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Sumarið loksins komið
Eftir snjó og kuldatíð voru margir 

Austfirðingar farnir að þrá sól 
og sumar. Vorboðarnir eru í það 

minnsta á hverju strái. Sauðburður er 
hafinn á flestum bæjum, ekki aðeins í 

Skagafirði, farfuglar flestir komnir til 
landsins fyrir þó nokkru, tún farin að 
grænka og fíflar farnir að stinga upp úfnum 
gulum hausum hvar sem því verður við 
komið. Það er ótrúlegt hversu lífsseig þessi 

planta er og mörgum er hún mikill þyrnir 
í augum en sem betur fer á hún að vera 
allra meina bót og í dag er hægt að kaupa 
úr henni allskyns krásir, eins og til dæmis 
fíflahunang. 
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Fyrsta úthlutun úr Menningarsjóði Gunnarsstofnunar
Fjórir styrkir við fyrstu úthlutun

Þann 18. maí síðastliðinn, á 
fæðingardegi Gunnars Gunnars-
sonar, var úthlutað í fyrsta sinn 

úr Menningarsjóði Gunnarsstofnunar. 
Athöfnin fór fram á Skriðuklaustri. Til 
úthlutunar var ein milljón króna en í 
máli Helga Gíslasonar, formanns sjóðs-
stjórnar, kom fram að markmiðið væri 
að ná höfuðstól sjóðsins upp í 100 m. 
kr. þannig að í framtíðinni yrði hægt 
að úthluta meira fé til fleiri verkefna. 
Sjóðnum er fyrst og fremst ætlað að 

styðja rithöf-
unda, listamenn, 
fræðimenn og 
námsfólk til 
verka er sam-
ræmast hlut-
verki Gunnars-

stofnunar auk þess að renna stoðum 
undir starfsemi stofnunarinnar. Níu 
umsóknir bárust til sjóðsstjórnar og 
ákvað hún að veita fjórum verkefnum 
styrki: 

200.000 krónur hlutu: 
Hallveig K. Eiríksdóttir og Þorvaldur 
S. Helgason fyrir Sælir eru leikglaðir. 
Um er að ræða leiksýningu byggða 
á skáldsögu Gunnars Gunnarssonar 
Sælir eru einfaldir. Þátttökuleikhús 
unnið upp úr söguþræði bókarinnar 
sem og lífi og starfi Gunnars. Sett upp 
í Gunnarshúsunum á Skriðuklaustri 
og í Reykjavík. 

Jón Hjartarson fyrir Þjófurinn 
okkar. Handrit að leikverki, þremur 
einþáttungum fyrir fáa leikara, 
unnið upp úr þremur smásögum 
Gunnars Gunnarssonar: Stóra-Jóni, 
Lystisemdum veraldar og Frómir og 
ófrómir. 

Óskar Vistdal fyrir þýðingu Svart-
fugls. Norsk þýðing á skáldsögu 
Gunnars Gunnarssonar Svartfugli. 
Óskar hefur þegar þýtt Aðventu á 
norsku og ritað fræðibók um Gunnar 
og samskipti hans við norska skáld-
bræður. 

400.000 krónur hlaut: 
Sigurgeir Orri Sigurgeirsson - heim-
ildarmynd um Gunnar. Handrit að 
heimildarmynd um Gunnar Gunnars-

son þar sem ævi hans verður rakin 
og farið yfir skáldsögur hans og þær 
skoðaðar í samhengi við aðrar bók-
menntir, íslenskar og erlendar. 

Við athöfnina var kynnt merki 
fyrir sjóðinn unnið af Zdenek Paték, 
grafískum hönnuði á Stöðvarfirði. 
Merkið vísar í merki Skriðuklausturs, 
blár ferningur úr steinamynstri innan 
í svörtum ferningi úr steinamynstri 
sem kallast á við hina sérstöku veggi 
Gunnarshúss á Skriðuklaustri.
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Eins og ég greindi frá í síðasta leiðara urðu þær breytingar á högum 
fjölskyldunnar á dögunum að yngri dóttir okkar greindist með 
krabbamein og leiddi það til þess að fjölskyldan var rifin upp með 

rótum og send suður. Sem betur fer hefur meðferðin gengið samkvæmt 
áætlun og hvatti heilbrigðisfólkið fyrir sunnan okkur til að skreppa heim 
í nokkra daga. En þá var spurningin: „Hvar er heim?“ Er það fyrir austan 
þar sem húsið okkar er en engir ættingjar eða er það fyrir sunnan þar 
sem ættingjarnir eru? Ég kveið því mikið að koma heim því við höfðum 
rokið af stað í miklum flýti og ég bjóst við að koma að húsinu eins og eftir 
sprengjuárás. En þá kom í ljós að þótt við séum nýbúar hér á Austurlandi 
og eigum enga ættingja hér þá eigum við samt góða að. Móðir vinkonu 
eldri dóttur minnar hafði gert sér lítið fyrir þegar hún frétti að við værum 
væntanleg heim og þrifið húsið hátt og lágt. Þetta er góðverk sem munar 
um og heimkoman varð því miklu notalegri heldur en ella og við fundum 
hvað það var gott að koma heim því þótt ættingjar séu ekki til staðar hér 
fyrir austan þá eigum við hér góða vini og börnin eiga sína vini hér.

Efnið í blaðinu er af ýmsu tagi að þessu sinni. Fjallað verður um hreindýr, 
styrkveitingar, tónleika kvennakórs, fimleikamót, Háskólalest, skemmti-
ferðaskip og ferðamálaráðstefnu svo eitthvað sé nefnt. Einnig verður sagt 
frá áhugaverðu málþingi um farsæla öldrun sem haldið var á Höfn á 
dögunum og birt frétt frá ADHD samtökunum um langa bið eftir greiningu 
hjá börnum. Í fréttinni um biðlistann kemur fram að af rúmlega fjögur 
hundruð tilvísunum á síðasta ári hafi aðeins komið þrjár af Austurlandi. 
Það er spurning hvort fámenni hér fyrir austan sé eingöngu um að kenna 
en það er þó líklegt því litlu fleiri tilvísanir komu frá landshlutum sem eru 
svipaðir að fólksfjölda. Helstu atvinnuvegir þjóðarinnar setja svip sinn á 
blaðið. Eins og áður sagði er sagt frá ferðamálaráðstefnu en einnig eru í 
blaðinu fréttir frá HB Granda á Vopnafirði og Alcoa Fjarðaáli Reyðarfirði.

En nú virðist vera sem loksins sé aðeins farið að hlýna í veðri og því líklegt 
að margir Austfirðingar noti næstu daga í útiveru og garðahreinsun áður 
en næsta norðanáhlaup tekur við.

Halldóra Tómasdóttir

LEIÐARI

Heim á ný

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Héraðsdætur syngja 
til heiðurs konum
Föstudagskvöldið 29. maí næst-

komandi kl. 20.30 verður 
kvennakórinn Héraðsdætur 

með tónleika í Valaskjálf Egilsstöðum. 
Héraðsdætur munu syngja inn sumarið 
og í tilefni þess að 100 ár eru frá því að 
konur á Íslandi fengu kosningarétt er 
dagskráin aðallega tileinkuð konum 
sem ýmist hafa samið textana, lögin 
eða útsett lögin. Einnig verða á dag-
skrá tónleikanna ýmis lög frá sjötta ára-
tugnum. Karlakórinn Drífandi verður 
gestakór á tónleikunum og hljómsveit-
arstjóri verður Hafþór Máni Valsson. 
Kórstjóri Margrét Lára Þórarindóttir 
og undirleikari kórsins er Tryggvi Her-
mannsson. 

Á efnisskránni verða fjölbreytt lög 
úr ýmsum áttum og er vert að vekja 
athygli á því að tvö þeirra eru sérstak-
lega útsett fyrir Héraðsdætur að þessu 
tilefni. Meðal laganna má nefna: 

Vísur Vatnsenda-Rósu. Íslenskt 
þjóðlag. Texti Rósa Guðmundsdóttir. 

Vinátta: Texti og tónlist: Þórunn 
Guðmundsdóttir

Drykkir: Texti og tónlist: Þórunn 
Guðmundsdóttir

Vont og gott: Lag Hildigunnur 
Rúnarsdóttir. Texti Þórarinn Eldjárn

Vals að vori: Lag Sigríður Laufey 
Sigurjónsdóttir og texti Sólveig Björns-
dóttir

Vögguvísa: Lag Sigríður Laufey Sig-
urjónsdóttir og texti Páll Ólafsson

Lífsbókin. Lag Bergþóra Árnadóttir 
og texti Laufey Jakobsdóttir. Lífsbókin 
var sérstaklega útsett fyrir Héraðsdætur 
og einsöngvara af Magneu Gunnars-
dóttur. 

Áfram stelpur: Lag Gunnar Edander 
og texti Dagný Kristjánsdóttir og Krist-
ján Jónsson

Svarthvíta hetjan mín með Dúkkulís-
unum við lag og texta Grétu Sigurjóns-
dóttur. Sérstaklega útsett fyrir Héraðs-
dætur af Magneu Gunnarsdóttur. 

Sí sí fríkar út með Grýlunum: 
Lag Ragnhildur Gísladóttir og texti 
Grýlurnar. 

Ekkert mál með Grýlunum: Lag og 
texti Ragnhildur Gísladóttir. 

Eins og sést af dagskránni geta allir 
fundið eitthvað við sitt hæfi og tilvalið 
að láta ljúfa tóna Héraðsdætra koma 
sér í sumarskap.

Þeir sem veittu styrkjunum viðtöku voru:  Hallveig K. Eiríksdóttir, Jón Hjartars-
son, Jóhanna Hafliðadóttir f.h. Óskars Vistdal og ari Sigurjónsson fyrir hönd 
Sigugeirs Orra. Hér ásamt Helga Gíslasyni, Sigríði Þráinsdóttur og Gunnari 
Helga Gunnarssyni.

Skúli Björn Gunnarsson afhjúpar 
merki Menningarsjóðs Gunnars-
stofnunar

Héraðsdætur á söngleikjatónleikum í haust.



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

RÚ
M

sófinn er í senn glæsilegur og þægilegur. Hann er 
með hand eða rafstýrðum hvíldarstólum í öllum sætum.

Isabella hægindasófi SÓ
FA

R

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

Diva tungusófi

Vandaður horn/tungusófi alklæddur leðri eða tauáklæði.  
Fáanlegur í mörgum litum og útfærslum. 

TRINUS hornsófi

Alklæddur leðri eða í slitsterku tauáklæði. sófinn er fáanlegur 
í fjöldamörgum útfærslum svo sem tveggja, þriggja eða fjögura 
sæta. Öll sæti fáanleg með rafstýrðum skemlum.

ERMES hægindasófi

Glæsilegur og virkilega vandaður svefnsófi frá Ítalíu. Öflugt 
og sterkt svefnstell. Fjölmargir litir og ýmsar stærðir í boði. 
Svefnsófinn hefur virkilega slegið í gegn hér á landi.

Demetra svefnsófi
Góðir hvíldarstólar með háu baki og stillanlegum 
hnakkapúða fyrir auka stuðning. Margir litir í boði.

Ezzy og Mobius hvíldarstólar

Borð- og standlampar
TRIPODE 

Stillanlega rúmið frá Dunlopillo er þægilegt og sterkbyggt 
rafmagnsrúm. Dýnurnar skiptast í sjö svæði úr 18cm 
heilsteyptum Latex kjarna eftir forskrift Dunlopillo.

