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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

ÍSLENSKT
AUSTFIRSKT

EINSTAKT
471 2433 • Miðvangur 1-3 • 700 Egilsstaðir

facebook.com/hushandanna

Fylgist með á facebook & instagram

Hausthittingur framundan!

sam-felagid.is

Gangið í hópinn á facebook!
Public group: SAM félagið

15. september 2016 
14. tölublað, 5. árgangur 

mjór er mikils vísir segir máltæk-
ið en mikilvægt skref var stigið 
á Vopnafirði í haust þar sem 

komið var útibúi framhaldsskóladeildar 
frá Laugum í Kaupvangi. Tímamóta-andi 
sveif yfir vötnum þegar deildin var form-
lega opnuð með borðaklippingum að við-
stöddu fjölmenni, en sex nemendur hófu 
námið í haust. Stórum áfanga er náð í að 
greiða leið nemenda að því að geta dval-

ið heima þar sem mikill kostnaður getur 
fylgt því að flytja búferlum til að sækja 
sér nám fjarri heimabyggð. Mörg önn-
ur jákvæð teikn eru á lofti á Vopnafirði 
sem bæta mannlífið og var góð þátttaka 
í íbúafundaverkefni Byggðastofnunnar 
og sveitarfélagsins fyrr í sumar. Líkt og 
fjallað er um í blaðinu styttist nú í að HB 
Grandi opni bolfiskvinnslu þar á ný og 
miklar umbætur hafa verið gerðar í ár á 

dvalarheimili aldraðra á staðnum. Stærstu 
áskoranirnar eru eftir sem áður að halda 
unga fólkinu á staðnum eða skapa aðstæð-
ur til þess að þau flytji aftur heim þegar 
þau hafa sótt sér frekari menntun. Eins 
og Sigrún Blöndal, formaður SSA fjallaði 
um á Byggðaráðstefnu á Breiðdalsvík í 
gær eykur möguleikinn á framhaldsnámi í 
heimabyggð einmitt líkurnar á því að fólk 
sæki heim aftur að loknu námi. 

S HELGASON
- Steinsmiðja síðan 1953

fagna 
framhalds-
skóladeild

Fánar og veifur í úrfali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.

FIMMTUDAGUR  19. maí 2011 7

Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is
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Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T

immmHeHeee m
                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál
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Verslunin Belladonna

Flott föt, 
fyrir flottar konur

Stærðir 38-58

í
síðustu viku voru miklar fram-
kvæmdir á heldriborgaraheimili 
Vopnafjarðar kynntar. Fram-

kvæmdir hafa staðið yfir á árinu þar 
sem Hollvinasamtök Sundabúðar hafa 
lagt til þó nokkrar upphæðir en endur-
nýjun á hefur bæði farið fram á efri og 
neðri hæð hússins. Mest var umleikis 
á hjúkrunardeildinni á neðri hæðinni 
þar sem ný setustofa var standsett og 
herbergi fyrir félagsstarf heimilis-
fólksins útbúið. Að auki stendur yfir 
endurnýjun á eldhúsinu en gjafafé í 
framkvæmdirnar allar var nærri 12 
milljónum króna, af þeim 48 milljón-
um sem framkvæmdirnar kostuðu. 
Það voru Hollvinasamtökin sem lögðu 
fram stóran hluta ásamt söfnunarfé 
frá sölustarfsemi Hirðfíflanna til að af 
framkvæmdunum gæti orðið. 

mikil endurnýjun 
á Sundabúð

Það var virkilega ánægjulegt að 
vera viðstaddur opnun fram-
haldsdeildar á Vopnafirði 

síðastliðinn fimmtudag. Efri hæðin 
í Kaupvangi fylltist af áhugasömum 
Vopnfirðingum sem lengi höfðu beðið 
eftir að deildin yrði sett á laggirn-
ar. Sex glaðbeittir og efnilegir piltar 
sem munu nema við deildina í vetur 
klipptu á borðann við mikinn fögnuð 
viðstaddra. Framhaldsdeildin er starf-
rækt í samstarfi við Framhaldsskólann 
á Laugum og er hún kærkomin viðbót 
við grunnþjónustu samfélagsins. 

