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Besta loft í loft dæla 

sem SP í Svíþjóð 
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Hvammsdal 4, 190 Vogar. Sími: 546 9500 
Gsm: 892 8030. www.lofttaekni.is
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Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

ÚTSALAN er hafin
30-50% afsláttur

Flott föt, fyrir flottar konur

Dekkin á betra verði

á dekkjahollin.is

16. Júlí 2015
14. tölublað 4. árgangur

Fremur kalt
Það sem af er sumri hafa virkilega 

hlýir og sólríkir dagar ekki verið 
mjög margir á Austurlandi. Börnin 

kunna þó að njóta góðu daganna og eru 

snögg að fækka fötum þegar sólin skín og 
spá ef til vill ekki svo mikið í hitastiginu. 
Þau kæla sig með vatni líkt og börnin í kæf-
andi hitabylgjunni á meginlandi Evrópu. 

Á vef Veðurstofu Íslands kemur fram að 
bæði maí og júní hafi verið tiltölulega kaldir 
hér á landi og leiðir kalt tíðarfarið meðal 
annars til þess að sláttur mun ekki hefjast 
fyrr en tveimur til þremur vikum seinna en 
í meðalári á Efra-Jökuldal að því er fram 
kemur í Bændablaði liðinnar viku. 
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 4.400 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á 
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

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

Eftir að dóttir mín veiktist hef ég dvalið nokkuð í Reykjavík og þótt 
ég sé uppalin á höfuðborgarsvæðinu þá hefur margt breyst á þeim 
árum sem liðin eru frá því að ég flutti þaðan. Eitt af því sem ég 

prófaði í fyrsta sinn einn góðviðrisdaginn í höfuðborginni var ylströndin 
í Nauthólsvík. Og viti menn! Aðra eins slökun er vart hægt að upplifa. Að 
liggja í sandinum og láta sólargeislana ylja sér var yndisleg stund. Mér varð 
strax hugsað til þess hve frábært það væri að geta notið þess sama á góðum 
dögum fyrir austan. Ég vona því að áform um ylströnd við Urriðavatn 
verði brátt að veruleika. Það væri frábært ýmist að geta keyrt, hjólað eða 
gengið út að ströndinni allt eftir því hvar maður á heima á Austurlandi, 
tekið með sér nesti, horft á krakkana busla í vatninu og jafnvel fengið sér 
sundsprett ef manni verður of heitt. Ég hef búið í mörg ár í Danmörku 
og ég áttaði mig ekki á því fyrr en á ylströndinni í Nauthólsvík að það að 
fara á ströndina og eyða þar heilum degi eða dagsparti er eitthvað sem 
vantar í menningu Íslendinga en fyrir mitt leyti væri þetta góð viðbót.

Margt gott hefur hlotist af kynnum okkar við útlendinga og nú síðar í 
mánuðinum hefjast Franskir dagar á Fáskrúðsfirði þar sem Fáskrúðs-
firðingar gleðjast og minnast um leið frönsku sjómannanna og tengsl-
anna við Frakkland. Það er ljóst að kynni Austfirðinga af Frökkum hafa 
auðgað líf þeirra og jafnvel breytt á stundum og er það vel til fundið hjá 
Fáskrúðsfirðingum að standa vörð um tengslin við Frakkland og byggja 
á þeim menningararfi. Frönsku húsin á Fáskrúðsfirði eru glæsileg og 
hefur tekist mjög vel til við endurbygginguna og hvet ég alla til að fara á 
safnið um frönsku sjómennina og jafnvel upplifa velgju við að fara niður 
í dimman matsalinn.  

Þótt sumarið sé um það bil hálfnað er engin ástæða til að örvænta. Enn 
er hægt að ylja sér.

Halldóra Tómasdóttir

LEIÐARI

Að láta ylja sér

Aldarminning 
Steinþórs Eiríkssonar
Sýning í Sláturhúsinu Egilsstöðum. 

Steinþór Eiríksson fæddist 2. 
september 1915. Hann var 
sonur hjónanna Eiríks Þor-

kelssonar og Stefaníu Eyjólfsdóttur 
í Þórsnesi í Hjaltastaðaþinghá og 

ólst upp í talsverðri fátækt. Þegar 
hann var ungur bauðst honum að 
stunda listnám í Bretlandi en vegna 
gjaldeyriserfiðleika komst hann ekki 
í það nám. 

Steinþórs er minnst sem eins af 
frumbyggjum Egilsstaða því hann flutti 
fyrstur íbúa þorpsins í hús sitt sem 
hann byggði 1945. Steinþór var einnig 
fyrstur til að opna járnsmíðaverkstæði 
og sinna vinnu við uppbyggingu bæj-
arins ásamt því að sinna bændum á 
Héraði um það sem tilheyrði búvélum. 

Alla hans ævi blundaði í honum 
listamaðurinn og nýtti hann sér það 
við uppbyggingu á atvinnustarfsemi 
sinni er hann smíðaði sér verkfærin, 
þau sem hann þurfti að nota og eru 
nokkur þeirra til enn þann dag í dag. 
Það var ekki fyrr en á efri árum að 
hann gaf sér tíma til myndlistar. Eftir 
hann liggur mikill fjársjóður málverka, 
verkfæri og ekki síst sögur sem gerð 
eru skil á sýningunni. Öll málverk sýn-
ingarinnar eru í einkaeigu og ýmsir 
hlutir sem Steinþór gerði eru á sýn-
ingunni ýmist innandyra eða utan svo 
sem hliðgrind, ventraviðgerðarborð, 
skrúftjakkur, rennibekkur og feyki-
stór sleði. Sýningin stendur frá 17. júni 
2015 og til 2. september 2015. 

Upplýsingar frá Unnari Geir Unnars-
syni og úr sýningarskrá.

Nocturnius er hættur að skrifa ljóð
Sýning í gallerí Klaustri. 

Nocturnius er hættur að skrifa 
ljóð nefnist sýning á verkum 
myndlistarkonunnar Siggu 

Bjargar Sigurðardóttur sem nú stendur 
yfir í gallerí Klaustri á Skriðuklaustri. 
Þar sýnir Sigga Björg teikningar og víd-
eóverk. Myndlistarkonan Sigga Björg 
Sigurðardóttir fæddist í Reykjavík árið 
1977 og býr og starfar ýmist í Reykjavík 
eða Glasgow. Sigga Björg lauk MFA-
-gráðu í myndlist frá Listaháskólanum 
í Glasgow árið 2004 og hefur upp frá 
því starfað sem listamaður og sýnt víða 
um heim. Sýningin á Skriðuklaustri 
stendur til 19. júlí og er opin kl. 10-18 
alla daga. 

Frekari fróðleik um Siggu Björgu og 
verk hennar má finna á www.sigga-
bjorg.net.

Veggir úr sögu kvenna 
Sýning í Sláturhúsinu Egilsstöðum. 

Laugardaginn 4. júlí síðastliðinn 
var opnuð farandsýning Kven-
réttindafélags Íslands, „Veggir 

úr sögu kvenna“ í Sláturhúsinu en sýn-
ingin er gerð í í tilefni af því að 100 
ár eru liðin frá því að konur á Íslandi 
fengu kosningarétt. Sýning hóf för sína 
í Borgarfirði í janúar 2015 og endar í 
Reykjavík í desember, en hún verður á 
Egilsstöðum allan júlímánuð. Sýningin 
kom frá Húsavík til Egilsstaða og fer 
til Hafnar í Hornafirði eftir dvölina á 
Egilsstöðum. Sýningin er opin alla daga 
í júlí kl. 13.00-17.00. 

Sýningin “Veggir úr sögu kvenna” 
samanstendur af 8 stórum vegg-

spjöldum, myndskreyttum, með 
stuttum texta á ensku og íslensku. 
Sýningin er í tíma- og þemaröð (bak-
grunnur hvers spjald er veggfóður 
hvers tíma, fyrsta spjaldið er með vegg-
fóður frá 19. öldinni, síðasta spjaldið er 
með veggfóður af spjaldtölvu). 

1. spjaldið segir frá kvenfélögunum; 
2. spjaldið segir frá baráttunni fyrir 
kosningarétti; 3. spjaldið segir frá 
verkalýðsbaráttunni; 4. spjaldið segir 
frá kvennafrídeginum og rauðsokk-
unum; 5. spjaldið segir frá Kvenna-
listanum og kvennaframboðum 
9. áratugarins; 6. spjaldið segir frá 
Vigdísi Finnbogadóttur og Jóhönnu 

Sigurðardóttur; 7. spjaldið segir frá 
listum kvenna, með sérstakri áherslu 
á Björk Guðmundsdóttur (tónlist), 
Guðrúnu frá Lundi, Júlíönu Jónsdóttur 
og Ragnheiði Jónsdóttur (ritlist) og 
Nínu Tryggvadóttur og Louisu Matth-
íasdóttur (myndlist); 8. spjaldið segir 
svo frá framtíð jafnréttisbaráttunnar. 



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
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Bætt aðstaða fyrir ferðamenn
Tekin hafa verið í notkun almenn-

ingssalerni á Egilsstöðum en þau 
eru í Egilsstaðastofu, Gestastofu Fljóts-
dalshéraðs, að Kaupvangi 17. Fljótsdals-
hérað setti fjármagn í uppbyggingu á 
þessari aðstöðu sem er hin ágætasta og 
leysir hún þann vanda sem hefur verið 
í bænum varðandi almenningssalerni. 

Bílaplanið fyrir framan Egils-
staðastofu hefur verið malbikað og er 
ætlunin að fá fólksflutningabifreiðar 
og húsbíla til að leggja þar til að létta 
á mikilli umferð og troðfullum bíla-
stæðum í miðbæ Egilsstaða. 

Egilsstaðastofa, Gestastofa Fljóts-
dalshéraðs, er opin alla daga til 31. 

ágúst á milli kl 7.00 og 23.00. Þar er 
hægt að nálgast nýjan Egilsstaðabæk-
ling og þar er „viðburðaveggur“ sem 
hægt er að hengja upp plaköt með 
upplýsingum um viðburði og annað 
sem óskað er að koma á framfæri við 
ferðamenn. 

