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HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

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

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  SÍMI:  577 1515  -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is
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TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI
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Vertu viðbúinn 
vetrinum

Mest seldu snjókeðjur á Íslandi
Léttar • Sterkar • Traustar

Ísnet Húsavík • s. 5 200 555
Ísnet Akureyri • s. 5 200 550
Ísnet Sauðárkrókur • s. 5 200 560
Kristbjörg Ólafsfjörður • s. 5 200 565

Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

www.isfell.is

Hafðu samband og kynntu þér vöruúrvalið og þjónustuna

12. Nóvember 2015
17. tölublað 4. árgangur

Framtíðin er undrandi!
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Allt sem þarf er vilji
Fyrir tilölulega stuttu síðan kom 

út bók með titli sem fyrir ýmsa 
ætti að vera fráhrindandi: Vega-

bréf, vísakort og lyklar að hjólinu! 
Austurland tékkaði á þessu fólki sem 
að gerir svonalagað. 

Unnur Sveinsdóttir og Högni Snær 
Hjartarson svöruðu beiðninni af sínum 
leðurklædda mótorhjólaþokka. 

Af hverju eruð þið að gefa út þessa bók? 
„Við vorum að bifhjólast um ver-

öldina og enginn náði í okkur í síma, 
þannig að við birtum myndir af okkur 
á feisbúkk og vorum spurð fyrir vikið, 
Hvenær kemur út bók? “ 
En afhverju að fara að þeysast um 
á mótorhjólafáki um koppagrundir 
heimsbyggðarinnar? 

„Við fórum um ýnsa villistigu og 
ekkert sérstaklega í alfaraleið en trú 
okkar draumnum og okkur sjálfum 
keyrði okkur af stað vegna þess að við 
uppgötvuðum að allir draumar geta 
ræst. 

Allt sem þarf er vilji!“
Austurland þakkar þesu prýðisgóða 

fólki!

Söfnin í Safnahúsinu á Egils-
stöðum bjóða börn og fullorðna 
velkomna á sýninguna Nálu
Sýningin Nála er byggð á sam-

nefndri bók eftir Evu Þengils-
dóttur. Allir geta sett sitt mark á 

sýninguna og þannig breytist hún dag 
frá degi. Ýtt er undir hugmyndaflug 
og sköpunargleði og gestir hvattir til 
að snerta, skapa og skemmta sér. Þá 
hefur Eva sett saman skemmtilegan 
ratleik sem teygir sig um allt Safna-
húsið. Sýningin er því tilvalið tilefni 
fyrir unga sem aldna til að heimsækja 
Safnahúsið og eiga þar skemmtilega 
stund. 

Bókin Nála - riddarasaga kom út 
hjá Sölku í lok árs 2014 og var til-

nefnd til Íslensku bókmenntaverð-
launanna. Sagan er ævintýri um valið 
milli góðs og ills, stríðs og friðar. 
Innblástur sótti höfundur í íslenskt 
handverk og sagnahefð. 

Sýningin, sem stendur út desem-
ber, var fyrst sett upp í Þjóðminjasafni 
Íslands í janúar, þaðan fór hún í 
Sögusetrið á Hvolsvelli, síðan í Amts-
bókasafnið á Akureyri og er nú sett 
upp í Safnahúsinu á Egilsstöðum 
með stuðningi Þjóðminjasafnsins 
og Barnamenningarsjóðs. 

Sýningin er opin á opnunartíma 
hússins, virka daga frá 09: 00-19: 00. 

Sjá einnig: 
Facebook-síða sýningarinnar: 
https: //www. facebook.com/ev-
ents/519676884854982/

Facebook-síða Nálu: https: //www. 
facebook.com/nala. riddarasaga/? 
fref=ts

Við hlökkum til að sjá ykkur
Elsa Guðný Björgvinsdóttir,  

safnstjóri / director
Minjasafn Austurlands / East 

Iceland Heritage Museum
Laufskógum 1, 700 Egilsstaðir 

Sími: 471-1412 / 867-3225 
www. minjasafn.is
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Það er á einhvern hátt innilega kátínuvert þegar að fólk brosir. 
Maður lifnar til að innan og hugsar með sér enn og aftur 
hvað lífið er fagurt í sínum fjölbreytileika. Það er fátt feg-

urra, nema sólarupprásin. En hún er líka í augunum á barni sem 
sér ekkert nema birtuna, hjúfrar sig við allífið og biður um meira. 
Svo auðvitað, gerast hlutir eins og fordómar gagnvart þeim sem hún 
er ekki, hatur einhverra drengja sem vilja ráða veröldinni. Eins og 
vopn séu nauðsynlegur skjöldur við þessu hrikalega lifi, þegar eini 
skjöldurinn er barnið manns sjáls. Eitt barn, eitt bros og veröldin 
þagnar un stund, nema auðvitað karlpungarnir sem sitja yfir gróða 
og hafa alveg misst af eigin verðmætum. Hvert barn sem brosir er 
fyrirheit um framtíð.Voilà!

Sigurður Ingólfsson

LEIÐARI

Örfáar 
athugasemdir

Myndasíðan er opin!
Þá sjaldan að maður rífur upp myndavél og horfir til himins og alla leið 
til Húsavíkur, þá er veröldin nefnilega stórmerkilega yndisleg. Hér með er 
komin áskorun: Þeir sem luma á myndum fyrir blaðið og eru eitthvað að 
væflast með þær í leyni, endilega senda þær á drsiggi@gmail.com. Fjórða 
síðan er hér með opin fyrir áhugaljósmyndara. 

