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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

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 -  SÍMI:  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

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

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

I heildverslun - Helluhrauni 22
220 Hafnarfjörður - S:555-2585

www.neatorobot.is

Kynntu þér nýjasta 
ryksuguvélmennið okkar!

Frí Heimsending - Skipulagðasta
- Kraftmesta
- 4x  jótari
- Bestu kaupin

Hún er komin

26. Nóvember 2015
18. tölublað 4. árgangur

Mynd: Þórdís Kristvinsdóttir.
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Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Vertu þú sjálf, líka um jólin

26.  Nóvember 20152

Auglýsingasíminn 
er 578 1190

Netfang: 
auglysingar@fotspor.is.

Bókavaka – Austfirsk 
útgáfa í öndvegi 
Tími: Fimmtudagur 26. nóvember kl. 17.00-19.00

Staður:  Safnahúsið, Laufskógum 1, Egilsstöðum  
– á neðstu hæð fyrir framan Héraðsskjalasafnið. 

Kynntar verða nýútgefnar 
austfirskar bækur, lesið úr þeim 
og sagt frá útgáfu þeirra. 

Útgáfa ársins er gróskumikil, fyrsta 
má telja bókina, „Vegabréf, vísakort 
og lyklar að hjólinu“ eftir hjónin Unni 
Sveinsdóttur og Högna Pál Harðarson. 
Bókin sú er einkar austfirsk, höfundarnir 
fóru í austurveg og skrifuðu ferðasögu. 
Og bókin er að nær öllu leyti unnin 
hér Austanlands. Höfundarnir koma 
og kynna bókina sína. Smári Geirsson 
segir frá bók sinni „Stórhvalaveiðar við 
Ísland“. Sigþrúður Sigurðardóttir les upp 
úr ljóðabók móður sinnar Jónbjargar 
Eyjólfsdóttur „Þar sem bláklukkan grær“ 
og kannski við fáum að heyra eitthvað 
sungið. Ásgeir Hvítaskáld segir frá líf-
reynsluskáldsögu sinni „Á flótta undan 
vindinum“ en annað bindi er nýútkomið. 
Lesið verður upp úr unglingabókinni 
„Mórún“ eftir Davíð Þór Jónsson, vænt-
anlegri bók um kvenfélag Hjaltastaða-
þinghár. 

Þá má nefna að nýja bókaútgáfa 
okkar Héraðsbúa, Bókstafur, hefur 

sent frá sér tvær ljóðabækur, eftir þau 
Urði Snædal og Björgvin Gunnarsson 
eða Lubba klettaskáld. Skáldin tvö eiga 
ekki heimangengt þannig að þær Bók-
stafskonur Sigríður Lára Sigurjónsdóttir 
og Sigurlaug Gunnarsdóttir kynna þær 
bækur ásamt öðrum útgáfum Bókstafs 
og framhaldinu á sögunni um Önnu í 
Grænuhlíð, sem Sigga Lára þýddi. 

Aðrar austfirskar bækur verða nefndar 

og liggja vonandi frammi, svo sem 
væntanleg bók um þekktan útlendan 
fótboltamann eftir Fellamanninn, Sigfús 
Guttormsson. Þá má nefna ljóðasafnið 
hennar Ingunnar Snædal og ljóðabækur 
eftir brottflutta Egilsstaðabúa. Ef að 
eitthvað er vantalið þá má gjarnan láta 
okkur vita á bokasafn@egilsstadir.is

Aðgangur er ókeypis á Bókavökuna, 
kaffi á könnunni og allir velkomnir. 

BLÓMLEG BÓKAÚTGÁFA Á AUSTURLANDI

Ný vísindaskáldsaga væntanleg
Sagan gerist árið 2190. Hún segir 

frá flugmanninum Ewin. Hans 
starf felst í því að fljúga flutn-

ingaskipinu Freka frá Jörðinni og á Ný-
lendu A0-4 sem staðsett er á plánetunni 
Jodess. Mannkynið hefur komið sér þar 
fyrir eftir að sú pláneta fannst árið 2075. 
Nú búa um 2,2 milljónir á Jodess, og þar 
af 1,6 milljónir á Nýlendu A0-4 sem er 
orðin lang stærsta borgin. 

Það tekur Freka um 30 daga að kom-
ast frá Jörðinni og á Jodess. Í þessari ferð 
er Ewin flugstjóri í fyrsta sinn. Áhöfnin 
telur venjulega 6 manns en í þessari ferð 
eru þau 7 talsins. Þegar Freki kemst loks 
á áfangastað er Nýlenda A0-4 ekki eins 
og hún á að vera. . . 

Hægt er að lesa meira um söguþráð 
og persónur á http: //www. nylenda.is

Nýlenda A0-4 er vísindaskáldskapur 
sem ansi margir gætu haft gaman að. 
Ég passa mig á að gefa takmarkaðar 
upplýsingar um söguþráðinn en ég get 
lofað því að hún inniheldur talsvert 
blóð, mikið af byssum, flóði af tárum- 
og allskonar skepnum sem ekki finnast 
á Jörðinni. Þér ætti ekki að leiðast. 

Höfundurinn fæddist árið 1986 
á Neskaupstað. Uppeldið hóst á Fá-
skrúðsfirði fyrstu tvö árin en færðist 
svo yfir til Reykjavíkur næstu 5 árin en 
þaðan aftur til Fáskrúðsfjarðar þar til 
um 20 ára aldurinn, en þá var haldið 
aftur í höfuðborgina. Um ævina hefur 
hann átt tvo bræður, eina systur og eina 
hálfsystur. Árið 1991 fækkaði bræðra-
tölunni um einn. 

Hann hóf nám við Lögregluskóla 
ríkisins árið 2007 og starfaði sem lög-
reglumaður þar til hann fór í Háskóla 
Reykjavíkur árið 2010. Á þessu tímabili 
kynntist hann núverandi unnustu sinni, 
Tinnu Hrönn. Hann útskrifaðist með 
BSc gráðu í tölvunarfræði frá HR eftir 
þriggja ára nám og starfar núna sem 
hugbúnaðarsérfræðingur hjá Advania. 

Áhugamálin eru nokkuð fjölbreytt 
en hreyfing og alls konar líkamsrækt 
hafa verið hátt skrifuð hjá honum. Hann 
stundar þó aðallega Brazilian Jiu Jitsu 
hjá Mjölni og hleypur talsvert yfir sum-
artímann, en þó ber að taka fram að 
hann hikar ekki við að verðlauna sig 
ef honum finnst hann eiga það skilið - 

þá aðallega með bjór eða öðru áfengi. 
Tölvuleikir og alls konar hugbúnaðar-
gerð koma einnig sterk inn. Fyrir utan 
það blundar í Pétri smá fréttafíkill og 
er hann duglegur að fylgjast með inn-
lendum- sem og erlendum fréttum en 
reynir þó að forðast „kommentakerfin“ 
á veraldarvefnum eins og heitan eldinn. 
Það þarf vissulega ekki að taka fram að 
Pétur hefur vissulega gaman af því að 
skrifa sögur. 