Frétt af www. fljotsdalsherad.is

Niðurstöður starfs- 
hópsins gagnrýndar
Eins og við mátti búast voru ekki 

allir sáttir við niðurstöður starfs-
hópsins sem fjallaði um hreindýraeldi 
á Íslandi og sagt er frá í fréttinni af vef 
Umhverfisráðuneytisins og sjá má í 
skýrslunni um Hreindýrin á Íslandi. Í 
Fréttablaðinu þann 29. júní síðastliðinn 
er haft eftir þeim sem sóttu um leyfið 
að rök starfshópsins séu haldlítil og svo 
virðist sem umsækjendum hafi skipu-
lega verið haldið utan við málið, hvorki 
leitað eftir áliti þeirra né þeir beðnir 
um að gera grein fyrir hugmyndum 
sínum. Þeir segja að andstaða við málið 
hafi verið ljós frá upphafi og hafi Sig-
urður Ingi Jóhannsson, þáverandi um-
hverfisráðherra, til að mynda aldrei 
viljað ræða hugmyndirnar. 

Björn Magnússon, sem er fyrr-
verandi bóndi og áhugamaður um 
hreindýraeldi, er annar þeirra sem 
sótti um leyfið og segist hann ekki 
geta samþykkt að eldi hreindýra á 
Íslandi hefði neikvæð áhrif á stöðu 
villta hreindýrastofnsins. Vísar hann 
í því sambandi í reynslu margra ná-
grannaþjóða þar sem hreindýraeldi 
hafi viðgengist um aldir án vand-
ræða. Þessi lönd eru til dæmis 
Kanada, Grænland, Svíþjóð, Finn-
land og Noregur. 

Í Bændablaðinu sem út kom 
fimmtudaginn 9. júlí síðastliðinn er 
rætt við Björn um niðurstöður starfs-
hópsins og segir hann þá félaga mjög 
ósátta við niðurstöðu nefndarinnar 

og aðferðafræði hennar. Eins og haft 
var eftir honum í Fréttablaðinu var 
þeim félögum haldið utan við málið 
og í raun aldrei talað við þá vegna 
skýrslugerðarinnar. Björn segir að 
Stefán (sem sótti um leyfið með 
Birni) sé menntaður í hreindýrarækt 
og reki hreindýrabú á Grænlandi. 
Björn segir að ætlunin hafi verið 
að leigja 2 eyðijarðir og kaupa um 
200 hreindýr. Fyrirmyndin að búinu 
hafi verið sótt til Skotlands og hafi 
verið ætlunin að nota búið til ferða-
mennsku samhliða eldinu. Hann 
segir að um 5-10 heilsársstörf hefðu 
getað skapast við hreindýraeldið auk 
einhverra sumarstarfa. 

Það verður áhugavert að fylgjast 
áfram með málinu og spurning hvort 
því lýkur með þessari niðurstöðu 
starfshópsins. 

Unnið upp úr Fréttablaðinu 29. 
júní 2015, bls. 6, og Bændablaðinu 
9. júlí 2015, bls. 14. 

Starfshópur um 
hreindýraeldi skilar 
tillögum sínum
Starfshópur um hreindýraeldi 

afhenti Sigrúnu Magnúsdóttur 
umhverfis- og auðlindaráðherra 

skýrslu og niðurstöður sínar um hug-
myndir um hreindýraeldi og hrein-
dýraræktun sem nýja búgrein á Íslandi. 

Umhverfis- og auðlindaráðherra 
skipaði starfshópurinn í febrúar 2014 
og var honum falið að draga fram þau 
atriði sem gætu skipt máli fyrir villt 
hreindýr hér á landi, verndun þeirra og 
veiðar, búfjársjúkdóma og landbúnað 
og landnýtingu. 

Starfshópurinn mælir ekki með því 
að tekið verði upp hreindýraeldi eða 
stórfelldur hreindýrabúskapur hér á 
landi ef á sama tíma eigi að standa vörð 
um villtan stofn hreindýra í landinu. Í 
skýrslunni kemur m.a. fram að veruleg 
hætta sé á aukinni tíðni og útbreiðslu 
sjúkdóma einkum í tengslum við 
hættuna á samgangi eldisdýra við villt 

dýr og annan bústofn. Bent er á að 
hreindýraeldi sé þess eðlis að því fylgi 
óhjákvæmilega umtalsverð breyting 
á landnýtingu og það takmarki aðra 
landnýtingu og aðgengi almennings að 
landinu vegna nauðsynlegra girðinga. 
Þá þurfi slíkar girðingar að vera veru-
lega háar og ná yfir stór svæði eigi þær 
að þjóna tilgangi sínum. 

Hópurinn telur að ef vegnir eru 
saman þeir kostir sem felast annars 
vegar í að viðhalda villtum hrein-
dýrastofni og nýtingu hans með þeim 
hætti sem gert er í dag og hins vegar að 
heimila hreindýraeldi með óvissu um 
áhrif þess á náttúru landsins, þ.m.t. á 
hreindýrastofninn sjálfan og aðra þætti 
lífríkisins, sé farsælast að viðhalda nú-
verandi sjálfbærri nýtingu og verndun 
villtra hreindýra á Íslandi. 

Frétt af http: //www. umhverfisradu-
neyti.is/frettir/nr/2758

Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra ásamt Níels Árna 
lund (t.v.) sem átti sæti í starfshópnum og Sigurði Á Þráinssyni, formanni 
starfshópsins.

Úr skýrslunni Hreindýrin á Íslandi
Umhverfis- og auðlindaráðherra 

skipaði með bréfi dags. 11. febr-
úar 2014 starfshóp sem falið var það 
hlutverk að fjalla um hugmyndir um 
hreindýraeldi og hreindýraræktun 
sem nýja búgrein á Íslandi. Starfs-
hópnum var falið að fjalla um málið 
frá öllum hliðum og að draga fram 
þau atriði sem gætu skipt máli fyrir 
villt hreindýr hér á landi, verndun 
þeirra og veiðar, búfjársjúkdóma og 
landbúnað og landnýtingu. Hópnum 
var falið að fjalla um áhrif þess að taka 
stóran hluta dýra úr stofni hreindýra 
til þess að koma upp hjörð eldisdýra 
og þess að sambærilegum fjölda eld-
isdýra verði skilað aftur í villtan stofn 
hreindýra. 

Hópnum var meðal annars 
falið að fjalla um eftirfar-
andi þætti: 
• áhrif og þýðingu þess að afhenda 

hluta af villtum stofni til ræktunar
• áhrif á arðgreiðslur til landeigenda
• greiðslu fyrir afnot af hluta stofnsins
• útbreiðslusvæði og dreifingu hrein-

dýra um landið
• áhrif þess að skila ræktuðum hrein-

dýrum í villtan stofn
• breytta landnýtingu og beitarálag
• hreindýraeldi sem nýja búgrein
• áhrif á hreindýraveiðar
• sjúkdóma, sjúkdómahættu og sjúk-

dómavarnir

• samgang við villt dýr og einangrun 
ræktaðra dýra frá villtum dýrum

• dýravelferð
Starfshópurinn var þannig skipaður: 
Sigurður Á. Þráinsson, formaður, um-

hverfis- og auðlindaráðuneyti, 
Níels Árni Lund, skrifstofustjóri, 

tilnefndur af atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneyti, 

Gunnþórunn Ingólfsdóttir, odd-
viti, tilnefnd af Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga, 

Trausti Baldursson, forstöðumaður, 
tilnefndur af Náttúrufræðistofnun Ís-
lands, 

Gunnlaug H. Einarsdóttir, sviðs-
stjóri, tilnefnd af Umhverfisstofnun, 

Vigdís M. Sveinbjörnsdóttir, bóndi, 
tilnefnd af Bændasamtökum Íslands, 

Hákon I. Hansson, fv. héraðsdýra-
læknir, tilnefndur af Hreindýraráði, 

Skarphéðinn G. Þórisson, líf-
fræðingur, tilnefndur af Náttúrustofu 
Austurlands, 

Elvar Árni Lund, formaður Skotvís, 
tilnefndur af Skotvís og

Eyrún Arnardóttir, héraðsdýra-
læknir, tilnefnd af Matvælastofnun 
(bls. 5). 

Niðurstöður starfshópsins
Starfshópurinn telur að ef tekin verði 
upp stórfelldur hreindýrabúskapur 
aukist líkur á útbreiðslu sjúkdóma 
og beitaráhrif eru óviss. Lítil þekking 

er á beitaráhrifum hér á landi og því 
takmörkuð þekking fyrir hendi til að 
velja svæði undir hreindýraeldi svo 
vel fari. Á þetta bæði við hvað varðar 
magn þ. e. fjölda dýra á eldissvæðum 
og gæði og þolmörk gróðurs. Jafn-
framt bendir starfshópurinn á að fjöl-
mörgum lögum og reglugerðum þyrfti 
að breyta og óljóst sé hver eigi að bera 
kostnað af því. Starfshópurinn telur að 
hreindýraeldi sem ný búgrein geti haft 
umtalsverð áhrif á stöðu villtra hrein-
dýra og getur ekki mælt með því að það 
skref verði tekið. Afstaða starfshópsins 
miðast fyrst og fremst við stórfellt eldi 
hreindýra en ekki hvort heimila eigi að 
dýr séu höfð í haldi í „dýragörðum„af 
svipuðu tagi eða minni og fjölskyldu-
garðurinn í Reykjavík. 

Ef vegnir eru saman þeir kostir 
sem felast annars vegar í að viðhalda 
villtum hreindýrastofni og nýtingu 
hans með þeim hætti sem gert er í 
dag og hins vegar að heimila stórfellt 
hreindýraeldi með óvissu um áhrif 
þess á náttúru landsins, þ.m.t. á hrein-
dýrastofninn sjálfan, og aðra þætti líf-
ríkisins þá telur starfshópurinn farsæl-
ast að viðhalda núverandi sjálfbærri 
nýtingu og vernd villtra hreindýra á 
Íslandi (bls. 8).