Með stofnun framhaldsdeildar á 
Vopnafirði erum við að tryggja vopn-
firskum ungmennum jöfn tækifæri 
til náms. Fyrirkomulag deildarinn-
ar er þannig að kennt er þrjár vikur 
í mánuði á Vopnafirði og eina viku 
á Laugum. Þessa einu viku á Laug-
um taka nemendur þátt í almennu 
skólastarfi, dvelja á heimavistinni og 
kynnast félagslífinu. Helsti munurinn 
á þessu fyrirkomulagi og hefðbundnu 
fjarnámi er sá að ráðinn er faglærður 
kennari til þess að halda utan um starf-
ið hér heima. Þá er mætingaskylda 
eins og um hefðbundinn skóla væri að 
ræða. Þetta er mikil búbót fyrir sam-

félagið okkar því það er ekki sjálfsagt 
mál að flytja að heiman aðeins 16 ára 
gamall. Margir bíða spenntir eftir að 
klára grunnskóla og takast á við nýjar 
áskoranir á nýjum stað en sumir kvíða 
því að kveðja heimahagana. Þeir lenda 
í erfiðleikum í óþekktu umhverfi og 
flosna upp úr námi. Svo eru aðrir sem 
flytja aldrei að heiman vegna þess að 
þeir geta það einfaldlega ekki. Í dag er 
framhaldsdeildin nauðsynlegur val-
kostur fyrir ungt fólk.

Það er ýmislegt sem getur truflað 
þegar unglingur heldur að heiman 
í framhaldsskóla. Fjárhagsörðuleik-
ar geta verið ein ástæðan. Það er alls 
ekki ókeypis að senda ungling í skóla 
til Akureyrar eða í Lauga. Kostnað-
ur vegna húsaleigu, matar, þvotta-
húss og eldsneytis er mikill en auk 
þess eru ýmis tilfallandi útgjöld sem 
ekki þarf að hafa sömu áhyggjur af í 
heimabyggð. T.d. vegna margs kon-
ar afþreyingar. Húsaleigubætur og 
dreifbýlisstyrkur mætir öllum þessum 
kostnaði en dekkar hann þó aldrei 
að fullu. Önnur ástæða getur verið 
vegna hins andlega álags sem fylgir 
því að flytja að heiman, hverfa frá 
fjölskyldu sinni og heimili. Flytja úr 

heimahögunum sem þú þekkir inn og 
út og fara í algjörlega nýtt umhverfi. 
Ég flutti til Akureyrar eftir grunnskóla 
og átti erfitt fyrsta ár en náði mér á 
strik. Sumum er það ofviða að flytja að 
heiman svona snemma og hverfa því 
aftur á heimaslóðir. 

Framhaldsdeildin er góður stökk-
pallur fyrir þá sem vilja bíða í eitt til tvö 
ár áður en þeir hefja nám fjarri heima-
byggð. Þeir geta búið í foreldrahúsum 
lengur en venjulega, þroskast og lært 
smám saman á framhaldsskóla- og 
heimavistarlíf. Svo þegar kemur að 
því að flytja að heiman og halda fram-
haldsskólagöngunni áfram þá verður 
stökkið mun þægilegra og sjálfstraust 
þeirra gagnvart náminu og nýju um-
hverfi vonandi meira. Það er hlutverk 
samfélagsins að koma til móts við fólk 
sem hefur ekki tök á því að sækja sér 
menntun út fyrir byggðarlagið. Með 
framhaldsdeild á Vopnafirði í sam-
starfi við Lauga er verið að brúa bilið 
fyrir ungt fólk sem annaðhvort velur 
sér að dvelja lengur heima eða getur 
einfaldlega ekki farið að heiman strax. 
Með jöfnum tækifærum getum við 
gefið öllum færi til sóknar og sjálfs-
þroska.

Jafnrétti til náms

ungmenna og Íþróttasam-
bandi Austurlands (UÍA) 
var afhentur styrkur veg-

legur styrkur úr Samfélagssjóði 
Isavia á dögunum. Það var Jörundur 
Ragnarsson sem afhenti Elsu Guð-
nýju Björgvinsdóttur rúma hálfa 
aðra milljón að þessu tilefni sem 
mun nýtast vel að uppbyggingu 

starfs fyrir börn og ungmenni. UÍA 
eru regnhlífasamtök íþróttafélaga 
á Austurlandi, en þau eru 41 tals-
ins. Gunnar Gunnarsson formaður 
UÍA segir að ákvörðun um nýtingu 
styrkjarins verði tekin í framhaldinu 
en honum verði dreift bróðurlega til 
þess að efla og styrkja starf aðildar-
félaganna.  