Dunlopillo Stillanlegt
Rúmin frá Lama í Danmörku eru í senn falleg og vönduð vara. 
Margir möguleikar eru í dýnuvali. Margir litir og stærðir í boði. 
Rúmin eru fáanleg með rafstillingu. 

Lama contenental
Frábær gæði frá Belgíu. Fáanlegt með og án Rafstillingar.
Hægt er að fá Henson Design rúmin í mörgum stærðum, 
efnis og litaútfærslum, á fótum eða með sökkli.

Henson design Brixton

Fallegar og vantaðar hönnunarvörur frá Italíu.
BUGATTI hönnunarvörur

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

Hönnun: Andreas SeegatzHönnun: Andreas Seegatz Hönnun: Virgilio BugattiHönnun: Andreas Seegatz Hönnun: Bugatti Hönnun: Innocent Rifino og Lorenzo ruggieri Hönnun: Andreas Seegatz

Dunlopillo
Gæði frá 
Danmörku

Lama
Gæði frá 
Danmörku

Henson 
Design

Gæði frá 
Belgíu

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

SUMARTILBOÐ

Á VÖLDUM VÖRUM 

Í VERSLUN
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Biðtími eftir greiningu 
barna allt að 12 mánuðir
Biðtími hjá Þroska- og hegð-

unarstöð Heilsugæslu höfuð-
borgar svæðisins eftir greiningu 

á ADHD og skyldum röskunum hjá 
börnum er allt að 12 mánuðir. Nú bíða 
310 börn greiningar og af þeim eru 65 
börn á forgangslista. Biðtími forgangs-
barna er 5–8 mánuðir. Þetta kemur 
meðal annars fram í svari Kristjáns 
Þórs Júlíussonar heilbrigðisráðherra 
við fyrirspurn Páls Vals Björnssonar, 
þingmanns Bjartrar framtíðar. 

Páll Valur spurði ráðherra hversu 
langir biðlistar og biðtími væru eftir 
greiningu á ofvirkni og athyglisbresti 
(ADHD) og skyldum röskunum hjá 
börnum. Ennfremur spurði þingmað-
urinn hvað íslensk stjórnvöld hefðu 
gert til að auka afkastagetu meðferðar- 
og greiningarstöðva, sbr. ábendingu í 
úttekt barnaréttarnefndar Sameinuðu 
þjóðanna frá 2011, varðandi greiningar 
á börnum með ADHD og skyldar rask-
anir. 

Í svari ráðherra segir að frumgreining 
á ofvirkni og athyglisbresti meðal barna 
fari jafnan fram hjá sálfræðingum sem 
starfa hjá sálfræðiþjónustu skóla. Þegar 
úrræði sem ráðlögð hafa verið hafi ekki 
dugað til að koma í veg fyrir þann vanda 
sem er til staðar sé börnum vísað til 
frekari greiningar í Þroska- og hegð-
unarstöð Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins (ÞHS) sem er helsti með-
ferðar- og greiningaraðili vegna ADHD 
og skyldra raskana á Íslandi þegar horft 
er til fjölda barna sem árlega njóta þar 
greiningar- og meðferðarþjónustu. 

Nú eru 310 börn á biðlista hjá Þroska- 
og hegðunarstöðinni eftir nánari grein-
ingu á ADHD og skyldum röskunum 
sem eru t.d. kvíði, tilfinningavandi, 
hegðunarvandi og einhverfurófsein-
kenni. Af þeim 310 börnum sem bíða 
greiningar eru 65 á forgangslista og 245 
á almennum biðlista. Biðtími forgangs-
barna er 5–8 mánuðir og bið barna á 
almennum biðlista er 11–12 mánuðir. 

3 af 456 tilvísunum frá 
Austurlandi
Í svarinu kemur fram að tilvísanir voru 
456 á árinu 2014, þar af voru 368 vegna 
barna á höfuðborgarsvæðinu, 12 frá 
Reykjanesi, 21 frá Vesturlandi, 16 frá 
Vestfjörðum, 3 frá Norðurlandi vestra, 
21 frá Norðurlandi eystra, 3 frá Aust-
urlandi og 12 frá Suðurlandi. 

Á barna- og unglingageðdeild 
(BUGL) er veitt sérfræðiþjónusta 
vegna barna og unglinga með flókinn 
og samsettan geðrænan vanda og/
eða alvarleg geðræn einkenni. Mörg 
börn sem eru í þjónustu á BUGL eru 
með ADHD-greiningu en þá er yfir-
leitt um að ræða flóknari mynd þar 
sem fleiri greiningar koma við sögu 
og vandinn telst orðinn margþættur. 
Tilvísanir vegna barna með samsettan 
vanda (þ.m.t. ADHD og fylgiraskanir) 
og íþyngjandi geðræn einkenni eru 
metnar með tilliti til biðtíma og börn 
með alvarlegustu einkennin komast 
fyrr í þjónustu. Meðalbiðtími er um eitt 
ár. Ef grunur er um alvarlegan vanda, 
svo sem sjálfsvígshættu eða geðrofsein-
kenni, fær barnið þjónustu samdægurs. 

Á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkis-
ins er börnum vísað ef þau glíma einnig 
við þroskaraskanir, einhverfurófsrask-
anir eða hreyfihamlanir. 

Viðbótarstaða sálfræðings 
á ÞHS verður framlengd
Í svari velferðarráðherra við fyrirspurn 
á 140. löggjafarþingi 2011– 2012 (521. 
mál) segir að mikil þróun hafi orðið í 
skimun, greiningu og meðferð vegna 
ADHD og skyldra raskana og þekking 
aukist stöðugt. Klínískar leiðbeiningar 
landlæknis vegna ADHD, Vinnulag við 
greiningu og meðferð athyglisbrests 
með ofvirkni (ADHD), voru gefnar 

út í lok árs 2007 en á árinu 2012 gaf 
embætti landlæknis út endurskoðaðar 
leiðbeiningar í skýrslu undir sama heiti. 
Skýrslan er sambland klínískra leið-
beininga og verklagsreglna og ætluð 
fagfólki sem vinnur við athugun, grein-
ingu og meðferð á ADHD en jafnframt 
er bent á að aðrir geti haft gagn af 
leiðbeiningunum, svo sem einstak-
lingar með ADHD, fjölskyldur þeirra 
og starfsfólk skóla, félagsþjónustu og 
heilbrigðisþjónustu. 

Einni stöðu sálfræðings var bætt 
við tímabundið á ÞHS á árinu 2014 og 
gert er ráð fyrir að sú staða verði fram-
lengd. Í fjárlögum 2013 var samþykkt 
50 milljóna króna viðbótarframlag til 
að standa undir aðgerðaáætlun í þágu 
barna með ADHD-röskun. Einnig er 
gert ráð fyrir að 25 milljóna króna 
framlag á fjárlögum geti nýst í þjón-
ustu við börn með ADHD og skyldar 
raskanir. 

Í drögum að geðheilbrigðisstefnu 
er gert ráð fyrir aðgerðum sem miða 
að því að styrkja börn sem glíma við 
geðrænan vanda og fjölskyldur þeirra. 
Meðal annars er lögð áhersla á að fjölga 
þurfi sálfræðingum í heilsugæslu og 
auka stuðning við foreldra í uppeldis-
hlutverki þeirra. Sams konar áherslur 
er að finna í drögum að fjölskyldu-
stefnu. 

Fréttatilkynning frá  
ADHD samtökunum

Fimleikamót 
á Egilsstöðum
Egilsstaðir fylltust af fimleika-

fólki um helgina þegar um 600 
keppendur víðs vegar að komu 

á vormót Fimleikasambands Íslands 
sem Höttur hélt um helgina. Hvert sem 
litið var mátti sjá flotta fimleikakrakka 
og fylgdarmenn þeirra á rölti um bæ-
inn milli þess sem krakkarnir kepptu á 
mótinu í Íþróttahúsinu á Egilsstöðum. 
Þetta var í þriðja sinn sem mótið var 
haldið á Austurlandi, síðast var það 
fyrir þremur árum síðan, og fylgir því 
mikil vinna að halda svona stórt og 
veglegt mót. Mótið tókst mjög vel og 
voru aðstandendur þess ánægðir og 
þakka veitta aðstoð.

Auður Vala, yfirþjálfari fimleika-
deildar Hattar, var spennt yfir því að 
fá allt þetta fimleikafólk í heimsókn. 
„Í fyrsta lagi skiptir það máli að fá að 
keppa á heimavelli því þar þekkirðu 
aðstöðu og áhöld, það er gaman að 
sýna öðrum keppendum sem við 
mætum 3-4 sinnum á ári hvað við 
eigum og ég held að þetta skipti máli 
fyrir samfélagið að vita hvað við erum 
að gera góða hluti,” sagði hún í viðtali 
við Austurfrétt.

Fimmtíuogþrjú lið frá tólf félögum 
voru skráð til leiks. Keppendurnir 
voru á aldrinum 10-18 ára. Liðin 
koma mislangt að en eftirfarandi lið 
voru skráð til þátttöku: Fimleikadeild 
Leiknis Fáskrúðsfirði, Fimleikadeild 
Sindra á Höfn, Fimleikadeild UMF. 
Selfoss, Fimleikadeild Keflavíkur, 
Bjarkirnar – Fimleikafélagið Björk í 
Hafnarfirði, Fimleikadeild Stjörnunnar 
í Garðabæ, Gerpla í Kópavogi, Fim-
leikadeild Gróttu á Seltjarnarnesi, 
Fimleikadeild Fylkis í Reykjavík, 
Norðlingaholti, Fimleikadeild Fjölnis 
í Reykjavík – Grafarvogi, Fimleika-
deild Aftureldingar í Mosfellsbæ, ÍA 
– Íþróttabandalag Akraness, FIMAK 
– Fimleikafélag Akureyrar og síðast 
en ekki síst Fimleikadeild Hattar á 
Egilsstöðum. Keppendur frá Leikni 
Fáskrúðsfirði tóku þátt í fyrsta sinn 
í Íslandsmóti í hópfimleikum um 
helgina og kepptu því sem gestir.

Mótið hófst með kvöldvöku á föstu-
dagskvöld en svo hófst keppnin strax 
kl. átta á laugardagsmorgun og var 
keppt allan þann dag og fram yfir kl. 
tvö á sunnudag.

Veður var með besta móti og virðist 
ferðalagið austur ekki hafa dregið úr 
þátttöku gestaliðanna því Auður Vala 
sagði að flest liðin sem Höttur væri 
vanur að keppa við hefðu mætt með 
mikinn fjölda og þætti henni vænt 
um það.