Skýrsluna má sjá í heild sinni á: 
http://www.umhverfisraduneyti.
is/media/PDF_skrar/Skyrsla-um-
-hreindyraeldi.pdf



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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HVERJIR ER ÞETTA?
Enn höldum við áfram að birta 
myndir úr Ljósmyndasafni Aust-
urlands hjá Héraðsskjalasafni 
Austfirðinga. Næsta mynd er af 
kaupakonum á Skriðuklaustri.
Máni Jósefsson sendi upplýsingar 
um síðustu mynd. Þetta eru þau 
Halla Björg Davíðsdóttir og Björn 
Valsson við  Hússtjórnarskólann 
á Hallormsstað 1996.

Eru upplýsingar 
frá lesendum vel 
þegnar og er þeim 
sem geta gefið þær 
bent á að hafa sam-
band við Héraðs-
skjalasafnið í síma 
471 – 1417 eða á 
netfangið: magn-
hildur@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

Ásgeir Hvítaskáld gefur 
út lífsreynsluskáldsögu
Safnar fyrir útgáfunni á Karolina Fund

Fyrra bindi lífsreynsluskáld-
sögunnar Áflótta undan 
vindinum kom út 2007 og hafa 

margir verið að spyrja um framhaldið af 
þessari sérstöku ferðasögu. Nú er komið 
að því, handritið er loksins skrifað og 
nú þarf að prófarkalesa, hanna og 
prenta. Það kostar peninga, því óska 
Ásgeir eftir aðstoð lesenda svo þetta 
geti orðið að veruleika. 

„Vinnan gengur ágætlega með bók-
ina og hún er komin í prófarkalestur. 
Margir góðir aðilar hafa nú þegar styrkt 
útgáfuna svo ég get ekki annað en verið 
bjartýnn á að þetta takist. Ég biðla því 
til ykkar um að líta á https: //www. 
karolinafund.com/project/view/943. 
Þar er hægt að kaupa bókina í forsölu 
ásamt fyrrabindi eða jafnvel komast í 
útgáfuteiti.“

Söguþráður í stuttu máli
Á flótta undan vindinum er lífsreynslu-
skáldsaga um ungan mann sem fer í 
ferðlag því honum finnst að hann þurfi 
að skoða heiminn áður en alvara lífsins 
tekur við. 

Í fyrra bindinu lenti hann í rifrildi við 

uppáhaldskærustuna nr. 3 og hoppaði 
um borð í seglskútu og sigldi til Nor-
egs. Hann ráfaði um tíma um norsku 
skógana en svo endaði hann í Kaup-
mannahöfn. 

„Nú var ég á einhverju undarlegu 
ferðalagi þar sem örlögin teymdu mig 
áfram. Ég upplifði ævintýrin eitt af öðru 
og kynntist fólki með mismunandi 
sjónarmið. Mér gafst kostur á að taka 
þátt í hlutum sem hefði verið útilokað 
á Íslandi. Minn sjóndeildarhringur var 
að víkka. 

Mér var nokkuð sama þó það væri 
ekki ég sem réði för. Þetta gerðist bara, 
stig af stigi. Forvitnin og fróðleiksfýsnin 
teymdi mig áfram. Stundum fannst mér 
eins og einhver héldi í höndina á mér 
og togaði mig áfram. Það var verið að 
leiða mig inn í veröldina og sýna mér 
lífið á bak við fortjaldið.“

Ferðalagið heldur áfram, hann fer í 
einstaka hjólaferð þvert yfir Danmörku, 
fer til Skagen til að skoða Skagenmál-
arana, því hann hafði dáðst að myndum 
þeirra í æsku. Hann tekur þátt í kvik-
myndagerð. Fer til Woodstock í Am-
eríku, þar sem fræga tónlistarhátíðin 

var haldin og blómahreyfingin hófst. 
Hann upplifir kvikmyndahátíð í 

Cannes, hittir betlara í París, fer til 
Cinecittá í Róm og sér hið fræga ítalska 
Hollywood, þar sem myndirnar um 
Bleika Pardusinn voru teknar upp. 
Hann hittir frægan kvikmyndaleik-
stjóra í NewYork og leikur í dönskum 
kvikmyndum. 

En allan tímann er hann hugsa um 
kærustuna sem hann skildi eftir. Hvað 
verður um hana? 

Að lokum fer til hann til Katmandú 
í Nepal til að horfast í augu við Búdda. 
Þar lýkur ferðalaginu. 

Þeim sem nú þegar hafa styrkt þetta 
verkefni þakka ég lofsamlega fyrir. 

Ég treysti á ykkur. 
Ásgeir Hvítaskáld

Frjálst Orð

Opnun göngu- 
leiðarinnar 
Breiðármörk
Mikil uppbygging er í ferða-

þjónustu í Sveitarfélaginu 
Hornafirði og er nú jafnt 

unnið að því að auka afþreyingu á svæð-
inu sem og aðra þjónustu við ferðamenn. 
Liður í því er að byggja heildstæða 
gönguleið í sveitarfélaginu og þann 24. 
júní síðastliðinn kom Ragnheiður Elín 
Árnadóttir iðnaðar- og viðskiptaráð-
herra í heimsókn í sveitarfélagið og vígði 
gönguleiðina Breiðármörk sem er fyrsti 
hluti Jöklastígsins svokallaða. 

Gönguleiðin liggur á milli þriggja 
jökullóna, Jökulsárlóns, Breiðárlóns og 
Fjallsárlóns og er hún fær flestum. Hægt 

er að byrja gönguna bæði frá Fjallsárlóni 
og Jökulsárlóni og er leiðin er um 15 km 
löng. Á leiðinni er að finna upplýsingar 
um gróðurfar, fuglalíf, og ekki síst sam-
býli manns og jökuls sem frá upphafi 
búsetu hefur einkennt ríki Vatnajökuls. 
Fengu opnunargestir að kynnast þeirri 
sögu betur að athöfn lokinni, en þá var 
boðið upp á veglegt hlaðborð í Þórbergs-
setri þar sem fylgdi með lífleg frásögn 
Þorbjargar Arnórsdóttur af jöklaferðum 
fyrr og nú. 

Samvinnuverkefni margra
Verkefnið var unnið í mikilli samvinnu 

aðila á svæðinu þar sem hafa sameinast 
fagaðilar á hinum ýmsu sviðum, t.d. 
við textagerð, skiltagerð, jarðvinnu og 
sleggjuköst svo fátt eitt sé nefnt. Erum 
við Hornfirðingar svo rík að geta sótt í 
slíkan þekkingarbrunn hjá Þekkingar-
setrinu Nýheimum þar sem margar og 
mismunandi stofnanir vinna saman 
að því að efla samfélagið okkar. Færir 
sveitarfélagið Ríki Vatnajökuls, Nátt-
úrustofu Suðausturlands, Hornafjarðar-
söfnum, Vatnajökulsþjóðgarði og öðrum 
sem lögðu hönd á plóg bestu þakkir fyrir. 

Má þar sérstaklega nefna Rannveigu 
Einarsdóttur sem mótaði verkefnið í 
upphafi og vann að skiltagerð og Einar 
Björn Einarsson sem lagði til gröfuvinnu 
við að koma skiltunum í jörðu. 

Ekki væri unnt að halda í slíka fram-
kvæmd án fjármagns og hefur verkefnið 
verið ríkulega styrkt af Framkvæmda-
sjóði ferðamannastaða sem og Vinum 
Vatnajökuls, enda felur verkefnið allt í 
senn í sér náttúruvernd, vistvæna af-
þreyingarmöguleika, nánari þekkingu 
á náttúrunni og einnig hinu samfélags-

lega umhverfi. Fengum við góða gesti 
frá styrkveitendum til okkar, en það 
voru þau Kristbjörg Stella Hjaltadóttir, 
framkvæmdastjóri Vina Vatnajökuls, og 
Björn Jóhannsson, umhverfisstjóri hjá 
Ferðamálastofu. Gaman er að segja frá 
því að annar leggur Jöklastígsins sem er 
á Mýrunum er vel á veg kominn, en er 
sú leið einnig styrkt með fjárframlagi 
úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða. 
Ríki Vatnajökuls hefur með styrk frá 
Vinum Vatnajökuls gefið út gönguleiða-
kort fyrir leiðina og er það fáanlegt bæði 
í Gestastofu Vatnajökuls í Gömlubúð 
og í Skaftfelli. Mun sambærilegt kort 
einnig koma út fyrir nýjar gönguleiðir 
á Jöklastígnum. 

Hvetjum við alla sem eiga þess kost 
að ganga þessa fallegu leið, sem er 
einungis byrjunin á þeirri vegferð sem 
Jöklastígurinn er. 

Árdís Erna Halldórsdóttir
Atvinnu- og ferðamálafulltrúi  
Sveitarfélagsins Hornafjarðar

Af www. hornafjordur.is

Björn Ingi flytur ræðu við opnun gönguleiðarinnar.  Ljósm. Helga Árnadóttir.



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17.
Opið á laugardögum frá og með 8. ágúst.

ford.is

5 dyra  •  MyKey  •  Fáanlegur með vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð  •  Hiti í framsætum  
3,5 tommu upplýsingaskjár  •  AUX og USB tengi  •  Fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur  •  Samlitaðir stuðarar
Rafdrifnir og upphitanlegir hliðarspeglar  •  Tvískipt niðurfellanleg aftursæti 60/40  •  Samlituð vindskeið  •  6 hátalarar
Einstaklega rúmt farangursrými (290 lítra)  •  Frábær í endursölu  •  Start Stop spartækni •  Brekkuaðstoð
Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög fljótur að hitna  •  Samlitaðir hliðarspeglar  •  EasyFuel
ESP stöðugleikastýrikerfi með spólvörn  •  Ofnæmisprófuð efni í innréttingu  •  Fáanlegur sjálfskiptur á frábæru verði    
5 stjörnu öryggi  •  Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns 

 
Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km. 
Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km. 
Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Ford Fiesta er  
mest seldi smábíll Evrópu 

20 ára afmæli  
Fordhjá Brimborg

Nýi besti vinur þinn?
Ford Fiesta frá 2.390.000 kr. Glæsilegur staðalbúnaður

Komdu og prófaðu  

mest selda smábíl Evrópu

Ford_Fiesta_bestivinur_gulur_5x38_20150702_END.indd   1 7.7.2015   11:42:38
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Ný sýning í Skaftfelli
Ingólfur Arnarsson og Þuríður Rós Sigurþórsdóttir sýna í Skaftfelli. 