Isavia styrkir uíA

ritsmiðjur Okkar eigin sem 
fram fara í Sláturhúsinu á 
Egilsstöðum í vetur munu 

vinna sameiginlega að verki um 
fyrrum starfsemi hússins. Aðstand-
endur smiðjanna óska eftir sögum 
og endurminningabrotum úr húsinu 
frá þeim sem kunna að hafa starfað 

þar. Áhersla smiðjanna er á vinnslu 
útvarpsefnis en allt efni gæti nýst höf-
undunum sem vinna að verkinu. Allir 
eru velkomnir til að taka þátt í verk-
efninu en átta manna kjarnahópur hóf 
smiðjurnar um síðustu helgi. Ef ein-
hver vill deila sögum eða myndum er 
netfangið okkareigin@gmail.com

Pönkið

Óskað eftir sögum  
og endurminningum

Pönkhljómsveitin Aust-
urvígstöðvarnar spilar 
í Egilsbúð ásamt Tuð, 

DDT og Vinnie Vamos á pönk-
tónleikadagskrá Blús Rokk og 
jassklúbbsins á Nesi (BRJÁN) 
n.k. laugardagskvöld. Þetta eru 
fyrstu tónleikar bandsins sem inni-
heldur héraðsprestinn Davíð Þór 
Jónsson, organistann Þórunni Grétu 
Sigurðardóttur, útvarpsmanninn Jón 
Knút Ásmundsson, tannlækninn Jón 
Hafliða Sigurjónsson, rútubílafröm-
uðinn Díönu Mjöll Sveinsdóttur og 

þroskaþjálfann Helgu Elísabetu Beck 
Guðlaugsdóttur. Á lagalistanum 
verða hittarar eins og “Arnþrúður er 
full”, “Upplitsdjarfur alþýðupiltur” 
og “Hvar á þessi feiti að vera?” 

Tónleikarnir hefjast kl. 20 og 
standa fram eftir kvöldi.



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 veitir 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
       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
       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  
 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

EPS
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einangrun – umbúðir
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Píratar hafa gengið frá listum 
í öllum kjördæmum en rangt 
var með farið í síðasta blaði þar 

sem sagt var að Kristín Amalía Atla-
dóttir frá Hólshjáleigu í Hjaltastaða-
þinghá væri í fjórða sæti listans. Rétt 
er að hún þáði ekki sætið þar sem hún 
taldi Norðlendinga fara offari þegar 
kom að endanlegri uppröðun á listann 
með hagsmuni heildarinnar að leiðar-
ljósi. Kristín telur að „það hefði verið 
þarft að hafa tengsla- og þekkingar-
grunn frambjóðenda í efstu sætum 
dreifðari.“ Eini Austfirðingurinn í efri 
sætum lista Pírata í Norðausturkjör-
dæmi er því Sævar Þór Halldórsson, 
landvörður í Teigarhorni í Berufirði, 
sem er í fimmta sæti. 

Kristín Amalía gaf Austurlandi eft-
irfarandi innsýn í ákvörðun sína.

„Ég hef stutt Pírata frá upphafi því 
grunnstefna hreyfingarinnar felur í sér 
þær áherslur sem ég tel mikilvægastar 
nú á tímum. Hún snýr að verndun og 

eflingu borgararéttinda, gagnrýnni 
hugsun, frelsi og sjálfsákvörðunarrétt 
borgaranna, beinu lýðræði og gagnsæi 
valdastoða samfélagsins. Önnur stefnu-
mál fara fyrir lítið ef þessi grunnréttindi 
eru ekki tryggð. Því tók ég þátt í stofn-
un Pírata á Austurlandi. Frá upphafi var 
ljóst að Píratar á Austurlandi var ungt 
félag sem byggði ekki á fyrri starfsemi 
eða eldri grasrót líkt og var með félaga 
okkar á Norðurlandi. Það sjónarmið, 
að prófkjörið væri snemmbært og að 
minni þátttaka yrði hér en efni stæðu í 
raun til, varð undir í aðdraganda próf-
kjörsins. Raunin varð þó sú.

Í þessu ferli fannst mér ríkja það 
viðhorf að Austurland væri ‘litli bróð-
ir’ sem dygði forsjá ‘stóra bróðurs’. Mér 
varð fljótt ljóst að góð tengsl og sér-
þekking á aðstöðu og þörfum hér væri 
nauðsynleg ef styrkja á stöðu fjórðungs-
ins. Í því ljósi ættu Píratar, sem fulltrúar 
þróaðs lýðræðis, ekki að þurfa viðhalda 
sögulegum forsendum fulltrúavals. 

Munurinn á stöðu landshlutanna í próf-
kjörinu virðist byggja á þeim skilningi 
að lýðræðið sé ekkert annað og meira 
en meirihlutaræði. Slíkt er einföldun, 
andsnúin dýpri skilningi á hugtakinu 
lýðræði, og öllum í óhag. Lýðræðið þarf 
alltaf að tempra til þess að tryggja rétt 
og frelsi einstaklinganna. Því fela lög og 
reglur raunverulegra lýðræðisríkja í sér 
forsendur sem koma í veg fyrir hvoru 
tveggja, ofríki minnihlutans og ofríki 
meirihlutans. Lítil þátttaka í prófkjöri 
fámennra félaga eykur til mun hættu á 
lýðræðisskekkjum, líkt og lítil þátttaka 
í rannsóknum eykur hættu á lítilli sem 
engri marktækni.