MYNDASÍÐAN  Sendið okkur myndir á „drsiggi@gmail.com“



UE55JS9005

Besta sjónvarpið ?
Samsung UE55JS9005 

hlaut hæstu heildareinkun 
í gæðakönnun 

Neytendablaðsins og ICRT, 
sem eru óháð alþjóðleg 
samtök rannsókna og 

prófana.
Niðurstöður þessarar 

könnunar voru að 24 af 25 
bestu sjónvörpum í stærðum 
47” til 55” voru frá Samsung, 
skv. frétt Viðskiptablaðsins 

24. september sl. 
http://vb.is/frettir/samsung-med-

mikla-yfirburdi-i-gaedakonnun-

neytendabladsins/121050/

FYRSTA SUHD sjónvarpið 
kemur frá Samsung

Myndin er 2.5 sinnum bjartari 
en í venjulegum sjónvörpum

Quantum litatæknin 
gefur 64 sinnum fleiri liti en 
í venjulegum sjónvörpum

Samsung býður þrjár nýjar 
línur af SUHD sjónvörpum 

frá 48“ til 88“

1   2.5 64 88

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

ormsson.is/samsungsetrid

Heitir dagar
Fyrir heimilin í landinu

Stílfögur eldhústæki frá  AEGGGGG
sem gera gott eldhús betra

        afsláttur af öllum               ofnum22%
Fjölkerfa blástursofn án 

rafeindaklukku.
Er sérstaklega einfaldur í 

notkun og umgengni. 

Litur: Stál.
Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 89.900,-
Heitir dagar: 70.120,-2 LÍNAN

BE2000001-M

Verð nú
kr. 69.900,-

SÉRTILBOÐ
á þessu vinsæla
57 cm helluborði 

með stálkanti.

Verð áður kr. 89.900

22% afsláttur
af öllum         helluborðum

H
K

63
40
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X
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22% afsláttur
af öllum           ofnum

30-40% afsláttur
af öllum háfum frá Airforce

Eyjuháfar · Veggháfar

Airforce

Gott úrval af Airforce veggháfum og eyjuháfum, sem eru annálaðir 
fyrir glæsilega hönnun og mikil gæði. 

LOKADAGAR

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

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038egilsBraut 6 · neskaupsstað · sími 477 1900
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Myndlistarfélag Fljótsdals-
héraðs 25 ára á næsta ári
Í tilefni af því að á næsta ári verður 

Myndlistarfélag Fljótsdalshéraðs 
25 ára er hafinn undirbúningur 

afmælishátíðar. Formaður þess er Ás-
dís Jóhannsdóttir og Austuland hafði 
af henni tal í tilefni af upprennandi 
tímamótaafmæli þessa merka félags. 

Myndlistarfélag Fljótsdalshéraðs er 
rétt um það bil að verða 25 ára gamalt 
og hefur staðið fyrir námskeiðum og 
sýningum hér og hvar. Starf félagsins 
hlýtur að hafa verið nokkuð fjölbreyti-
legt á þessum tíma, mjög fjölbreytilegir 
listamenn og af ýmsum toga. Hvernig 
er staða Myndlistarfélagsins þessa 
stundina? 

Félagar eru í dag 25 manns, 
skemmtileg tala á 25 ára aldurári sem 
er árið 2016, staðan er ósköp róleg eins 
og er, nýafstaðið námskeiðahald sem 
er reynt að halda árlega og stundum 
verið 2x á ári. 

Kennarar hafa verið af öllum lands-
hlutum, og mjög góðir, má þar nefna 
Örn Inga, fjöllistamann frá Akureyri 
sem hefur kennt hér níu sinnum, 
Þuríður Sigurðardóttir var að koma í 
þriðja sinnið, svo eru það kennarar hér 
á svæðinu sem hafa einnig leiðbeint 
eins og Pétur Berents og Ólöf Björk 
Bragadóttir. 

Allir þessir kennarar hafa kennt 
bæði byrjendum og þeim sem eru 
lengra komnir. Allflestir byrjendur 
kasta sér beint í djúpu laugina og allir 
eiga sitt málverk að námskeiði loknu. 
Að mati kennara sem hafa leiðbeint 
hér, þá ættu allir að geta málað sem 
hafa áhuga á því. 

Yfirleitt mála nemendur í olíu en 
samt er það ekki skilyrði, sumir mála 
með vatnslitum, pastel og akríl. 

Námskeiðin hafa í flestum tilfellum 
verið helgarnámskeið og þá er tekið 
verulega á því, þau hafa verið frá föstu-
degi til sunnudags, með stuttum matar- 
og kaffipásum. 

Þau hafa verið í flestum tilfellum 
mjög vel sótt og á því síðasta voru 11 
nemendur sem er óskastaða kennara 
svo hægt sé að leiðbeina hverjum og 
einum skv. Þörfum og getu. 

Aldursbil var 11-90 ára, yngsti nem-
andinn, Rafael Rökkvi Freysson, hefur 
gífulegan áhuga og frekar sjaldgæf 
framtíðarsýn sem hann hefur miðað 
við aldur, því hann ætlar að verða land-

lagsmálari, því hann elskar að mála 
fjöll. Elsti sem er Anna Þórhallsdóttir 
og verður 90ár n.k. gamlársdag, hefur 
mætt á hvert einasta námskeið sem 
hefur verið í boði hjá félaginu, ásamt 
því að vera í fráfarandi stjórn og mætti 
vikulega á fundi sem sú stjórn hélt. 

Kostnaði er haldið í algjöru lág-
marki, þ. a. það ætti ekki að vera nem-
endum til fyrirstöðu með að skrá sig á 
námskeið. Eins ef nemandi er í stéttar-
félagi, þá fá þeir hluta endurgreiddann. 

Við höfum verið svo heppin að hafa 
aðgang að skólum hér til námskeiða-
halds og undanfarin ár verið í Barna-
skólanum í fullbúinni myndlistarað-
stöðu sem er þar, björt og rúmgóð stofa 
sem hentar okkur mjög vel. 
Hvað stendur til á næstunni? 

Nú þarf bara að funda hjá stjórn 
og skipuleggja næsta ár sem er 25 ára 
afmælisár. 
Hvernig sérðu Myndlistarfélagið eftir 
næstu 25 ár? 

Það þarf nýja félaga til að svona félag 
gangi, það er í hlutarans eðli alls staðar. 

Persónulega finnst mér að fólk nú til 
dags vilji síður gefa sig til félagsstarfa, 
ber við önnum og áhugaleysi en það 
skeður ekkert nema einhverjir vilji 
starfa það er deginum ljósara. 