Laugardaginn 11. júlí síðastliðinn 
var opnuð sýning á verkum 
Ingólfs Arnarssonar og Þur-

íðar Rósar Sigurþórsdóttur í Skaftfelli 
undir sýningarstjórn Gavins Morris-
ons. Listamennirnir virðast við fyrstu 
sýn nota ólíkar leiðir í listsköpun sinni 
en stefnumót verkanna felst í spurn-
ingunni um málaralistina, verkin geta 
talist til málaralistar án þess að vera 
eiginleg málverk. 

Sýningarrýmið nýtt  
til fullnustu
Steinsteyptar lágmyndir Ingólfs birtast 
sem kyrrlát inngrip með óreglulegu 
millibili á veggjum sýningarrýmis-
ins. Þær er svipaðar að lögun og gerð, 
flöturinn sem snýr að áhorfandanum 
hefur verið pússaður niður, sléttaður 
af natni og grunnaður þannig að hann 
virðist fullkomlega lygn. Tilbrigðin 
liggja í hluta ferhyrningsins sem litur 
hefur verið borinn á, ýmist efri eða 
neðri hlutar flatanna hafa verið þaktir 
misdaufum tónum vatnslita. Áhorf-
andinn stendur hér frammi fyrir 
grunnspurningum um málverkið. 
Notkun Ingólfs á steinsteypu staðfestir 
efniseiginleika málverksins en tengir 
myndirnar frekar yfir í byggingarlist og 
við sjálfan vegginn sem verkið hangir 
á heldur en við myndverk eða málverk 
í hefðbundnum skilningi. Fínleg lita-
notkunin og staðfast auga fyrir smá-
atriðum í áferðarsköpun ljær einnig 
mýkt sem setur úr skorðum fyrstu og 
kannski augljósustu ályktun manns um 
að hér sé á ferðinni hrein naumhyggja. 

Á meðan verk Ingólfs hafa með 

lóðrétta fleti veggjarins að gera beinir 
Þuríður athyglinni að láréttum gólf-
fletinum en á sama hátt draga verk 
hennar fram eðli flatarins sjálfs. 
Áprentaðir litríkir silkifletir virka 
eins og málverk sem lögð hafa verið 
til á gólfinu. Þeim er lyft lítillega frá 
gólffletinum upp á lága stöpla og sum-
staðar er flötur þeirra brotinn upp með 
hlutum sem liggja óséðir rétt undir yf-
irborðinu. Ef trekkur myndast í sýn-
ingarrýminu hreyfast verkin þar sem 
silkið gengur í bylgjum. Þetta verður til 
þess að formið og gljáandi efniskennd 
þeirra verður sýnilegra. Ólíkt hreinni 
abstrakt Ingólfs eru verk Þuríðar prýdd 
teikningum af raunverulegum verkum 
hennar – og ímynduðum, innan þess 
ramma sem listasýning býður upp á. 

Sýningin ýtir undir vangaveltur um 
efniskennd og fleti gerir málverk að 
málverki. Enn fremur veltir hún upp 
hugmyndum um það hvernig listaverk 
taka yfir rými eða hvernig þau búa um 
sig í rýminu og vinna með því, tengja 
við það, við arkitektúrinn sjálfan, við 
lóðrétta og lárétta fleti rýmisins sem 
hvor listamaður um sig hefur hér tekið 
í sína þjónustu. 

Til að ýta enn fremur undir gagn-
virknina á milli verkanna og rýmis-
ins var flutt hljóðverk á opnun sýn-
ingarinnar, eftir raftónlistarmanninn 
Auxpan, sérstaklega samsett og flutt 
af þessu tilefni. 

Sýningin stendur til 25. október 2015 
og er opin daglega: júlí-ágúst kl. 12: 
00-18: 00, sept-okt 12: 00-16: 00. Að-
gangur er ókeypis. Sýningin er unnin í 
samstarfi við gallerí i8. Styrktaraðiliðar 

eru Sóknaráætlun Austurlands og 
Myndlistarsjóður. 

Listamennirnir 
Ingólfur Arnarsson fæddist árið 1956 
og stundaði nám við Myndlista- og 
handíðaskóla Íslands og eftir það 
framhaldsnám við Jan Van Eyck 
akademíuna, Maastricht, í Hollandi. 
Hann hefur haldið fjölda einkasýn-
inga hér heima og erlendis þar með 
talið: gallerí i8, Hafnarborg (2013), 
Safn (2005), CCNOA, Brussel, Belgíu 
(1999), Kjarvalsstaðir, Listasafn 
Reykjavíkur (1996) og Städtisches 
Museum Abteiberg, Mönchenglad-
bach, Þýskalandi (1995). Þar að auki 
er varanleg innsetning eftir Ingólf í 
Donald Judd Chinati Foundation, 
Marfa, Texas, Bandaríkjunum (1992). 
Hann starfaði sem prófessor í Lista-
háskóla Íslands á árunum 2000-2007 
og stofnaði og stýrði, ásamt Pétri Ara-
syni, Gallerí Önnur hæð í Reykjavík 
frá 1992-1997. 

Þuríður Rós Sigurþórsdóttir, fædd 
1975, býr og starfar í New York. Árið 
2000 lauk hún námi í fatahönnun frá 
Central St. Martins College of Art and 
Design, London og árið 2008 útskrif-
aðist hún með MFA gráðu frá School 
of Visual Arts, New York. Hún starfar 
í hönnunarteyminu Vík Prjónsdóttir. 
Þuríður hefur sýnt víða ma: Cakes, 
WAY OVER, The Icelandic Art Center, 
New York, USA (2015), In Production, 
BOX, Árhús, Danmörku (2014), „I’ve 
never seen figurative electricity“ Ás-
mundarsafn, Listasafn Reykjavíkur 
(2014), Parlor Show, Smiðjustígur 

10 Reykjavík (2013), Vík Prónsdóttir 
& Eley Kishimoto, Hönnunarmars í 
Reykjavík (2013), Hinumeginn, einka-
sýning, Hafnarborg (2012), Nordic 
Fashion Biennale, Nordic Heritage 
Museum, Seattle (2011), Chinese take 
Out, Art In General, New York, USA 
(2011) Hidden World, Spark Design 
Space, Reykjavík (2010), Possible 
Press Project, New York, USA (2010) 
Ripped From Something Bigger, Skaft-
fell, Seyðisfjörður (2009). 

Starfsemi Skaftfells er helguð sam-
tímamyndlist á alþjóðavísu. Í Skaftfelli 
er öflug sýninga- og viðburðadagskrá, 

gestavinnustofur fyrir listamenn og 
fjölþætt fræðslustarf. Á jarðhæð er 
veitingastofa þar sem boðið er upp 
á kaffi, öl og mat, ásamt þráðlausu 
neti og listbókasafn. Hægt er að 
skoða Geirahús og verk eftir alþýð-
ulistamanninn Ásgeir Jón Emilsson 
(1931-1999) eftir samkomulagi. Í mars 
2013 hlaut Skaftfell Eyrarrósina fyrir 
framúrskarandi menningarverkefni 
á landsbyggðinni. Listrænn heiðurs-
stjórnandi Skaftfells 2015-2016 er 
skoski sýningarstjórinn og rithöfund-
urinn Gavin Morrison. 

Fréttatilkynning frá Skaftfelli.

LungA fimmtán ára
Árið 2000 leit listahátíð LungA 

dagsins ljós í fyrsta sinn. Um 
er að ræða listahátíð þar sem 

sköpun, listum og menningu er fagnað 
með námskeiðum, fyrirlestrum og 
öðrum viðburðum og lýkur með upp-
skeruhelgi: sýningum og tónleikum. 
LungA nýtur alltaf meiri og meiri vin-
sælda og sem dæmi um það má nefna 
að það seldist upp á allar smiðjur há-
tíðarinnar í ár. 

Hátíðin er frábær blanda af listum, 
sköpun, tjáningu og stórbrotinni nátt-
úru. Hún hefur getið sér gott orðspor, 
bæði á Ísland og út fyrir landsteinana 
fyrir frábært andrúmsloft, námskeið af 
miklum gæðum og með mikilli virkni 
þátttakenda. Ennfremur færir hátíðin 
gleði, sjálfsþekkingu, elskendur, nýja 
vini og góðar minningar fyrir þá sem 
sækja hátíðina heim. 

Árið 2010 kviknaði sú hugmynd 
að stofna skóla á Seyðisfirði út frá 
hugmyndarfræði LungA. Nú er hug-
myndin orðin að veruleika og hóf fyrsti 
hópurinn nám við skólann árið 2014. 

LungA „fjölskyldan“ samanstendur 
nú bæði af árlegri listahátíð og skóla. 
Dagsdaglega er þetta tvennt rekið sitt 
í hvoru lagi, en heitið, gildin og hug-
myndafræðin eru af sama meiði. 

Fjölbreyttar smiðjur
Listasmiðjur LungA eru starfræktar frá 

mánudags morgni til föstudags eftir-
miðdags frá klukkan 09:00 á morgnana 
– 16:00 á daginn. Allar smiðjurnar enda 
svo á því að sýna afrakstur vikunnar 
á uppskeruhátíð sem fer fram laugar-
daginn 18. júlí. Hver og einn þátttak-
andi velur sér aðeins eina smiðju til 
að vera í og förum við fram á að þátt-
takendur séu á staðnum allan tímann. 
Síðustu ár höfum við einnig boðið upp 
á föstudagssmiðju en þar reynum við að 
höfða til þeirra sem ekki hafa tækifæri á 
að vera á hátíðinni alla vikuna. 

Sem dæmi um smiðjur þessarar 
LungAhátíðar má nefna: 

Málkænskukapp er eins dags gjörn-
inga námskeið sem fer fram föstu-
daginn 17. júlí. Þátttakendur vinna 
saman í litlum teymum og byggja 
sér pall með ýmiskonar efnivið sem 
vettvang fyrir performatíva orðræðu, 
rökræðu og umræðu. Farið verður í 
vettvangsferð þar sem hópurinn er 
leiddur útí ýmsa sálma. 