Sigurvegarar í hverjum flokki:
5. flokkur: 
1. sæti: Höttur  
2. sæti: Stjarnan 1 
3. sæti:  FIMAK  
4. sæti: Stjarnan 2 
5. sæti: Sindri

4. flokkur A:
1. sæti: Selfoss 1 
2. sæti: Fylkir 1  
3. sæti: Höttur 1 
4. sæti: Stjarnan 1 
5. sæti: Selfoss 2

4. flokkur B: 
1. sæti: Stjarnan 2
2. sæti: Fylkir 2  
3. sæti: Sindri 
4. sæti: Höttur 2 
5. sæti: Afturelding 1

3. flokkur A: 
1. sæti: Stjarnan 1
2. sæti: Selfoss 1 
3. sæti:  Höttur 1  
4. sæti: Stjarnan 3 
5. sæti: Stjarnan 2

3. flokkur B: 
1. sæti: ÍA 1
2. sæti: FIMAK  
3. sæti: Fjölnir 1  
4. sæti: Keflavík 1 
5. sæti: Fylkir 1

2. flokkur MIX:
1. sæti: Höttur
2. sæti:  Gerpla 
3. sæti: Selfoss 

2. flokkur: 
1. sæti: Stjarnan 1

1. flokkur :
1. sæti: Fjölnir 1.fl 
2. sæti: Höttur 1.fl 
3. sæti: Afturelding 1.fl

Deildarmeistarar 2015:
2. flokkur Stjarnan
2. flokkur MIX Gerpla
3. flokkur Stjarnan
4. flokkur Selfoss
KKy Selfoss
KKe Stjarnan

Unnið upp úr frétt af www.aust-
urfrett.is og upplýsingum af www.
fimleikasambandid.is 

Keppendur stilla sér upp á sunnudeginum

Fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins á Seyðisfirði
Fimmtudaginn 14. maí síðast-

liðinn kom fyrsta skemmtiferða-
skip sumarsins til Íslands og hófst 
ferðin með viðkomu á Seyðisfirði. 
Um er að ræða skemmtiferðaskipið 
Amadea frá Phönix Reisen, farþegar 
voru um 600 talsins. Skoðunarferðir 
voru farnar í Skálanes, um bæinn, á 
Borgarfjörð Eystri, Fljótsdalshringinn 
og upp að Hengifossi. Þess má geta 
að þetta er fyrsta koma sumarsins til 
landsins og markar því upphaf ver-
tíðarinnar á landinu. 25 komur er 
áætlaðar til Seyðisfjarðar til viðbótar 
í sumar, sem er nýtt met. Væntanleg 
skip rúma um 17.000 farþega og um 
4000 manns eru samanlagt í áhöfnum 

skipanna. Stærsta skip sumarsins er 
Costa Fortuna en skipið rúmar um 
2700 farþega. Er það stærsta áskorun 
sumarsins á Seyðisfjarðarhöfn. Nú 
hefur heimasíðan  seydisfjordurport.

is verið uppfærð og snjallsímavædd. 
Þar er að finna gjaldskrá, upplýsingar 
um aðstöðu, skipakomur fyrir árið í 
ár og fyrri ár. 

Frétt af www. sfk.is

Skemmtiferðaskip setja sterkan svip á bæinn. 
Mynd af http://www.sfk.is/hofnin/photos/
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Hreinsiburstar fyrir illgresi
á sláttuorf 

Krókheysisvagnar

Vélavagnar Malarvagnar
Sláttuvélar fyrir a�úrtak
eða með armi

Allar tegundir og 
stærðir af burstum

Handsópar

-fyrir sumarið

Hraðahindranir

VÉLAR OG TÆKI

Vélar og tæki 
fyrir þinn rekstur

Miðhrauni 2 - 210 Garðabæ

Sími 480 0444
kt. 600404-2610
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Háskólalestin heim- 
sækir Vopnafjörð
Háskólalestin er lögð af stað í sína árlegu ferð og kom við á Vopnafirði um helgina. 

Háskólalest Háskóla Íslands 
hélt áfram ferð sinni um 
Austur- og Norðausturland 

og heimsótti Vopnafjörð dagana 15. 
og 16. maí. Þar var grunnskólanemum 
á Vopnafirði og í nærsveitum boðið upp 
á valin námskeið í Háskóla unga fólks-
ins og efnt til heljarinnar vísindaveislu 
fyrir alla aldurshópa í Félagsheimilinu 
Miklagarði. 

Háskólalestin lagði í sína árvissu 
ferð um þar síðustu helgi og var vel 
fagnað á fyrsta áfangastaðnum, Höfn 
í Hornafirði, þar sem nemendur í elstu 
bekkkjum Grunnskóla Hornafjarðar 
sóttu fjölbreytt og spennandi námskeið 
í umsjá kennara í Háskólalestinni. 

Leiðin lá svo til Vopnafjarðar og 
föstudaginn 15. maí, tóku kennarar í 
Háskólalestinni að sér kennslu í Vopna-
fjarðarskóla. Þar sóttu hátt í hundrað 
nemendur í 5. -10. bekk úr Grunnskóla 
Borgarfjarðar eystri, Brúarásskóla og 
Vopnafjarðarskóla spennandi námskeið 
í stjörnufræði, vindmyllum og vind-
orku, vísindaheimspeki, efnafræði, 
forritun, japönsku og næringarfræði. 

Laugardaginn 16. maí var svo slegið 
upp vísindaveislu í Félagsheimilinu 
Miklagarði milli kl. 11 og 15. Boðið 
var upp á frábærar tilraunir og óvæntar 
uppgötvanir, furðuspegla og syngjandi 
skál, fræðslu um undraheim Japans, 
leiki, vísindaþrautir og áskoranir, 
stjörnur og sólir, dulafullar efnablöndur, 
vindmyllusmíði, forritun og undratæki 
og mælingar og pælingar svo eitthvað 
sé nefnt. Einnig voru sýningar í hinu 
ævintýralega stjörnutjaldi á 30 mínútna 
fresti í Félagsheimilinu. Voru allir hjart-
anlega velkomnir og aðgangur ókeypis. 

Háskólalestin hefur í ár forystu um 
Norrænu þekkingarlestina svokölluðu 
sem ásamt Biophilia-menntaverkefn-
inu var stór hluti af framlagi Íslands 
á formennskuári þess í Norrænu ráð-
herranefndinni árið 2014. Þau norrænu 
byggðarlög sem taka þátt í verkefninu 
munu á þessu ári útfæra Þekkingar-
lestina í sínu heimalandi að fyrirmynd 
Háskólalestarinnar ásamt því að þróa 
Biophilia-verkefnið frekar, en það á 
rætur sínar í samstarfi Háskóla Íslands 

við tónlistarkonuna Björk Guðmunds-
dóttur og Reykjavíkurborg. Öll norrænu 
ríkin taka virkan þátt í verkefninu auk 
Álandseyja, Færeyja og Grænlands. 

Þetta er fimmta árið í röð sem Há-
skólalestin brunar um landið með fjör 

og fræði fyrir alla aldurshópa en hún 
hefur fengið fádæma góðar viðtökur á 
þeim liðlega 20 stöðum á landsbyggð-
inni sem sóttir hafa verið heim fá árinu 
2011.

Upplýsingar af www.hi.is

6

HVERJIR ER ÞETTA?

Enn höldum við áfram að birta 
myndir úr Ljósmyndasafni Aust-
urlands hjá Héraðsskjalasafni 
Austfirðinga. Næsta mynd er af 
prúðbúnum konum og kemur úr 
mannamyndasafni okkar. 
Engar upplýsingar hafa borist 
um síðustu mynd.
Stefán Már Guðmundsson 
sendi upplýsingar um myndina 
af brúðhjónunum sem birt var 
fyrst í 5. tbl.  Þetta eru Geir Jóns-
son frá Seyðisfirði og Gunnhild-
ur Eiríksdóttir frá Eskifirði. 

Eru upplýsingar frá lesend-
um vel þegnar og er þeim 
sem geta gefið þær bent á 
að hafa samband við Héraðs-
skjalasafnið í síma 471 – 1417 
eða á netfangið: magnhildur@
heraust.is. 

Steinsmiðja Akureyrar • Glerárgötu 36 • S: 466 2800 • sala@minnismerki.is •  www.minnismerki.is
Opnunartímar: Mán. - fim. kl. 13:00-18:00, föst. kl. 13:00-17:00

Frábært úrval af minnismerkjum!

Fagmennska • Gæði • Gott verð • 25 ára reynsla

Hreinkýrin Hengla
Á ferð um austfirska net-

miðla rakst ritstjóri á 
þessa skemmtilegu frétt 

um hreinkýrina Henglu og ferðir 
hennar frá janúar og fram í febrúar 
en Andrés Skúlason sem hefur reglu-
lega ritað pistla um Henglu og birt á 
vef Djúpavogshrepps. Hér er fréttin 
örlítið breytt: 

Hreindýr eru mjög áberandi í 
Djúpavogshreppi, stofninn er stór og 
fyrir liggur samkvæmt talningum að 
hvergi eru dýrin hlutfallslega fleiri en 
einmitt hér í sveitarfélaginu. Þekkt er 
að hreindýrin færa sig niður á láglendi 
þegar herðir að og vetur gengur í 
garð og sækja dýrin þá gjarnan alveg 
niður í byggð og hafa m.a. stórir hópar 
haldið sig hér við þéttbýlið á Djúpa-
vogi á undanförnum árum. 

Náttúrustofa Austurlands vaktar 
hagagöngu hreindýra allan ársins hr-
ing og er nú um þessar mundir unnið 
að sérstakri vöktun hreindýra í Djúpa-
vogshreppi undir stjórn Skarphéðins 
G. Þórissonar, líffræðings og starfs-
manns Náttúrustofu Austurlands. 

Stefnt er á í þessu skyni að koma 
fyrir gps. sendum á þremur hrein-
dýrum og þann 18. janúar síðastliðinn 
komu hreindýraleiðsögumenn hér á 
svæðinu fyrir sendi á fyrsta dýrinu 
sem er hreinkýr. Hefur þessi kýr 
hlotið hið skemmtilega nafn Hengla, 
en dýrið var merkt í Henglavík og ber 
heitið samkvæmt því. Hreindýrið sem 
gengur nú hér um svæðið gefur frá sér 
reglulegar upplýsingar sem nýtast við 
rannsóknir á atferli dýranna. 

Í þeim tilgangi að kynna þetta verk-
efni á svæðinu þá óskaði Andrés eftir 
því við Skarphéðinn G. Þórisson að fá 
að miðla áfram upplýsingum um þetta 
skemmtilega og jafnframt fróðlega 
verkefni og var veitt góðfúslegt leyfi 
fyrir því. 

Að þessu sögðu má sjá feril 
hreinkýrinar Henglu frá því hún 
fékk gps sendinn þann 18. janúar í 
Henglavíkinni til 3. febrúar síðast-
liðinn á myndinni. Þá var Hengla 
stödd á Búlandsdal í landi Teigarhorns 
og hélt sig þar á svæðinu næstu daga. 

Í lok fréttarinnar spyr Andrés 
lesendur hvort áhugi sé fyrir því að 
hann haldi áfram að birta fréttir af 
Henglu og ferðum hennar og hvetur 
lesendur til að smella á like við síðuna. 

Nýjustu fréttir af ferðum Henglu 
þykja benda til þess til að hún sé borin 
undir Hrútabotninum í Búlandsdal, 
en það á þó eftir að fá það staðfest. 

Unnið upp úr fréttum  
af www.djupivogur.is

Ferðir Henglu það sem af er ári. Mynd af www.djupivogur.is.

Vísindaveislan í Miklagarði var vel sótt. 
Myndir af facebooksíðu Háskólalestarinnar.



Eini framleiðandinn á íslenskum markaði sem hefur leyfi til þess að 
merkja framleiðslu sína með gæða stimpli „HARDOX IN MY BODY“. 