Vonandi nær þessi félagsskapur 
nýjum hæðum og verður langlíft. 

Austurland óskar þessu merka félagi 
til hamingju með starfið og óskar því 
alls velfarnaðar. 

Sigurður Ingólfsson
Myndir tók Þuríður Sigurðardóttir

Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is
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Fréttir af Síldarvinnslunni í Neskaupsstað: 

Polar Amaroq finnur 
loðnu víða en ís og 
bræla til vandræða
Grænlenska uppsjávarskipið 

Polar Amaroq landaði full-
fermi eða 640 tonnum af 

frosinni loðnu í Hafnarfirði sl. mánu-
dag. Þeirri loðnu sem flokkaðist frá við 
vinnsluna var síðan landað í Helguvík. 
Aflinn fékkst í grænlensku lögsögunni 
norðvestur úr Straumnesi en undir lok 
veiðiferðarinnar lagðist ís yfir veiði-
svæðið þar og þá fékkst ágætur afli á 
svæði sem var um 80 mílum norðaustar. 
Heimasíðan hafði samband við Geir 
Zoëga skipstjóra í morgun en þá var 
skipið í vari inni á Ísafjarðardjúpi á 
„Hótel Grænuhlíð.“ Í gær leitaði skipið 
loðnu djúpt út af Hornbjargi, um 30 
mílur inn í grænlensku lögsöguna. 
„Þar var brjálað veður og hafís og það 
spáir brælu fram á sunnudag, þannig 
að við fórum bara á Hótel Grænuhlíð 
og höfum það huggulegt,“ sagði Geir. 
„Við fengum ágætan afla í síðasta túr 
og það var töluvert að sjá af loðnu en 

nú er svæðið sem við veiddum helst á 
komið undir ís og ég tel að loðnan sem 
var þar sé komin inn í íslenska lögsögu. 
Loðnan sem fékkst var ágæt, ekki síst sú 
loðna sem við fengum undir lok túrsins, 
en þá höfðum við fært okkur um 80 
mílur vegna hafíssins. Í gær fórum við 
á svæði sem við höfum veitt á síðustu 
ár og þar vorum við komnir í lóð þegar 
við þurftum frá að hverfa vegna veð-
ursins. Annars rákumst við á fínustu 
loðnutorfur inni í íslensku lögsögunni 
á útleiðinni í gær og eins þegar við 
sigldum í var. Það var verulega mikla 
loðnu að sjá í kantinum djúpt norður af 
Straumnesi í bakaleiðinni og í sannleika 
sagt virðist vera loðna mjög víða. Ég er 
býsna bjartsýnn eftir síðasta túr og þetta 
sem við sáum í gær. Þá virðist loðnan 
vera vel á sig komin. Það er helst að 
veðrið og ísinn séu að stríða okkur og 
koma í veg fyrir nótaveiðar, en það er 
ekkert nýtt.“ sagði Geir að lokum. 

mynd tekin í síðustu veiðferð Polar Amaroq. Ís og veður hafa truflað loðnu-
veiðarnar.  Ljósm. Geir Zoega

FREGNIR AF LANDI OG MIÐUM

Fornminjafundur á  
Stöðvarfirði vekur athygli
Fornleifarannsóknir benda til að 

landnámsskáli hafi fundist á Stöð 
í Stöðvarfirði. Fjarðabyggð hefur 

ábyrgst forvarnir á þeim gripum sem 
frekari rannsóknir kunna að leiða í ljós. 

Horft inn eftir botni Stöðvarfjarðar. 
Sjá má bæinn Stöð vinstra megin á 
myndinni, með rautt þak. 

Aðdragandi málsins er sá, að vís-
bendingar um merkar fornminjar 
komu fram við athugun á mögulegum 
línulögnum á svæðinu. 

Fornleifafræðingi var í framhaldinu 
falið að gera forkönnun og benda 
niðurstöður til þess að landsnámsbú-

staðurinn á Stöð sé fundinn, sem er 
jafnframt talinn fyrsti landnámsskálinn 
á Austurlandi. 

Stefnt er að því að teknar verði 
tvær rannsóknarholur síðar í þessum 
mánuði til að fá úr þessu skorið. 

Bæjarráð Fjarðabyggðar samþykkti á 
fundi sínum sl. mánudag, að sveitarfé-
lagið ábyrgist forvarnir á þeim gripum 
sem kunni að finnast í rannsóknarhol-
unum, áður en þeir verða afhentir 
Þjóðminjasafni Íslands til varðveislu 
og frekari rannsókna. 

Greint er frá upphafi byggðar Ís-
landsbyggðar í Landnámu. Þar segir 
um Stöðvarfjörð: „Þórhaddur hinn 
gamli var hofgoði í Þrándheimi á Mæri. 
Hann fýstist til Íslands og tók áður ofan 
hofið og hafði með sér hofsmoldina og 
súlurnar; en hann kom í Stöðvarfjörð 
og lagði Mærina-helgi á allan fjörðinn 
og lét engu tortíma þar nema kvikfé 
heimilu. Hann bjó þar alla ævi og eru 
frá honum Stöðfirðingar komnir.“ 

(Landnáma, bls. 307-308.) 

Árni 
Steinar 
Jóhannsson 
er látinn
Árni Steinar Jóhannsson 

umhverfisstjóri Fjarða-
byggðar er látinn. Árni lést 

í heimabæ sínum Dalvík sunnu-
daginn 1. nóvember eftir erfið 
veikindi. 

Árni var fæddur á Dalvík 12. júní 
1953. Foreldrar hans voru Jóhann 
Helgason, fæddur 20. nóvember 
1920, dáinn 9. apríl 1963 og Valrós 
Árnadóttir fædd 3. ágúst 1927. 

Árni lauk gagnfræðaprófi á 
Dalvík 1969 og stundaði nám í Eau 
Claire Wisconsin U. S. A. Memorial 
High 1971, Garðyrkjuskóla ríkis-
ins 1971–1974 og Landbúnað-
arháskólanum í Kaupmannahöfn 
1974–1979. 