Listin að skrifa bréf: Út vikuna 
munum við dekra við okkur í hægum 

tíma með kyrrum huga og rólegri 
hönd. Saman stökkvum við ofaní kan-
ínuholu bréfaskriftanna, til að kafa inn 
í og rannsaka þessa undarlegu veröld 
sem við lifum í. Í vikunni munum við 
gera tilraunir með mismunandi tækni 
til að skapa okkar eigið efni og ástæður 
til að skrifa. Við munum voga okkur út, 
þefa uppi stórkostlegt efni í bænum og 
náttúrunni allt um kring. Við munum 

finna upp nýtt póstþjónustu kerfi með 
það að markmiði að umbylta alheim-
inum – eða kannski bara samfélagi 
bréfritara heimsins. 

Við og, við dönsum: Við ætlum að 
verja vikunni í að særa fram dansar-
ana sem lúra í okkur, hvort sem þeir 
eru kunnuglegir, óvæntir. bjrálaðir, 
væmnir, linir, beittir, óútreiknan-
legir, fáránlegir eða innilegir. Þegar 
við höfum hitt þá munum við fanga 
nokkra þeirra og reyna að kynnast 
þeim betur. Við viljum læra af þeim 
– læra af eigin fantasíum og af hvert 
öðru: Að vera saman í víddinni. Vídjó-
-miðillinn kemur einnig við sögu. 
Athugið! Engrar sérstakrar reynslu er 
krafist, aðeins forvitni og gleði af því 
að dansa.

Upplýsingar af lunga.is
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Franskir dagar 
á Fáskrúðsfirði
Allabadderí fransí. Fjölskylduhátíð með  
frönsku ívafi á Fáskrúðsfirði 22. til 26. júlí. 

Franskir dagar hafa gert garðinn 
frægan á Fáskrúðsfirði allt frá 
árinu 1996. Hátíðin fer jafnan 

fram helgina fyrir Verslunarmannahelgi. 
Þessa helgi er haldið á lofti minningunni 
um veru Frakka á Fáskrúðsfirði og tengsl 
þeirra við staðinn, auk þess sem heima-
menn ásamt gestum gera sér glaðan dag. 

Franskir dagar hafa þannig unnið 
sér sess sem árleg bæjarhátíð Fáskrúðs-
fjarðar, burtfluttir koma í heimsókn, 
fermingarbarnamót eru haldin og 
árgangar mæla sér mót. Fulltrúar frá 

vinabænum Gravelines hafa oft komið 
og tekið þátt í Frönskum dögum. 

Sirkus, hjólreiðar og hlaup
Þessi franskættaða hátíð hefst í ár mið-
vikudagskvöldið 22. júlí og stendur 
óslitið fram til sunnudagsins 26. með 
fjölda viðburða, tónleika, sýninga og 
skemmtidagskrá í miðbæ Fáskrúðs-
fjarðar. Hátíðin verður sérlega vegleg í 
ár enda haldin í tuttugasta sinn. Sirkus 
Ísland munu mæta á staðinn og setja 
tjaldið sitt upp í miðjum bænum enda er 

sirkushefðin sterk í Frakklandi. Einnig 
verður hjólreiðakeppnin Tour de Fá-
skrúðsfjörður en það er hjólreiðakeppni 
áhugamanna þar sem hjólað verður um 
fjörðinn. 

Einnig verður níunda Fáskrúðs-
fjarðarhlaupið ræst föstudaginn 24. júlí 
kl. 17 við Franska spítalann. Hlaupið 
er frá Franska spítalanum við Hafnar-
götu og út með norðurströnd Fáskrúðs-
fjarðar. Hlaupaleiðin er malbikuð. Tvær 
vegalengdir eru í boði, 21 og 10 km. 
Í hálfa maraþoninu er hlaupið rétt út 
fyrir Kolfreyjustað og til baka en í 10 
km hlaupinu er hlaupið að Brimnesi og 
til baka. Sem fyrr leggja aðstandendur 
hlaupsins áherslu á að sem flestir geti 
tekið þátt í hlaupinu og því verður, auk 
einstaklingskeppni, hægt að mynda 
hlaupasveitir á báðum vegalengdum. 
Mikið frjálsræði er í þessu sveitahlaupi, 
fjöldi í sveit er frjáls og sveitir sjá sjálfar 
um að skipta vegalengdinni á milli sín. 

Franski sjómenn voru snar þáttur í 

bæjarlífinu allt fram undir miðja síð-
ustu öld. Tengslin við Frakkland lifa enn, 
eins og sjá má stað í endurreisn Franska 
spítalans á Fáskrúðsfirði og Frökkum á 
Íslandsmiðum, einni glæsilegustu safna-
sýningu landsins. 

Bæjarhátíðin Franskir dagar hefur 
mælst vel fyrir og verið vel sótt enda 

vel tekist til. Er þar ekki síst að þakka 
því ágæta fólki sem lagt hefur á sig 
mikla vinnu við að gera þessa daga að 
raunveruleika og bera að þakka því fyrir 
fórnfúst starf.

Upplýsingar af www.fjardabyggd.is 
og http://faskrudsfjardarhlaupid.weebly.
com/

lífið hefur verið fremur nöturlegt um borð í frönsku skútunum en sýningin 
um frönsku sjómennina sýnir það mjög vel.

Samkomulag milli Fjarðabyggðar og Eistnaflugs
Rokkhátíðin Eistnaflug, sem 

fram fór dagana 8. – 11. júlí 
sl. í Neskaupstað, er orðin ein 

af stærri tónlistarhátíðum landsins og 
umfang hennar orðið svo mikið að 
flytja þurfti tónleikana úr Egilsbúð 
í íþróttahúsið í Neskaupstað. Vegna 
stærðarinnar þurftu skipuleggjendur 
hátíðarinnar og Fjarðabyggð að taka 
höndum saman svo allt gengi upp og 
allir gengju sáttir frá borði. 

Páll Björgvin Guðmundsson, bæj-
arstjóri og Stefán Magnússon, skipu-
leggjandi Eistnaflugs, blása á umræðu 
um að Eistnaflug og Fjarðabyggð rokki 
ekki saman þegar kemur að einni 
stærstu tónlistarhátíð landsins. 

Þetta kemur fram í sameiginlegri 
yfirlýsingu beggja. Þar segir enn 
fremur að íbúatala Neskaupstaðar 
þrefaldist þá daga sem Eistnaflug 
stendur, en tónlistarhátíðin hefur 
aldrei verið stærri og flottari en nú. 
Almennt þjónustugjald komi til móts 
við aukna kostnaðarhlutdeild sveitar-
félagsins vegna stækkunar á hátíðinni, 
s.s. vegna salernisaðstöðu, gæslu, 
þjónustu á tjaldsvæði, bílastæða, 

afnotum af íþróttahúsi og öðru hús-
næði sveitarfélagsins o. fl. 

Yfirlýsingin í heild sinni: 
Þegar við hittumst í byrjun árs, líkt og 
undanfarin ellefu ár, til að hefja undir-
búning að tónlistarhátíðinni Eistna-
flugi, lá fyrir að samstarf sveitarfélags-
ins og skipuleggjanda hátíðarinnar yrði 
umfangsmeira og flóknara en áður. 
Skipuleggjandinn, Millifótakonfekt 
ehf. , vildi stækka viðburðinn enn 
frekar og hafði í þeim tilgangi beðið 
um að tónleikahald færðist úr Egilsbúð 
í íþróttahúsið í Neskaupstað. Áætlað var 
að gestir gætu orðið allt að 2.000 og hátt 
í 3.000 að tónlistarmönnum, starfsfólki 
og fjölmiðlum meðtöldum. Hljóm-

sveitir og hliðarviðburðir yrðu fleiri en 
nokkru sinni áður. Þessar tillögur fengu 
strax góðan hljómgrunn. Hátíðin hefur 
frá upphafi gengið vel í góðu samstarfi 
íbúa, gesta og starfsmanna Eistnaflugs. 
Af hálfu bæjarstjórnar Fjarðabyggðar 
hefur því ekkert verið því til fyrirstöðu 
að Eistnaflug fengi að vaxa og dafna. 

Viðburður af þessari stærðargráðu 
nemur þrefaldri íbúatölu Neskaup-
staðar þessa fimm daga sem hátíðin 
stendur. Mikilvægasta viðfangsefnið 

fyrstu undirbúningsfundina var að 
þessu leyti einfalt. Við urðum að 
finna leiðir að þessu metnaðarfulla 
marki varðandi gæslu, salernisað-
stöðu, tjaldsvæði, bílastæði, tónleika-
aðstöðu, aðstöðu fyrir hliðarviðburði, 
bílastæði, veitingasölu, sorphreinsun, 
eftirlit og svo mætti lengi telja. Niður-
staðan var að leggja á almennt 2.000 kr. 
þjónustugjald sem greiðir að hluta til 
niður beinan kostnað sveitarfélagsins 
af stækkun hátíðarinnar. 

Undirbúningur stærsta Eistna-
flugsins til þessa hefur verið vanda-
samt en afar skemmtilegt verkefni 
og hafa drög að næsta ári þegar verið 
lögð. Bókanir á hljómsveitum eru 
hafnar og hlökkum við til að hittast að 
venju í janúar og fara yfir skipulagið. 
Þó að þessi frumraun okkar gangi 
að óskum, má alltaf gera betur í 
skipulagningu stórra viðburða og 
smáatriðastjórnun. 

Við viljum með þessari litlu yfirlýs-
ingu okkar blása á alla umræðu um að 
Eistnaflug og Fjarðabyggð rokki ekki 
saman þegar kemur að einni stærstu 
tónlistarhátíð landsins, rokktón-
listinni og sveitarfélaginu til heilla. 

Skemmtum okkur áfram fallega 
undir fjöllunum fögru í Neskaupstað. 

Góða skemmtun og ekkert rugl. 
Það er bannað að vera fáviti á 

Eistnaflugi!
Fjarðabyggð, 10. júlí 2015

Páll Björgvin Guðmundsson,  
bæjarstjóri

Stefán Magnússon,  
Millifótakonfekti ehf.

Frétt af www.fjardabyggd.is

Rokkað á Eistnaflugi.  Mynd af www.fjardabyggd.is.

Einkunnarorð hátíðar-
innar eru: Það er bannað 
að vera fáviti. Er þar vísað 
til þess að hugsunalausar 
gjörðir og framkoma eins 
manns getur eyðilagt allt.