Austurland óskar Pétri góðs gengis

Píslirnar 
hennar 
mömmu
„Píslirnar hennar mömmu“ er fyrsta 

ljóðabók Urðar Snædal. Urður er 
tveggja barna móðir og (fyrirmyndar? 
) húsmóðir á Akureyri en ætt hennar 
og uppruni er á Jökuldal. Hún þjáist af 
ólæknandi kaldhæðni og óviðeigandi 
húmor. Bókin kemur út í tengslum við 
Litlu ljóðahátíðina í Norðausturríki, 17. 
- 20 september 2015. Kápuna hannaði 
Ingunn Þráinsdóttir.

Bæjarráð fagnar 
að óvissu hafi 
verið eytt
Bæjarráð Fjarðabyggðar fagnaði 

því á fundi sínum í morgun, að 
innanríkisráðherra hafi eytt 

þeirri óvissu sem ríkt hefur um mál-
efni Reykjavíkurflugvallar. 

Segir í bókun ráðsins, að bæjar-
stjórn Fjarðabyggðar hafi ítrekað bent 
á hversu mikilvægur Reykjavíkurflug-
völlur sé landinu öllu bæði með tilliti 
til öryggis og þjónustu fyrir lands-
menn alla. 

Bókunin er eftirfarandi: 
Bæjarráð Fjarðabyggðar fagnar því 
að innanríkisráðherra Ólöf Nordal 
hafi eytt þeirri óvissu sem málefni 
Reykjavíkurflugvallar hafa verið í 
um nokkurt skeið. Bæjarráð og bæj-
arstjórn Fjarðabyggðar hafa marg-
ítrekað bent á hversu mikilvægur 
Reykjavíkurflugvöllur er landinu öllu 
bæði með tilliti til öryggis og þjónustu 
fyrir landsmenn alla. 

Íslandsmót haust í 
3. og 5. flokki í blaki
Um helgina fór fram í Neskaup-

stað Íslandsmót haust í blaki 
fyrir 3. og 5. flokk. Um 160 

keppendur öttu kappi og var stemmn-
ingin góð. Tuttugu og fimm lið tóku 
þátt í mótinu en Þróttur Neskaup-
stað átti tíu af þeim og næst flest lið á 

mótinu átti Huginn frá Seyðisfirði sem 
var með fimm lið. 

Fín þátttaka var í 3. flokki en spilað 
var í A og B riðli 3. flokks kvenna og 
fimm lið tóku þátt í 3. flokki karla. 

Aðeins mættu tvö lið utan Austur-
lands, til leiks í 5. flokki. 



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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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.
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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.
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Eitt af því markverða og mikilfenglegra sem gerist þegar maður 
labbar um með hundinn sinn, eða bara einn, það er hvað margir 
heilsa kurteislega og höfflega og bjóða manni góðan dag. Kannski 

gerist það bara hérna inni í landi þegar aðrir eru eitthvað að flýta sér. En 
samt hugsar maður til Frakklands, eins og flestir eftir viðurstyggðina sem 
þar fór fram um daginn. Hryðjuverkin þar voru ekki barasta fjöldamorð, 
heldur líka yfirgengileg árás á mennskuna sem felst í því að bjóða góðan 
dag. Þar á maður að geta farið inn í búð og boðið góðan dag. Ef að maður 
gerir slíkt í búð annarsstaðar, á fólk til að líta upp og ákveða að þetta sé 
einhver vitfirringur. Göngutúr, þar sem maður hittir fólk og býður góðan 
dag og fær bros til baka og sömu beiðni til allífsins um góðan dag er nokkuð 
sem er allrar þakkar vert. Þeim sem kunna ekki að meta það er vorkunn.

Góðan daginn!

Sigurður Ingólfsson

LEIÐARI

Góðan daginn!

MYNDASÍÐAN  Myndir: Friðrik Halldór Hansen og Þórdís Krisvinsdóttir

 Sendið okkur myndir á „drsiggi@gmail.com“

Mynd: Friðrik Halldór Hansen.

Mynd: Þórdís Krisvinsdóttir.

Mynd: Þórdís Krisvinsdóttir.

Mynd: Þórdís Krisvinsdóttir.

Mynd: Friðrik Halldór Hansen.

Mynd: Þórdís Krisvinsdóttir.

Mynd: Friðrik Halldór Hansen.

Mynd: Friðrik Halldór Hansen.
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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

Margar ástæður fyrir stuðningi 
við sauðfjárrækt í landinu
Vilmundur Hansen skrifar í Bændablaðið: 

Mörg ríki, einkum vestræn, 
kjósa að styrkja land-
búnað. Ísland er eitt af 

þeim ríkjum. Greiðslur vegna sauð-
fjárframleiðslu árið 2015 eru 4.853 
milljónir króna. 

„Á Íslandi hefur verið nokkuð breið 
sátt um að styrkja landbúnaðinn þrátt 
fyrir að deilt hafi verið um landbúnað-
arkerfið linnulaust áratugum saman. Í 
skoðanakönnun 2007 sögðu 94% svar-
enda að frekar eða mjög miklu máli 
skipti að landbúnaður yrði stundaður 
á Íslandi til framtíðar. Árið 2010 var 
hlutfallið 96%.“

Ekki sett fram  
með skýrum hætti
„Ástæður þess að Ísland sem ríki 
styrkir sinn landbúnað hlutfallslega 
mikið virðast ekki vera skýrar. Yf-
irvöld hafa ekki sett það fram með 
skýrum hætti af hverju íslenskur 
landbúnaður er styrktur. Í öllu falli 
er ekki hægt að vísa í samþykktir eða 
yfirlýsingar frá stjórnvöldum þar sem 
þessar grunnástæður koma skýrt fram 
á einum stað og hvaða markmiðum 
eigi að ná með stuðningnum.“

Stuðningur ríkisins
Greiðslur vegna sauðfjárframleiðslu 
árið 2015 eru 4.853,8 milljónir króna. 

Af þeim eru 2.498,4 milljónir í formi 
beingreiðslna eða um 51,7%. Greiðslur 
vegna gæðastýringar eru 1.306,7 millj-
ónir króna. Styrkir vegna ullar eru 
436,3 milljónir en vegna markaðs-
starfs og birgðahalds 408,3 milljónir. 
Í svæðisbundinn stuðning fara 62,5 
milljónir og í nýliðunar- og átaksver-
kefni 116,1 milljón. 

Rök fyrir stuðningi
Í skýrslunni eru nokkur rök nefnd 
sem ástæða fyrir stuðningi stjórnvalda 
fyrir landbúnað. Hægt er að styrkja 
landbúnað í þeim beina tilgangi að 
bæta kjör bænda. 

Eitt helsta markmið með samn-
ingum ríkisins við hagsmunasamtök 
bænda hefur verið að tryggja bændum 
ákveðna lágmarks fjárhagslega af-
komu. 

Einnig er hægt að styrkja landbúnað 
í þeim tilgangi að lækka matarverð 
til neytenda. Með öðrum orðum að 
niðurgreiða landbúnaðarvörur. 