Ég vil ekki viðhalda gömlum venj-
um og gömlu skipulagi þar sem ég tel 
breytinga þörf. Píratar, Austfirðingar 
og aðrir landsmenn þurfa sterka full-
trúa Austurlands á þingi. Ég er þess 
sannfærð að við Píratar á Austurlandi 
munum styrkja innviði okkar og gera 
betur næst.“

kristín afþakkaði 
fjórða sæti á lista
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Það er á stundum þannig að allt er eftir bókinni; eða einhvern-
veginn finnst okkur eins og við hefðum getað gert ráð fyrir því 
að það færi eins og það fór. Sumri hallar og haustlægðirnar bæra 

á sér. Ekkert óvænt við það. En það virðist 
vera einhverskonar klofin afstaða til þessa, 
að minnsta kosti í mínum ranni; þegar 
eitthvað kemur virkilega á óvart þá segir 
maður við sjálfan sig „er þetta nú ekki al-
veg týpískt“ og þarmeð er hið óvænta orðið 
eftir bókinni. Maður bjóst við að höfundur 
atburðarásanna myndi teyga möguleika 
ímyndunaraflsins, en nei. Lífið er einhvers-
konar hversdagslegur reifari. Og þú skalt 
aldrei búast við að þér verði komið á óvart. 
Nema þegar pólítíkin er annarsvegar. Og 
geðræktin.

Átakahaust, þó hversdagurinn blasi við
Prófkjör síðustu daga hafa á landsvísu gefið tilefni til heilmikillar um-
fjöllunar um fórnir á leiksviði stjórnmálanna. Konum er varpað fyr-
ir róða, karlarnir leiða listana. Almennt. Á Austurlandi – eða réttara 
sagt í Norðausturkjördæmi - leiða karlmenn alla lista, og gangi skoð-
anakannanir eftir verða kynjahlutföllin konum mjög óhagstæð. Það er 
stóra spurningin hvort þetta verður í síðasta skipti sem við göngum að 
kjörborðinu með þeim formerkjum sem verið hafa uppi. Núverandi 
fyrirkomulag kosninga og vægi atkvæða á landsvísu er eitur í beinum 
margra sem þykja líklegir til þess að taka við stjórnartaumunum að 
loknum kosningum. Kannski er það gott fyrir landsbyggðina að það 
breytist.

Kosningar eru í nánd. Ekki bara konur heldur einnig Austurland ber 
skarðan hlut frá borði í ljósi þess hvernig raðast á lista flokksræðisins. 
Þegar þetta er skrifað benda skoðanakannanir til þess að af þingmönn-
um kjördæmisins verði enginn Austfirðingur. Forystumenn flokkanna 
sem bjóða fram eru allir af norðlægari slóðum þó enn sé ekki ljóst hver 
mun standa í stafni fyrir Framsóknarmenn. En hver sem það verður, 
nema Þórunn Egilsdóttir frá Hauksstöðum í Vopnafirði landi öðru af 
efstu sætum flokksins, þá verður að segjast að þessar tíu þúsundir sem 
teljast til Austurlands bera skarðan hlut frá borði hlutfallslega. Ef 63 
þingmenn setjast á þing að kosningum loknum og við Íslendingar erum 
330 þúsund um þessar mundir þá þýðir það að hver þingmaður stendur 
á að giska fyrir tæp fimm þúsund.  Ef menn væru hlutfallslega fulltrúar 
ákveðins mannfjölda ætti fjórðungurinn að eiga tvo menn á þingi. En 
þannig virkar flokksræðið ekki, og fulltrúalýðræðið svosum ekki heldur.

Fjórði maður á lista Vinstri Grænna er að austan, fimmti maður á 
lista Pírata, þriðji maður Samfylkingar, fjórði maður Sjálfstæðisflokks, 
þriðji maður Bjartrar Framtíðar. Þetta er umhugsunarefni fyrir áhuga-
fólk um samfélagsþróunina og stjórnmál á Austurlandi. Einhver kann 
að spyrja sig hvaða kandídötum Viðreisn mun tefla fram en ef fer sem 
horfir þá mun Benedikt Jóhannesson formaður flokksins fara fram í 
forystusæti kjördæmisins og ekki miklar líkur á að Austfirðingur verði 
í baráttusæti flokksins, sem enn mælist ekki með mann inni í kjördæm-
inu. 