Skrúðsbóndinn 
og prestsdóttirin
Þegar ferðast er um landið eykur 

það alltaf ánægjuna að vita dá-
lítið um staðina sem farið er hjá. 

Í bókinni Þjóðsögur við þjóðveginn 
sem Jón R. Hjálmarsson tók saman 
birtist þjóðsagan um Skrúðsbónd-
ann og prestsdótturina og er gaman 
að rifja hana upp ef leiðin liggur um 
Fáskrúðsfjörð. 

Allmargar eyjar eru út af Austur-
landi. Engin þeirra hefur verið í byggð, 
nema Papey sem er úti fyrir Hamars-
firði. Engu að síður eru eyjar þessar 
vel þekktar fyrir mikið og fjölskrúðugt 
fuglalíf. Þá eru sumar þeirra kunnar 
af fornum sögnum og þar á meðal er 
eyjan Skrúður. Hún er allhá og rismikil 
klettaeyja í hafinu út af Reyðarfirði en 
þó litlu nær mynni Fáskrúðsfjarðar. 

Eyja þessi hefur alltaf fylgt jörðinni 
Vattarnesi. Aldrei hefur verið bú-
seta í Skrúðnum og ekki mannavist, 
nema þá til að stunda þar fuglaveiðar 
og eggjatekju. Einnig dvöldust menn 
þar stundum við útróðra á fyrri tíð. 
Sjómennirnir héldu þá til í Skrúðshelli 
sem er allstór og hár til lofts. Þá var 
alsiða í gamla daga að hafa fé í eynni 
og þótti það dafna þar með ágætum á 
kjarnmiklu grængresinu. Einhver af-
föll vildu þó verða á því og fjárhvarf var 
gjarna kennt Skrúðsbóndanum, sem 
sagður var eiga það til að hirða vænstu 
sauðina. Þannig hafði þessi óvættur 
sitthvað á samviskunni, þótt út yfir 
tæki, þegar prestsdóttirin á Hólmum 
hvarf, svo sem frá segir í gamalli sögu: 

Einu sinni hvarf prestsdóttirin á 

Hólmum í Reyðarfirði. Hennar var 
ákaft leitað á sjó og landi, en hún fannst 
hvergi. Upp úr firðingum stendur 
fjallstrókur og heitir hann Skrúður. 
Þar höfðu bændur fé sitt til göngu á 
haustum og sóttu upp úr jólum. Þá 
hafði árlega horfið besti sauðurinn úr 
fénu, en ekkert annað tapast. 

Einu sinni um vetur reri skip til 
fiskjar, en náði ekki lendingu og 
hleypti undir klett í Skrúðnum. Skip-
verjar brýndu skipi sínu, votir og sjó-
hraktir, og settust á hillu í klettinum og 
fóru að kveða Maríurímur. Opnaðist 
þá kletturinn og út kemur forkunnar-
stór mannshönd með hring á hverjum 
fingri og rauð skarlatsermi að ofan. 
Hönd þessi réttir út stórt grautartrog 
með spónum og inni er sagt: „Nú er 
konu minni skemmt. Nú er mér ekki 
skemmt.“ Þegar skipverjar voru mettir 
og hressir af grautnum, hvarf trogið 
inn í klettinn. Daginn eftir komumst 
þeir í land, en talið var að þar væri 
týnda prestsdóttirin sem hann nefndi 
konu sína. 

Árið eftir fór á sömu leið fyrir öðru 
skipi. Þá kváðu sjómennirnir á kletta-
syllunni allar Andrarímur. Kom þá út 
sama höndin með fullt trog af feitu og 
heitu hangikjöti og um leið er mælt að 
innan: „Nú er mér skemmt; Nú er ekki 
konu minni skemmt.“ Þessir menn 
komust mettir í land, þegar veðri slot-
aði. Liðu svo nokkur ár, þar til Guð-
mundur biskup góði var á ferð eystra. 
Hann vígði vötn og brunna og batt 
orminn undir fossinum í Lagarfljóti. 
Gisti hann að Hólmum og bað prestur-

inn hann að vígja Skrúðinn. Sömu nótt 
dreymdi biskup að maður mikill vexti 
og skrautlega búinn kæmi til sín og 
segði: „Farðu ekki að vígja Skrúðinn, 
því að ég hef mikið að flytja og á erfitt 
með flutninga, enda muntu ekki fleiri 
ferðir fara, ef þú ferð til byggða minna 
til að gera mér mein.“ Biskup lét sér 
þett að kenningu verða og hætti við að 
vígja Skrúðinn. 

Heimild: Jón R. Hjálmarsson. 2002. 
Þjóðsögur við þjóðveginn. Almenna 
bókafélagið: Reykjavík.



16.  Júlí  201510

Útmeð´a
Ungir karlmenn hvattir til að tjá tilfinningar sínar. 

Tólf manna hlaupahópur undir 
merkjum forvarnarverkefnis-
ins Útmeð‘a hélt í hringhlaup 

um landið frá aðalskrifstofu Rauða 
kross Íslands við Efstaleiti 9, þriðju-
dagsmorguninn 30. júní síðastliðinn. 
Hlaupararnir stefndu að því að slá 
hraðamet með því að hlaupa hringveg-
inn að meðtöldum hring í Vestmanna-
eyjum á fimm sólarhringum. Hlaupið 
var á hlaupabretti um borð í ferjunni 
til Vestmannaeyja. Hlaupurunum 
tókst ætlunarverk sitt þrátt fyrir mjög 
erfið hlaupaskilyrði í upphafi hlaups 
þar sem hlaupið var með vindinn í 
fangið t.d. upp Holtavörðuheiðina. 

Almenningur var hvattur til að slást 
í hóp með hlaupurunum inn í stærstu 
þéttbýliskjarnana á leiðinni og lét al-
menningur ekki sitt eftir liggja. Miðað 
við áætlun hlauparanna um að halda 
12 km meðalhraða stefndu þeir á að 
koma hlaupandi inn á Akureyri á tí-
unda tímanum að kvöldi 1. júlí, verða 
á Egilsstöðum næsta dag um kvöld-
matarleyti og á Selfossi á ellefta tím-
anum þann 4. júlí. Borgarbúar voru 
svo hvattir til að taka lokasprettinn 
með hlaupurunum frá Húsgagnahöll-
inni niður í Efstaleiti þann 5. júlí. 

Landssamtökin Geðhjálp og Hjálp-
arsími Rauða kross Íslands stóðu 
ásamt hlaupahópnum að forvarnar-
verkefninu Útmeð‘a. Með yfirskrift 
verkefnisins voru ungir karlmenn 

hvattir til að setja tilfinningar sínar 
í orð til að hafna ekki í tilfinninga-
legu öngstræti með ófyrirséðum af-
leiðingum. Markmið verkefnisins var 
að stuðla að fækkun sjálfsvíga – með 
áherslu á unga karlmenn. Sjálfsvíg eru 
algengasta dánarorsök ungra karla á 
Íslandi. 

Nokkrar staðreyndir  
um sjálfsvíg: 
• Sjálfsvíg eru algengasta dánarorsök 

karlmanna á aldrinum 18 til 25 ára 
á Íslandi. 

• Karlar eru þrisvar til fjórum sinnum 
líklegri en konur til að taka líf sitt. 

• Fjórir til sex ungir karlar taka líf sitt 
á Íslandi á hverju ári. 

• Að meðaltali taka 35 manns líf sitt á 
Íslandi á hverju ári. 

• Ríflega 100 manns eru lagðir inn 

á sjúkrahús vegna vísvitandi sjálfs-
skaða á hverju ári. 

• Fleiri konur en karlar eru lagðar inn 
á sjúkrahús vegna vísvitandi sjálfs-
skaða. 

• Alvarleg áföll, vímuefnaneysla, hvat-
vísi og ýmis konar geðraskanir hafa 
verið tengd sjálfsvígum. 

• Ríflega eitt símtal til Hjálparsíma 
Rauða krossins 1717 snýst um sjálfs-
víg, eigið eða annarra, á hverjum 
einasta degi allan ársins hring. 
Almenningur gat heitið á 

hlauparana með 1.500 kr. fjárfram-
lagi í gegnum símanúmerið 904 1500 
eða lagt inn á söfnunarreikning Geð-
hjálpar 546 – 14 – 411114, kt. 531180 
– 0469 valda upphæð. Enn er hægt að 
styrkja átakið þótt hlaupinu sé lokið 
og er almenningur hvattur til að leggja 
þessu þarfa málefni lið. 

Fréttatilkynning frá Austurbrú:

Áhrif brott-
fluttra mikil
Austurbrú hefur ásamt 

samstarfsaðilum á Borg-
undarhólmi í Danmörku, 

Suðurey í Færeyjum og Vesterå-
len í Noregi unnið að viðamikilli 
rannsókn þar sem leitast er við að 
kortleggja virði brottflutts ungs fólks 
til heimahaganna í gegnum menn-
ingarviðburði. Rannsóknin gekk 
undir heitinu „Heima er þar sem 
Eyjahjartað slær“ og lauk nýverið. 

Flestar jaðarbyggðir eiga það sam-
eiginlegt að ungt fólk flyst þaðan í 
miklum mæli, oftast til að sækja sér 
aukna menntun. Þetta unga og vel 
menntaða fólk hefur ekki skilað sér 
til baka og hefur af mörgum verið 
álitið sem svo að svæðin séu að 
missa mannauð varanlega. Nýlegar 
rannsóknir hafa hins vegar bent til 
þess að snúa þurfi sjónarhorninu 
og líta á unga brottflutta fólkið sem 
fjölþætta auðlind. Markmið rann-
sóknarinnar „Eyjahjartað“ var að 
skoða þá nálgun betur og gera til-
raun til þess að mæla þá auðlind sem 
felst í hinum brottfluttu. Litið var til 
efnahagslegra, menningarlegra og 
félagslegra þátta. 