Með auknum alþjóðaviðskiptum 
og alþjóðavæðingu eru þessi rök fyrir 
landbúnaðarstyrkjum orðin mun veik-
ari en áður. 

Ýmsar landbúnaðarvörur eru ódýr-
ari á heimsmarkaði en á íslenskum 
markaði. Það er því erfitt að nota 
lækkun verðs til neytenda sem rök 

fyrir landbúnaðarstyrkjum og koma 
á sama tíma í veg fyrir innflutning á 
vöru á lágu verði frá útlöndum. 

Fæðuöryggi
Fæðuöryggi er oft nefnt sem ástæða 
fyrir landbúnaðarstyrkjum á Íslandi. 
Fæðuöryggi snýst um aðgang að fæðu 
og að lágmarka hættu á fæðuskorti og 
hungri við ófyrirséðar aðstæður. Bent 
hefur verið á að það þurfi að gera ráð 
fyrir þeim möguleika að landið lok-
aðist fyrir innflutningi og þá þyrftu 
landsmenn að lifa á þeim matvælum 
sem framleidd væru innanlands. Slíkt 
ástand gæti verið heimsófriður eða 
eitthvað sem ekki er fyrirsjáanlegt nú. 
Í hruninu 2008 munaði þannig ekki 
miklu að viðskipti við Ísland stöðvuð-
ust og þar með innflutningur á öllum 
vörum. 

Stuðningur við dreifbýlið
Hægt er að styrkja sauðfjárrækt í 
þeim tilgangi að styðja við dreifbýli 
almennt. Auk þess er hægt að styrkja 
sauðfjárræktina svæðisbundið til 
að styðja sérstaklega við byggð sem 
stendur höllum fæti. Sauðfjárræktin 
er afar stór hluti atvinnulífs í mörgum 
dreifbýlustu héruðum landsins. Um og 
yfir 10% starfa í sumum héruðum eru 
bein störf í sauðfjárrækt.

Menningarerfðir
Mennta- og menningar-

málaráðuneytið hefur falið 
ÞjóðList ehf það verkefni 

að greina þætti menningarerfða (óá-
þreifanlegs menningararfs) sem finn-
ast á Íslandi, safna upplýsingum um 
stofnanir, félagasamtök, hópa og jafn-
vel einstaklinga sem stunda/vinna með 
íslenskar menningarerfðir og kynna 
sáttmála UNESCO um verndun þeirra. 
Markmiðið með verkefninu er að afla 
nauðsynlegra upplýsinga til að inn-
leiða sáttmála UNESCO um verndun 
menningaerfða frá árinu 2003 og upp-
fylla ákvæði hans, en Ísland gerðist 
aðili að sáttmálanum árið 2005. Eitt 
af lykilatriðum sáttmálans er að þeir 
sem stunda hefðina, erfðaberarnir, 
skilgreini hefðir sínar sjálfir og segi 
til um hvernig og hvort þær skuli 
verndaðar. 

Hugtakið „menningarerfðir“ 
merkir“ siðvenjur, framsetning, tján-
ingarform, þekking, færni – ásamt 
tækjum, hlutum, listmunum og 
menningarrýmum sem þeim tengjast 
– sem samfélög, hópar og, í sumum 
tilvikum, einstaklingar telja hluta af 
menningararfleifð sinni.“ [2. gr. sátt-
mála UNESCO um verndun menn-
ingarerfða] 
Á næstu mánuðum mun ég ferðast 
um landið til að ræða við áhugafólk 
um menningarerfðir, kynna sáttmál-
ann og leita upplýsinga um stofnanir, 
frjáls félagasamtök, hópa og jafnvel 
einstaklinga á Íslandi sem vinna með 
menningarerfðir. Verkefninu lýkur 
vorið 2016. 

Umræðu og kynningar-
fundir á næstunni: 
Vopnafjörður - Sambúð salur eldri 
borgara, fimmtudaginn 26. nóvember 
kl. 16: 15 (fésbókarviðburður)

Reyðarfjörður - Fróðleiksmolinn, 
Búðareyri 1, föstudaginn 27. nóvember 
kl. 16: 00 (fésbókarviðburður)

Egilsstaðir - Austurbrú, Tjarnarbraut 
39a, laugardaginn 28. nóvember kl. 
13:00 (fésbókarviðburður)
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Tímavélin hans Jóns
Skógræktarráðstefna á Egilsstöðum 2. desember
Skógurinn og tíminn er til um-
fjöllunar á skógræktarráðstefnu 
sem haldin verður í Valaskjálf á 
Egilsstöðum 2. desember í tilefni 
af sjötugsafmæli Jóns Loftssonar 
skógræktarstjóra. Á ráðstefnunni 
verður litið yfir síðustu sjötíu ár í 
skógrækt á Íslandi og spáð í hver 
þróunin gæti orðið næstu sjötíu 
árin. Ráðstefnan er öllum opin en 
óskað er eftir því að fólk skrái sig til 
þátttöku á vef Skógræktar ríkisins 
fyrir 20. nóvember. 

Yfirskrift fyrri hluta ráðstefnunnar 
er Skógrækt frá stríðslokum til okkar 
daga. Segja má að eftir stríð hafi hjólin 
farið að snúast í skógrækt hérlendis. 
Árið 1945 fór Hákon Bjarnason skóg-
ræktarstjóri í fræga þriggja mánaða för 
vestur um haf, safnaði meðal annars 
sitkagrenifræi og kom líka með fræ 
af alaskalúpínu, vongóður um að sú 
duglega tegund yrði til mikillar hjálpar 
við að græða upp landið og klæða það 
skógi. Og víst er að norður-amerískar 
tegundir, einkum sitkagreni, stafafura 
og alaskaösp hafa reynst vel í skóg-
rækt hérlendis síðan. Meðal þess sem 
rætt verður á ráðstefnunni er einmitt 
sitkagrenið og arfleifð Hákonar 
Bjarnasonar en einnig verður litið til 
fyrstu skógræktarlaganna 1907, fjallað 
um fyrstu hugmyndir hérlendis um 
timburskóga og rætt um skaðvalda í 
fortíð og framtíð. 

Sitkagreniskógur  
í Haukadal. 
Síðari hluti ráðstefnunnar ber yfir-
skriftina Skógrækt, möguleikar og 
framtíðarsýn. Þar verður einkum 
horft til framtíðarinnar, rætt um 
margslungin áhrif gróðurs á veðurfar, 
skógarrannsóknir og mögulega þróun 

skóga fram til 2085, gerð landsáætl-
unar, framtíðarmarkað fyrir skógar-
afurðir og skógrækt á breytingatímum. 
Spurt verður jafnframt hvort Ísland 
verði eftirsótt til kolefnisbindingar 
með skógrækt og hvernig samspil 
ferðaþjónustu og skógræktar geti 
verið. 

Dagskrá ráðstefnunnar:
Skógrækt frá stríðslokum til okkar daga (1945-2015)
09:15 Setning ráðstefnu. Hallgrímur Indriðason
09:20 Áhrif fyrstu skógræktarlaganna - Sú kemur tíð er sárin foldar gróa. 