Árni var garðyrkjustjóri á Akur-
eyri 1979–1986 og umhverfisstjóri 
á Akureyri 1986–1999. 

Hann var alþingismaður Norður-
lands eystra 1999–2003 fyrir Vinstri 
hreyfinguna – grænt framboð. 

Eftir að Árni lét af þingmennsku 
starfaði hann hjá Fjarðabyggðar allt 
þar til hann lést. 

Blessuð sé minning Árna Steinars 
Jóhannssonar. 

Austurland vottar ættingjum, 
vinum og samstarfsfólki samúð sína

vetur, sumar, vor og haust. Í Fjarðbyggð á útivist og hreyfing vel við allan 
ársins hring. Á veturna nýtur útivistarfólk lífsins í Oddsskarði, einu besta 
skíðasvæði landsins. Skíðamiðstöðin í Oddsskarði er miðstöð vetraríþrótta í 
Fjarðabyggð og hafa skíða- og brettafélög Fjarðabyggðar þar aðstöðu. Slak-
andi sundlaugarferð er ómissandi þáttur á vel heppnuðum skíðadegi og óhætt 
er að mæla með heitu pottunum í einni af fjórum sundlaugum Fjarðabyggðar. 

Kolmunni og síld
Bjarni Ólafsson AK landaði 

1250 tonnum af kolmunna í 
Neskaupstað aðfaranótt laugar-

dags. Í kjölfar hans kom síðan Börkur 
NK og landaði 1000 tonnum. Aflinn 
fékkst í Rósagarðinum og segir Hjörvar 
Hjálmarsson skipstjóri á Berki að 
veiðin hafi verið orðin þokkaleg undir 
lok veiðiferðarinnar. Að lokinni löndun 
hélt Bjarni Ólafsson til kolmunnaveiða 
á ný en Börkur sigldi vestur fyrir land 
til síldveiða. Hjörvar segir að þeir hafi 
komið á miðin í Jökuldýpinu í nótt og 
geri ráð fyrir að byrja að toga fljótlega. 
„Það var rólegt á miðunum í gær og 
enn rólegra í nótt en ágætis afli fékkst 
fyrir tveimur – þremur dögum. Þetta 

hlýtur að lagast á ný,“ sagði Hjörvar. 
„Birtingur var að kasta hér í Jökuldýp-
inu og við erum að nálgast hann. Þeir 

fengu 170 tonn í gær en það var lítið 
að hafa í nótt hjá þeim,“ sagði Hjörvar 
að lokum. 

bjarni ólafsson AK kemur til löndunar sl. vetur.  Ljósm: Hákon Ernuson
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Þjónusta á Héraði   
- Eitt hið slæma á Austurlandi
Viðbrögð Þjónustusamfélagsins

Í kjölfar niðurstöðu könnunar sem Austurbrú gerði í sumar vegna áfanga-
staðarins Austurlands hef ég verið spurð af mörgum „hver eru viðbrögð 
Þjónustusamfélagsins á Héraði við þessum niðurstöðum?“. En þátttakendur 
í könnuninni nefna þjónustu á Egilsstöðum sem eitt hið slæma við Aust-
urland. Það er nú minnsta mál að greina frá okkar viðbrögðum og ákvað 
ég að koma þeim hér niður á blað til að deila sem víðast. 

Þjónustusamfélagið á Héraði var 
stofnað í febrúar árið 2014 eða fyrir 
rúmlega ári síðan. Ástæða fyrir stofnun 
félagsins var niðurstaða íbúafundar 
sem haldinn var 2012 þar sem fram 
kom að það vantaði samstöðu milli 
þjónustuaðila á svæðinu og vegna sí-
vaxandi ferðamennsku og gesta sem 
heimsækja svæðið. Það þyrfti sam-
starfsvettvang þar sem fyrirtækin og 
sveitarfélögin á Héraði gætu komið 
saman til skrafs og ráðagerðar. Undir-
búningur að félaginu stóð yfir í rúmt ár 
en upphaflega var settur saman hópur 
bæði úr atvinnulífinu og frá sveitar-
félaginu sem sá um að vinna aðgerð-
aráætlun til eflingar ferðaþjónustu og 
verslunar á Héraði. 

Það voru því um 2 ár sem tók að 
koma Þjónustusamfélaginu á Héraði 
af stað en allir aðilar sáttir með skrefið 
sem tekið var í að vinna betur að at-
vinnu-, ferða- og menningarmálum á 
Héraði. Strax í upphafi beindum við 
sjónum okkar að miðbænum á Egils-
stöðum því hann hafði löngum verið til 
vandræða á háannatíma yfir sumarið 
og þar eru nokkrir þættir sem skipta 
mestu máli. Það fyrsta er að það hefur 
verið erfitt fyrir rútur og stór ökutæki 
með aftanívagna að fá bílastæði, auk 
þess sem Fagradalsbrautin er með of 
margar inn- og útkeyrslur sem skapa 
öngþveiti á ákveðnum tímum. Þetta 
vandamál hefur verið vitað lengi og 
kom Þjónustusamfélagið með tillögur 
að úrbótum til sveitarfélagsins og vildi 
að það yrði unnið strax að því að leysa 
þennan mikla vanda. Þar að auki hafa 
verslanir ekki verið nægjanlega sveigj-
anlegir með opnunartíma því oft eru 
bílar byrjaðir að koma í bæinn um kl. 
8:00 á morgnana (þá er ég sérstaklega 
að tala um ferjudaga), en þá er aðeins 
einn staður opinn og flestir bíða eftir 
að staðir byrja að opna á milli 9:00 
og 10:00, en það skapar ennþá meiri 
troðning og óreiðu. Einnig á miðviku-
dagskvöldum yfir sumartímann, þá er 
bærinn fullur af fólki sem er að fara í 

ferjuna daginn eftir. Það kemur oft seint 
og þá er spurning hvort það sé hægt að 
bæta opnunartíma. Þetta vandamál er 
ekkert nýtt, þótt það leggist nú á okkur 
af sívaxandi þunga og má geta þess 
að ferðamenn og heimamenn töluðu 
m.a. um troðning í miðbæ Egilsstaða, 
í fyrrnefndri könnun.