Hátíðir að undirlagi  
brottfluttra
Þátttakendur í rannsókninni voru 
aðilar á jaðarsvæðum í þremur 
löndum auk Austurlands; Born-
holm í Danmörku, Suðurey í Fær-

eyjum og Vesterålen í Noregi. Litið 
var til hátíða, sem haldnar voru að 
frumkvæði brottfluttra í flestum 
tilvikum. Til að meta áhrif og virði 
brottflutts fólks á Austurlandi voru 
notaðar fjórar austfirskar hátíðir: 
Sviðamessan á Djúpavogi, Eistnaflug 
í Neskaupstað, Bræðslan á Borgar-
firði og LungA á Seyðisfirði. Allar 
eiga þessar hátíðir það sameiginlegt 
að brottfluttir Austfirðingar annað 
hvort standa fyrir þeim og skipu-
leggja eða spila stórt hlutverk við 
undirbúning þeirra og framkvæmd. 

Í ljós kom að meirihluti hátíðanna 
er gríðarlega stórt innlegg í svæðis-
bundna ferðamennsku, félagslíf og 
menningu á þeim stöðum sem þær 
eru haldnar. Því er hægt að álykta að 
framlag brottfluttra sé mikilsvirði 
fyrir svæðin sem flutt er frá. Þessi 
niðurstaða getur nýst sem innlegg í 
stefnumótun og áætlanagerð á jaðar-
svæðum og ýtir undir mikilvægi 
þess að hlúa vel að ungmennum á 
mótunarárum þeirra og mynda sterk 
tengsl við svæðin. Ennfremur að 
veita þurfi brottfluttum tækifæri til 
að viðhalda tengslum og leggja sitt af 
mörkum án þess endilega að flytja til 
baka. Í því liggur mikill mannauður 
sem jaðarbyggðir geta nýtt sér. 

Fyrir frekari upplýsingar um 
rannsóknina má finna á heima-
síðu verkefnisins: http: //wher-
etheislandheartbeats.tumblr.com/

Frá lungA á Seyðisfirði



Innheimtulausn fyrir 
framsækin fyrirtæki

Vandræðalaus viðskipti
Mynta er nútímalegt innheimtukerfi fyrir fyrirtækið þitt. Mynta 
býður kröfuhöfum upp á fruminnheimtu, milliinnheimtu, lög-
innheimtu og kröfuvakt. Öll umsjón með þinni innheimtu er á 
einum stað og allt ferlið er fyrirtækinu þínu að kostnaðarlausu!

Við viljum að þín viðskipti verði vandræðalaus. 

www.mynta.is 
Sími 569 2000

Tengdu punktana:



Mest seldu 
sendibílar 
Evrópu
Gríðarsterk sendibílalína Ford
Ford hefur hlotið titilinn Sendibíll ársins – 
International Van of the Year árin 2013 og 2014. 
Í áratugi hafa fyrirtæki sett traust sitt á styrk, 
virkni og áreiðanleika Ford Transit enda 
mest seldu sendibílar Evrópu síðustu 40 ár. 

Ford Transit Connect, EcoBoost bensín 100 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,6 l/100 km. CO2 losun 129 g/km. Verð með bensínvél frá 2.950.000 m/vsk.
Ford Transit Connect, 1,6TDCi dísil 75 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,4 l/100 km. CO2 losun 115 g/km. Verð með dísilvél frá 3.210.000 m/vsk.
Ford Transit Custom, 2,2TDCi dísil 100 hö., 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,9 l/100 km. CO2 losun 183 g/km. Verð frá 4.330.000 m/vsk.
Ford Transit Van, 2,2TDCi dísil 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 7,3 l/100 km. CO2 losun 194 g/km. Verð frá 5.495.000 m/vsk.
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

FORD TRANSIT CUSTOM

FR
Á

FORD TRANSIT VAN

FR
Á

FORD TRANSIT CONNECT

FR
Á 2.379.032 3.491.935 4.431.452 

ford.is

ÁN VSK
KR. KR. KR.

ÁN VSK

Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16. 
Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga 12-16.

ÁN VSK

Kíktu í kaffi og spjall. Í sameiningu finnum
við hagstæða fyrirtækjalausn fyrir þig.

Brimborg er stærst í sölu atvinnubíla á Íslandi. 
Veldu traust umboð með einstöku þjónustu-
framboði fyrir bíla- og tækjaflota.  
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Plánetustígur opnaður 
á Breiðdalsvík
Mánudaginn 6. júlí síðast-

liðinn var plánetustígur 
opnaður á Breiðdalsvík. 

Plánetustígurinn á Breiðdalsvík er 
samstarfsverkefni Breiðdalsseturs og 
Grunnskóla Breiðdalshrepps. Stígur-
inn var formlega opnaður með stuttri 
kynningu Christu Mariu Feucht, 
verkefnastjóra og jarðfræðings, á 
stjörnufræði fyrir almenning og svo 
var lagt af stað eftir endilöngu sól-
kerfinu undir leiðsögn Martin Gasser, 
steindasérfræðings og jarðfræðings, 
sem hélt á Plútó alla leið út að endi-
mörkum alheimsins svo notuð séu orð 
Bósa Ljósálfs. Þegar Plútó var kominn 
á sinn stað (í bili að minnsta kosti því 
Martin gerði ráð fyrir því að þurfa að 
færa hann á næsta ári) héldu allir aftur 
niður í Breiðdalssetur þar sem borðuð 
var ljúffeng kjötsúpa. 

Plánetustígurinn er mjög skemmti-
legur. Gangan hefst við Gamla Kaup-
félagið (Breiðdalssetur) þar sem 
sólin er í öllu sínu veldi og svo rekur 
maður hnettina einn á fætur öðrum 
út fyrir byggðina og upp í fjallshlíð-
ina. Hnettirnir eru allir í réttum 
stærðarhlutföllum miðað við sólina og 
eru því flestir mjög litlir, sérstaklega 
Plútó sem er aðeins lítil límklessa, en 
hann fékk samt að vera með í þessum 
plánetustíg þótt hann hafi misst stöðu 

sína sem plánetu fyrir nokkrum árum. 
Við hverja plánetu er upplýsingaskilti 
þar sem fram kemur stærð, þyngd, 
hitastig, fjarlægð frá sólu og ýmislegt 
fleira sem viðkemur hverri plánetu. 
Eins og Martin benti á er dvölin á 
Venus helvíti líkust, mörg hundruð 
gráðu hiti og eilífur stormur. 

Það var virkilega skemmtilegt að 
fara eftir plánetustígnum, sérstaklega 
með jafn fróðu og áhugasömu fólki og 
Christu og Martin. Það er vonandi að 
fólk njóti þess að fylgja plánetunum og 
passi þær vel því þær eru viðkvæmar 
og stígurinn gæti auðveldlega eyðilagst 
af manna völdum. 

Martin kemur Plútó fyrir. Satúrnus er risinn.

Gangan hófst við Breiðdalssetur þar sem sólin sest aldrei.

Öflugir sjálfboðaliðar
Fólk úr Félagi eldri borgara á 

Fljótsdalshéraði hefur að undan-
förnu snyrt svæðið í kringum 

útileikhúsið í Selskógi. Nokkrar 
myndir frá framkvæmdinni má sjá á 
Facebooksíðu Fljótsdalshéraðs. 

Svæðið við útileikhúsið hefur verið 
í niðurníðslu undanfarin ár en Lions-
klúbburinn Múli byggði aðstöðuna 
fyrir leikhúsið sumarið 1994. Þá var 
smíðaður pallur fyrir svið og bekkir 
fyrir áhorfendur eins og segir í grein 
eftir Vigfús Ingvar Ingvarsson í Lions-
blaðinu nú í vor. 

Gyða Vigfúsdóttir, ein úr hópnum, 
segir að það hafi verið Philip Vogler 
sem átti hugmyndina að útileikhús-
inu og var forsprakki fyrir mörgum 
uppsetningum í Selskógi árin á eftir. 
Þar hefur einnig verið haldin útimessa 
flest sumur síðan 1994 og var sú síðasta 
nú í byrjun júlí. 

Á myndinni sem fylgir fréttinni 
má sjá nokkra af hinum vösku sjálf-
boðaliðum og af þeim eru tveir sem 
tóku þátt í að byggja upp aðstöðuna 
í upphafi, þeir Eiríkur Þorbjarnar-
son og Þórhallur Eyjólfsson. Aðrir á 
myndinni eru Gyða Vigfúsdóttir, Erla 
Salómonsdóttir, Guðný Jónsdóttir og 
Hjálmar Jóelsson. Alls hafa þrettán 
sjálfboðaliðar tekið þátt í verkefninu. 

Gyða segir að næst á dagskrá hjá 
hópunum sé að grisja brotnu og 
dauðu trén og klára stíga að salern-
unum, þannig að það séu næg verk-
efni fyrir alla sem vilji koma að þessu 
verkefni og öðrum. Og orðrétt sagði 
hún: „Aldur, menntun og fyrri störf er 
ekki fyrirstaða og þetta er ekki bundið 
við neinn sérstakan félagsskap heldur 
verkefni okkar allra“. 

Frétt af www. fljotsdalsherad.is



ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

RÚM

Svíf þú inn í svefninn
...í rúmi frá okkur!

Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. framleitt rúm af öllum stærðum 
og gerðum, allt eftir þínum óskum.
Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin.
Mismunandi stífleika er hægt að velja, allt eftir þyngd þeirra sem á 
dýnunum hvíla.
Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur létt framúr. 

Rúm, springdýnur, sængurver, púðar & rúmteppi, gjafavara! 
...við erum með þetta allt og meira til!

Dalshrauni 8 - Hafnarfirði | Sími 555 0397 | rbrum@rbrum.is| rbrum.is
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Sjálfboðavinna starfsmanna Alcoa Fjarðaáls
Á hverju ári síðan álver Fjarðaáls 

hóf framleiðslu hafa hundruðir 
starfsmanna fyrirtækisins lagt 

fram sjálfboðavinnu fyrir ýmis fé-
lagasamtök og stofnanir. Um síðustu 
mánaðamót voru tvö verkefni á dagskrá 
en annað þeirra er alger nýjung í átta ára 
sögu sjálfboðaliðastarfsins. 