Skoflur.is 
gerum verkið léttara 

Íslensk framleiðsla í 33 ár =  þekking og reynsla 

Vélsmiðja Guðmundar hefur um árabil framleitt verkfæri fyrir jarðvinnuvektaka við góðan orðstýr 
undir merkjum skoflur.is. Gríðarlega sérhæfð þekking sem og ástríða fyrir betri lausnum  hafa 
skapað framúrskarandi góða endingu og afkastagóð verkfæri fyrir okkar viðskiptavini. Vélsmiðja 
Guðmundar hefur nú um nokkurt skeið haft leyfi til þess að merkja framleiðslu sína með „HARDOX 
IN MY BODY“  en þessi mikla viðurkenning á verkhæfni sem og gæðum í framleiðslu hefur verið 
eftirsóknarverð fyrir alla fremstu framleiðendur í heimi að fá leyfi til þess að merkja sína 
framleiðslu með.  Þó Vélsmiðja Guðmundar framleiði undir merkjum skoflur.is fyrir Íslendinga sem 
eru með þeim kröfuhörðustu í heimi þegar það kemur að gæðum og þjónustu þá hefur 
framleiðslan einnig notið vaxandi virðingar í Noregi þar sem kröfur um gæði eru síst minni en 
þekkjast hér á landi.  Miklu máli hefur þar skipt einstaklega hæfileikaríkir starfsmenn sem stöðugt 
vinna að betri lausnum og  skila vönduðu verki með hámarks notagildi viðskiptavinarinns að 
leiðarljósi. Nokkuð hefur borið á batnandi verkefnastöðu íslenskra verktaka að undanförnu og má 
það merkja bæði í aukningu á sölu nýrra véla sem og vaxandi eftirspurn eftir endingagóðum og 
vönduðum verkfærum sem henta íslenskum aðstæðum og kröfum um afköst og endingu.   
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Áfangastaðurinn Ísland
Nýverið var haldinn upp-

lýsingafundur í Hörpu í 
Reykjavík þar sem við-

fangsefnið var: Áfangastaðurinn Ís-
land – markaðssetning, viðhorf og 
samstarf. Á fundinum fluttu þau Inga 
Hlín Pálsdóttir, forstöðumaður hjá Ís-
landsstofu, Ólafur Þór Gylfason, fram-
kvæmdastjóri MMR, og Helga Árna-
dóttir, framkvæmdastjóri Samtaka 
ferðaþjónustunnar erindi sem sneru 
á einn eða annan hátt að málefninu 
Ísland sem áfangastaður. Fundarstjóri 
var Þórey Vilhjálmsdóttir, formaður 
Ferðamálaráðs, og kom hún inn á það 
í upphafi að fyrir aðeins rétt um 20 
árum, árið 1994, hefði enginn þekkt 
Ísland. Svo kom hrunið og þá hötuðu 
allir Ísland og í apríl 2010 þá gaus Eyja-
fjallajökull. Maður hefði því haldið að 
enginn hefði áhuga á að heimsækja 
þessa illræmdu þjóð á eldfjallaeyjunni 
í norðri. En íslensk ferðamálayfirvöld 
ákváðu að snúa þróuninni sér í hag. 
Verkefnið Inspired by Iceland fór af 
stað í maí 2010 og Íslandsstofa var 
stofnuð í júlí sama ár. Þróunina síðan 
þá þekkja allir. Ferðamannafjöldinn á 
Íslandi hefur snaraukist. Hótelin eru að 
springa, erfitt er að komast að helstu 
ferðamannastaðir á suðvesturhorninu 
vegna mannfjölda og náttúra Íslands, 
helsta söluvara landsins, liggur undir 
skemmdum. Ferðamannafjöldinn 
hefur ekki aðeins aukist á sumrin 
heldur hefur tekist að lengja ferða-
mannatímann meðal annars með 
verkefninu Ísland allt árið svo nú er 
ekki óalgengt að sjá ferðamenn á vappi 
allan ársins hring. 

Ísland er fyrir upplýsta og 
ævintýragjarna ferðamenn
Í erindi sínu sagði Inga Hlín frá mark-
aðssetningu áfangastaðarins Íslands. 
Hún sagði að tilgangurinn með verk-
efni eins og Ísland allt árið væri verið 
að hvetja ferðamenn til að heimsækja 
Ísland utan háannatíma og auka þar 
með heilsársstörf í ferðaþjónustunni 
og arðsemi hennar. Hún nefndi að 
starfstarf yki slagkraftinn og að það 
væri virkt samstarf við markaðsstofur 
landshlutanna. Að ýmsu er að huga 
þegar landið er markaðssett og nefndi 
hún nokkur atriði í því sambandi. 
Leiðarljósin í markaðssetningu á Ís-
landi eru þau að Ísland sé ekki fyrir 
hvern sem er. Ísland er ekki land fyrir 
þá sem fara þangað sem allir fara. Ís-
land er fyrir ferðalanga sem vilja láta 
koma sér á óvart, ekki fyrir þá sem 
vilja ekki upplifa neitt nýtt. Ísland er 
fyrir þá sem ferðast um heiminn til 
að upplifa eitthvað öðruvísi og snúa 
heim með sögu að segja og leyndarmál 
til að deila. Þótt vetri hætta sögurnar 

frá Íslandi ekki að berast og allt árið 
um kring hefur Ísland að geyma 
leyndarmál fyrir ævintýragjarna og 
upplýsta ferðamenn. Ferðamennirnir 
eru hvattir til að koma til landsins og 
láta heillast af Íslandi og þótt Ísland sé 
ef til vill ekki fyrsta landið sem manni 
dettur í hug að ferðast til þá fullyrða 
þeir hjá Íslandsstofu að Ísland veðri 
fyrsta landið sem maður segi vinum 
sínum frá. 

Ísland er fyrir hin upplýsta ferða-
mann sem hefur verið skilgreindur 
sem maður sem er á aldrinum 20-65 
ára, býr í þéttbýli, með menntun og 
tekjur yfir meðallagi og skoðar fjöl-
miðla og notar net- og snjallsíma meira 
en meðalmaðurinn. Hinn upplýsti 
ferðamaður er ferðamaður sem er til 
í að ferðast á veturna, er opinn fyrir 
nýjungum og sækist eftir áskorunum. 
Hann er einnig tilbúinn til að deila 
upplifunum sínum með öðrum. 

Inga Hlín sagði að við Íslendingar 
hefðum sögu að segja en það væri 
ekki sama hvaða sögu við segðum, 
hver segði sögurnar, hvernig þær væru 
sagðar og hverjum við segðum þær. 
Því væri markaðssetning og samræmd 
skilaboð mikilvæg þegar Ísland væri 
markaðssett. 

Markmið fyrir íslenska ferðaþjón-
ustu fram til ársin 2017 eru meðal 
annars þau að auka meðalneyslu ferða-
manna á Íslandi dag hvern og þar með 
gjaldeyristekjur íslenskrar ferðaþjón-
ustu. Að draga úr árstíðarsveiflu hvers 
landshluta og fjölga ferðamönnum til 
landsins með mismunandi áherslum 
eftir árstíðum. Að auka áhuga ferða-
manna á að koma að vetri til og að 
tryggja að ánægja ferðamanna með för 
sína til Íslands fari aldrei undir 90% 
að meðaltali. 

Mörg verkefni eru í gangi og hefur 
Íslandsstofa meðal annars fengið 
kokkalandsliðið í lið með sér auk þess 
sem áhersla sé lögð á ævintýraferða-
þjónustu og kvikmyndatengda ferða-
þjónustu. Inga Hlín sagði að Reykja-
víkurborg hefði verið mjög dugleg að 
taka þátt í verkefnum Íslandsstofu en 
það mætti virkja landsbyggðina betur. 

Ýmis sértæk verkefni eru í gangi svo 
sem Iceland Naturally verkefni í Norð-
ur-Ameríku sem er ætlað að kynna 
og auka vitund um Ísland auk þess að 
koma íslenskum vörum og þjónustu 
á framfæri. 

Nýjasta verkefnið er askgudmundur 
sem er mennsk leitarvél þar sem 
Guðmundar og Guðmundur af öllu 
landinu, hverjum landshluta, svara 
spurningum ferðamanna sem vilja 
fræðast um Ísland. Askgudmundur 
hefur slegið í gegn á samfélagsmið-
lunum og verkefnið hlotið góða dóma. 

Mikilvægt að gera Ísland 
að mögulegum áfangastað
Á eftir Ingu Hlín kynnti Ólafur Þór 
Gylfason sjóðheitar tölur úr mark-
aðskönnun sem MMR lét gera í 
Danmörku, Frakklandi, Þýskalandi 
og Bretlandi. Það var spurningunum 
ætlað að kanna vitund um áfangastað, 
ferðahegðun og viðhorf til Íslands sam-
anborið við Noreg, Kanada, Finnland 
og Nýja-Sjáland kannað. Tilgangurinn 
með könnuninni var að einangra hópa 
sem væru líklegir til að hafa áhuga á 
vörunni Íslandi. Könnunin leiddi í 
ljós (sem var svo sem vitað áður) að 
ekki eru allir á leið til Íslands, nánar 
tiltekið 62% ferðamanna vilja frekar 
fara á sólarströnd eða ferða sjaldnar 
og þá ekki til Íslands. Það er því mik-
ilvægt að vita hvar hin 38% leynast svo 
hægt sé að beina markaðsherferðum 
að þeim. Eins og fram kom hjá Ingu 
Hlín er það hinn upplýsti ferðamaður 
sem vill koma til Íslands. Það er ferða-
maðurinn sem ferðast oft, vill fræðast 
um land og sögu, er með há laun og 
menntun yfir meðallagi. Þessum hópi 
er svo hægt að skipta í tvennt: Þá sem 
eru eldri og lausir við börn og buru, 
vilja ferðast til óvenjulegra staða og 
utan háannatímans. Þennan hóp er t.d. 
að finna í Danmörku. Hinn helmingur-
inn er meira ævintýralega þenkjandi, á 
börn og er með tekjur yfir meðallagi. 

Fjöldi þeirra sem heimsækja Ísland 
að vetri til fer stækkandi og þegar spurt 
var hversu líklegt það væri að ferðinni 
væri heitið til Íslands á næstunni voru 
28% sem sögðu að það væri hugsanlegt 
en 51% taldi líklegra að farið yrði til 
Noregs. Það er því mikilvægt að gera 
Ísland að mögulegum áfangastað í vit-
und fólks svo því detti í hug að fara 
til Íslands því fjarlægðin virðist ekki 
skipta máli. 

Þegar aðilar voru spurðir hvað 
kæmi fyrst upp í hugann þegar minnst 
væri á Ísland sögðu flestir náttúra, því 
næst eldfjöll og menning og landa-
fræði komu þar á eftir. Ísland skorar 
hins vegar lágt í borgarferðum, hvort 
mikið fæst fyrir peningana og hvort 
hér séu spennandi veitingastaðir. Það 
er því mikilvægt, eins og Íslandsstofa 
er að gera, að fá aðila eins og íslenska 
kokkalandsliðið með í markaðssetn-
inguna. 

Efla þarf samgöngur  
um allt land
Að lokum flutti Helga Árnadóttir 
erindi sem hún nefndi Aukum slag-
kraftinn. Þar talaði hún um mikilvægi 
samstarfs og tiltók verkefnið Ísland 
allt árið sem gott dæmi um slíkt sam-
starfsverkefni. Hún viðurkenndi þó 
að nokkuð langt væri í land með að 

dreifa ferðamönnum jafnt um landið 
en til þess þyrfti meðal annars að efla 
samgöngur um allt land. Hún benti á 
að gott starf væri unnið um allt land en 
nefndi sérstaklega Austurland í þessu 
samhengi þar sem víðtækt samstarf 
hefði farið fram og hefði Austurbrú 
meðal annars komið að því. 