Helgi Sigurðsson
09:45 Sitkagrenið kemur til landsins og arfleifð Hákonar Bjarnasonar. Aðal-

steinn Sigurgeirsson
10:10 Kaffihlé
10:30 Sveifla haka og rækta nýjan skóg. Fyrstu hugmyndir um timburskóga. 

Þorbergur Hjalti Jónsson
10:55 Skaðvaldar í fortíð og framtíð – Á hverju eigum við von? Edda S. 

Oddsdóttir
11:20 Margslungin áhrif gróðurs á veður og veðurfar. Haraldur Ólafsson
11:45 Hádegisverður

Skógrækt, möguleikar og framtíðarsýn (2015-2085)
12:45 Möguleg þróun skóga fram til 2085. Bjarki Kjartansson og Björn Trausta-

son
13:10 Gerð landsáætlunar í skógrækt. Þröstur Eysteinsson
13:35 Markaður fyrir skógarafurðir framtíðarinnar. Hrefna Jóhannesdóttir
14:00 Kaffihlé
14.20 Skógrækt á tímum breytinga. Jón Geir Pétursson
15:45 Verður Ísland eftirsótt til kolefnisbindingar í skógrækt? Brynhildur 

Bjarnadóttir
15:10 Samspil ferðaþjónustu og skógræktar – betra ferðamannaland með 

meiri skógi? Edward H. Huijbens
15:35 Ávarp við fundarlok. Jón Loftsson, skógræktarstjóri

Höfn í Hornafirði:

Glæsilegur 
árangur 
Þrykkjunnar 
SamAust 2015 var haldið með 

pompi og prakt á Egilsstöðum 
föstudaginn 6. Nóvember. Fé-

lagsmiðstöðin Þrykkjan lagði leið 
sína austur með 33 ungmenni en þar 
af voru 12 keppendur, bæði í Stíl og 
söngkeppni SamAust. Það verður 
að teljast virkilega góð þátttaka en 
Þrykkjan nýtti allan sinni þátttökurétt 
í Stílnum og sendi þangað þrjú lið af 
þeim átta sem áður höfðu tekið þátt í 
undankeppni félagsmiðstöðvarinnar. 

Þrykkjan hlaut verðlaun fyrir 
annað og þriðja sæti í Stílnum ásamt 
verðlaunum fyrir flottustu möppuna. 
Stelpurnar voru vel að verðlaununum 
komnar enda öll þrjú liðin búin að 
leggja mikið á sig við undirbúninginn. 
Það voru þær Arndís Ósk Magnús-
dóttir, Irina Gloria Mantea, Sóley Lóa 
Eymundsdóttir og Svandís Perla Snæ-
björnsdóttir sem hrepptu annað sætið 
ásamt því að eiga flottustu möppuna 
í keppninni. Með þessum glæsta ár-
angri tókst stelpunum að vinna sér 
inn keppnisrétt í lokakeppni Samfés 
sem haldin verður í Hörpu þann 28. 
nóvember næstkomandi. Þriðja sætið 
hrepptu þær Hafdís Rut Vilhjálms-
dóttir, Hafdís Ýr Sævarsdóttir, Malín 
Ingadóttir og Sandra Rós Karlsdóttir, 

en þriðja lið Þrykkjunnar í keppninni 
og ekki síður glæsilegar voru þær 
Aðalheiður Ármannsdóttir, Nanna 
Guðný Karlsdóttir og Sara Kristín 
Kristjánsdóttir. 

Eins og áður hefur komið fram voru 
átta lið sem kepptu í undankeppni 
Þrykkjunnar sem haldin var í Ný-
heimum miðvikudagskvöldið 28. 
október síðastliðinn. Alls voru 26 
stelpur sem tóku þátt í starfinu í vetur 
sem er algjör metþátttaka hér á Höfn. 
Öll liðin voru hver öðru flottari og má 
með sanni segja að hönnunarklúbbur 
félagsmiðstöðvarinnar blómstri sem 
aldrei fyrr. 

Framlag Þrykkjunnar í söngkeppni 
SamAust var Salóme Morávek en það 
var eimitt hún sem kom sá og sigraði í 
keppninni fyrir austan eftir glæsilegan 
flutning á laginu „One and Only„eftir 
Adele. Textann gerði Hrefna Rún 
Kristinsdóttir og þótti útsetningin 
á laginu með eindæmum flott. Með 
sigrinum vann Salóme sér inn keppn-
isrétt í söngkeppni Samfés sem fram 
fer í Laugardalshöllinni laugardaginn 
5. mars 2016. Það verður því einstakur 
heiður að fá að fylgjast með þessari 
flottu söngkonu koma fram en hún 
mun án efa vera sjálfri sér og félags-

miðstöðinni sinni til mikils sóma. 
Það er ekki hægt að segja það 

nægilega oft hversu dugleg og flott 
ungmenni við eigum hér á Höfn. 
Einstakur metnaður og eljusemi 
krakkanna í bland við mikla sköp-
unargleði smitar út frá sér og er 
mikilvægur þáttur í litlu samfélagi 
eins og hér á Höfn. Góður árangur 
Þrykkjunnar einkennist nefnilega ekki 
aðeins af gleði yfir árangri krakkanna 
heldur skín þar vonargeisli um bjarta 
framtíð. Í þeim efnum þurfum við sem 
samfélag að leggjast á eitt og skapa 
hér grundvöll fyrir ungmennin okkar 
til að skapa eitthvað og búa til á fjöl-
breyttum sviðum samfélagsins. Það 
er okkar starf að senda þau út í lífið 
með það hugarfar að þau geti sigrað 
heiminn. Hann er til þess. 

Fyrir hönd Þrykkjunnar, 
Dagbjört Ýr Kiesel

Tómstundafulltrúi Hornafjarðar

JÓLALJÓSIN 
LJÓMA Í 
FJARÐABYGGÐ
Ómissandi hluti af jólaundirbúningnum er að sjá ljósin kvikna á jólatrénu 
og heilsa upp á jólasveinana. Kveikt verður á jólatrjánum í Fjarðabyggð 
á eftirtöldum dögum:

• Mjóifjörður, föstudagurinn 27. nóv. 
kl. 17:00. Við Sólbrekku

• Norðfjörður, sunnudagurinn 29. nóv. 
kl. 17:00. Í miðbænum gegnt Egilsbúð

• Eskifjörður, laugardagurinn 5. des. 
kl. 16:00. Á Eskjutúni

• Reyðarfjörður, sunnudagurinn 29. 
nóv. kl. 16:00. Á horni Austurvegar og 
Árgötu (fyrir ofan Sesam brauðhús)

• Fáskrúðsfjörður, laugardagurinn 
28. nóv. kl. 17:00. Við báinn Rex við 
Búðaveg

• Stöðvarfjörður, laugardagurinn 28. 
nóv. kl. 17:00. Uppi við sparkvöllinn 
á Balanum
Í boði verður skemmtileg dagskrá 

fyrir alla fjölskylduna með jólasöng og 
fjallhressum jólasveinum.