Þegar kemur svona mikið fólk í 
okkar litla bæ á stuttu tímabili þ.e. 

júlí – ágúst (þá er háannatími á Hér-
aði) þá ósjálfrátt getur myndast bið á 
veitingastöðum, vöruskortur verður í 
verslunum og þrengsli eru meðal við-
skiptavina. En það var einnig meðal 
þess sem gestir og heimamenn töluðu 
um í könnuninni, sem gerð var á þessu 
tímabili í sumar eða júlí – ágúst 2015. 

En þessa hluti verður að skoða. 
Hvernig getum við haft þjónustuna 
skilvirkari þegar við fáum stóran hóp 
af fólki á skömmum tíma? Hvernig má 
koma í veg fyrir vöruskort í verslunum? 
Þetta eru meðal spurninga sem Þjón-
ustusamfélagið hefur verið að ræða 
innan sinna raða. Við viljum og ætlum 
að vera þekkt fyrir frammúrskarandi 

og fjölbreytta þjónustu og vera öðrum 
bæjarfélögum til fyrirmyndar. Tek það 
fram að við fórum strax í samstarf við 
Austurbrú varðandi þjálfun og kennslu 
fyrir framlínufólk og settum á lagg-
irnar ýmis námskeið á fyrsta starfsári 
og munum halda því áfram.   

Það er ekkert einkamál að Egilsstaðir 
eru (m.a. vegna landfræðilegrar legu) 
höfuðstaður Austurlands. Hingað 
sækja Austfirðingar og gestir okkar ekki 
bara þjónustu, heldur er hér er bæði 
innanlands- og alþjóðaflugvöllur. Hér 
liggja krossgötur Austurlands og þeir 
sem heimsækja Austurland á annað 
borð, keyra hér í gegn. Það er því okkar 
allra sem búum á Austurlandi að vilja 
bænum það besta og að undirbúa hann 
vel undir þá flóðbylgju sem framundan 
er í ferðamennsku (tek það fram að 
ALLIR hafa hag af því). Við viljum gera 
hlutina vel og taka ákvarðanir að vel 
skoðuðu og ígrunduðu máli í samstarfi 
við alla hagsmunaaðila. Egilsstaðir er 
upplýsingamiðstöð Austurlands, and-
dyri Austurlands og þjónustumiðstöð 
Austurlands og gegnir því mikilvægu 
hlutverki sem við megum ekki gera 
lítið úr. Vegna þessa eru líka gerðar 
meiri kröfur til verslunar og þjónustu 
á staðnum, en víða annars staðar. En til 
þess að ná tilætluðum árangri verðum 
við að fá fleiri í lið með okkur. Sem 

dæmi þá hafa stærstu verslanirnar/
stórmarkaðirnir á Egilsstöðum ekki séð 
hag sinn í að styðja við bakið á félaginu 
eins og er og þykir okkur það miður. 

Þjónustusamfélagið gerði sambæri-
lega könnun og Austurbrú, í fyrra varð-
andi áfangastaðinn Egilsstaði og þar 
kom þetta einnig skýrt fram að fólk vill 
breytingar á miðbænum, það vill geta 
komið og gert sín innkaup og fengið 
þá þjónustu sem það þarf án þess að 
festast með bílinn sinn í þvögu eða eyða 
löngum tíma í biðröð í verslunum og 
veitingahúsum. 

Félagsmenn komu saman strax 
eftir að niðurstöður Austurbrúar 
voru kynntar (eins og í fyrra þegar 
við kynntum könnunina sem gerð 
var á vegum Þjónustusamfélagsins) 
og ræddum hana af yfirvegun. Þetta 
er verkefni sem er alls ekki lokið og 
klárast ekki á einum degi. Við vinnum 
áfram að okkar markmiðum og erum 
sátt með það sem afrekast hefur á 
þessum stutta tíma sem félagið hefur 
verið starfandi.

Á síðustu mánuðum hefur verið í 
undirbúningi breyting á miðbæjar-
skipulaginu og er Þjónustusamfélagið 
á Héraði með fulltrúa í þeirri vinnu. 
Einnig er vinna við uppbyggingu 
áfangastaða á Fljótsdalshéraði sem 
Þjónustusamfélagið tekur þátt í. Ver-
kefnin eru því fjölmörg, ásamt því að 
markaðssetja svæðið og vinna að innra 
starfi verslunar og ferðaþjónustu í sam-
starfi við fjölmarga aðila. 

Við þurfum þinn stuðning til að 
halda áfram! Hægt er að skrá sig í fé-
lagið á heimasíðu okkar www.visiteg-
ilsstadir.is 

Framtíðin er björt á Egilsstöðum. 
Framtíðin er björt á Austurlandi.

Sigrún Hólm Þórleifsdóttir for-
maður Þjónustusamfélagsins á Héraði

Verkefni sem Þjónustusamfélagið á Héraði hefur lokið eða eru í vinnslu: 
• Félagið á og rekur vefinn www. 

visitegilsstadir.is og Facebook síðuna 
Visit Egilsstaðir

• Afþreyingarkort fyrir Fljótsdals-
hérað

• Bæklingur um Fljótsdalshérað
• Poquet Guide – leiðsögn hringinn í 

kringum Lagarfljót (app í síma)
• Aðkomuskilti á Fjarðarheiði og við 

Fagradal
• Þjónustuskilti við Egilsstaðastofu
• Nafnspjöld og standar í öll fyrirtæki 

á Egilsstöðum (visitegilsstadir.is)
• Egilsstaðastofa – Þjónustusamfélagið 

er í samstarfi við sveitarfélagið
• Fljótsdalshérað og Travel East
• Nýir vegvísar í þéttbýli Egilsstaða 

sem vísa á þjónustu/áhugaverða staði
• Ratleikur fyrir alla fjölskylduna um 

Egilsstaði

• Skipulag og ásýnd miðbæjarins – 
vinnum náið með sveitarfélaginu að 
þessu verkefni

• Miðbæjarfjör Ormsteitis – árlegur 
viðburður

• Ferðamaður í heimabyggð – kynn-
ing á afþreyingu, gistimöguleikum 
og þjónustu á svæðinu. Mætti útvíkka 
– uppskeruhátíð veiðmannsins. 