Helga benti á að ferðaþjónustan 
væri orðin ein af undirstöðuatvinnu-
greinum landsins en að við yrðum að 
passa að hún færi ekki fram úr sér og 
dytti úr tísku. Um þessar mundir er 
stefnumótunarvinna í gangi og brátt 
verða niðurstöðurnar kynntar sem og 
tímasett aðgerðaáætlun. Helga nefndi 
að við Íslendingar værum á góðri leið 
en yrðum að hafa skýr markmið. Við 
yrðum að vera sammála um stóru 

myndina og tilbúin til að fórna minni 
hagsmunum fyrir meiri. 

Verkefni eins og Ísland allt árið 
ganga ekki nema allir komi að verkefn-
inu. Eins og áður hefur komið fram hér 
í blaðinu Austurlandi eru samgöngur 
oft erfiðar úti á landi að vetri til og er 
þá Austurland ekki undanskilið. Ekki 
er hægt að treysta á að fjársveltar og 
stundum fáliðaðar björgunarsveitir 
standi í því alla daga, stundum oft á 
dag, að koma ferðamönnum á milli 
staða. Einnig þarf afþreying, söfn og 
áhugaverðir staðir að vera í boði allt 
árið en mikið er um það úti á landi 
að slíkt sé aðeins opið yfir sumartím-
ann. Allir aðilar verða því að koma að 
borðinu til að verkefni eins og Ísland 
allt árið eigi að geta gengið upp. 

Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. 

Steinasafn Petru á Stöðvarfirði er frægt um allan heim.

Um allt ísland eru margir fallegir ferðamannastaðir. Stundum mætti halda að 
þeir væru aðeins á suðvesturhorninu. Hengifoss er einn vinsælasti áfanga-
staðurinn á austurlandi.

Fyrsta samflotið á Austurlandi
Fyrsta „samflotið“ á Austurlandi 

fór fram í Sundlaug Norðfjarðar 
þann 10. maí síðastliðinn. Var 

þessi áhugaverða slökunaraðferð kynnt 
í tengslum við styrktargöngu Göngum 
saman. 

Samflot eða Float byggir á búnaði sér-
staklega gerðum fyrir djúpslökun í vatni. 
Búnaðurinn samanstendur af flothettu 

og fótfloti og er hannaður af Unni Valdísi 
Kristjánsdóttur. 

Notkun á flotbúnaði og samfloti, þar 
sem fleiri koma saman og láta sig fljóta 
á vatni, hefur verið að breiðast hratt út 
sem einföld aðferð fyrir aukna líkamlega 
og andlega vellíðan. 

Fyrsta samflotið á Austurlandi var 
skipulagt í tengslum við styrktargönguna 

Göngum saman í Neskaupstað. Fenginn 
var búnaður fyrir fimm að láni frá fram-
leiðanda og er öllum heimilt að prófa 
búnaðinn næstu daga sér að kostnað-
arlausu, áður en honum verður skilað. 

Milligöngu hafði Hildur Ýr Gísla-
dóttir, námsráðgjafi og einn af skipu-
leggjendum göngunnar í Neskaupstað. 
Í kynningu framleiðanda segir m.a. 

að slökunar og endurnærandi máttur 
vatnsins sé vel þekkt staðreynd. Streitu-
valdandi efni, líkt og adrenalín og korti-
sól, víkja fyrir vellíðunarhormónunum 
endorfíni og beta endorfíni sem er 
verkjastillandi. Við notkun flotbúnað-
arins nái ekkert utanaðkomandi áreiti 
að trufla þann sem flýtur. 

Frétt af www. fjardabyggd.is
Samflot í Sundlaug Norðfjarðar.
  Mynd af www.fjardabyggd.is
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Málþing á Höfn um heilbrigði og öldrun 
Vel heppnað og áhugavert mál-

þing um öldrun og heilbrigði 
var haldið á vegum Sveitar-

félagsins Hornafjarðar og Heilbrigð-
isstofnunar Suðurlands á Hornafirði 
þann 6. maí síðastliðinn. Á vef sveitar-
félagsins er að finna góða samantekt 
Matthildar Ásmundardóttur, fram-
kvæmdastjóra HSU Hornafirði og 
Bryndísar Bjarnason, upplýsinga- og 
gæðastjóra Sveitarfélagsins Horna-
fjarðar, um málþingið og birtist hún 
nú hér. Málþingið var vel sótt en yfir 70 
manns sóttu málþingið á Hótel Höfn. 
Þema málþingsins var staða eldra fólks 
á Íslandi, hvernig hægt er að eldast á 
heilbrigðan hátt. Kynntar voru rann-
sóknir sem sýna fram á mikilvægi 
reglubundinnar hreyfingar og holls 
mataræðis hjá eldra fólki. 

Mörg tvíbýli á Hornafirði
Björn Ingi Jónsson bæjarstjóri setti mál-
þingið og rakti sögu hjúkrunarheimilis 
á Höfn. Sveitarfélagið tók yfir mála-
flokkinn sem reynslusveitarfélag árið 
1996 þegar nýtt hjúkrunarheimili var 
tekið í notkun á Víkurbraut. Frá þeim 
tíma hafa kröfur um aðbúnað breyst 
og ljóst að nú þarf að hefjast handa 
við byggingu við hjúkrunarheimilið. 
Hann fjallaði um skýrslu sem sveitar-
félög á Suðurlandi létu gera um stöðu 
hjúkrunarrýma á Suðurlandi þar sem 
fram kemur að á Hornafirði eru hlut-
fallslega flest tvíbýli á Suðurlandi eða 
53% allra tvíbýla. 

Eldri Íslendingum  
fjölgar hratt
Herdís Gunnarsdóttir forstjóri HSU fór 
yfir sameiningarferli stofnunarinnar en 
þann 1. október 2014 voru heilbrigð-
isstofnanir Suðurlands, Vestmanneyja 
og Suðausturlands sameinaðar form-
lega. Á Suðurlandi eru, hjúkrunar- og 
dvalarrými á tólf stöðum allt frá 50 
rýmum niður í 6 rými á hverjum stað. 

Greindi hún frá að því ekkert hjúkr-
unarheimilanna uppfylli kröfur um 
stærð og aðbúnað hjúkrunarheimila 
sé litið til núverandi viðmið frá júní 
2014. Eldri Íslendingum fjölgar hratt 
en hlutfall 60 ára og eldri er nú 17% 
þjóðarinnar en mun verða 25% eftir 
10 ár sem er 68% fjölgun. Ef ekkert 
breytist þarf að fjölga hjúkrunarrýmum 
á Suðurlandi um 100-200. 

Matthildur Ásmundardóttir fram-
kvæmdastjóri HSU Hornafirði fjall-
aði um málefni eldra fólks í víðu 
samhengi. Hún fór yfir aðbúnað á 
hjúkrunarheimilinu á Hornafirði þar 
sem eru 24 hjúkrunarrými og af þeim 
aðeins 2 einbýli. Einnig fjallaði hún 
um mikilvægi þess að vera með sjúkra-
rými en þau eru 3 á stofnuninni og 
hefur nýtingin verið langt yfir 100% 
á árinu 2014. Matthildur fjallaði um 
mikilvægi þess að virkja aldraða í að 
viðhalda sjálfsbjargargetu með því að 
byggja upp samfélag sem gerir ráð fyrir 
þörfum eldra fólks og skipuleggi um-
hverfi út frá virkni og þátttöku þeirra. 
Fram kom að við rúmlegu á spítala í 
einn dag tapast vöðvastyrkur og það 
tekur tvo daga að byggja hann upp á 
ný. Einnig sagði hún frá rannsókn í 
Hollandi þar sem kom fram að íbúar á 
hjúkrunarheimilum í Hollandi hreyfa 
sig að meðaltali 7 mínútur á dag en 
ráðleggingar hvetja til 30 mínútna 
hreyfingu daglega alla daga vikunnar. 

Silkistefnan
Sólfríður Guðmundsdóttir hjúkr-
unarfræðingur og ráðgjafi, starfar 
með nýja hugmyndafræði sem kallast 
„Silkistefnan“. Tilgangur hennar er 
að gera heilbrigðisþjónusta skilvirk-
ari. Hún gerir ráð fyrir fullkomnu 
flæði heilbrigðisþjónustu með mark-
vissri samvinnu þjónustuþega og sér-
fræðinga fyrir vellíðan miðað við þarfir 
hverju sinni. Unnið er út frá styrkleika 
einstaklinga, ekki verið að vinna með 

sjúkdómavæðingu heldur heilsuvæð-
ingu. Gerð var tilraun með notkun 
stefnunnar með eldra fólki í Kópavogi 
þar sem voru haldnir heilsufundir o. fl. 
með góðum árangri. Hún lagði áherslu 
á að nýta ýmsar tækninýjungar og 
upplýsingatækni og að hafa sérstaka 
hjúkrunarmiðstöð opna fimm daga 
vikunnar þar sem öll heilbrigðisþjón-
usta er samræmd. 

Betri heilbrigðis- 
þjónusta 2013-2017
Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráð-
herra kynnti þá vinnu sem á sér stað 
í ráðuneytinu er varðar málefni eldra 
fólks. Hann er að setja af stað vinnu í 
samstarfi við Samband sveitarfélaga 
um þarfagreiningu í öldrunarmálum 
er það brýnt málefni sem þarf að vinna 
vel til að geta mætt fjölgun eldra fólks 
með aukinni þjónustu og fjármagni. 
Framkvæmdaáætlun um uppbyggingu 
hjúkrunarheimila er í vinnslu og mun 
verða kynnt um mitt þetta ár. Ráðherra 
telur fulla þörf á að bæta aðbúnað hér á 
Hornafirði en fjallaði einnig um gríðar-
lega þörf á fjölgun hjúkrunarrýma 
um land allt. Kristján fjallaði einnig 
um verkefnið „Betri heilbrigðisþjón-
usta 2013-2017“. Hluti af verkefnum 
sem heyra þar undir eru innleiðing 
hreyfiseðla í heilsugæslustöðvar lands-
ins, samtenging sjúkraskrár, skoðun 
og endurmat á greiðsluþátttöku sjúk-
linga í heilbrigðiskerfinu, sameining 
heilbrigðisstofnana, sameiginleg síma-
ráðgjöf um allt land og fleira en hægt 
er að lesa um verkefnið á heimasíðu 
Velferðarráðuneytisins á http: //www. 
velferdarraduneyti.is/betri-heilbrigd-
isthjonusta/almennt. Að lokum sagði 
Kristján mestu tækifæri okkar sem 
þjóðar fólgin í lýðheilsu almennings 
og leiðum til að bæta hana og skiptir 
lífsstíll þar mestu máli. 