Má maður spyrja sig hvort að flokksmenn af Austurlandi í hinum 
hefðbundnu eða stóru flokkum séu bara ekki nógu öflugir til að koma 
til greina í forystusveitum þegar kemur að því að vinna hylli lýðsins? Í 
Eyjafirði býr ríflega tvöfaldur íbúafjöldi Austurlands, vissulega, en leið-
ir það af sér að forysta allra flokka miðar uppstillingu á listum sínum 
eingöngu við baráttuna um atkvæðin sem eiga að skila sér þar? Þetta er 
hið undarlegasta mál. Eða alveg týpískt. Alveg eftir bókinni. Maður spyr 
sig hvort stjórnmálin séu í lægð á Austurlandi. Hvort það sé landlæg-
ur hugsanagangur að búist sé við því að „einhverjir aðrir“ geri hlutina 
fyrir okkur. Nú var það svo að flokkarnir virkuðu þannig að fulltrúar 
neðar á listum geta haft áhrif og komið sjónarmiðum á framfæri, og 
kannski er það enn. Þannig ættum við sem landhlutann byggjum engar 
áhyggjur að hafa þó okkar fólk skipi ekki líkleg þingsæti. Kannski er það 
tíðarandinn eða hin sjálfhverfa persónuhyggja að engum þykir lengur 
treystandi. Meira að segja Vinstri Grænir vilja stóriðju og sérhygli í þágu 
þeirra svæða sem forystufólkið kemur frá. Og akureyskum Pírötum datt 
ekki í hug að lyfta þeim austfirsku í þágu jafnræðisins, svo augljóst er 
að það fellur lítt með fjórðungnum. Það er áminning þó hún sé súr í 
broti og það verður fróðlegt að fylgjast með því hvort að einhverjir af 
minni flokkunum muni tefla fram fólki sem nýtur persónufylgis út fyrir 
átakalínur flokkanna ellefu sem boðað er að bjóði fram lista í öllum 
landshlutum. Ellefu flokkar! Þá held ég það væri einfaldara að hafa bara 
úr hundrað manns að velja. 
 Arnaldur Máni Finnsson

leIðArI

Að sögn Austurfréttar vilja Bæjar-
stjóri Seyðisfjarðarkaupstaðar og 

formaður Hafnasambands Íslands að 
ríkið styðji við rafvæðingu hafna lands-
ins og þar á meðal Seyðisfjarðarhafn-
ar. Hópur íbúa hefur krafist þess að 
skemmtiferðaskipum sem koma til 
Seyðisfjarðar verði gert að tengjast raf-
magni í landi til að draga úr mengun frá 

þeim. Vilhjálmur Jónsson bæjarstjóri 
segir að Seyðisfjarðarhöfn sé eins og 
öðrum höfnum í mun að halda mengun 
í lágmarki. Kostnaðurinn hlaupi aftur á 
móti á hundruðum milljóna króna og 
nokkuð mikinn stuðning hins opinbera 
þyrfti til að hægt væri að landtengja öll 
skip og óvíst hvenær Hafnasambandið 
sjái sér hag í ráðast í slíkt verkefni.

kyrrðarbænastundir hófu göngu 
sína í Egilsstaðakirkju í síð-

ustu viku og munu vera á dagskrá á 
miðvikudögum frá kl. 17.30 í vetur. 
Centering Prayer er form bænar sem 
er nú stundað víða sem hluti af kirkju-

starfi og byggir á fornri íhugunarað-
ferð kirkjunnar. Óvönum er bent á að 
koma þegar húsið opnar en kyrrðar-
stundin sjálf hefst kl. 18.00. Frekari 
upplýsingar má finna á heimasíðunni 
kristinihugun.is og hjá sóknarpresti.

rafmagn í skipin?

kyrrðarbæn á Héraði

Ekki er hægt að segja að sam-
göngumálin séu komin á hreint 
á Austurlandi, eins og bent var á 
í síðasta blaði. Karlsstaðabændur 
í Berufirði hafa verið dugleg að 
benda á ýmsar úrbætur sem á þurfi 
að halda til að jafna tækifæri og 
lífsskilyrði landsmanna í dreifðari 
byggðum og er tíðrætt um þann 
malarvegskafla sem vísað er til. 
Einnig má minnast á í þessu sam-
hengi að síðasti þéttbýliskjarni á 
Íslandi sem enn býr við malarveg 
til að sækja alla þjónustu er Borg-
arfjörður eystri, en þangað er áætl-
að að heimsæki að minnsta kosti 
40.000 ferðamenn á hverju ári. 

enn eitt 
óhappið
síðasti kaflinn á Þjóð- 
vegi 1 enn ókláraður
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Á Byggðaráðstefnunni á Breið-
dalsvík í gær fór Arnar Þór 
Jóhannesson sérfræðingur við 

