hverjir 
einnig á lyfjum en hjá sumum er verið 
að prófa fyrst hvort hreyfing ein og 

sér hafi næg áhrif svo komast megi 
hjá lyfjagjöf. Sumir þessara einstak-
linga eru líka í einhvers konar annarri 
meðferð t.d. hjá sálfræðingi eða reglu-
legum viðtölum hjá hjúkrunarfræðingi 
en ekkert er algilt í því. Upplifun fólks 
af hreyfiseðlum er í heildina góð og er 
fólk ánægt með þetta hjálpartæki sem 
það fær í hendur og að einhver sé að 
fylgja þeim eftir. 

Það er engu að síður ljóst að fleiri 
gætu nýtt þetta og segir Berglind að 
þær séu að reyna að fikra sig áfram 
með nýjar ónýttar leiðir, því það sé 
ljóst miðað við ánægju þátttakenda, 
líðan og meðferðarheldni að þetta sé 
að virka. Auk þess sem rannsóknir 
styðji það. 

Maður hleypur á Vilhjálmsvelli. Í flestum þéttbýliskjörnum á austurlandi er 
ágætis íþróttaaðstaða sem hægt er að nýta sér.

Lífshlaupið tekið alvarlega á Vopnafirði
Starfsmenn leikskólans Brekku-

bæjar tóku verkefnið Lífshlaupið, 
landskeppni í hreyfingu, alvar-

lega þannig að þær unnu sigur í keppni 

vinnustaða með milli 10-29 starfsmenn 
en samtals voru 128 vinnustaðir skráðir 
til keppni í þessum flokki. Meðal þeirra 
Vopnfjarðarskóli, sem einnig tók ver-

kefnið af fullri alvöru og hafnaði í 21. 
sæti. Annars eru ekki færri en 7 leik-
skólar meðal 20 efstu svo þar er augljós 
vitundarvakning meðal starfsmanna 

um gildi skipulagðrar hreyfingar en 
það er einmitt á henni sem keppnin 
byggist. Nú er það allra hlutaðeigandi 
að halda áfram, láta febrúarmánuð 
verða fyrirmynd annarra mánaða og 
slá hvergi slöku við þó hreyfingin verði 

eigi skráð á vegg lengur. Er full ástæða 
til að óska okkar fólki hjartanlega til 
hamingju með frammistöðuna, einkum 
hljótum við að horfa með velþóknun til 
frammistöðu leikskólakvenna. 

Frétt af www. vopnafjardarhreppur.is





STJÓRN MINJASAFNSINS Á BUSTARFELLI 
AUGLÝSIR EFTIR REKSTRARAÐILA 
 að kaffihúsinu Hjáleigunni við hlið Minjasafnsins frá 10. júní  til 10. september 
2015. Í fyrsta lagi felur  það í sér allan rekstur kaffihússins og daglega umsjón 
með húsnæði þess.  Í öðru lagi leiðsögn um gamla bæinn á Bustarfelli og daglega  
umsjón Minjasafnsins sem safnstjóri  hefur yfirumsjón með.  

Óskað er eftir ábyrgum aðilum með ríka þjónustulund og tungumálakunnáttu. 
Rekstur þessi hentar vel fyrir samhenta einstaklinga.

 

Allar nánari upplýsingar má fá hjá safnstjóra Minjasafnsins á Bustarfelli, 
Berghildi Fanneyju Hauksdóttur í síma 473-1331 og 844-1153 eða á netfanginu 
bustarfell@simnet.is.

Umsóknir berist fyrir 13. mars 2015 til:
Minjasafnið á Bustarfelli, b/t Bergh. Fanney Hauksdóttir, Kaupvangur, Hafnarbyggð 4a, 690 Vopnafjörður H
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Gabríela Sól 
sigraði Tónkvíslina
Söngkeppni Framhaldsskólans á 

Laugum, Tónkvíslin, fór fram 
með pompi og prakt síðastliðið 

laugardagskvöld að viðstöddu fjöl-
menni. Ánægjulegt er frá því að greina 
að sigurvegari í keppni framhaldsskól-
ans og þar með fulltrúa hans í Söng-
keppni framhaldsskólanna er Gabríela 
Sól Magnúsdóttir frá Vopnafirði. Söng 
Gabríela lag Adele, Skyfall, og þótti 
bera af í annars frábærri keppni. Aðrir 
fulltrúar Vopnafjarðar, Ágústa Skúla-
dóttir og Bryndís Gísladóttir, stóðu sig 
einnig með mikilli prýði en auk þeirra 
söng Daníel Smári Magnússon í upp-
hafsatriði sönghátíðarinnar sem einn 
fyrri sigurvegara Tónkvíslar. Þátttaka 
Vopnfirðinga einskorðast sannarlega 
ekki við söngvara því í húsbandinu, 
sem lék hvert lagið af hjartans list, er 