Heilsurækt lykill  
að farsælli öldrun 
Janus Guðlaugsson, doktor í íþrótta- 
og heilsufræði, lagði áherslu á leiðir 
að farsælli öldrun í gegnum heilsu-
rækt og heilbrigt mataræðis. Greindi 
hann frá doktorsrannsókn sinni sem 
hann vann með eldra fólki. Markmið 
rannsóknarinnar var meðal annars að 
meta áhrif 6 mánaða fjölþættrar þjálf-
unar og næringarráðgjafar á hreyfi-
færni, líkamssamsetningu, þol, styrk 
og fleira. Niðurstöður rannsóknar-
innar sýndu með óyggjandi hætti að 
lífsgæði eldra fólks jukust með bættri 
hreyfigetu og þoli, auknu sjálfstæði, 
auknum vöðvastyrk og síðast en ekki 
síst dró úr þörf á hjúkrunarrýmum og 

ótímabærri stofnanavist. Ályktun var 
því að fjölþætt heilsurækt og íhlutun-
araðgerðir fyrir eldri aldurshópa getur 
leitt til seinkunar á öldrunarferlinu, 
leikur lykilhlutverk í að draga úr tapi 
á vöðvastyrk, getur snúið hreyfigetu 
til betri vegar þrátt fyrir háan aldur 
og getur orðið til þess að þeir sem eru 
í elsta aldurshópi 80-90 ára finna fyrir 
jákvæðum breytingum. 

Jón Eyjólfur Jónsson öldrunar-
læknir, benti á að Íslendingar lifa nú 
lengur og bendir flest til þess að við 
erum hraustari nú en áður. Jón fjallaði 
um rannsókn sem gerð var á einstak-
lingum í aukinni áhættu á heilabilun. 
Niðurstöður sýndu fram á marktæka 
bætingu á vitrænni getu fólks um 25% 
með fjölþættri íhlutun. Íhlutunin var 
úthalds-, styrktar- og liðleikaþjálfun, 
þjálfun á vitrænni getu, næringarráð-
gjöf og eftirfylgd og félagsþjálfun. 
Niðurstöðurnar eru þær fyrstu sem 
sýna með svo greinilegum hætti fram 
á aukna vitræna getu með fjölþættri 
þjálfun. Niðurstöður voru nýlega birtar 
í netútgáfu en munu birtast í tímaritinu 
Lancet innan skamms. 

Styðja þarf fólk til að  
búa heima sem lengst
Anna Björg Aradóttir sviðstjóri eft-
irlits og gæða hjá Embætti landlæknis 
greindi frá hlutverki embættisins. 
Hlutverk þess er að stuðla að heil-
brigði landsmanna, m.a. með því að 

tryggja gæði heilbrigðisþjónustu, hafa 
eftirlit með þjónustunni og heilbrigð-
isstarfsmönnum, stuðla að öflugu lýð-
heilsustarfi og sinna heilsueflingu allra 
aldurshópa, skipuleggur sóttvarnir, 
safnar og vinnur úr heilbrigðisupp-
lýsingum og veitir stjórnvöldum, fag-
fólki og almenningi ráðgjöf og fræðslu. 
Hún kynnti notkun RAI gæðavísa sem 
eru notaðir til að fylgjast með og þróa 
gæði í umönnun á hjúkrunarheim-
ilum. Anna Björg lagði áherslu á að sátt 
þurfi að myndast um fjölda og skipulag 
hjúkrunarheimila og að fólk eigi ekki 
að koma þangað fyrr en nauðsynlegt 
er. Heimahjúkrun og „öryggisbúseta“ 
eru nauðsynlegir þættir til að styðja 
fólk í að búa á eigin heimili sem lengst. 

Blómlegt starf  
eldri borgara
Haukur Þorvaldsson formaður Fé-
lags eldri Hornfirðinga greindi frá 
starfi félagsins sem er mjög blómlegt. 
Haukur las upp ályktun frá aðalfundi 
félagsins um væntanlega viðbyggingu 
við hjúkrunarheimilis Skjólgarði en 
hann vill halda í gamla nafn heim-
ilisins. Í ályktuninni skorar félagið 
á yfirvöld að beita sér fyrir því að 
sem allra fyrst verði hafist handa við 
hönnun og framkvæmd viðbyggingar 
við núverandi hjúkrunarheimili. Í dag 
þurfa vistmenn að deila þröngum her-
bergjum með öðrum og að það brjóti 
þær viðmiðunarreglur sem Velferð-
arráðuneytið setur. 

Í lok málþings voru pallborðsum-
ræður þar sem spurningum var beint 
til fyrirlesara. Ráðherra var spurður 
um möguleika á endurnýjun á þjón-
ustusamningi um rekstur heilbrigðis-
þjónustu. Kristján taldi mikilvægt að 
semja á ný en samningsaðilinn sé HSU. 
Ráðherra var einnig spurður um hvort 
Hornfirðingar verði á framkvæmda-
lista um uppbyggingu hjúkrunarheim-
ila til ársins 2020. Kristján svaraði því 
að þörf sé á fjölgun hjúkrunarrýma á 
landinu öllu og sem stendur er þörfin 
fyrir fjölgun ríkari en þörf á endur-
bótum. 

Af www. hornafjordur.isNý hjúkrunarheimili eru bæði á Fljótsdalshéraði og í Fjarðabyggð.

Þörf á nýjum hjúkrunarrýmum á Hornafirði



Gæði á
góðu verði

Það besta þarf 
ekki að kosta meira

Jarðvegs
þjöppur

Loftpressur

Steypuvíbratorar

ÁSAFL

Alvöru græjur  í  verkið

þjónusta 
kringum 

landið

Rafstöðvar

Hjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is
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Gengið saman 
á mæðradaginn
Gengið var á 15 stöðum um 

allt land; Borgarnes, Stykkis-
hólmur, Patreksfjörður, Ísa-

fjörður, Hvammstangi, Siglufjörður, 
Akureyri, Vopnafjörður, Egilsstaðir, 
Neskaupstaður, Fáskrúðsfjörður, 
Höfn, Vestmannaeyjar og Höfn auk 
Reykjavíkur. 

Styrktarfélagið Göngum saman 
hefur það að markmiði að styrkja 
grunnrannsóknir á brjóstakrabba-
meini. Félagið leggur áherslu á 
mikilvægi hreyfingar bæði til 

heilsueflingar og til að afla fjár í 
styrktarsjóðinn. 

JÖR hefur hannað boli og buff 
sem verða seldir á mæðradaginn 
um allt land. Allur ágóði mun renna 
til félagsins Göngum saman. Félagið 
hefur frá stofnun þess veitt um 50 
milljónum króna til grunnrannsókna 
á brjóstakrabbameini. Göngum 
saman er grasrótarfélag þar sem allir 
gefa vinnu sína. 

Upplýsingar af www.fjardabyggd.is  
og www.gongumsaman.is 

Konur gengu saman í Neskaupstað í tilefni mæðradagsins. Hér má sjá hluta 
hópsins, sem taldi um 80 til 90 þátttakendur.  Mynd af www.fjardabyggd.is

Halldór Ásgrímsson látinn
Halldór Ásgrímsson, fyrrver-

andi forsætisráðherra og for-
maður Framsóknarflokksins, 

lést á gjörgæsludeild Landspítalans 18. 
maí síðastliðinn, 67 ára að aldri. 

Halldór fæddist á Vopnafirði hinn 
8. september árið 1947. Foreldrar hans 
voru Ásgrímur Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri á Höfn í Hornafirði, og 
Guðrún Ingólfsdóttir húsfreyja. Hall-
dór lauk prófi við Samvinnuskólann 
árið 1965 og varð löggiltur endurskoð-
andi árið 1970. Sótti hann framhalds-
nám í verslunarháskólana í Björgvin 
og Kaupmannahöfn frá 1971 til 1973. 

Halldór var lektor við viðskiptadeild 
Háskóla Íslands á árunum 1973 til 1975 
og sat á Alþingi 1974 til 1978 og aftur 
frá 1979 til 2006, eða í samanlagt 31 ár. 

Hann var varaformaður Fram-
sóknarflokksins frá 1980 til 1994 og 
formaður frá 1994 til 2006. Halldór 
gegndi ráðherraembætti í samtals 19 
ár. Hann var sjávarútvegsráðherra frá 
því í maí 1983 fram í apríl árið 1991 
en á þeim árum gegndi hann einnig 

tímabundið störfum samstarfsráðherra 
Norðu landa og dóms- og kirkjumála-
ráðherra. 

Í maímánuði árið 1995 var hann 
skipaður utanríkisráðherra og sam-
starfsráðherra Norðurlandanna. 
Fyrrnefnda embættinu gegndi hann 
til ársins 2004 en því síðarnefnda til 
ársins 1999. 

Hann fór einnig með landbúnað-
arráðuneytið og umhverfisráðuneytið 
vorið 1999 auk þess sem hann fór með 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðu-
neytið í janúar og febrúar árið 2001 
í forföllum Ingibjargar Pálmadóttur. 

Halldór var skipaður forsætisráð-
herra hinn 15. september árið 2004 
og gegndi hann því embætti allt fram 
til júnímánaðar árið 2006 þegar hann 
ákvað að draga sig út úr stjórnmálum. 

Auk framantalinna embætta var 
Halldór um skeið formaður banka-
ráðs Seðlabanka Íslands og sat í ýmsum 
nefndum á vegum Alþingis. 

Hann tók við stöðu fram-
kvæmdastjóra Norrænu ráðherra-

nefndarinnar hinn 1. janúar 2007 og 
gengdi því starfi fram í mars 2013. 

Halldór lætur eftir sig eiginkonu, 
Sigurjónu Sigurðardóttur læknaritara, 
og þrjár uppkomnar dætur, þær Helgu, 
Guðrúnu Lind og Írisi Huld, auk 
barnabarna og barnabarnabarna.

Frétt af mbl.is

Halldór Ásgrímsson. 
 Mynd af www.mbl.is Ægistjörn hlaut 

flest atkvæði
Sjötti bekkur Grunnskóla 

Reyðarfjarðar afhenti Jens 
Garðari Helgasyni, formanni 

bæjarráðs, úrslit í nafnasamkeppni 
sem bekkurinn efndi til um nafn á 
litlu tjörninni næst Andapollinum. 

Í bréfi frá bekknum til bæjar-
stjórnar Fjarðabyggðar kemur 
fram að nemendur gangi oft inn 
að Andaplli þar sem fylgst er með 
lífríki tjarnanna. Í þessum ferðum 
hafi það vakið athygli þeirra að 
nafn vantaði á þá tjörn sem er nær 
sjónum. 

Var því gengist fyrir nafna-
samkeppni og kaus bekkurinn síðan 

á milli 12 tillagna. Heitið Ægistjörn 
var hlutskapast og leggur bekkurinn 
til að tjörnin fái framvegis það heiti. 
Heitið vísar til Ægisgötu, sem liggur 
meðfram sjávarsíðu bæjarins. 

Jens Garðar hrósaði bekknum 
fyrir skelegga framgöngu og hét 
því mæla með tillögunni á næsta 
fundi bæjarráðs. 

Nöfnin sem kosið var um voru: 
Fuglavað, Leirutjörn, Fuglatjörn, 
Andapollur Junior, Andaleirur, 
Sílapollur, Pósthústjörn, Ægistjörn, 
Súper Swag tjörn, Vaðfuglatjörn, 
Andavatn og Fuglavatn. 

Frétt af www. fjardabyggd.is

Hér má sjá 6. bekk grunnskólans á Reyðarfirði ásamt Jens Garðari, Þoroddi 
Helgasyni, fræðslustjóra og Gunnari Jónssyni, bæjarritara Fjarðabyggðar.