Háskólann á Akureyri yfir niðurstöðu 
skýrslu sinnar um Áhrif ferðaþjónustu 
á einstök samfélög, sem unnin var 
fyrir Atvinnu og Nýsköpunarráðu-
neytið. Þar má sjá að almennt virðast 
íbúar Hafnar í Hornafirði ánægðir 
með marga þætti sem skoðaðir voru, 
um áhrif ferðaþjónustunnar á samfé-
lagið þar. Ríflega helmingur Hafnar-
búa töldu þó fjöldi ferðamanna vera 
„allt of “ eða „heldur“ marga, en 40% 
sögðu að þeir væru „hæfilega margir“. 
Þar eru þá samankomin þau 95% 
svarenda könnunarinnar (239) sem 
telja ferðamenn efla hagkerfið í sinni 
heimabyggð. Að sögn Arnar svör-
uðu tæp 40% því til að uppbygging 
á svæðinu væri heldur hæg miðað 
við fjölgun ferðamanna en 30% töldu 
uppbygginguna vera í takt við þróun 
ferðamannastraumsins.

Helmingur telur aðgengi að 
þjónustu takmarkað
Af könnun Arnar og Rannsóknar-
miðstöðvar ferðamála, sem fram fór 
frá febrúar-maí á þessu ári, má sjá að 
helmingur íbúa á Höfn er sammála eða 
mjög sammála þeirri fullyrðingu að 
ferðamenn takmarki aðgengi heima-
fólks að ýmiskonar þjónustu, en skipt-
ar skoðanir eru greinilega um málið 
þar sem 41% svarenda eru frekar eða 
mjög ósammála yrðingunni. Megin 
atriðið mun snúa að vöruúrvali í versl-
unum og gefa einstök svör viðmæl-
enda innsýn í vandann. Einn segir; „Ef 
Hornfirðingur ætlar að borða eitthvað 
á kvöldin, þá fer hann í búðina klukk-
an 11 á daginn bara til að tryggja sér 
það sem hann ætlar að borða. Því það 
er bara búið klukkan fimm.”

“Þú getur ekki bara farið út í búð 
yfir sumartímann og langað til að taka 
kjúkling, vegna þess að hann getur 
verið búinn vegna þess að það kom 
einhver rúta bara sem keypti allan 
kjúklinginn. Þannig að maður fer eig-
inlega út í búð yfir sumartímann og 
hugsar bara: „ókei, ég kaupi bara það í 
matinn sem er til“.

Helstu áhrifin felast í skorti á 
íbúðarhúsnæði
Eins og ljóst má vera af þróun mála á 
Höfn hefur helsta vandamálið falist í 
skorti á íbúðarhúsnæði vegna umsvifa 
í útleigu á íbúðum í ferðaþjónustu. 
97% svarenda eru mjög eða frekar 
sammála þeirri fullyrðingu. Þó vissu-
lega megi segja að tvær hliðar séu á 
vandanum, hækkun fasteignaverðs 
sé góð og auki verðmæti þeirra eigna 
sem eru á svæðinu, þá er það ríkjandi 
skoðun að slæmt sé að fá mikið af 
gistirýmum inn í gróin íbúðarhverfi 
og götur. Eða eins og einn svarandi 
könnunarinnar sagði við Arnar, 

„Það er ekki hægt, bara, að fá 
húsnæði hér á Höfn. Það er svolítið 
um þetta að fólk svona, fer eiginlega 
svona eins og í keppni að um leið og 
losnar eitthvað þá svona verður það 
ferðaþjónusta eða verður það venjuleg 
fjölskylda sem fær að kaupa það.“

 Hafnarbúar telja sig því hafa þurft 
að aðlaga sig að nýjum aðstæðum á 
skömmum tíma og telja aðgengi að 

almannaþjónustu skert. Þá er helst 
um verslun og þjónustu henni tengda 
að ræða en stóru áhyggjurnar eru 
af því að íbúðir og hús af ákveðinni 
stærðargráðu eru ekki í boði.

 “Það hefur verið töluverð aukn-
ing [á heimagistingu] en mér líst ekki 
eins vel á þetta þegar það dreifist inn 
í grónar íbúagötur. Það er dálítið… 
það er ónæði og svo bara raskar þetta 
samfélagsmynstrinu að það skuli bara 
vera gestir í sumum húsunum en ekki 
fjölskyldur og krakkar. Bara kallar og 
kellingar. “

Áhyggjur af húsnæðis-
málum áberandi

Höfn: Austfirðingum hefur 
fjölgað - samt ekki

í gær og í dag fer fram byggðar-
áðstefna á vegum Byggðastofn-
unar í samstarfi við Austurbrú, 

Breiðdalshrepp, Samband íslenskra 
sveitarfélaga og Samband sveitarfélaga 
á Austurlandi á Breiðdalsvík. Ætlað er 
að kynna nýjar rannsóknir í byggða-
málum og reynslu af hagnýtu starfi og 
vera á þeim grunni vettvangur fyrir 
umræðu um stefnumótun en yfirskrift-
in er „Kemur unga fólkið, hvar liggja 
tækifærin?”.   