Viðurðirnir eru í skipulagaðir í 
samstarfi við foreldrafélag leikskólans 
á hverjum stað, nema á Norðfirði. Þar 
verður kveikt á jólatrénu í samstarfi við 
9. bekkinn í Nesskóla

Mynd:Pétur Halldórsson.
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Sinfóníuhljómsveit Íslands fer landshorna á milli
Tónleikaferð 26. -29. október

Sinfóníuhljómsveit Íslands heldur 
í tónleikaferð landshorna á 
milli með glæsilega dagskrá 

í farteskinu í lok október. Hljóm-
sveitin heldur tónleika í íþróttahúsinu 
Torfnesi á Ísafirði 26. október, Hofi á 
Akureyri 27. október og Íþróttamið-
stöðinni á Egilsstöðum 29. október. 
Hljómsveitarstjórinn og tónskáldið 
Daníel Bjarnason stjórnar meðal 
annars eigin verki, Blow Bright. Einnig 
verður leikið eitt allra fegursta tón-
verk sögunnar, hinn undurfagri klar-
ínettkonsert Mozarts, í flutningi eins 
okkar fremsta tónlistarmanns af yngri 
kynslóðinni, Arngunnar Árnadóttur. 
Tónleikunum lýkur á stórbrotinni og 
hádramatískri fjórðu sinfóníu Tsja-
jkovskíjs. 

„Þetta er stærsta verkefni vetrar-
ins hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands. 
Við mætum í öllu okkar veldi, með 
85 manna hljómsveit með íslenskan 
hljómsveitarstjóra og einleikara. Þetta 
er landslið íslenskra tónlistarmanna. 
Við erum með sannkallaða tónlistar-
veislu í farangrinum, í hátíðarskapi 
og hlökkum mikið til að leika fyrir 
tónleikagesti á Ísafirði, Akureyri og 
Egilsstöðum,“ segir Arna Kristín 

Einarsdóttir framkvæmdarstjóri Sin-
fóníuhljómsveitar Íslands. 

Í för með Sinfóníuhljómsveitinni 
verður músin knáa Maxímús Músíkús 
en sívinsælt ævintýrið um Maxa og 
hljómkofskí sveitina verður á dagskrá 
á sérstökum skóla- og barnatónleikum 
Sinfóníunnar á Ísafirði og Egilsstöðum. 
Valur Freyr Einarsson leikari er sögu-
maður tónleikanna en höfundur ævin-
týrsins, Hallfríður Ólafsdóttir, stjórnar 
jæhljómsveitinni. 

Aðgangur að tónleikunum er 
ókeypis og allir velkomnir. Það er Flug-
félag Íslands sem ljær hljómsveitinni 
vængi á ferðalaginu. 

Sakir veðrabrigða hélt Sinfó ekki 
tónleika á Egilsstöðum fyrr en 18. 
Nóvember. Snilldarlega fluttur klar-
ínettukonsert Mozarts fyrir hlé og 
fjórða sinfónía Tsjakovskís eftir hlé. 
Það var fullt hús og áheyrendur virt-

ust skemmta sér innilega. Austurland 
þakkar fyrir sig og ritstjórinn lýsir því 
yfir að Sinfóníuhljómsveit Íslands sé 
allra besta bandið í flórunni. 

Sigurður Ingólfsson



Hæfniskröfur:

• Þekking á bílavarahlutum  

 og bílatengdum vörum æskileg

• Reynsla af afgreiðslustörfum

• Reynsla af bílaviðgerðum stór kostur

• Tölvukunnátta nauðsynleg

• Frumkvæði, drifkraftur og ábyrgð

DRIFKRAFTUR 
ÓSKAST
Leitum að drífandi og hressum 
starfs krafti í framtíðarstarf fyrir 
verslun okkar á Egilsstöðum.  
Starfið felst í almennum 
verslunarstörfum og öðrum 
tilfallandi störfum.

Nánari upplýsingar veitir Hugi Guttormsson,  
í síma 660 3431 eða email:  hugig@bilanaust.is

Umsóknum með ferilskrá skal skilað  
fyrir 01. 12. 2015 á netfangið: hugig@bilanaust.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

r

ssum 
yrir 

n, 
aust.is

angið: hugig@bilanaust.is

ður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

EGILSSTAÐIR,  Lyngási 13

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

Gæði, reynsla 
og gott verð!
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Fjölmennur íbúafundur 
á Breiðdalsvík
Á mánudaginn var haldinn fjöl-

mennur íbúafundur í Grunn-
skóla Breiðdalshrepps. Má 

ætla að um fimmtíu manns hafi komið 
á fundinn, sem er rúmlega fjórðungur 
íbúa sveitarfélagsins. Fundurinn var 
haldinn sem hluti verkefnisins „Breið-
dælingar móta framtíðina“ en það er 
hluti landsverkefnis Byggðastofnunar 
„Brothættar byggðir“. 

Mikil jákvæðni og samheldni ein-
kenndi fundinn. Bjarni Kr. Grímsson 
verkefnisstjóri fór yfir og kynnti drög 
að markmiðum og framtíðarsýn fyrir 
sveitarfélagið sem byggir á skilaboðum 
íbúafundar frá árinu 2013. Efnið var 
síðan rætt í vinnuhópum og komu 

fundarmenn með sitt álit og viðbætur. 
Ekki er þó settur lokapunktur heldur 
mun vinnan halda áfram hjá verkefn-
isstjórn og verkefnisstjóra. Eru íbúar 
hvattir til að taka þátt í að móta frekar 
þessi markmið og stefnu sem fjallað 
var um á fundinum. 

Á fundinum var eftirfarandi fram-
tíðarsýn sett fram: 

Í Breiðdal ríki stöðugleiki og fjöl-
breytni í atvinnulífi. Sveitarfélagið sé 
eftirsótt af ferðamönnum og til búsetu 
vegna náttúrunnar. Breiðdalur verði 
kyrrlát og fögur byggð sem veitir ör-
yggi, vellíðan og góða þjónustu. 

Þetta er stutt með þremur megin-
markmiðum: 

Skapa áhugaverðan og spennandi 
stað sem ástæða er til að sækja heim. 

Tryggja stoðir sjávarútvegs og land-
búnaðar. 

Vekja áhuga á og vakta mannlífið 
og umhverfið. 

Þessu til viðbótar eru undirmark-
mið. 

Íbúar sem hafa áhuga á að vinna að 
einhverju framangreindra markmiða 
eða vilja koma með ábendingar geta 
sett sig í samband við Bjarna sem er 
með aðsetur á skrifstofu Breiðdals-
hrepps að Selnesi 25 á Breiðdalsvík. 
Netfangið er bjarni@austurbru.is og 
símanúmer er 470-3808. 

Í lok fundarins afhenti Aðalsteinn 
Þorsteinsson, forstjóri Byggðastofn-
unar, styrki úr verkefninu að fjárhæð 
7 milljónir króna. Alls bárust 11 um-
sóknir og eftirtalin verkefni hlutu 
styrki: 

Markaðskynning - kr. 2.600.000. 

Flygilvinir í Breiðdal - kr. 900.000. 