Logi Helgason trommuleikari og að 
framkvæmdinni koma þeir margir en 
um Tómas Guðjónsson leiddi einmitt 
nemendafélagið um 2ja ára skeið. Svo 
ber þess að geta að vopnfirsk fyrir-
tæki eru meðal bakhjarla Tónkvíslar 
ár eftir ár. 
Frétt af www.vopnafjardarhreppur.is

Verklegt er vitið
Alcoa veitir styrk úr Samfélagssjóði

Nú þegar Alcoa er að auglýsa 
eftir umsóknum í styrki úr 
Samfélagssjóði Alcoa þá er 

gaman að segja frá því að þann 28. 
janúar síðastliðinn afhenti Magnús 
Þór Ásmundsson, forstjóri Alcoa 
Fjarðaáls veglegan styrk frá Sam-
félagssjóði Alcoa í Bandaríkjunum 
(Alcoa Foundation) til Fjarðabyggðar. 
Um er að ræða þriggja ára styrk og 
var um formlega afhendingu að ræða 
þar sem verkefnið, sem nefnist Verk-
legt er vitið, er búið að vera í gangi 
í nokkurn tíma fyrir tilstuðlan þessa 
styrks. 

Í skólum Fjarðabyggðar er nú 
unnið markvisst að því að styrkja 
námsgrunn raun- og tæknigreina. 
Um þriggja ára átaksverkefni er 
að ræða og felur m.a. í sér bætta 
menntun og þjálfun kennara, aukið 
framboð á verklegum valgreinum á 
unglingastigi, bætta aðstöðu til til-
raunakennslu í eðlis- og efnafræði 
og aukna kennslu í tæknilegó og 
nýsköpun. 

Samstarfsverkefni  
á breiðum grunni
Fræðsluyfirvöld í Fjarðabyggð köll-
uðu á haustdögum 2012 saman 
rýnihóp, sem falið var að meta náms-
grunn verk- og raungreina í skólum 
sveitarfélagsins og koma með tillögur 
til úrbóta. Hópurinn var á einu máli 
um mikilvægi þess að styrkja þessa 
þætti námsins og lagði fram vorið 
2013 tillögur að markmiðum og 
leiðum átaksverkefnisins. Hópinn 
skipuðu fræðslustjóri Fjarðabyggðar, 
starfsmenn frá grunnskólum Fjarða-
byggðar, skólameistari Verkmennta-
skóla Austurlands (VA) og fræðslu-
stjóri Alcoa Fjarðaáls. 

Í árslok 2013 hlaut Verklegt er vitið 
veglegan styrk frá Alcoa Founda-
tion eða USD 75.000 sem greiðist út 
í jöfnum úthlutunum á þremur árum. 
Einnig fékkst kr. 440.000 styrkur frá 
Endurmenntunarsjóði grunnskóla 

vegna námskeiða kennara. Nám-
skeið fyrir kennara fóru fram um 
vor og í sumarbyrjun 2014 og um 
haustið hófst kennsla í valgreinum 
í vélfræði og rafmagnsfræði í 9. og 
10. bekk. Tengsl voru einnig aukin 
á milli Fjarðaáls, Verkmenntaskóla 
Austurlands og grunnskólanna og að-
búnaður verklegrar kennslu bættur í 
bæði leik- og grunnskólum. 

Verklegt er vitið
Yfirmarkmið verkefnisins er að 
styrkja tækninám í grunnskólum 
Fjarðabyggðar með það fyrir augum 
að fleiri nemendur velji tæknigreinar 
að loknu námi í grunnskóla. Til að 
fylgja því eftir hafa ítarleg undirmark-
mið verið skilgreind: 
a) Að fjölga þeim nemendum sem 

velja tæknigreinar að loknu námi 
í grunnskólum Fjarðabyggðar um 
a.m.k. fjórðung eða úr 16% grunn-
skólanemenda í 20%. 

b) Að fjölga verklegum tímum í nátt-
úrufræði á kostnað bóklegra úr 
15% í 50%

c) Að 80% náttúrufræðikennara við 
grunnskóla Fjarðabyggðar hafi 
sótt námskeið í verklegri kennslu 
tæknigreina. 

d) Að allir grunnskólar í Fjarða-
byggð hafi eignast grunnbúnað 
til verklegrar kennslu í nátt-
úrufræðistofum skólanna. 