• Hreindýra- og norðurljósavakt á 
Facebook

• Þjónustu og ferðaþjónustunámskeið 
í samstarfi við Austurbrú

• Ruslatunnur í miðbæinn – félagið 
kom með tillögur að hönnun rusla-
tunna í miðbænum - vonir standa við 
að fleiri tunnur komi fljótlega

• Samfélagsdagurinn – félagið tekur 
virkan þátt í deginum og vill taka að 
sér verkefni honum tengdum

• Kynningar á visitegilsstadir.is og Eg-
ilsstaðastofu á ráðstefnum í samstarfi 
við Travel East

• Ásýnd bæjarins hefur tekið tölu-
verðum framförum síðan félagið hóf 
störf. 

Verkefni á dagskrá hjá 
Þjónustusamfélaginu
• Hringleiðir á Héraði – koma á 

snjalleiðsögn um svæðið 
• Hreindýr – sérstaða fá veitingahúsin 

til að vera með rétti úr hreindýrum 
• Hreindýravakt – APP eða „last seen“ 


• Halda áfram að ýta undir og koma 
afþreyingu á framfæri  

• Halda áfram með samfélagsdag  
• Miðbær: setja út stóla og hafa snyrti-

legt 

• Reyna að samræma opnunartíma 
verslana betur og auglýsa vel, jafnvel 
langa föstudaga og laugardagsopnun 
er mikilvæg

• Off season verkefni mikilvæg til að 
lengja ferðamannatímann

• Endurskoða opnunartíma á veturna
• Samvinna útávið með sameiginlegum 

auglýsingum 
• Samstaða og samstarf er lífsnauðsyn-

legt á svæðinu 
• Skapa betri aðstöðu til að setjast niður 

úti með vilja veitingaaðila til að lífga 
uppá þjónustuna 

• Vantar betri merkingar, vegvísa 
• Vantar stærri/fleiri ruslatunnur á 

miðbæjarsvæðið 
• Skógur er vin – tengja bæði Hall-

ormsstaðaskóg og Selskóg við Egils-
staði betur 

• Skógardagurinn – vinna betur með 
þá helgi, fá fólk til að vera lengur á 
svæðinu 

• Þarf aðstöðu til að kynna inná svæðið 
betur með skiltum t.d. í útskoti á 
fjarðarheiði 

• Ormsstofa (í vinnslu) 
• Miðbæjarskipulag á Egilsstöðum - 

sitjandi fulltrúi í nefnd um skipulag 
• Setja á tripadvisor áhugaverða staði 

á Héraði 
• Uppbygging áningastaða á Héraði 

- sitjandi fulltrúi í nefnd um upp-
bygginguna 

• Áfangastaðurinn Austurland – 
tökum virkan þátt í stefnumótun 
áfangastaðarins 

• Og margt fleira! 



Opnunartímar:  
Mán.-fös. 08:00-18:00

Lau. 10:00-14:00

ÞINN HAGUR
Í BÍLAVARAHLUTUM

 

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

Led ljósabar í öllum stærðum og gerðumLed ljósabar í öllum stærðum og gerðumLed ljósabar í öllum stærðum og gerðum

Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador
Vinnufatnaður frá L.Brador

Bílavarahlutir í úrvali

Milwaukee verkfæri í úrvali
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Konur standa 
fyrir sínu
Fyrir nokkrum dögum kom saman 

hópur af fólki til að minnast af-
mælis kosningaþáttöku kvenna 

á Íslandi. Þetta gerðist á Hótel Héraði 
undir einstaklega fagmannlegri stjórn 
Dagmarar Ýrar Stefánsdóttur. Það var 
reyndar merkilega lítið um karlfólk til 
staðar. En sumsé, þarna voru fluttar af-
skaplega innspírerandi ræður um hluti 
sem vert er að hugsa um. Hvernig fólk 
notar netmiðla til að koma á framfæri 
skætingi og subbuskap um aðra. Sumir 

vilja sýna sig en öðrum er ekki siðferði-
lega skylt að blasta því út í veröldina 
með hæðni. Þarna voru samankomnar 
miklar og merkilegar konur og einn 
karl, Austurland fræddist meðal annars 
um það hvernig kvennalistar urðu til, 
fyrst í Reykjavík 1908 svo á Seyðisfirði 
1910, Akureyringarnir kipptu við sér 
1911. Og núna þurfa allir að taka við 
sér og lagfæra ójafnað, hvort sem talað 
er um...

Sigurður Ingólfsson

Fjarðabyggð vann 
Eyjamenn í Útsvari
Fjarðabyggð vann mjög sannfær-

andi sigur á Vestmannaeyjabæ í 
Útsvari á föstudagskvöldið. 

