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Fagmennska • Gæði • Gott verð • 25 ára reynsla

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!

Varmadælur
Besta loft í loft dæla 

sem SP í Svíþjóð 
hefur prófað

Hvammsdal 4, 190 Vogar. Sími: 546 9500 
Gsm: 892 8030. www.lofttaekni.is

INVERTER SYSTEM

Sparnaðar 
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BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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Hlýindi í vændum? 
Eftir ískaldan maí þar sem Aust-

firðingar fengu nóg af snjó, slyddu 
og ófærð virðist eitthvað vera 

að hlýna. Útlit er fyrir að þjóðhátíðar-
dagurinn og hátíðarhöld honum tengd 

fari ágætlega fram utandyra og að óþarfi 
verði að færa herlegheitin inn í næsta 
íþróttamannvirki. Það er einnig vonandi 
að kuldaskeiðið hafi ekki haft of mikil 
áhrif á fuglana og að þeir geti komið upp 

ungum sínum óáreittir. Ísland er auglýst 
sem ferðamannaland allt árið en erfitt 
getur verið fyrir erlenda ferðamenn að 
komast leiðar sinnar í snjó og hálku. Nú 
mega þeir aftur á móti fara að koma og 
njóta þess sem Austurland, og landið allt, 
hefur upp á að bjóða. 
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Bláfáninn afhentur á Borgarfirði
Á sjómannadaginn fékk höfnin á 

Borgarfirði eystri umhverfis-
viðurkenninguna Bláfánann 

afhentan í þrettánda sinn. Afhendingin 
fór fram á höfninni, á milli messu og 
siglingar. Verkefnisstjóri Bláfánans á 
Íslandi, Salome Hallfreðsdóttir, afhenti 
Bláfánann fyrir hönd Landverndar. 

Að hljóta slíka umhverfisviðurkenn-
ingu er jákvætt og gott fyrir samfélagið, 
ekki bara fyrir Borgarfjörð eystri heldur 
líka fyrir allt Austurland. Að sögn Sal-

ome er það sæmandi fiskveiðiþjóð og 
ferðamannalandi að gera kröfur um 
framúrskarandi umhverfisstjórnun við 
hafnir og strendur landsins og er Blá-
fáninn öflugt tæki til að stuðla að því. 

Bláfáninn umhverfisviður-
kenning
Bláfáninn er alþjóðleg umhverfis-
viðurkenning sem veitt er smábáta-
höfnum og baðströndum og er út-
breiddasta umhverfisviðurkenning 

sinnar tegundar í heiminum. Yfir 4.000 
baðstrendur og smábátahafnir flagga 
fánanum í 49 löndum um heim allan. 
Viðurkenningin er veitt fyrir markvissa 
umhverfisstjórnun, góða þjónustu og 
vandaða upplýsingagjöf um aðbúnað 
og umhverfi. Ísland hefur verið þátttak-
andi í Bláfánaverkefninu frá árinu 2002 
og hefur Landvernd rekið verkefnið 
frá upphafi. 

Níu Bláfánar á  
Íslandi árið 2015
Í ár er metár í starfsemi Bláfánans á 
Íslandi en níu staðir flagga fánanum 
í sumar, þ. e. sex smábátahafnir og 
þrjár baðstrendur. Þetta eru smábáta-
hafnirnar í Stykkishólmi, Patreksfirði, 
Bíldudal, Suðureyri, Borgarfirði eystri 
og Ýmishöfn í Kópavogi, og baðstrend-
urnar Bláa lónið, Ylströndin í Naut-
hólsvík og Langisandur á Akranesi. 

Bakgrunnur Bláfánans
Landvernd er aðili að FEE (e. Founda-
tion for Environmental Education) 
sem eru alþjóðleg samtök um um-
hverfismennt. Markmið samtakanna 
er að stuðla að sjálfbærni í gegnum að-
gerðarmiðuð verkefni. Undir FEE eru 
starfrækt fimm verkefni og eru þrjú 
þeirra rekin hér á landi, þ. e. Græn-
fáninn, Bláfáninn og Græni lykillinn. 