Verklegt er vitið  
í framkvæmd
Verkefnið er til þriggja ára eða 2013, 
2014 og 2015. Framkvæmd þess er 
þríþætt þ. e. að taka upp raungreina-
tengd námsgögn á leikskólastigi, 
styrkja kennslu í verk- og tækni-
greinum á grunnskólastigi og auka 
sýnileika verk- og tæknimenntunar 
í skólastarfi ásamt því að auka tengsl 
atvinnulífs og VA við grunnskólana. 
Skólaárið 2013 til 2014 var skilgreint 
sem tilraunaár og hófst verkefnið af 
fullum þunga haustið 2014. 

Kennsla styrkt  
í tæknigreinum: 
a) Innkaup á kennslutækjum í leik-

skóla sem tengjast skapandi starfi. 
b) Náttúrufræðikennurum boðið 

námskeið í verklegri kennslu í 
eðlis- og efnafræði. 

c) Kennurum boðið námskeið í 
tæknilegó. 

d) Verkleg kennslutæki í nátt-
úrufræðistofum grunnskólanna 
í Fjarðabyggð bættur. 

e) Verkleg kennsla í eðlis- og efna-
fræði aukin og stefnt að 50% verk-
legri kennslu á móti bóklegu námi. 

f) Valgreinum í vél- og rafmagns-
fræði komið á. 

g) Allir grunnskólarnir í Fjarðabyggð 
bjóði upp á kennslu í nýsköpun, 
Fab Lab og tæknilegó. 
Iðnmenntun gerð sýnilegri í skóla-

starfinu með, námskynningum, 
námsferðum í fyrirtæki og starfs- 
og starfsgreinakynningum í skólum: 
a) Námskynningar fyrir elstu bekki 

í Verkmenntaskóla Austurlands. 
b) Skipulagðar kynningar tækni-

menntaðra starfsmanna í 9. bekk 
grunnskólanna. Nám og störf 
tæknimanna kynnt og fjallað um 
hlut þeirra í framleiðslustarfsemi. 

c) Heimsóknir 10. bekkinga að 
hausti í Alcoa Fjarðaál. 

d) Starfs- og starfsgreinakynningar 
tæknimenntaðra starfsmanna hjá 
nemendum í vél- og rafmagns-
fræði í Verkmenntaskóla Austur-
lands ásamt námskynningu fyrir 
nemendur í Fjarðaáli. 
Með átaksverkefninu Verklegt er 

vitið er verið að hrinda í framkvæmd 
áherslubreytingum í námskrá leik- 
og grunnskóla Fjarðabyggðar í verk- 
og tækninámi. Að því loknu verður 
árangur metinn og ákvarðanir teknar 
um framhald. Vonir standa jafnframt 
til þess að verkefnið skili sér í var-
anlegum viðhorfsbreytingum innan 
skólakerfis sveitarfélagsins gagnvart 
stöðu þessa náms og að samstarf á 
milli skóla og atvinnulífs, vegna 
námsferða og starfs- og starfsgreina-
kynninga, festi sig í sessi.

Frétt af www.alcoa.is

Austfirðingur mat-
reiðslumaður ársins
Atli Erlendsson, matreiðslu-

maður á Grillinu á Hóteli 
Sögu, hlaut um mánaðar-

mótin titilinn matreiðslumaður ársins. 
Atli er frá Egilsstöðum og stundaði 
áður nám við Menntaskólann á Eg-
ilsstöðum. 

Atli Erlendsson, matreiðslumaður 
á Grillinu á Hóteli Sögu, hlaut í dag 
titilinn matreiðslumaður ársins eftir 
skemmtilega lokakeppni í Hörpu. 
Annað sætið hlaut Steinn Óskar Sig-
urðsson matreiðslumaður í Vodafone. 
Yfirdómari keppninnar var Matti Jän-
sen frá Finnlandi. 

Verkefni keppenda var að elda for-
rétt og aðalrétt úr úrvali hráefna beint 
frá bónda, upp úr óvissukörfu sem 
hulunni var svipt af degi fyrir keppni. 