Á Mið-Austurlandi er mikil gróska í 
ýmiss konar félagastarfsemi og ber þar 
hæst íþróttafélögin og björgunarsveit-
irnar. Samfélagssjóður Alcoa (Alcoa 
Foundation) styrkir á ýmsan hátt starf-
semi félaga þar sem fyrirtæki Alcoa eru 
staðsett og í nærliggjandi bæjarfélögum. 
Ein af þeim styrktarleiðum er að bjóða 
starfsmönnum að leggja fram hug-
myndir um hópstarf í sjálfboðavinnu, 
þar sem margir starfsmenn (10 eða fleiri) 
taka sig saman og láta gott af sér leiða. 
Sjóðurinn greiðir tæpar fjögur hundruð 
þúsund krónur til viðkomandi félags sem 
getur nýtt framlagið til þess að kaupa 
aðföng, t.d. málningu og byggingarefni, 
og efla starfsemi félagsins. 

Í janúar efndu starfsmenn til hópver-
kefnis fyrir RKÍ en 34 starfsmenn unnu 

þrekvirki fyrir samtökin. Þetta var hið 
fyrsta af tíu verkefnum ársins 2015. 

Karnivalstemming á 
Reyðarfirði
Annað verkefni ársins fór fram á Reyðar-
firði laugardaginn 27. júní, í samvinnu 
við hið nýstofnaða félag JCI Austurland. 
Starfsmenn í sjálfboðavinnu hafa yfir-
leitt málað, byggt, snyrt, lagt göngustíga 
o.s.frv. en þetta verkefni var nýtt af nál-
inni. Í stuttu máli fólst verkefnið í því 
að starfsmenn Alcoa komu saman og 
deildu þekkingu sinni á ýmsum sviðum 
fyrir alla áhugasama. Uppákomurnar 
voru víðs vegar um bæinn frá 13: 00-
17: 00 og opnar öllum. Við tjörnina var 
boðið upp á kajaknámskeið og hesta-
kynningu og leikjavöllur var settur 
upp bak við pósthúsið og boðið upp á 
andlitsmálningu. Í íþróttahúsinu voru 
starfsmenn með jógatíma og glímunám-
skeið. Í Sómahúsinu var boðið upp á 
kynningu félagasamtaka og markmiða-
setninganámskeið. Nýliðar gátu spreytt 
sig á golfvellinum og fengið ráðgjöf frá 
reyndum Alcoa golfurum og loks var 

hægt að fara í bátsferð eða taka þátt í 
dorgveiðikeppni hjá litlu bryggjunni. 

Starfsmenn Fjarðaáls og bæjarbúar 
láta mjög vel af þessum degi. Sextíu og 
átta starfsmenn komu að viðburðinum 
og ríflega tvö hundruð manns nutu 
fræðslu og skemmtunar. 

Fótboltavöllur á Eskifirði
Ótalin verkefni hafa verið unnin gegnum 
árin fyrir íþróttafélögin í Fjarðabyggð, 
á Fljótsdalshéraði og Seyðisfirði. Til 
dæmis hafa starfsmenn sett upp úti-
blakvöll á Egilsstöðum og í Neskaup-
stað og verkefni sem snýr að byggingu 
slíks vallar á Fáskrúðsfirði er í undir-

búningi. Laugardaginn 4. júlí var blásið 
til þriðja verkefnis ársins, í þetta skipti 
fyrir Knattspyrnufélag Fjarðabyggðar 
en það fólst í því að bæta aðstöðuna 
við fótboltavöllinn á Eskifirði. Sú að-
staða gagnast mörgum öðrum félögum 
í nágrenninu, t.d. Þrótt, Austra, Val og 
Súlunni þar sem KFF heldur utan um 
2. flokk og meistaraflokk. 

Fjórtán starfsmenn Fjarðaáls mættu 
galvaskir í grænum bolum. Þeir skröp-
uðu, grunnuðu og máluðu húsið sem 
sett hefur verið upp við völlinn, og 
lagfærðu gangstétt sem liggur að því. 
Félagsmenn KFF og fleiri lögðu hönd 
á plóg með þeim. Fólkið þurfti að 

hafa hraðar hendur, því leikur hófst 
milli KFF/Fjarðabyggðar og BÍ/Bol-
ungarvíkur kl. 14: 00 í Fjarðabyggðar-
höllinni. Leikmenn Fjarðabyggðar 
heilsuðu upp á sjálfboðaliðana og buðu 
þeim á leikinn sem endaði með því að 
lið Fjarðabyggðar sigraði 3: 0. Nú eru 
stuðningsmenn bjartsýnir á að félagið 
tryggi sér sæti í Pepsídeildinni en betri 
aðstaða til æfinga getur átt drjúgan þátt 
í þeirri þróun. 

Með haustinu verður svo ráðist í þau 
sjö verkefni sem eru eftir en starfsmenn 
geta ávallt lagt fram tillögur um verkefni 
fyrir hönd síns félags. 

Frétt og myndir af www. alcoa.is

ÞORLÁKSHÖFN

Þorlákshöfn

Reykjavík

Þorlákshöfn

Ísland

Europa

Styttir leiðir.

Þorlákshöfn

Reykjavík 50 km

International
Airport 85 km

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

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

Hafnarvörður
Sími 893-3659 
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

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

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

Ný uppfylling og öldudempandi flái Fjarlægð steinbryggja Skipulögð iðnaðarsvæði

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

• Eina höfnin á Suðurlandi

• 40 km til Reykjavíkur

• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

• Fullkomið frystivöruhótel
 og landamærastöð

• Bryggjukantar um 1200 m

• Mesta dýpi við kant 8 m 

• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m

• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Hafnsögubátur 900 hö.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

• Öll almenn þjónusta við skip

• Öll almenn þjónusta við áhafnir

• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki

• Ísframleiðsla með GÁMES vottun
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Unnið af krafti við fótboltavöllinn 
á Eskifirði.

Skrautlegur hópur fræddi og skemmti 
Austfirðingum á Reyðarfirði.

Allir tóku þátt í jóganu og höfðu 
gaman af.

Fréttatilkynning frá Austurbrú: 

Þróun nýrra nám-
skeiða: „Stafræn 
framleiðsla fyrir alla“
Fengist hefur styrkur til að hrinda 

í framkvæmd verkefninu „Staf-
ræn framleiðsla fyrir alla“ en um 

er að ræða samstarfsverkefni Austur-
brúar, Verkmenntaskóla Austurlands 
og Fab Lab Austurlands. Markmiðið 
er að auka þekkingu á upplýsingatækni 
og hagnýtingu hennar hjá markhópi 
framhaldsfræðslunnar og að skapa 
þekkingu sem hvetur til frumkvöðla-
starfs og nýsköpunar. 

Það er Þróunarsjóður framhalds-
fræðslu sem veitir styrkinn en um er 
að ræða 2,3 milljónir króna og fékkst 
hann til að þróa og tilraunakenna nám-
skeiðaröðina „Stafræn framleiðsla fyrir 
alla“. Áhersla er á upplýsingatækni, ný-
sköpun og frumkvæði en lítið framboð 
er á slíku námi úti á landi. Í röðinni eru 
fimm tækninámskeið fyrir fólk með 
stutta formlega menntun og þátttak-
endur geta sótt eitt eða fleiri námskeið 
eftir áhugasviði. 

Markmiðið með verkefninu er að 
auka þekkingu á upplýsingatækni og 
hagnýtingu hennar hjá markhópi fram-
haldsfræðslunnar og að skapa þekk-
ingu sem hvetur til frumkvöðlastarfs 
og nýsköpunar. Opinn hugbúnaður 
verður notaður við kennsluna svo 

nemendur geta unnið áfram eftir að 
námskeiði lýkur án þess að leggja út í 
mikinn kostnað. 

Verkefnið er unnið í samstarfi við 
Verkmenntaskóla Austurlands og Fab 
Lab Austurlands og er stýrt af Lilju 
Guðnýju Jóhannsdóttur, Fab Lab-
-stjóra. „Nýjungin í þessu verkefni felst 
í því að opna möguleika Fab Lab-smiðja 
fyrir markhóp framhaldsfræðslunnar, 
þ. e. fólks með stutta formlega menntun 
að baki, bæði í framsetningu námsins 
sem slíks og einnig með tímafyrir-
komulagi en það verður miðað við að 
einstaklingar af vinnumarkaði geti sótt 
námskeiðin,“ segir Lilja Guðný og telur 
að verkefnið eigi brýnt erindi: 

„Skortur er á tæknimenntun á Ís-
landi, svo mikill að Samtök atvinnulífs-
ins fullyrða að það standi atvinnulífinu 
fyrir þrifum hve lítið er af tæknimennt-
uðu fólki. Það skiptir því máli að auka 
tækniþekkingu og einnig skapandi 
hugsun og frumkvæði, enda eru allir 
þessir eiginleikar mikilvægir hjá starfs-
fólki framtíðarinnar.“

Verkefnið hefst í haust og lýkur 
næsta vor og nánari upplýsingar veitir 
Lilja Guðný Jóhannsdóttir / lilja@aust-
urbru.is

Myndin er tekin í Fab lab Austurlands.
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WW80H7400EW/EE

8 kg Þvottavél
· Kolalaus mótor með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble
· Demantatromla
· Orkunotkun A+++

WF70F5E4P4W

7 kg Þvottavél
· Kolalaus mótor með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble
· Demantatromla
· Orkunotkun A+++

DV80H8100HW/EE

8 kg þurrkari
· Varmadæla sem sparar orku
· Barkalaus
· Demantatromla
· Rakaskynjari
· Orkunotkun A++

DV70FSE0HGW

7 kg þurrkari
· Varmadæla sem sparar orku
· Barkalaus
· Demantatromla
· Rakaskynjari
· Orkunotkun A+++

Verð: 109.900,- Verð: 89.900,-Verð: 134.900,- Verð: 124.900,-

RS7567THCSP

“Amerískur”  Kæliskápur
Stál útlit. Tvöfalt kæli kerfi. 
Vatn og klaki.

Verð: 239.900,-

RB29FSRNDSS

Kælir - frystir
178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldrei að afþýða. 

RB29FSRNDWW

Kælir - frystir
178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldrei að afþýða. 

Verð: 89.900,-Verð: 99.900,-

Heimilistækin frá Samsung eru í fremstu röð og búin allri nýjustu tækni og þægindum 
eins og sjónvörpin og símarnir. Góðir hlutir gerast hratt hjá Samsung.

Til merkis um að góðir hlutir gerast hratt
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