Lundasetur Íslands - kr. 500.000. 

Hið austfirzka bruggfjelag -  
kr. 500.000. 

Menningardagur 2015 - kr. 500.000. 

Matvælavinnsla beint frá býli -  
kr. 500.000. 

Breiðdalssetur - kr. 500.000. 

Heimasíðugerð Breiðdalshrepps - 
 kr. 500.000. 

Samverur á Hótel Bláfelli -  
kr. 500.000. 

Uppbyggingarsjóður 
Austurlands
Auglýst er eftir umsóknum í 

Uppbyggingarsjóð Austur-
lands fyrir árið 2016. Til-

gangur sjóðsins er að styrkja menn-
ingar- og nýsköpunarverkefni og önnur 
verkefni sem falla að sóknaráætlun 
Austurlands. 

Styrkveitingar miðast við árið 2016 
og aðeins verður um eina úthlutun fyrir 
árið 2016 að ræða. Umsóknarfrestur er 
til 15. desember 2015 og umsóknum 
ásamt fylgiskjölum skal skila rafrænt 
á uppbyggingarsjodur@austurbru.is. 

Áhugasamir geta haft samband við 
starfsstöðvar Austurbrúar í síma 470 
3800. 

Þá verður boðið upp á vinnustofur 
á starfsstöðvum okkar þar sem hægt 
verður að fá aðstoð við gerð umsókna. 
Þær verða sem hér segir: 

Borgarfjörður eystri, sveitarstjórn-
arskrifstofan, 24. nóvember kl. 15:00 
- 18:00

Seyðisfjörður, Silfurhöllin, 7. desem-
ber kl. 15:00 – 18:00

Egilsstaðir, Vonarland, 8. desember 
kl. 15:00 – 18:00

Reyðarfjörður, Fróðleiksmolinn, 9. 
desember kl. 15:00 – 18:00

Athugið að nauðsynlegt er að skrá 
sig á vinnustofurnar á Egilsstöðum og 
Reyðarfirði fyrirfram með því að senda 
póst á jonknutur@austurbru.is fyrir 4. 
desember. 

Verkefnastjóri Uppbyggingarsjóðs 
Austurlands er Signý Ormarsdóttir. 

Áfangastaðurinn 
Austurland
Verkefnið um Áfangastaðinn 

Austurland var sett af stað að 
frumkvæði Ferðamálasam-

taka Austurlands en er stýrt af Aust-
urbrú. Áfangastaðurinn Austurland 
er verkefni um að þróa/hanna áfanga-
staðinn Austurland. Sveitarfélögin í 
landshlutanum hafa gert samkomulag 
um að skapa jarðveg og aðstæður til 
verksins. Markmið verkefnisins er 
að styrkja aðdráttarafl og samkeppn-
ishæfni Austurlands, gera áætlun til 
lengri tíma með áherslu á sjálfbæran 
og arðbæran vöxt ferðaþjónustu og 
skapandi greina. Áherslan er einnig 
á svæðisskipulag sem og velferð 
sveitarfélaganna og íbúa þeirra. Ver-

kefninu er ætlað að vera samfélags-
átak og skapa ramma fyrir þróun 
áfangastaðarins Austurlands. Öllum 
er boðið að að taka þátt í verkefninu. 
Aðferðir sem verða notaðar hafa það 
að markmiði að móta stefnuna í sam-
einingu, skapa umræðu og miðla öllu 
þróunarferlinu meðan á verkefninu 
stendur. 

Verkefnasstjórar: 
Lára Vilbergsdóttir, lara@austur-

bru.is, 470 3806 / 899 4373
María Hjálmarsdóttir, maria@

austurbru.is, 470 3826 / 848 2218
Daniel Byström, daniel@des-

ignnation. se, 0046 739 133895





Nú er unnið að uppsetningu á þráðlausu dreifikerfi fyrir  
intenettengingar í dreifbýli Fljótsdalshéraðs og er gert ráð fyrir  
að stór hluti dreifbýsisins eigi kost á að tengjast kerfinu fyrir jól.

Þeir sem áhuga hafa á að tengjast kerfinu er bent á að hringja í Rafey  
í síma 471 2013 / 892 1573 eða senda tölvupóst á sveitanet@rafey.is.

Frekari upplýsingar um tengingar og áskriftarleiðir má  
finna á www.rafey.is eða í síma 471 2013 / 892 1573.

Internettengingar 
í dreifbýli á Fljótsdalshéraði
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Bókin  MÓTUN FRAMTÍÐAR
Hugmyndir – Skipulag – Hönnun

Er ævi- og starfssaga Trausta Valssonar. Persónusagan er þó ekki í forgrunni, 
heldur þeir straumar og stefnur sem ríkt hafa í skipulagi og hönnun sl. 50 ár.

Þar sem Trausti lauk prófi 
bæði í arkitektúr og skipulagi 
við háskóla í Berlín og Berkeley 
á miklum umbyltingatímum í 
þessum fögum – og kynntist 
helstu hugmyndafræðingum – 
á hann auðvelt með að lýsa hvað 
hefur helst mótað breytingarnar 
á síðustu hálfri öld. Bókin má því 
kallast þróunar- og hugmyndasaga 
skipulags og hönnunar.

Jafnframt segir Trausti frá helstu 
skipulags- og rannsóknaverkefnum 
starfsævi sinnar í bókinni. Helstu 
þemu þar eru þróun skipulags í 
Reykjavík og á höfuðborgarsvæð-
inu, Íslandsskipulag og byggðamál, 
sem og breytingar á þróun byggðar 
í heiminum með hnattrænni hlýnun.

Bókin er með um 700 myndum. 
Henni fylgir mynddiskur með filmu-
efni í tíu stuttmyndum, úr skipulags- 
og hönnarsögu á Íslandi, þ.e.a.s. efni 
sem tengist ævi Trausta. Starfslok hans 
sem prófessors við HÍ um áramótin 
2015 -´16, eru vegna sjötugsafmælis 
hans þá.

TRAUSTI  VALSSON
Lauk námi í arkitektúr og skipulagi frá 
TU Berlín 1972. Starfaði við skipulag 
Reykjavíkur m.a. við Grænu byltinguna 
og gerð aðalskipulags svæðana NA við 
Grafarvoginn.

Lauk doktorsnámi í umhverfis-
skipulagi við UC Berkeley 1987. Fékk 

hlutadós-
entsstöðu við 

Verkfræðideild HÍ, og 
varð síðan fyrsti prófessor í 

skipulagi við íslenskan háskóla.
Trausti hefur verið virkur í mótun 

hugmynda um framtíðina, skipulag 
og hönnun. Þessu hefur hann miðlað 
með 150 greinum og 12 bókum. Einnig 
hefur hann tekið mikinn þátt í opin-
berri umræðu.

Trausti hefur fengið verðlaun í 
mörgum samkeppnum og margskonar 
aðrar viðurkenningar.