Upphaflega sendu sautján mat-
reiðslumenn inn uppskriftir í keppnina 
sem haldin var með nýju sniði í ár. Tíu 
komust áfram í undanúrslit og elduðu 

uppskriftir sínar með íslenskan þorsk 
í aðalhlutverki fyrir dómnefnd. Þar 
voru fjórir hlutskarpastir og tryggðu 
sér þáttökurétt í lokakeppninni í dag, 
þeir Atli og Steinn, Axel Clausen (Fisk-
markaðurinn) og Kristófer Hamilton 
Lord (Lava Bláa Lónið). 

Frétt af www. mbl.is

atli Erlendsson, matreiðslumaður á 
Grillinu á Hóteli sögu, hlaut titilinn 
matreiðslumaður ársins. 
Ljósmynd/Eiríkur Ingi Bengtsson Helgason
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* Flytjandi flytur vöruna á þá stöð
   sem næst er viðskiptavini

FRÍR FLUTNINGUR
Hvert á land sem er *

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



ÞORLÁKSHÖFN

Þorlákshöfn

Reykjavík

Þorlákshöfn

Ísland

Europa

Styttir leiðir.

Þorlákshöfn

Reykjavík 50 km

International
Airport 85 km

Þorlákshöfn
Hafnarbakka 8
815 Þorlákshöfn
Sími 480-3602
Hafnarstjóri 691-6575
hofn@olfus.is
www.olfus.is
 

Hafnarvog
Sími 480-3601
Fax 483-3528
hafnarvog@olfus.is

Hafnarvörður
Sími 893-3659 
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

Þorlákshöfn er á suð-vesturströnd Íslands. Þar er eina höfn Suðurlands allt austur að 
Hornafirði. Frá höfninni eru góðar og greiðfærar samgöngur til allra átta, aðeins 40 km 
til Reykjavíkur og ekki nema u.þ.b. 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Suður-
strandarveginum. Höfnin liggur vel við góðum fiskimiðum og í landi eru fjölmörg fyrirtæki 
til að vinna úr aflanum. Fiskmarkaður er á staðnum og fullkomin frystigeymsla og 
tollvöruhús, Kuldaboli, er staðsett við höfnina.

Í Þorlákshöfn eru fjölmörg fyrirtæki sem bjóða fjölhæfa þjónustu fyrir fiski- og flutninga- 
skip t.d. olíuverslun, flutningar, alhliða viðgerðarþjónustur, köfun, netaviðgerðir og 
lifrabræðsla. Þar er einnig öll helsta þjónusta sem nauðsynleg er í nútímasamfélagi; 
banki, matvöruverslun, bakarí, kaffihús, veitingastaðir, heilsugæsla, lyfjaverslun, frábært 
íþróttahús, líkamsræktarstöð og sundlaug.

Ný uppfylling og öldudempandi flái Fjarlægð steinbryggja Skipulögð iðnaðarsvæði

FyRiRHuguð StæKKuN HaFNaRiNNaR
Höfnin hefur verið í mikilli uppbyggingu síðustu ár og framtíðaráform eru um enn meiri stækkun sem gæti 
þjónustað Evrópusamgöngur - en stórskipahöfn í Þorlákshöfn styttir siglingatíma til helstu borga í Evrópu töluvert 
miðað við siglingu til og frá Reykjavík. Mikið framboð er af hentugu landrými til ýmiss konar starfsemi og er 
staðsetningin mjög heppileg út frá helstu skilyrðum sem fjárfestar setja um staðarval fyrir iðnað og framleiðslu. 
Fyrir liggur skipulag á tæplega 540 hektara iðnaðarsvæði í nágrenni Þorlákshafnar. Samgöngur við svæðið eru 
góðar og stutt í virkjanir og því er flutningskostnaður orku í lágmarki. Það auk stórskipahafnar hefur verulegt 
aðdráttarafl fyrir erlend fyrirtæki sem sýnt hafa áhuga á að reka starfsemi á Íslandi.

• Eina höfnin á Suðurlandi

• 40 km til Reykjavíkur

• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

• Fullkomið frystivöruhótel
 og landamærastöð

• Bryggjukantar um 1200 m

• Mesta dýpi við kant 8 m 

• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m

• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Hafnsögubátur 900 hö.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

• Öll almenn þjónusta við skip

• Öll almenn þjónusta við áhafnir

• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki

• Ísframleiðsla með GÁMES vottun
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