Samtökin voru stofnuð árið 1981 
en Landvernd hefur verið aðili að 
þeim frá árinu 2000. Árið 2001 fór 
Grænfánaverkefnið af stað hér á landi, 
Bláfáninn bættist við árið 2002 og nú í 
ár bættist Græni lykillinn í hópinn. Á 

heimsvísu eru samtök 67 landa aðilar 
að FEE en aðeins frjáls félagasamtök 
mega vera hluti af samtökunum og 
reka verkefnin. 

Handhafar Bláfánans skulu uppfylla 
skilyrði er lúta að eftirfarandi þáttum: 
1) Umhverfisfræðslu og upplýsingagjöf
2) Umhverfisstjórnun
3) Vatnsgæðum
4) Öryggi og þjónustu

Meginmarkmið verkefnisins er að 
vernda umhverfi í og við smábátahafnir 
og baðstrendur og þannig tryggja heil-
brigði umhverfisins til framtíðar, auk 
þess að búa í haginn fyrir komandi 
kynslóðir.

AUSTURLAND 12. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 4.400 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á 
AUSTURLANDI OG HORNAFIRÐI AUK DREIFBÝLIS. BLAÐIÐ LIGGUR 
EINNIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉT TBÝLISSTÖÐUM Á AUSTURLANDI.

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

Verslunin Belladonna

Flottar sokkabuxur og leggings,  
í flottum stærðum

Það er undarlegt hvernig kvef og aðrar umgangspestir fara allt í einu að 
vera áhyggjuefni þegar maður á barn sem er í krabbameinsmeðferð. 
Svo lengi sem ég man hef ég alltaf fengið kvef á vorin. Ég veit ekki 

hvort ég er eitthvað léttklæddari þegar sól hækkar á lofti en vorkvefið er 
jafn árvisst og farfuglarnir. En nú brá svo við að þegar ég fékk vorkvefið 
mitt þá leið það ekki hjá hugsunarlaust heldur var fyrsta hugsun mín: Mun 
ég smita dóttur mína? Og því miður náði ég að smita hana og við tóku 
andvökunætur þar sem hlustað var á hósta og hitinn athugaður reglulega 
því færi hitinn yfir 38,5 þá yrði að gera ýmsar ráðstafanir. Allt í einu var 
okkur kastað aftur um aldir þar sem kvef gat reynst fólki hættulegt. Vonandi 
komumst við þó í gegnum vorkvefið án teljandi vandkvæða og komumst 
aftur inn í nútímann þar sem sjaldnast þarf að hafa áhyggjur af einhverju 
jafn lítilmótlegu og kvefi.

Í blaðinu að þessu sinni er sjónum aðallega beint að 100 ára afmæli 
kosningaréttar kvenna og hvernig þessum tímamótum verður fagnað á 
Austurlandi. Okkur nútímakonum finnst ótrúlegt að það hafi þurft að 
berjast fyrir jafn sjálfsögðum réttindum og því að mega kjósa og ráða sér 
sjálfur. Það er einnig virkilega sorglegt að víða um heim séu réttindi kvenna 
fótum troðin og ekki litið á það sem sjálfsagðan hlut að konur njóti sömu 
réttinda og menn. Að vísu má segja að fullt jafnrétti hafi enn ekki náðst því 
einhver óútskýrður launamunur er enn til staðar og þegar þetta er skrifað 
er rætt um að setja lög á verkfall einnar stærstu kvennastéttar landsins, 
hjúkrunarfræðinga. Það er nöturlegt að stéttir sem fást við umönnun og 
manneskjur skuli vera miklu tekjulægri heldur en stéttir sem sýsla með 
peninga eða starfa þar sem verkfall hefði áhrif á fjármagnsstreymið inn 
í landið. Það er ömurlegt til þess að vita að peningar séu meira virði en 
manneskjur.

Halldóra Tómasdóttir

LEIÐARI

Aftur um aldir

Metþátttaka í Götuþríþrautinni
Götuþríþrautin var haldin á 

Eskifirði þann 6. júní síð-
astliðinn en keppnin var sú 

fjölmennasta frá upphafi. 
Þetta var í sjöunda sinn sem götur-

þríþrautin var haldin á Eskifirði. Jafn-
framt var þetta fjölmennasta keppnin 
til þessa, en alls voru 78 þátttakendur 
skráðir til leiks víðs vegar að af landinu. 
Keppt er í aldursskiptum flokkum karla 
og kvenna, sem spanna allt frá Super 
Sprint að olympískum vegalengdum 
í hlaupi, hjólreiðum og sundi. Veðrið 
lék við keppendur og voru aðstæður 
með besta móti. 