Útdráttur úr umsögnum um bókina
Mótun framtíðar - Hugmyndir-

-Skipulag-Hönnun 
(Eru birtar í heild í 

bókinni)

Joe McBride PhD, pró-
fessor við LAEP deild 
í Kaliforníuháskóla í 
Berkeley:

 … „Bókin Mótun fram-
tíðar ætti að vera skyldulesn-
ing í fyrstu námskeiðum í 
arkitektúr, landslagsarki-

tektúr og í skipulagi. Þetta ætti 
að vera vegna þess að bókin 
veitir innsýn í skipulagsmál á 
20. öld, og einnig vegna þess að 
bókin mun geta örvað stúdenta 

til að verða hugrakkir og skap-
andi hugsuðir.“

Galen Cranz PhD, prófessor í arki-
tektúr í Kaliforníuháskóla í Berkeley: 
„Ég sé að… þú hefur þjónað landi þínu 
af köllun og af heilum hug.“

Guðmundur Freyr Úlfarsson PhD, 
prófessor í samgönguverkfræði við 
Umhverfis- og byggingarverkfræði-
deild HÍ:  … „Bókin er því ekki aðeins 
fróðleikur um söguna heldur einnig 
leiðarvísir fram á við, sem sýnir okkur 
mikilvægi þess að hugsa langt fram í 
tímann…“.

Birgir Jónsson, dósent í jarðverkfræði 
við UB-deild Háskóla Íslands: „…þar 
valtar hann hressilega yfir módern-

ista í arkitektúr (kassastefnumenn), 
en hampar klassískri og þjóðlegri 
byggingarlist…“.

Hrafn Gunnlaugsson, kvikmyndahöf-
undur: … „Í mínum huga er Trausti 
frumlegasti hugsuður sem Ísland hefur 
átt þegar kemur að skipulagsmálum; 
stórra hugmynda, sem eins og sjái fram 
í tímann, ekki bara fyrir næsta horn, 
heldur það þar-næsta líka.“

Harpa Þórsdóttir, forstöðumaður 
Hönnunarsafns Íslands: „… Trausti 
skapar kerfi og ferilshugsun við hina 
fjölhliða hönnun sína... Þar kemur 
hann böndum á frjóa skapandi hugsun 
og byggir ofan á með rökrænni aðferð, 
sem er undirstaða framúrskarandi 
hönnunar.“   „… Frásagnir Trausta og 
myndir á DVD-diski sem fylgir bók-
inni, eru mjög upplýsandi.“

Sigurður Örlygsson, listmálari: 
„… Þarna kemur næmni Trausta á 
persónuleika, og gríðarlegt myndlist-
artalent, í ljós.“

Pétur H. Ármannsson, arkitekt: „… Í 
þessari bók horfir helsti framtíðarhug-
suður þjóðarinnar, Trausti Valsson, í 
gagnstæða átt.“  „… skyldulesning fyrir 
námsmenn og alla sem áhuga hafa á 
hugmyndasögu skipulags og mótun 
manngerðs umhverfis.“

Goddur – Guðmundur Oddur Magn-
ússon, prófessor við Listaháskóla Ís-
lands: „… Bókin er verðmæt vegna 
þess að hún er einlæg, afhjúpandi og 
opinská...“ „Hún er boðberi, grund-
völluð á upplýsingum, þekkingu og 
visku!“

Nokkrar setningar úr ávarpi SDG 
forsætisráðherra við opnun sýningar 
um TV í Þjóðarbókhlöðu 1. okt. ´15:   
(Sýningin stendur til 10. jan. 2016)

Bæði vídeó af Ávarpinu, og texti 
þess, er á FB-síðu bókarinnar:  
https://www.facebook.com/Motun-
Framtidar?fref=ts 

„…það rifjaðist líka upp fyrir manni 
hversu merkilegur og fjölbreytilegur 
ferill Trausta er“.

„…að sjá alla þessa sögu saman 
komna í þessari bók, það sýnir manni 
hversu einstakur ferill Trausta er og 
hversu fjölbreytilegur hann er“.

 „…á mjög mörgum sviðum, sem 
að skipta gríðarlega miklu máli, hefur 
framlag Trausta verið í raun ómetan-
legt“.

„…óska Trausta til hamingju með 
stórkostlegt starf, afrek á hinum ýmsu 
sviðum skipulagsmála“.



Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og tryggir lengra geymsluþol

Temprukassarnir sjá til þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

Fiskur
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TEMPRA EHF – HLUTI AF RPC GROUP • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@promens.com • www.tempra.is

einangrun – umbúðir



MÝVATNSSVEITIN ER ÆÐI
ÁRSHÁTÍÐIR, FUNDIR OG VEISLUR

Í UNDURFÖGRU UMHVERFI

www.keahotels.is
Bókanir í síma 464 4455 | gigur@keahotels.is
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Elvis kom með mér út að ganga 
og passaði upp á að ég væri ekki 

að villuráfa neitt og heillaði fólk með 
góðlátlegum sjarma. Þegar við komum 
heim, gaukaði hann að mér vísukorni:

Einhvernveginn allsstaðar
og inn um dagsins puð

er einhvernveginn einmitt þar
einhverskonar Guð.

Hann er að verða svo heimspekilega 
sinnaður að það fer að verða stórhættu-
legt fyrir venjulegt fólk eins og mig að 
tala við hann.

ELVIS YRKIR

Síldarvinnslan færir 
1. bekkingum í Nesskóla 
öryggisvesti að gjöf
Hinn 11. nóvember sl. færði 

Hákon Ernuson starfs-
mannastjóri Síldarvinnsl-

unnar 1. bekkingum í Nesskóla gul ör-
yggisvesti með endurskini að gjöf frá 
fyrirtækinu. Börnin í 1. bekk eru 25 að 
tölu og ríkti svo sannarlega mikil gleði 
þegar vestin voru afhent. Einar Már 
Sigurðarson skólastjóri segir að allir 
séu þakklátir fyrir þá umhyggju sem 

börnunum er sýnd með gjöfinni. „Það 
er svo mikilvægt að auka öryggi barn-
anna í skammdeginu, ekki síst þegar 
þau eru á leið í og úr skóla. Vestin gera 
það að verkum að börnin sjást vel þegar 
þau eru úti við gangandi eða hjólandi og 
óneitanlega eru menn rólegri þegar þau 
eru svona áberandi. Þessi gjöf er lofsvert 
framtak og vonandi nota börnin vestin 
sem mest,“ sagði Einar. 

Hákon starfsmannastjóri ásamt glöðum 1. bekkingum í öryggisvestunum. 
Ljósm. Guðlaug Ragnarsdóttir

Jólatréð á 
Djúpavogi
Ljósin á jólatré Djúpavogs-

hrepps verða tendruð fyrsta 
sunnudag aðventu, þann 29. 

nóvember kl. 17: 00, á Bjargstúninu. 
Heppinn grunnskólanemi er dreg-

inn út til að kveikja jólaljósin. Svo 
verður sungið og dansað kringum 
jólatréð. 

Mögulegt er að jólasveinar kíki 
í snemmbúna heimsókn niður í 
mannabyggð og hafi jafnvel eitthvað 
með sér í pokahorninu. 