Stuldur á lénum torveldaður
ISNIC vill gjarnan koma á fram-

færi tilkynningu um mikilvæga 
breytingu sem felur í sér aukið 

skráningaröryggi .is léna og setur um 
leið auknar skyldur á herðar rétthöfum 
.is-léna. Breytingin hefur þegar tekið 
gildi. 

Breytingin felst í því að nú hefur 
rétthafinn (eigandi léns) fengið sér-
stakan aðgang (NIC auðkenni) að 

skráningarkerfi ISNIC – til viðbótar 
við aðganginn sem aðeins svokall-
aður „tengiliður rétthafa“ hefur haft 
til þessa. Hingað til hefur aðeins 
tengiliður rétthafa (oftast rétthafinn 
sjálfur, eða umboðsmaður hans) getað 
umskráð lén. Sé rétthafinn með skráð 
netfang hjá ISNIC þarf eftirleiðis einnig 
samþykki hans fyrir umskráningu léns 
yfir á nýjan rétthafa. Breytingin leggur 

meiri skyldur á herðar rétthöfum 
(eigendum) léna um leið og hún gerir 
umskráningu léns án þeirra vitundar 
torveldari og þar með einnig stuld 
á lénum. Með því að fletta léni upp 
í Whois skrá ISNIC má sjá notenda-
nöfn (NIC auðkenni) tengiliða allra 
.is-léna, þ.m.t. notendanafn rétthafans. 
Allt að fimm NIC-auðkenni geta tengst 
einu léni. 

Auglýsingasíminn 
er 578 1190



 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

ERUM MEÐ 

UMBOÐ Á 

MILWAUKEE 

Á AUSTURLANDI
Verðum með Milwaukee 
bílinn við AB varahluti á 
Egilsstöðum: 

þriðjudaginn 26. maí 
frá kl. 14:00 -18:00



AUÐVELDARI
GERÐU VINNUNA 

CITROËN SENDIBÍLAR.
HAGKVÆMIR, ÁREIÐANLEGIR OG Á GÓÐU VERÐI.

Citroën Nemo
2.550.000 kr. m. VSK
2.056.452 kr. án VSK

Citroën Berlingo 
2.950.000 kr. m. VSK
2.379.032 kr. án VSK

Citroën Jumpy
3.890.000 kr. m. VSK
3.137.097 kr. án VSK 
NÝR Á ÍSLANDI
KYNNTU ÞÉR FRÁBÆRA VIÐBÓT VIÐ STERKA 
SENDIBÍLALÍNU CITROËN.

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

Brimborg er stærst í sölu atvinnubíla á Íslandi.  
Veldu traust umboð með einstöku þjónustuframboði fyrir bíla- og tækjaflota.

15ára afmæli  
Citroënhjá Brimborg

Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16 
Brimborg  Reykjavík:  Bíldshöfða   8,  sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

   Skoðaðu
citroen.is

Citroen_3Sendibilar_auðveldari_5x19_20150421_Draft2.indd   1 4.5.2015   17:17:51
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Alcoa Fjarðaál í stuttu máli 
Álver Alcoa Fjarðaáls á Reyðar-

firði er stærsta álver landsins. 
Hjá Fjarðaáli eru árlega fram-

leidd um 344 þúsund tonn af hreinu 
gæðaáli og álblöndum. 

Álið frá Fjarðaáli er aðallega notað 
til framleiðslu á vörum fyrir bygginga- 
og samgönguiðnað svo sem við fram-
leiðslu á bílum, flugvélum, járnbraut-
arlestum og geimferjum, en auk þess er 
álið frá Fjarðaáli notað til framleiðslu á 
álfelgum og háspennustrengjum. Ekk-
ert annað iðnfyrirtæki landsins flytur 
út meira vörumagn. 

Árið 2014 nam verðmæti útflutnings 
frá Fjarðaáli 92 milljörðum íslenskra 
króna, eða um 7,7 milljörðum króna á 
mánuði. Um 31% af útflutningstekjum 
fyrirtækisins, eða um 28 milljarðar 
króna, urðu eftir í landinu í formi op-
inberra gjalda, launa, innkaupa á vöru 
og þjónustu frá innlendum birgjum, 
auk samfélagsstyrkja. 

Um 20% starfsmanna  
álversins konur 
Starfsmenn Fjarðaáls voru um 470 á 
árinu 2014. Þar af eru konur um 20% 
starfsmanna sem er hæsta hlutfall 
sem þekkist innan álvera Alcoa. Um 
92% starfsmanna eru íslenskir ríkis-
borgarar. Um 95% starfsmanna eiga 
lögheimili í nærliggjandi byggðar-

lögum, þar af um 58% í Fjarðabyggð 
og 31% á Fljótsdalshéraði. Tæp 5% 
starfsmanna eiga lögheimili utan 
Austurlands. 

Samtals vinna um 400 manns á 
vegum annarra fyrirtækja í álver-
inu eða á álverssvæðinu. Þetta fólk 
starfar m.a. við rekstur mötuneytis, 
verkfræðihönnun og framkvæmd 
fjárfestingaverkefna, starfsmanna-
akstur, innkaup og lagarhald á rekstr-
arvörum og varahlutum, við vélsmíði 
og viðhald, hafnarstarfsemi og vöru-
flutninga svo eitthvað sé nefnt. Alls 
hafa því tæplega 900 manns atvinnu á 
álverssvæðinu við Reyðarfjörð. 

Fjarðaál greiddi um 5 milljarða 
króna í laun og launatengd gjöld árið 
2014. Meðalárslaun voru um 8,2 millj-
ónir króna. 

Stóriðjuskóli Alcoa  
Fjarðaáls 
Á árinu 2014 stunduðu 50 starfsmenn 
nám í Stóriðjuskóla Alcoa Fjarðaáls, 
en hann er samstarfsverkefni Austur-
brúar, Verkmenntaskóla Austurlands 
og Fjarðaáls. Stóriðjuskólinn gegnir 
mikilvægu hlutverki í kennslu og 
tileinkun strangra gilda Alcoa í um-
hverfis-, heilbrigðis- og öryggismálum 
sem krefjast þess að unnið sé í sam-
ræmi við gildandi verkferla á hverri 

starfsstöð. Starfsmenn eiga kost á allt 
að sjö anna námi meðfram störfum 
sínum hjá fyrirtækinu. Skólinn gefur 
starfsmönnum kost á að eflast og þró-
ast í starfi og þar sem námið er metið 
til eininga í framhaldsskóla getur það 
orðið hvati að áframhaldandi námi. 

Fjölbreytt samfélags- 
verkefni styrkt
Á árinu 2014 greiddi Fjarðaál 1,5 millj-
arða króna í opinber gjöld til ríkisins 
og sveitarfélagsins Fjarðabyggðar. 
Starfsfólk Fjarðaáls greiddi á árinu 

um 1,4 milljarða króna í tekjuskatt og 
útsvar til ríkis og sveitarfélaga. 

Alcoa Fjarðaál og Alcoa Foundation 
vörðu um 147 milljónum króna til að 
styðja við bakið á fjölbreyttum samfé-
lagsverkefnum hér á landi á árinu 2014. 
Frá árinu 2003 hefur rúmum einum 
milljarði króna veirð varið í þessu skyni 
í landinu, fyrst og fremst til samfélags-
mála á Austurlandi. Alcoa Fjarðaál er 
til dæmis einn helsti bakhjarl Vina 
Vatnajökuls, hollvinasamtaka Vatna-
jökulsþjóðgarðs. 

Upplýsingar frá Alcoa Fjarðaáli.

Grunnmynd af Fjarðaáli.  Mynd af www.alcoa.is

Venus NS 
á leiðinni 
heim
Hið nýja og glæsilega upp-

sjávarveiðiskip HB Granda, 
Venus NS 150, er væntanlegt til 
heimahafnar á Vopnafirði eftir hvíta-
sunnu. Skipið hélt frá Tyrkalandi í 
síðustu viku, þar sem það var smíðað 
og er gert ráð fyrir því að heimsigl-
ingin taki 12 daga. 

„Mér líst vel á skipið. Annað er 
ekki hægt. Allt við þetta skip er mun 
stærra, rýmra og betra en við eigum 
að venjast,“ sagði Guðlaugur Jóns-
son, skipstjóri á Venusi, er rætt var 
við hann í gærkvöldi. 

Farið var í tvær reynslusiglingar 
ytra og reyndist skipið og allur 
búnaður afar vel að sögn Guðlaugs. 
Hann mun sjá um að sigla Venusi 
heim til Vopnafjarðar og eftir kom-
una þangað verður íbúum hreppsins 
og öðrum gestum boðið að skoða 
skipið. 

Frétt af www. hbgrandi.is

Venus NS 150 í Tyrklandi. 
 Mynd/HB Grandi.

Auglýsingasíminn er 578 1190 - Netfang: auglysingar@fotspor.is



MAREL VINNSLUTÆKNI
Nýtt og spennandi eins árs nám með 
mikla starfsmöguleika við vél- og 
hugbúnað frá Marel.

Inntökuskilyrði: Hafa lokið námi í Fisktækni eða 
sambærilegu námi. Mat á reynslu og þekkingu úr 
sjávarútvegi getur einnig gilt sem inntökuskilyrði.

Námsárinu er skipt í fagbóklegar greinar og 
vinnustaðanám undir leiðsögn tilsjónarmanns.

Nám í Marel vinnslutækni er samstarfsverkefni 
Fisktækniskólans og Marel.

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu skólans  
www.fiskt.is eða hjá starfsmönnum Fisktækniskóla 
Íslands í síma 412 5966.

MIKLIR FRAMTÍÐARMÖGULEIKAR Í STARFI.
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Mikil verðmætasköpun í 
íslenskum orkuiðnaði
Íslensk álver keyptu vörur og þjón-

ustu fyrir 25 milljarða í fyrra af yfir 
700 innlendum fyrirtækjum. Ál-

verin framleiddu 850 þúsund tonn af 
áli og alls námu útflutningsverðmætin 
227 milljörðum. Þetta kom fram í máli 
Ragnars Guðmundssonar stjórnarfor-
manns Samáls, Samtaka álframleið-
enda, á ársfundi samtakanna þriðju-
daginn 28. febrúar síðastliðinn. 

Ragnar gerði að umtalsefni gríðar-
lega verðmætasköpun í íslenskum 
orkuiðnaði. Hann sagði að miðað við 
markaðsvirði og aflahlutdeild eina 
skráða sjávarútvegsfyrirtækisins, þá 
mætti lauslega áætla að verðmæti ís-
lenskra sjávarútvegsfyrirtækja væri 
um 600 milljarðar. Ef horft væri til 
orkufyrirtækja væru þau um 500 til 
800 milljarða virði. Þau væru hinsvegar 

að 95% hluta í eigu ríkis og borgar. 
Ragnar dró fram að innan fárra ára 
yrði Landsvirkjun fært að greiða yfir 30 
milljarða á hverju ári í arð til íslensku 
þjóðarinnar. 

Ragnar dró fram að sjávarúvegur 
hefði verið ein helsta stoð gjaldeyris-
öflunar fyrir 25 árum, en þá var sjáv-
arútvegur með um 75% af vöruútflutn-
ingi frá Íslandi og iðnaður um 20%. 
Nú stæðu áliðnaður og sjávarútvegur 
hinsvegar jafnfætis, iðnaður með yfir 
50% af vöruútflutningi frá Íslandi en 
sjávarútvegur rúm 40%. Þá sagði hann 
jákvætt hversu mikill vöxtur hefði verið 
í ferðaþjónustu á undanförnum árum. 