Upplýsingar af www.fjardabyggd.is
Díana Mjöll ásamt sigurvegurum í Götuþríþrautinni 

Mynd af www.fjardabyggd.is)

Helgi Hallgrímsson áttræður
Austfirðingurinn Helgi Hall-

grímsson varð áttræður 
þann 11. júní síðastliðinn. 

Helgi er einn virtasti fræðimaður 
landsins og eftir hann liggja ótal 
greinar og bækur um hin ýmsu 
málefni, margar þeirra tengdar 
náttúrunni á einn eða annan hátt, 
því náttúran er Helga hugleikin. Í 
Glettingi, 25. árgangi, 1. tbl. 2015 
birtist frábært viðtal Magnúsar Stef-
ánssonar við Helga. Frábært að því 
leyti að viðtalið er einlægt og þar skín 
í gegn hvílíkur öndvegis maður Helgi 
Hallgrímsson er. Lesandinn fær það 
á tilfinninguna að þar fari sannur 
maður sem sé sannur og gegnheill 
í öllu því sem hann tekur sér fyrir 
hendur. Og það er margt því Helgi 
er það sem kalla má fjölfræðingur. 
Hann er náttúrufræðingur, rithöf-
undur, kennari, skáld, náttúru-
verndarsinni og margt margt fleira. 
Sem betur fer hafa aðrir komið auga 

á þessa mannkosti Helga og hefur 
hann fengið hinar ýmsu viðurkenn-
ingar svo sem Hina íslensku fálka-
orðu, Íslensku bókmenntaverðlaunin 
og verðlaun Hagþenkis svo eitthvað 
sé nefnt. 

Austfirðingar og landsmenn allir 
eru heppnir að til sé fólk eins og Helgi 
Hallgrímsson og óskar ritstjóri Helga 
hjartanlega til hamingju með afmælið 
og hvetur lesendur til að útvega sér 
nýjasta hefti Glettings og lesa viðtalið. 

Helgi Hallgrímsson. Mynd úr einkasafni Steinunnar Ásmundsdóttur.

Leiðrétting
Þau leiðu mistök urðu í síðasta blaði 

að myndin af stórum og flottum út-
skriftarhópi ME var merkt Jósef einum. 

Hið rétta er að þeir voru tveir sem tóku 
myndina, Jósef og Kormákur Máni. Beðist 
er velvirðingar á þessum mistökum. 
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Loftskiptiblásari
fyrir loftlaus eða
undirþrýst rými.

Barkar í boði.

Bjargvætturinn

AMMONÍAK
Kælimiðlar frá virtustu 
framleiðendum heims.
Evrópsk framleiðsla.

Leitaðu tilboða.

Hraðhurðir
Öflugar hraðhurðir.

Einfaldar í uppsetningu.
Úrval valmöguleika.

Tilboð frá 34.990
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100 ára afmæli kosningaréttar íslenskra 
kvenna fagnað víða á Austurlandi
Þann 19. júní árið 1915 fengu íslenskar konur almennan kosningarétt. Í 
Sögu daganna eftir Árna Björnsson kemur fram að þessi réttindi þóttu ekki 
sjálfsögð. Þar segir að árið 1881 hafi íslenskar konur fengið kosningarétt 
til jafns við karla í sýslunefndir, bæjarstjórnir, hreppsnefndir og safnað-
arnefndir. Eftir mikla baráttu hafi þær svo hlotið kjörgengi til þessara 
nefnda rúmum tveimur áratugum síðar eða 1902. Árið 1911 samþykkti 
alþingi frumvarp um almennan kosningarétt kvenna og karla eftir mikið 
þóf. Það var þó ekki fyrr en 19. júní 1915 að konungur staðfesti lögin. 
Dagurinn var lengi mikill hátíðisdagur, sérstaklega fram undir 1930 á 
meðan bygging Landspítala var aðal baráttumálið. Hér á eftir fer dálítil 
samantekt á því sem verður um að vera á Austurlandi í tilefni dagsins en 
hún er alls ekki tæmandi. 