 Á fyrri degi ráðstefnunnar var ætl-
unin að gefa yfirsýn yfir stöðu og þró-
un í byggða- og atvinnumálum lands-
byggðanna og voru kynntar nýlegar 
rannsóknir á þró-
un menntamála, 
atvinnuhátta sjáv-
arbyggða, ferða-
þjónustu, stóriðju 
og síðast en ekki 
síst á viðhorfum 
ungs fólks til bú-
setu á landsbyggð-
inni. Í dag, á seinni 
degi ráðstefnunnar 
verður sjónum síð-
an beint að sóknar-
færum til jákvæðrar 
framþróunar. Kynnt 
verða árangursrík þróunarverkefni og 
tækifæri. Ráðstefnan á erindi við alla 
sem eru áhugasamir um byggða- og 
atvinnuþróun á Austurlandi. 

Hjalti Jóhannesson lýðfræðingur 
hjá Rannsóknarstofnun Háskólans á 
Akureyri hélt erindi í gær á Byggða-
ráðstefnunni þar sem hann fjallaði 
m.a. um fólksfjölgun á Austurlandi í 
kjölfar virkjanaframkvæmda og upp-
byggingu álvers á svæðinu. Hjalti hefur 
fylgst með þróun svæðisins enda var 
samþykkt að gera rannsókn á samfara 
þessari stærstu einstöku byggðaaðgerð 
sem ráðist hefur verið í um áratuga-
skeið. Hjalti segir að margt áhugavert 
sé hægt að skoða og setja í samhengi 
við þróun svæðisins, en áskorunin 
felist í að lýðfræðileg dreifing nái jafn-
vægi hvað varðar kynjasamsetningu, 

aldur og aðra þætti sem 
stuðla samfélagslegu 
jafnvægi.

Háar tekjur á Austurlandi
Tekjur í Fjarðabyggð og á Austurlandi 
almennt eru hærri að meðaltali en á 
höfuðborgarsvæðinu að sögn Hjalta og 
má rekja þá hækkun til þess tímabils 
sem um ræðir og þeirra starfa sem 
urðu til og eru bæði störf í kringum 
rekstur álversins og ýmis afleidd störf. 
Það megi telja til jákvæðra þátta en 
neikvæðir þættir sem fylgi starfsemi 
álvers Alcoa Fjarðaráls feli í sér ójafn-
vægi í kynjasamsetningu starfsmanna 
og aldursdreifingu þeirra sem búa á 
Reyðarfirði. Þar er að finna hæsta hlut-
fall erlendra ríkisborgara af stöðunum 
á miðsvæði Austurlands og er þar um 
karlmenn að ræða á ákveðnum aldri. 

Árangur byggðaaðgerða beri að 
meta með hliðsjón af því hvernig áskor-
unum af þessu tagi sé mætt af sveitarfé-
lögum en að sögn Hjalta sé greinanlegt 
að Egilsstaðir séu að þróast með öðrum 
hætti og í meira jafnvægi, þrátt fyrir að 
þar sé fjölgun íbúa af erlendum upp-
runa einnig þó að í minni mæli sé.. Þá 
haldi Fljótsdalshérað einnig sínum hlut 
betur varðandi það að búferlaflutningar 
þaðan eru ekki jafn umfangsmiklir og 
meira um að brottfluttir flytji aftur til 
baka. Kynjahlutföll virðast í mestu jafn-
vægi á Seyðisfirði og á Egilsstöðum af 
þéttbýliskjörnunum á miðsvæði Aust-
urlands en fólksfjöldi stendur víðast 
hvar í stað eða rénar lítillega. Smávægi-
leg frávik má sjá á Djúpavogi og Seyðis-
firði þar sem fjöldinn eykst lítillega.

hvar liggja tækifærin?
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Við erum alveg að fara ná 
uppí góða sumarvertíð 
bráðum,“ segir Arngrím-
ur Viðar Ásgeirsson í létt-

um tón, en hann rekur sveitahótelið 
Álfheima á Borgarfirði eystra. Það 
þýðir að markmiðasetning frá fyr-
ir um fimm árum er að ganga upp 
en aukningin frá í fyrra er um 10% í 
hans rekstri. Hann telur umferðina til 
Borgarfjarðar þó mun meiri og segir 
að almennt geri menn ráð fyrir að hún 
hafi aukist um 20-30%. „Það er aftur 
á móti bagalegt að heyra að bílaleigur 
séu farnar að banna fólki á ákveðinni 
tegund af bílum að keyra hingað vegna 
ástandsins á veginum. Vegagerðin 
hefur gert hvað þeir geta til að halda 
honum í horfinu og hefla hann svona á 
tíu daga fresti, þannig að við erum hér 
með veginn alveg í gjörgæslu. Aftur á 
móti erum við eini þéttbýliskjarninn á 
landinu sem býr enn við það að vera á 
malarvegi að sækja alla þjónustu.“