„Styrkleikar okkar sem samfélags 
til aukinnar atvinnusóknar og upp-
byggingar liggja einkum á þremur 
sviðum: Sjávarútvegi, ferðamennsku, 
og grænum orkuiðnaði,“ sagði hann. 
„Þetta eru meginstoðirnar og upp-
bygging þeirra getur og á að fara 

saman. Þetta eru styrkar stoðir sem 
framþróun, nýsköpun og sprotastarf 
byggir á. Grunnforsendan er alltaf öfl-
ugir grunnatvinnuvegir.“

Framfarir á sviði tækni, 
vísinda og nýsköpunar
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra 
gerði einnig að umtalsefni þá miklu 
uppbyggingu í orkuiðnaði sem orðið 
hefði á síðustu 50 árum, en þá var 
Landsvirkjun stofnuð um Búrfells-
virkjun sem reist var samhliða álver-
inu í Straumsvík. „Ál- og orkuiðnað-
urinn hefur á tæpri hálfri öld treyst 
grundvöll íslensks efnahagslífs svo 
um munar, gert verðmætasköpunina 
fjölbreyttari, gert okkur betur kleift að 
kljást við sveiflur í efnahagslífinu og 
opnað á frekari tækifæri til framfara 
á sviði tækni, vísinda og nýsköpunar 
almennt,“ sagði Bjarni í ræðu sinni. 

Hann sagði álfyrirtækin í fremstu 
röð á sviði öryggis- og umhverfismála 
og benti á að losun gróðurhúsaloft-
tegunda fyrir hvert framleitt tonn 
hefði dregist saman um 75% frá 1990. 
„Álfyrirtækin hafa lagt út í mikla fjár-
festingu til að ná þessum árangri og þar 
gegnir íslenskt hugvit og verkþekking 
veigamiklu hlutverki.“

Þá sagði Bjarni stofnun álklasans á 
síðasta ári og aukið samstarf við há-
skólasamfélagið, til að stuðla að frekari 
rannsóknum og tækniþróun, mjög já-
kvætt skref í átt að frekari framþróun 
í greininni. „Það stuðlar að aukinni 
framlegð og frekari samkeppnishæfni 
og mun til langs tíma skila þjóðarbúinu 
enn frekari ávinningi.“ 

Íslenskt ál dregur úr losun 
gróðurhúsalofttegunda
Þröstur Guðmundsson PhD og fram-
kvæmdastjóri álsviðs HRV kynnti út-
reikninga sem sýndu að heildarlosun 
frá íslenskum álverum væri sexfalt 
minni en sambærilegra álvera sem reist 
hefðu verið í Mið-Austurlöndum og 
knúin væru af gasorku. Þá væri hún 
tífalt minni á Íslandi en frá álverum 
sem knúin væru með kolaorku í Kína. 

Þröstur benti á að um 70% af öllu 
áli sem framleitt væri á Íslandi færi 
í samgöngutæki í Evrópu. Þar sem 
ál væri léttur málmur, þá drægi það 
mikið úr losun gróðurhúsalofttegunda 
í samgöngum. Sparnaðurinn væri tvö-
falt meiri en sem næmi losuninni við 
frumframleiðslu álsins hér á landi. Ef 
tekið væri með í myndina að ál má 
endurvinna nær endalaust og að ál sem 
færi í samgöngutæki væri nýtt aftur og 
aftur, þá mætti reikna með að sparnað-
urinn í losun væri sextánfaldur á við 
losunina sem yrði við frumframleiðslu 
álsins hér á landi. 

Vöruþróun og rannsóknir 
í flugvélaframleiðslu
Daniel Goodman markaðsstjóri Alcoa 
í flugsamgöngum flutti líflegt erindi 
um sem bar yfirskriftina „Aerospace 
Aluminium: The Empire Strikes 
Back“ þar sem hann ræddi framtíð 
áls í flugi. Fyrir fáeinum árum kynnti 
flugvélaframleiðandinn Boeing þot-
una Dreamliner til sögunnar, en 
einungis 20% hennar eru úr áli og 
var hún engu að síður sögð 20% létt-
ari en fyrirrennarar hennar. Töldu 
sumir að það markaði endalok áls í 
farþegaflugi. 

Þær spár hafa ekki gengið eftir og 
sagði Goodman ástæðuna tvíþætta, 
annarsvegar hefðu önnur efni ekki 
staðið undir væntingum og hinsvegar 
hefðu álframleiðendur brugðist við 
með vöruþróun, rannsóknum og 
nýsköpun, sem ylli því að þotur sem 
væru að uppistöðu til úr áli væru enn 
þær léttustu á markaðnum, auk þess 
sem umsjónar- og rekstrarkostnaður 
væri lægstur á þeim vélum. Ál yrði 
því að minnsta kosti um fyrirsjáan-
lega framtíð sá efniviður sem flug-
vélaframleiðendur byggðu á. 

Stoð í áli hjá Össuri
Loks ræddu vöruhönnuðirnir María 
G. Sveinbjörnsdóttir og Bjarni Andr-
ésson notkun áls í stoðtækjum Öss-
urar, en þar gegnir ál veigamiklu hlut-
verki, meðal annars vegna léttleika 
síns og styrkleika. Í erindinu kom 
fram að Össur notar 80 tonn af áli, 
sem á ári hérlendis sem svarar til 13,5 
km af stöngum. Össur rekur eitt full-
komnasta renniverkstæði á Norður-
löndum á Grjóthálsi og fæturnir frá 
Össuri hafa verið notaðir í krefjandi 
aðstæðum, svo sem við klífa Kil-
imanjaro hæsta fjall Afríku, göngu 
á Suðurskautinu og brimbrettaiðkun 
í Hawaii. 

Samhliða ársfundinum sem bar 
yfirskriftina „Stoð í áli“ var sett upp 
sýning á stoðtækjum frá Össuri þar 
sem fundargestir gátu skoðað stoð-
tæki, auk þess sem þeir gátu prófað að 
ganga á stoðfótum frá Össuri. 

Ólafur Teitur Guðnason fram-
kvæmdastjóri samskiptasviðs Rio 
Tinto Alcan var fundarstjóri og 
kynnti meðal annars myndskeið um 
hönnun verðlaunagrips í Söngkeppni 
framhaldsskólanna. Garðar Eyjólfsson 
hannaði gripinn og er hann búinn til í 
Málmsteypunni Hellu úr dósum sem 
safnað var í framhaldsskólum. Það 
má því segja að framhaldsskólanemar 
sjálfir hafi lagt til efniviðinn í gripinn, 
en hátt í 90% af drykkjardósum á Ís-
landi eru endurunnar.

Frétt af www.alcoa.is

Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, sagði álfyrirtækin í fremstu röð á sviði 
öryggis- og umhverfismála.  Mynd af www.alcoa.is

LISTHÖNNUNARDEILD
GRAFÍSK HÖNNUN

Í grafískri hönnun er lögð áhersla á tækniþekkingu og frumlega framsetningu 
hugmynda. Á þremur árum öðlast nemendur yfirgripsmikla þekkingu og 
þjálfun í faginu, sem gerir þá hæfa til að fást við krefjandi verkefni á sviði 
hönnunar fyrir prentmiðla og margmiðlun. 
Námseiningar: 180

FAGURLISTADEILD
FRJÁLS MYNDLIST

Námið í Fagurlistadeild er fjölþætt, þriggja ára sérhæft nám sem veitir 
starfsmenntun í frjálsri myndlist. Nemendur fá nauðsynlega þjálfun og tilsögn 
sem gerir þá hæfari til að takast á við ólík viðfangsefni og fjölbreyttar aðferðir 
í listsköpun sinni.
Námseiningar: 180

MYNDLIST - HÖNNUN - ARKITEKTÚR
FORNÁM

Alhliða undirbúningur fyrir nám í hönnun og listum. Listrænn og tæknilegur 
undirbúningur fyrir framhaldsnám á sviði myndlistar, hönnunar og arkitektúrs. 
Myndlistaskólinn á Akureyri býður upp á hnitmiðað 72ja eininga heildstætt 
nám í sjónlistum.

Umsóknarfrestur er til 5. júní 2015

auglýsir inntöku nýrra nemenda fyrir skólaárið 2015-2016

WWW.MYNDAK.IS

462 4958 · Kaupvangsstræti 16 · Pósthólf 39 · 602 Akureyri



 FJÓRAR HAGNÝTAR NÁMSBRAUTIR

Fisktækniskóli Íslands 
býður upp á fjölbreytt 
nám í sjávarútvegi á 
framhaldsskólastigi. 
Námið er hagnýtt tveggja 
ára nám sem er byggt 
upp sem önnur hver önn í 
skóla og hin á vinnustað. 
Nemendur geta valið sér 
námsleiðir í sjómennsku, 
fiskvinnslu og fiskeldi.
Verkefni og vinnustaðir 
eru valdir með hliðsjón af 
áhuga hvers og eins.

Nám í skóla - nám á vinnustað 

 Víkurbraut 56  240 Grindavík,  info@fiskt.is 

FISKTÆKNI  
Tveggja ára hagnýtt framhaldsskólanám til starfa í 
sjávarútvegi og fiskeldi.
Inntökuskilyrði:  Grunnskólapróf.
Á Fisktæknibraut er hægt að velja þrjár línur:
Sjómennska/veiðar - Fiskvinnsla- Fiskeldi
Hvert námsár skiptist í eina önn í skóla og eina á vinnustað 
undir leiðsögn tilsjónamanns (72 ein). 

MAREL VINNSLUTÆKNI
Eins árs nám við vélar og hugbúnað frá Marel.
Inntökuskilyrði: 
Hafa lokið námi í Fisktækni eða sambærilegu námi. 
Námsárið skiptist í fagbóklegar greinar og vinnustaðanám undir 
leiðsögn tilsjónamanns (36 ein).

GÆÐASTJÓRN 
Eins árs nám í gæðstjórnun. 
Inntökuskilyrði: 
Hafa lokið námi í Fisktækni eða sambærilegu námi. 
Námsárið skiptist í fagbóklegar greinar og vinnustaðanám undir 
leiðsögn tilsjónamanns (36 ein).

NETAGERÐ  
Þriggja ára iðnnám með mikla starfsmöguleika til starfa við 
veiðarfæragerð (48 ein).

Spennandi blanda bóklegs og verklegs náms sem gefur mikla 
starfsmöguleika eða til frekari menntunnar. 

Nánari upplýsingar hjá 
starfsmönnum Fisktækniskóla 
Íslands  í síma 412-5966 eða á 
www.fiskt.is 
Skólaakstur 
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Njóttu Eurovision 
                       í bestu gæðum

Byltingarkenndu SUHD tækin hafa fengið umsagnir eins og 
að aðrar eins framfarir í myndgæðum hafa ekki sést í nokkur 
ár. Komdu við í verslun okkar og sjáðu með eigin augum.

“The biggest leap forward in picture quality we’ve seen in years.”
- Trusted Reviews (UK)

Samsung  JS9505 / JS9005 / JS8505

Nýju JU6675 tækin komin. 
4K skjár með 1300 PQI.

40” verð: 194.900,- 
48” verð: 239.900,-
55” verð: 319.900,-

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038egilsbraut 6 · neskaupsstað · sími 477 1900