Mikið um að  
vera hjá Alcoa
Í hádeginu þennan dag hefst He for 
she herferð í álverinu í samstarfi við 
Unifem. Þá munu karlar sem starfa í 
jafnréttisnefnd Alcoa Fjarðaáls tala 
fyrir jafnrétti og hvetja samstarfsmenn 
sína til að taka afstöðu með jafnrétti 
og skrifa undir He for she átakið. 
Dagskráin nær svo hámarki síðar 
um daginn en þá verður austfirskum 
konum, eins og undanfarin ár, boðið 
til fagnaðar í matsal álversins í tilefni af 
kvenréttindadeginum og 100 ára kosn-
ingarafmæli kvenna. Gleðskapurinn 
hefst kl. 17: 00 og stendur til 18: 30 
föstudaginn 19. júní. 

Dagskrá: 
• Magnús Þór Ásmundsson forstjóri 

Alcoa býður gesti velkomna
• Björk Jakobsdóttir leikkona sér um 

veislustjórn og fer með gamanmál
• Guðrún Hafsteinsdóttir formaður 

Samtaka iðnaðarins flytur ávarp
• Hrafna Hanna Herbertsdóttir söng-

kona flytur nokkur vel valin lög
• Lifandi tónlist og ljúfar veitingar

Framtíðinni heilsað  
í Fjarðabyggð
Sýningin „Vér heilsum glaðar framtíð-
inni“ verður opnuð á tveimur stöðum 
í Fjarðabyggð, annars vegar í Safna-
húsinu í Neskaupstað og hins vegar 
í Samkomuhúsinu Stöðvarfirði. Yfir-
skrift sýningarinnar er tilvitnun í ræðu 
Bríetar Bjarnhéðinsdóttur þegar kosn-
ingaréttinum var fagnað á Austurvelli 
árið 1915. Þá er öllum starfsmönnum 
hjá sveitarfélaginu Fjarðabyggð gefið frí 
frá vinnu eftir hádegi í tilefni dagsins. 

Enn fremur verður í tilefni 100 
ára afmælis kosningarréttarins bæj-
arstjórnarfundur sem einvörðungu 
konur sitja. Sá fundur átti að vera í 
byrjun júni, en af óviðráðanlegum 
orsökum varð að fresta honum fram 
yfir sumarleyfi bæjarstjórnarinnar og 
er gert ráð fyrir að fundurinn fari fram 
upp úr miðjum ágúst. 

Prjónaganga á  
Fljótsdalshéraði
Föstudaginn 19. júní, Kvenréttinda-
daginn, stendur ýmislegt til í tilefni 
afmælisins á Fljótsdalshéraði. 

Soroptimistaklúbbur Austurlands 
stendur fyrir „prjónagöngu“ til að heiðra 
minningu formæðranna sem aldrei féll 
verk úr hendi og gengu prjónandi á milli 
bæja til að nýta tímann. Boðið er upp á 
viðburðinn í samstarfi við Safnahúsið 
og er dagskráin eftirfarandi: 
• Kl. 13: 00 Lagt af stað frá fjórum 

stöðum um 2,5 km frá Egilsstöðum og 
gengið prjónandi að Egilsstaðakirkju. 

• Kl. 13: 45 Samverustund í eða við 
Egilsstaðakirkju þar sem flutt verða 
minningabrot eða örsögur til minn-
ingar um konur liðinna tíma. 

• Kl. 14: 30 Gengið að Safnahúsinu og 
sýningar skoðaðar á öllum hæðum, 
frítt inn. 
Nánari upplýsingar verða á vef 

Soroptimistaklúbbsins www. saust.is. 
Líkt og í Fjarðabyggð verður 

starfsmönnum Fljótsdalshéraðs gefið 
frí eftir hádegi föstudaginn 19. júní til 
að fagna 100 ára afmælinu. Tillagan, 
sem kom frá bæjarráði, var samþykkt 
samhljóða með handauppréttingu á 
síðasta bæjarstjórnarfundi. Stofnanir 
sveitarfélagsins verða lokaðar frá hádegi 
19. júní en þó verður tryggt að þjón-
usta er varðar öryggi og neyðarþjónustu 
verði veitt. 