Þau Davíð Þór, Hákon og Heiða 

Dögg stóðu sig með mikilli prýði 
og sigu hægt og rólega langt fram úr 
Eyjamönnum. Í lokin fór okkar fólk 
mjög nálægt hundrað stiga múrnum 

og lokatölur urðu 97 - 53. Þetta mun 
verða eitt hæsta stigaskor sem náðst 
hefur í keppninni. 
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Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2

MD VÉLAR  |  Vagnhöfða 12  |  110 Reykjavík  |  Sími 567 2800  |  Fax 567 2806  |  hjalti@mdvelar.is  |  www.mdvelar.is
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Frumkvæði
Asturland hafði fregnir af stelpu-

skjátu sen er að búa til stutt-
mynd og fór og ræddi aðeins 

við hana og krakkana sem eru með í 
myndinni, Sem var mjög gott. Þetta er 
einsog maður segir, barn foreldra sinna. 
Fyrsta spurningin var auðvitað hvers 
vegna hún væri að gera svona mynd 
og þar með barst einelti í tal, sem að 
er ekki einusinni fyndið, fyrir hverja þá 
sem standa í sríði, Hún svaraði hreint 
úr að hún hefði verið lögð í einelti frá 
frumbernsku. Og að hún væri að rífa sig 
upp úr því með því að gera stuttmynd 
um vináttu. Þar sem vináttan skiptir 

meira máli en illyrmislega orðaðar 
athugasemdir manna í millum. Rit-
stjórinn labbaði inn á skrifsofu skóla-
stjórans, Sverris Gestssonar og spurði 
hvernig honum líkaði við svonalagað. 
Hann svaraði auðvitað af alkunnri 
kostgæfni að það væri reyndar gott að 
krakkar sýndu frumkvæði. Svo spjöll-
uðum við aðeins saman um einelti og 
það sem það gerir öðrum, bæði þeim 
sem það stunda og ástæður og þá sem-
fyrir slíku verða. Ritstjórinn labbaði 
hamingjusamur út í haustmyrkrið þar 
sem sólin var að hverfa undir Snæfelli 
og reis samstundis rétt fyrir utan Eiðar 



Volvo V60 Cross Country sameinar kosti fólksbíls og jeppa. Hann tekur það besta úr báðum heimum. Hann getur tekist á við erfiða vegi, en býr þó enn yfir kvikum aksturseiginleikum fólksbíls. Hann er jafnframt 
ríkulega búinn staðalbúnaði eins og vélarhitara með tímastilli, tölvustýrðri loftkælingu (ECC), Volvo High Performance hljómtækjum, Bluetooth GSM símkerfi og hinu margverðlaunaða öryggiskerfi Borgaröryggi 
(City Safety). Á bílnum eru glæsilegir Cross Country þakbogar, sílsalistar, vindkljúfasett og hann kemur á voldugum 18” Neso álfelgum. Volvo leggur mikið upp úr því að bjóða bíla sem hafa sem minnst áhrif á 
umhverfið, Volvo V60 Cross Country er knúinn sparneytinni en aflmikilli tveggja lítra Drive-E dísilvél sem skilar 190 hestöflum. Eldsneytisnotkun (beinskiptur/sjálfskiptur) í blönduðum akstri er 4,2/4,6 l/100 km og 
CO2 losun er 111/120 g/km. Fáanlegur fjórhjóladrifinn (AWD). Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

NJÓTTU NÚ ANDARTAKSINS.
UTANDYRA

Volvo V60 Cross Country er konungur vegarins. 
Sterkbyggður og fágaður. Veghæðin er heilir 20 cm og 

dekkin eru stór, eða 18 tommu. Steinliggur hvort sem er 
á hlykkjóttum fjallvegi eða á grófum malarvegi.  

Einstakur akstur fyrir unnendur hönnunar,  
náttúru og ævintýra. Verð frá 6.190.000 kr.

VIÐ FRUMSÝNUM NÝJAN 
VOLVO V60 CROSS COUNTRY  

Á LAUGARDAG FRÁ KL. 12 -16  
HJÁ BRIMBORG AKUREYRI, TRYGGVABRAUT 5 

Volvo XC90 bíll ársins 2016, XC60 og  
V40 Cross Country verða einnig til sýnis

MADE BY SWEDEN 
VOLVO.IS          

Volvo_V60CC_Frumsýning_Aku_5x38_20151110_END.indd   1 10.11.2015   15:59:11
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Elvis komst í einhvern náttúru-
verndarham og gaukaði að mér 

þessu, á meðan ég svaf og hann stakk 
af til þess að friðþægja náttúrunni

Einversstaðar ertu þar
sem óskir vona minna,
þar sem landsins litablað
eru litir drauma þinna.
Hann var eitthvað að spá í haust-

litina. Fáránlega rómantískur hundur.

ELVIS YRKIR

Ókyrrð meðal kennara á Egilsstöðum
Kennarafélag Menntaskólans 

á Egilsstöðum fordæmir tak-
markanir á nemendafjölda 

við skólann. Þessar takmarkanir gera 
ekki ráð fyrir fjarnemum sem hefur 
fjölgað ár frá ári og eflt skólastarfið til 
muna. Í haust voru fjarnemar skráðir 
í um 550 áfanga við skólann sem jafn-
gildir 46 ársnemendum. Umsóknir 
bárust um fjarnám í um 640 áföngum 
frá 350 einstaklingum og var ekki 
hægt að verða við öllum umsóknum 
þar sem skólanum ber að halda sig 
innan heimilda fjárlaga. 

Fjöldi fjarnema hefur gert skól-
anum kleift að bjóða upp á fjölbreytt-
ara nám þar sem fjarnemar bætast í 
áfanga sem væru annars ekki kenndir 
vegna fámennis. Fækkun áfanga leiðir 
til minna námsframboðs og uppsagna 
kennara. Það þýðir að háskólamennt-
uðu fólki fækkar á svæðinu og að sífellt 
færri nemendur fá nám við sitt hæfi í 
heimabyggð. Þessir nemendur verða 
þá að leita annað eða hætta námi. 

Lengi hefur verið boðið upp á 
fjarnám við Menntaskólann á Egils-
stöðum og hefur það verið í sífelldri 
þróun. Skipulagsbreytingar voru 
gerðar fyrir nokkru þar sem hverri 
önn var skipt í tvær spannir. Nýja 

skipulagið hefur spurst út og mælst 
mjög vel fyrir hjá þeim sem stunda 
fjarnám. 

Þær takmarkanir á nemendafjölda 
ME sem fram koma í fjárlögum 
eru því illa ígrundaðar og munu 
koma harkalega niður á þjónustu í 

Menntaskólanum á Egilsstöðum og 
stuðla að frekara brottfalli. Kennara-
félag Menntaskólans á Egilsstöðum 
skorar því á ráðuneyti menntamála 
að hverfa tafarlaust frá stefnu sinni 
varðandi fjöldatakmarkanir nemenda 
við skólann.