Jólatréð er gjöf frá Skógræktar-
félagi Djúpavogs en sveitarstjórinn 
fellir það hefðinni samkvæmt. 

Ungmennafélagið Neisti leggur 
einnig sitt að mörkum til skemmt-
unarinnar. 

Samstarfsamningur 
undirritaður á Höfn
Á dögunum var undirritaður 

samstarfssamningur milli 
Rauða kross deildarinnar á 

Hornarfirði, Slysavarnarsveitarinnar 
Framtíðar á Höfn og Neyðarmiðstöðvar 
Rauða krossins, um samstarf aðila í 
neyðarvörnum. Tilgangur samstarfs-
inzs er að tryggja mönnun fjöldahjálp-
arstöðva í sveitarfélaginu á hættu- og 
neyðartímum. 

Samkomulagið var undirritað að 
loknu námskeiðinu „inngangur að 
neyðarvörnum“ þar sem tíu þátttak-
endur fengu undirbúningsfræðslu 
Rauða krossins fyrir starf að neyðar-
vörnum félagsins. 

Samningurinn tekur til fjölbreyttrar 
fræðslu og þjálfunar sem Rauði krossinn 
lætur í té og stuðnings Slysavarnarsveit-

arinnar Framtíðar við öflun sjálfboða-
liða til að starfa að neyðarvörnum og 
taka þátt í æfingum og aðgerðum og 
munu sjálfboðaliðarnir verða skráðir í 
boðunargrunn Neyðarlínunnar. 

Þetta samstarf milli aðila er að mörgu 
leyti tímamótasamningur, þar sem tvær 
viðbragðseiningar ákveða með skriflegu 
samkomulagi sín á milli að starfa saman 
að neyðarvörnum í sínu byggðalagi. 
Vonandi verður samkomulagið fyr-
irmynd að svipuðum samningi milli 
viðbragðsaðila í öðrum byggðalögum 
þar sem erfitt getur verið að afla sjálf-
boðaliða þegar félögin eru mörg sem 
starfa að skyldum verkefnum. Því er 
samstarfssamningur sem þessi aðilum 
mikilvægur og styrkir starfið og við-
brögð á neyðartímum. 

Fréttatilkynning 
frá Austurbrú
26. - 28 nóvember verða haldnir 

þrír umræðu- og kynningar-
fundir á Austurlandi varðandi 

óáþreifanlegan menningararf (menn-
ingarerfðir). 

Fundirnir eru í tengslum við ver-
kefni á vegum menntamálaráðu-
neytinsins en markmiðið með því er 
að 
• koma af stað umræðu um menn-

ingarerfðir
• fá hugmyndir um menningarerfðir 

sem fólkinu í landinu finnst mikil-
vægt að vernda 

• leita eftir upplýsingum um félög/
hópa/einstaklinga sem starfa á sviði 
menningarerfða 

• kynna sáttmála UNESCO um 
verndun menningarerfða en lyk-
ilatriði hans er að við sem landið 
byggjum segjum til um hvað eru 

menningarerfðir okkar og hvernig 
best sé að vernda þær. 
Menningarerfðir eru til dæmis þekk-

ing og kunnátta sem tengist reykingu, 
söltun og súrsun matvæla; hesta-
mennsku, sauðfjárbúskap, vefnaði, 
kveðskap, þjóðdansi, þjóðbúningum, 
útskurði og eggjatöku; kæsa hákarl, 
smíða trébát og vinna með ull. 
Fundatímar: 
Vopnafjörður - Sambúð salur eldri 
borgara, fimmtudaginn 26. nóvember 
kl. 16:15 (fésbókarviðburður)

Reyðarfjörður - Fróðleiksmolinn, 
Búðareyri 1, föstudaginn 27. nóvember 
kl. 16:00 (fésbókarviðburður)

Egilsstaðir - Austurbrú, Tjarnarbraut 
39a, laugardaginn 28. nóvember kl. 
13:00 (fésbókarviðburður)

Fundastjóri: Dr. Guðrún Ingi-
mundardóttir
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15Ára
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Opið: 
Mán. til föstudaga kl. 09 til 18  
Laugardaga kl. 11 til 15

15%
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tÍmINN tIL aÐ GEra 
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Hársnyrtitæki

NóvemberdagarNóvemberdagar
-hagstæð innkaup til gjafa og heimilis-hagstæð innkaup til gjafa og heimilis

Átta bolla 
pressukanna 
og hitakanna í 
senn.

Endingargóð kaffivél 
til heimilisnota 
frá traustum 

framleiðanda. 

NI300 600 626

Verð: 10.900,-

dv 2240

DVD spilari

Verð: 69.900,-

Margar gerðir 
ryksuga í ýmsum 
litum.

20%
afsláttur

20%
afsláttur

15%
afsláttur

SteamOne er sáraeinfalt í 
notkun og ekki tekur nema 
eina mínutu að gera tækið 
klárt fyrir afkastamikla 
gufusléttun á hvaða efni 
sem er, eða bara til að drepa 
rykmaurinn í rúminu.

Skaftryksugan frá 
AEG er snúrulaus og 

þægileg í notkun, 
hljóðlát og öflug.

Leikir frá kr. 4.990,-

Verð: 69.900,-
Verð: 46.900,-Verð: 39.900,-

Þessar vinsælu leikjatölvur eru komnar í 
nýrri útgáfu, með betri stjórnun, stærri skjá 

og öflugri. Til í nokkrum litum. 
Gott úrval leikja.

XL

Þessi leikjatölva hefur slegið rækilega 
í gegn og var kosin leikjatölva ársins 

2015 af Forbes.

Splatoon Super Smashbros Mario Party 10

UE40”JU6415  
kr.159.900.-
UE48”JU6415  
kr.189.900.-
UE55”JU6415 
kr. 239.900.-

JU6415: 
• 4K 
• UHD 
• SMART 
• 1000 PQI

Verð: 52.500,-

PIX-HM32V-K

Pioneer Hljómtækjasamstæða með 
Bluetooth

Verð: 26.900,-

Verð: 12.900,-

Afsláttarverð: 33.900,-
Verð: 29.900,-

Verð: 7.900,-

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Allinox
Góðir og stórir   
         stálpottar 
             á fínu verði. 

Þessar snjöllu 
ruslafötur eru 

sívinsælar og koma 
reglulega í nýjum 

litum.

TouchBinÞvottavél
LW87680
8 KG. - 1600 SN.

Uppþvottavél
FSILENCW2p

Verð áður 
kr. 169.900,-
Tilboð kr. 129.900,-

Hvít verð áður 
kr. 129.900,-
Tilboð kr. 99.500,-

Stál verð áður 
kr. 139.900,-
Tilboð kr. 109.900,-

UE40”JU6675
kr.169.900.-
UE48”JU6675 
kr. 199.900.-
UE55”JU6675 
kr. 279.900.-

JU6675:
• 4K 

• UHD 
• SMART 

• 1300 PQI

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Gæða 
pressukönnur
sem prýði er að, 
í góðu úrvali.

Stærðir:
9, 11, 13,5, 
16, 19 ltr.

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