Kvenréttindabaráttan í 100 ár er 
farandsýning sem opnuð verður í 
Sláturhúsinu laugardaginn 4. júlí. 
Sýningin samanstendur af 8 stórum 
veggspjöldum, myndskreyttum, með 
stuttum texta á ensku og íslensku og 
fjallar hún um kvenréttindabaráttu síð-
ustu 100 ára. Það er Kvenréttindafélag 
Íslands sem stendur fyrir sýningunni í 
samstarfi við Menningarmiðstöð Fljóts-
dalshéraðs. 

Fögnuður á bæjartorgi 
Seyðisfjarðarkaupstaðar 
Í tilefni af 100 ára kosningaafmæli 

kvenna verður blásið til viðburðar 
föstudaginn 19. júní á miðbæjartorgi 
Seyðisfjarðarkaupstaðar. Gleðin hefst 
klukkan 16: 30 og bæjarbúar eindregið 
hvattir til að mæta. Dagskráin verður 
stutt og skemmtileg, meðal annars 
verður ávarp forseta bæjarstjórnar og 
söngatriði. Auk þess verður miðbæjar-
torginu gefið nafn við hátíðlega athöfn, 
sem séra Sigríður Rún Tryggvadóttir 
mun blessa. Að tillögu bæjarstjórnar 
hefur verið ákveðið að bæjartorgið 
hljóti nafnið Sólveigartorg til heiðurs 
Sólveigu Jónsdóttir, sem var fyrsti 
kvenbæjarfulltrúi Seyðisfjarðarkaup-
staðar 1910-1913. Allir hjartanlega 
velkomnir. 

Einnig verður 100 ára kosningarétti 
kvenna fagnað helgina 25 til 28 júní 
á 120 ára kaupstaðarafmæli Seyðis-
fjarðar. Það verða gróðursett tré við 
listaverkið Tvísöng. Í ár eru líka 30 ár 
frá því að frú Vigdís Finnbogadóttir 
varð forseti. Sýning verður á átta 
veggspjöldum sem eru umfjöllun um 
merkar seyðfirskar konur frá liðinni 
öld. Greinarnar eru eftir Sigrúnu Klöru 
Hannesdóttur og hafa áður verið birtar 
í tímaritinu Gletting. 

Það vill svo til að Bókasafn Seyðis-
fjarðar verður lokað 19. júní næstkom-
andi en Sólveig Sigurðardóttir hefur 
hugsað sér að tína saman ljóðbækur 
íslenskra kvenna og hafa á einu borði, 
til að minna á LJÓÐABÆKUR sem 
henni finnst of lítill gaumur gefinn. 

Hátíðardagskrá  
á Hornafirði
Nú þegar 100 ár eru liðin frá því konur 
fengu kosningarétt á Íslandi er ekki 
annað hægt en fagna þeim merkisvið-
burði með viðhöfn. Af því tilefni munu 
Hornfirðingar tileinka júnímánuði 
þessu herrans afmælisári. 

Þann 5. júní síðastliðinn var opnuð 
listasýningin „Sem kynda ofninn“ í 
Svavarssafni tileinkuð hornfirskum 
listakonum í nútíma. Eru það þær 
Guðrún Ingólfsdóttir (Gingó), Eyrún 
Axelsdóttir, Elísabet G. Þorsteins-
dóttir, Rannveig Gunnlaugsdóttir og 
Þórey Guðný Sigfúsdóttir sem sýna list 
sýna og má með sanni segja að miklir 
hæfileikar og fjölbreytileiki einkenni 
þessa sýningu og allir hvattir til þess 
að mæta og berja list þeirra augum. 

Á bókasafninu í Nýheimum er verið 
að setja saman prjóna- og saumaskap 
úr héraðinu og er tilgangurinn sá að 
sameina í eina heild hið fjölbreytta 
handverk sem á sér stað víðsvegar í 
Hornafirði. Handverkið verður síðan 
vígt með viðhöfn 19. júní kl 14.30 í 
Nýheimum. 