Gistihúsið – Lake Hotel Egilsstaðir, býður þér að líta við fimmtudaginn 5. 
nóvember nk. kl. 17 og skoða innviði hótelsins, nú þegar einhverjum mestu 
breytingum frá upphafi rekstrar í Gistihúsinu er að ljúka. Verið velkomin!

Gistiþjónustu á Egilsstaðabýlinu má 
rekja allt aftur til ársins 1884. Gistihúsið 
sjálft var reist í tveimur áföngum á ár-
unum 1903-4 og 1947. Hjónin Hulda 
Elisabeth Daníelsdóttir og Gunnlaugur 
Jónasson keyptu Gistihúsið árið 1997 
og gerðu á rúmlega áratug umfangs-
miklar endurbætur á húsinu. Á fyrstu 
árum nýrrar aldar fóru þau að velta 
fyrir sér hvort stækka bæri hótelið og 
í október 2013 var tekin skóflustunga 
að nýrri 1500 m2 byggingu sunnan við 
gamla húsið. Tekið var á móti gestum í 
nýrri gestamóttöku og gistiálmu hálfu 
ári síðar. 

Auk móttökunnar í tveggja hæða 
byggingu voru byggðir tveir lyftuturnar 
og fjögurra hæða hús með 32 her-
bergjum. Fjögur þeirra eru lúxusher-
bergi og 6 eru hönnuð sérstaklega 
með þarfir fatlaðra í huga. Á neðri 
hæð móttökuhússins er heilsulindin 
Baðhúsið - Spa, með heitri smálaug, 
köldum potti, sánu og hvíldaraðstöðu 
með útsýn yfir Lagarfljót. Að auki eru 
í nýbyggingunni þvottahús, starfs-
mannaaðstaða, snyrtingar, geymslu- 
og skrifstofurými. 

Eldri byggingin hefur einnig tekið 
lítilsháttar stakkaskiptum, og má þar 
helst nefna metnaðarfullan og fram-
sækinn veitingastað hótelsins; Eldhúsið 
– Restaurant. 

Nú renna fallega saman eldri 
byggingin frá árinu 1903 og sú yngri 
frá 2014 og mætast í rauninni gömul 
öld og ný. Er það samdóma álit þeirra 
sem til þekkja að í húsakynnum hót-
elsins gæti mikillar smekkvísi og jafn-
framt frumlegrar og virðingarverðrar 
nálgunar við gamla muni í nútíma-
samhengi. 

- - - - - 

Nánar um hótelið: 
Gistihúsið  
– Lake Hotel Egilsstadir
Gistihúsið Egilsstöðum er rómað, fjöl-
skyldurekið hótel sem hvílir á gömlum 
merg íslenskrar bændamenningar. 
Hótelið mætir ströngustu nútíma-
kröfum um gæði, glæsileik og aðbúnað 
um leið og það varðveitir uppruna sinn 
sem nær aftur til ársins 1903 og ljær 

því einstakan blæ. Gestir geta valið um 
velbúin og rómantísk antík-herbergi í 
eldri hluta hótelsins eða nútímaleg her-
bergi yngri byggingar. Glæsileg heilsu-
lind, Baðhúsið - Spa, er á jarðhæð. 

Hjarta Austurlands
Gistihúsið stendur á bökkum hins 
mikla og fagra Lagarfljóts við Egilsstaði 
og er þannig miðsvæðis á Austurlandi. 
Hótelið liggur vel við samgöngum í 
lofti, á láði og legi og er t.d. aðeins 
klukkustundarlöng ferð flugleiðis milli 
Reykjavíkur og Egilsstaðaflugvallar, 
en hótelið er þar skammt frá. Það er 
einnig upplagt sem miðpunktur ferða 
um austurhluta Íslands, allt frá hálendi 
til strandar. Fjölbreytt afþreying er í 
boði á svæðinu. 

Rómaður veitingastaður
Veitingastaður Gistihússins, Eldhúsið 
- Restaurant, hefur getið sér orðs og 
eru metnaður og alúð þar allsráðandi. 
Matargerðin er sprottin úr traustum 
hefðum, en hráefnin gjarnan sett í nýtt 
og framsækið samhengi. Hráefni er 
ætíð fyrsta flokks, að mestu íslenskt, 
gjarnan lífrænt og oft fengið úr næsta 
nágrenni, enda er leitast við að nýta og 
kynna afurðir úr héraði. Þriggja rétta 
kvöldverðurinn Beint frá býli er stolt 
eldhússins. Veitingastaðurinn er opinn 
bæði hótelgestum og almenningi. 

Gistihúsið er svipmikið hótel með 
öllum nútímaþægindum en um leið 
er það hlýlegt og umvefjandi. Hótelið 
er innan vébanda félagsins Ferðaþjón-
ustu bænda. Starfsfólk er um 40 manns; 
einvalalið sem hefur vellíðan og ánægju 
gestanna í fyrirrúmi. 

Verið velkomin að njóta gestristni 
og góðs aðbúnaðar í fögru umhverfi 
við Lagarfljót. 

Nánari upplýsingar veitir Hulda 
Daníelsdóttir í síma 471-1114. 

Fréttatilkynning



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



www.bbkeflavik.com  

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.. 

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.
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Sími 426 5000 · gistihus@internet.is

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.. 

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.

www.bbkeflavik.com  

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.. 

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?
Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Aðeins 9.900  kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Mættu afslappaður í fugið eftir góðan morgunverð.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur!
Við keyrum þig upp á á flugvöll og 

sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.

www.bbkeflavik.com  

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.. 

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.
www.bbkeflavik.com  

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.. 

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.

www.bbkeflavik.com  

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.. 

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.Mættu afslappaður í flugið eftir góðan morgunverð.

Bókanlegt í síma eða í tölvupósti

Bed & Breakfast • Keflavík Airport • Valhallarbraut 761• 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 • booking@bbkefairport.is

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur!
Við keyrum þig upp á flugvöll og 

sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.