19. júní er afmælisdagurinn og 
verður eftirfarandi dagskrá þann 
daginn: 

kl 12.30 – Upphitun með hádegis-
mat (Brunch) á Hótel Höfn

kl 13.00 – Flutningur á baráttu-
ljóðum íslenskra kvenna

kl 14.30 – Hornfirski „refillinn“ 
settur upp í Nýheimum

kl 15.00-17.00 – Druslugangan hefst 
við Pakkhúsið – Gengið Hafnargötuna 

og að Hóteltúninu þar sem hátíðardag-
skráin fer fram. 

kl 20.00-24.00 – Tónleikar í 
Sindrabæ – Hornfirskar söng- og tón-
listarkonur munu flytja hin ýmsu verk 
eftir sjálfan sig og aðra. Kynnir verður 
Guðlaug Ólafsdóttir. Tónlistarkonur 
sem koma fram eru: Salóme Morávek, 
Drífa Hrönn Hauksdóttir, Ingibjörg 
Pálmadóttir, Ragnheiður Bjarnarson, 
Kvennakórinn, Guggurnar og Dj Sig-
rún Kanilsnælda. 

Eru allar konur og allir karlar til 
sjávar og sveita hvattir til þess að mæta 
og fagna þessum merka viðburði í sam-
einingu. Lengi lifi jafnrétti ! Stofnanir 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar verða 
lokaðar frá kl. 12.00 í tilefni af 100 ára 
afmælinu.

Í Djúpavogshreppi hefst dagskrá 
þann 19. júní kl. 20:00 í Löngbúð þar 
sem minnst verður kvenna í sveitarfé-
laginu og tvær konur verða heiðraðar 
og á Skriðuklaustri mun Steinunn 
Kristjánsdóttir verða með fyrirlestur 
um leit sína að klaustrum kl. 13.30 
sunnudaginn 21. júní og leiðsögn um 
fornleifasvæðið milli kl. 15 og 17. 

Þetta er aðeins nokkuð af því sem 
verður á dagskrá á Austurlandi vegna 
100 ára afmælis kosningaréttar kvenna.

Formæðrum okkar féll aldrei verk úr 
hendi.

Alcoa Fjarðaál hefur frá upphafi boðið austfirskum konum í kaffi þann 19. júní.

Steinunn Kristjánsdóttir greinir frá leit að klaustrum á Skriðuklaustri.

Kvennahlaupið 2015
Fyrsta Kvennahlaup ÍSÍ var haldið 

30. júní árið 1990 í tengslum 
við Íþróttahátíð ÍSÍ. Hlaupið var í 
Garðabæ og á 7 stöðum um landið; 
á Akureyri, Egilsstöðum, Ísafirði, 
Laugum í Þingeyjarsýslu, Grundar-
firði, Stykkishólmi og í Skaftafells-
sýslu. Rúmlega 2.000 konur tóku þátt 
í Garðabæ og um 500 konur á lands-

byggðinni. Nú taka árlega um 16.000 
konur þátt á 90 stöðum hérlendis og 
16 stöðum erlendis. 

Markmið Kvennahlaupsins er að 
hvetja og styðja konur á öllum aldri 
til aukinnar heilsueflingar. Kvenna-
hlaupið höfðar til allra kvenna þar 
sem hægt er að velja mislangar 
vegalengdir. Engin tímataka er í 

hlaupinu og því ekki hlaupið nema 
til persónulegs sigurs. 

Kvennahlaupið er haldið sem 
næst kvenréttindadeginum 19. júní 
þar sem höfðað er til samstöðu 
kvenna. Innifalið í þátttökugjaldinu 
er kvennahlaupsbolurinn sem er úr 
dry-fit efni, með V-laga hálsmáli og 
verðlaunapeningur. Sjóvá hefur verið 

aðalsamstarfsaðili hlaupsins frá árinu 
1993. 

Í ár tóku hlupu konur í nánast 
öllum sveitarfélögum á Austurlandi 
eða á Vopnafirði, Egilsstöðum, 
Seyðisfirði, Borgarfirði eystri, 
Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvar-
firði, Breiðdalsvík, Djúpavogi, Höfn 
og í Neskaupstað. Upplýsingar af www.isi.is



Tilboð á sjónvörpum
og heimilistækjum

Samsung UExxH5005

32“  kr.   74.900.-
40“  kr.   99.900.-
48“  kr. 129.900.-

Samsung UExxH5505

32“  kr.   79.900.-
40“  kr. 109.900.-
48“  kr. 139.900.-

Með þráðlausu neti.

Uppþvottavél DW-UG721W   
· 7 kg þurrkari
· Varmadæla sem sparar orku
· Orkunotkun A+++
· Barkalaus
· Demantatromla

Verð frá:  114.900.-

Þvottavél  WF70F5E3P4W   
· 7 kg þvottavél
· Kolalaus mótor 
  með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble
· Demantatromla

Tilboðsverð:  89.900.-

Kæliskápur   
RB29FSRNDWW  
178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf 
aldrei að afþýða.

Tilboðsverð: 
kr. 89.900.-

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038egilsbraut 6 · neskaupsstað · sími 477 1900
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Beint í mark
Peningamagn í umferð marg-

faldaðist á árunum fyrir hrun 
vegna útlánaþenslu bankanna. 

Sú stefna stuðlaði að efnahagsbólu 
sem síðan sprakk með hvelli. Geir 
H. Haarde blessaði Ísland í frægri 
ræðu í sjónvarpssal þann 6. október 
árið 2008. Í ræðunni lýsti hann þeim 
efnahagserfiðleikum sem Ísland stóð 
frammi fyrir. Sama dag lagði hann 
fram frumvarp að neyðarlögum á Al-

þingi. Atburðarásin sem eftir fylgdi 
var söguleg. Bylting á Austurvelli og 
menn glímdu við risavaxin og alger-
lega fordæmalaus verkefni. 

Framsókn-flokkur  
heimilanna
Þingflokkur Framsóknarflokksins 
lagði fram nýstárlegar tillögur um 
hvernig koma mætti til móts við 
heimili og fyrirtæki landsins með 

svokallaðri 20% skuldaniðurfell-
ingu. Þær tillögur hlutu ekki hljóm-
grunn hjá minnihlutastjórn vinstri 
flokkanna sem tók við völdum þann 
1. febrúar 2009, þrátt fyrir að Fram-
sókn hafi varið hana vantrausti á þeim 
forsendum að ráðist yrði í miklar 
aðgerðir til hjálpar heimilum og fyr-
irtækjum í landinu. Vinstri stjórnin 
ákvað hins vegar að fara 110% leiðina, 
sem var óráð. Kaupmáttarskerðing 

almennings var gríðarleg og eignir 
brunnu upp. 

Þrennan
Framsókn barðist ötullega gegn sam-
þykkt Icesave samninganna en vinstri 
stjórnin vildi endilega samþykkja þá. 
Ef stjórnin hefði náð fram vilja sínum 
hefðu núverandi og næstu kynslóðir 
Íslendinga þurft að taka á sig gríðar-
legar fjárhagslegar byrðar í erlendum 
gjaldeyri sem þjóðarbúið réð engan 
veginn við. Það gerðist sem betur fer 
ekki. 

Nú hefur ríkisstjórn Sigmundar 
Davíðs stýrt landinu í tvö ár. Staðið 
hefur verið við gefin loforð; stökk-
breytt verðtryggð húsnæðislán heim-
ilanna voru leiðrétt og nú liggur fyrir 
áætlun um losun hafta. Forystumenn 
Samfylkingarinnar létu ítrekað hafa 
eftir sér að þeir teldu nánast ómögu-
legt að afnema höftin án upptöku evru. 

Svo er ekki. Sú áætlun sem nú liggur 
fyrir er vel unnin og flestir sem hafa 
tjáð sig um hana hafa lýst ánægju sinni 
og telja hana betri en menn þorðu að 
vona. 

Aukið svigrúm  
fyrir velferð
Ríkir almannahagsmunir liggja að 
baki afnámsáætlun stjórnvalda en hún 
byggist á gagnsæi og viðurkenndri að-
ferðafræði. Aðgerðirnar eru forsenda 
þess að hægt sé að afnema fjármagns-
höft og fjármunir sem myndast vegna 
stöðugleikaskilyrða eða skatts verða 
nýttir til að greiða niður skuldir rík-
issjóðs, sem ekki eru síst tilkomnar 
vegna falls fjármálakerfisins. 

Í dag greiðir ríkissjóður um 80 
milljarða í vexti á ári en með þessari 
aðgerð gæti vaxtagreiðsla ríkisins 
lækkað um um 35 til 40 milljarða, 
sem samsvarar um 75% af rekstrar-
kostnaði Landspítalans. Svigrúmið 
er til staðar og það verður nýtt til að 
greiða niður skuldir ríkissjóðs, öllum 
landsmönnum til heilla. 

Nánari upplýsingar um afnám hafta 
má finna á: http: //www. fjarmalaradu-
neyti.is

Silja Dögg Gunnarsdóttir og Páll 
Jóhann Pálsson, þingmenn Fram-
sóknarflokksins. 
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HVERJIR ER ÞETTA?
Enn höldum við áfram að birta 
myndir úr Ljósmyndasafni Aust-
urlands hjá Héraðsskjalasafni 
Austfirðinga. Næsta mynd er 
af óþekktu íbúðarhúsi og Willys 
jeppa sem talinn er vera númer 
N eitthvað.
Þær Guðrún Sigurðardóttir 
og Kristbjörg Sigurðardóttir 
þekktu ömmu sína Guðrúnu 
Sigmundsdóttur Dratthalastöð-
um á síðustu mynd.
Eru upplýsingar frá lesendum 

vel þegnar og er þeim sem geta 
gefið þær bent á að hafa sam-
band við Héraðsskjalasafnið í 
síma 471 – 1417 eða á netfang-
ið: magnhildur@heraust.is. 

108 sólarhyllingar þann 21. júní
Þann 21. júní er alþjóðlegi jóga-

dagurinn og þá eru einnig sum-
arsólstöður. Þennan dag mun 

Simply yoga verða með jógastund þar 
sem framkvæmdar verða 108 sólarhyll-
ingar helst utandyra en staður og stund 
verða auglýst nánar þegar nær dregur. 
108 sólarhyllingar eru framkvæmdar til 
að hylla jógaiðkunina, ýmsa góða mál-
staði og í nafni friðar. Framkvæmdar 
verða 12 lotur sem hver inniheldur 9 
sólarhyllingar, Surya namaskar A. Ekki 
þarf að framkvæma allar loturnar og 
hvíla má á milli í Malasana. Hver og 
einn tekur þátt á sínum forsendum. 

Allir eru velkomnir en gott er að vita 
hvernig á framkvæma sólarhyllingu, 
Surya Namaskar A, því það er sú út-

færsla sem er framkvæmd. Fylgist með 
á facebooksíðu Simply yoga.

Silja Dögg og Páll Jóhann, þingmenn 
Framsóknarflokksins.

Myndir af vef Alþingis.



OPIÐ
VIRKA DAGA 10 -18 

& LAUGARDAGA 11-15

þjónusta

FERÐA
HÁTAL

ARAR

ONE-HOUR
DIGITAL 
FRAMKÖLLUNAR

ÞJÓNUSTA

AUKA
HLUTIR

Græjur í ferðalagið
  Dót fyrir ferðamanninn

MYNDA

VÉLAR

Er ekki kominn 
tími til að 

framkalla eitthvað 
af stafrænu 
myndunum? 

Pantaðu á netinu, 
einfalt og fljótlegt.
Sendum heima að 
dyrum hvert á land 

sem er!MINNIS
KORT

SJÓN
AUKAR

HEYRNAR

TÓL
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volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1

4-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af �utningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá �eiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is



Farfuglar 
Sundlaugavegur 34 . 105 Reykjavík

Sími 553 8110 . Fax 588 9201 
Email: info@hostel.is . www.hostel.is

Farfuglaheimili - frábær kostur

Farfuglar  ❚  info@hostel.is  ❚  www.hostel.is

Farfuglaheimili eru frábær kostur fyrir einstaklinga, 

fjölskyldur og hópa. Þau eru öllum opin og bjóða 

gestum sínum góða gistingu á hagkvæmu verði. 

Öll heimilin bjóða upp á 2-6 manna herbergi og 

sum bjóða einnig herbergi með sér snyrtingu. 

Á öllum heimilunum eru gestaeldhús.

Nánari upplýsingar er að finna á www.hostel.is

Næsta farfuglaheimili 
    er aldrei langt undan.

www.hostel.is
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