 
300-500 bílar á dag
„Þegar við tölum um að ná tímabilinu 
hér upp í 100 daga þá erum við að tala 
um 300-500 bíla á dag og 75% nýtingu í 
gistingu. Yfir sumarið frá miðjum júní 
þá er þetta komið vel yfir það en maí 
er nokkuð öflugur vegna þeirrar sér-

stöðu sem við höfum hér með lunda-
varpið í Hafnarhólmanum. Það er 
bara þannig að malarvegur þolir ekki 
alla þessa umferð, og þó að við bætum 
alla aðstöðu aðra þá verður þetta helsti 
farartálminn,“ bætir hann við og vísar 
þar til Þjónustuhúss við Hafnarhólma 
þar sem framkvæmdir hefjast í haust. 
Húsið er í lokahönnun og bætir þjón-
ustuna bæði við sjófarendur og ferða-
menn sem samnýta húsið þegar það 
verður komið í gagnið.

margir koma að skoða kalla 
Sveins
Í Borgarfjarðarhreppi eru yfir 200 
gistipláss auk vel búins tjaldstæðis 
og gert er ráð fyrir að á milli 40 og 
50.000 manns eigi leið um bæinn. 
Að sögn Arngríms er það enn svo 
að það sé algengara að Bakkagerði sé 
viðkomustaður en áfangastaður og 
spilar þar stóra rullu vinsældir lund-
ans í Hafnarhólma. „Svo koma margir 
að skoða Kalla Sveins líka, það vantar 
ekki,“ bætir hann við hlæjandi en eins 
og flestir vita er það eigandi Álfacafé, 
en þar sem Borgarfjörður eru helstu 
heimkynni álfa í landinu ku Kalli vera 
nokkurskonar holdgervingur álfa-
konunga sem fyrir finnst í heiminum. 
Karl Sveinsson er útgerðarmaður og 

athafna en sérstaða Borgarfjarðar á 
sveitastjórnarstiginu er ef til vill sú að 
þar þykir snarara viðbragð en annars-
staðar til þess að leiða þau verkefni 
sem stuðla að uppbyggingu ferða-
þjónustunnar. „Ég held að hér séu 
allir mjög einhuga um að vinna að 
þessu verkefni. Hér hefur verið unnið 
markvisst að uppbyggingu innviða og 
svæðisins sem gönguparadísar síðast-
liðin 30 ár.“

 
frábært útsýnisklósett
Sveitarfélögin sem eiga land að Dyr-
fjöllum hafa unnið að því að koma 
upp þjónustuhúsi í Vatnsskarði þar 
sem „besta útsýnisklósett á landinu“ 
verður staðsett auk bílastæða og 
upplýsingaskilta, að sögn Arngríms 
Viðars. Tilgangur aðstöðunnar er að 
vera upphafsreitur fyrir Stórurðar-
göngur og verður það tilbúið í haust. 
Þessi uppbygging öll er hluti af sýn til 
lengri tíma. „Það sem við þurfum aft-
ur á móti til að göngutúrisminn gangi 
upp eru betri samgöngur og öflugar 
ferðaskrifstofur sem geta búið til og 
selt ferðir sem eru samkeppnishæfar 
við aðrar skipulagðar ferðir af höfuð-
borgarsvæðinu. Við bíðum bara eftir 
einhverjum duglegum sem drífur sig 
af stað í það verkefni.“

Þegar allt leggst  
saman á eitt

reynsla ferðaþjónustunnar 
undanfarin ár hefur sýnt að 
hinn hraði og mikli vöxtur 

í fjölda ferðamanna kallar á skjótar 
aðgerðir á vissum sviðum. Þar á með-
al þykir orðið brýnt að bæta salern-
isaðstöðu fyrir ferðamenn víða um 
land, bæði í þéttbýli og á fjölmennum 
ferðamannastöðum. Þjónustuhús-
ið í Vatnskarði er ein tilraunin til að 
mæta þeim vanda.   

Gönguleiðin um Stórurð að Dyr-
fjöllum er án efa eitt stórfenglegasta 
náttúrufyrirbrigði á Austurlandi. Um 
er að ræða sérstakt landslag, slétta 
grasbala og hyldjúpar tjarnir innan 
um stór björg á hæð við fjölbýlishús. 
Talið er að hinar stóru steinblokkir 
sem einkenna Stórurð hafi fallið nið-
ur á ís og hann síðan flutt þær fram 
dalinn og mótað þannig þessa undra-
veröld.

Fljótsdalshérað hefur alls fengið 
23 milljónir króna úthlutað úr Fram-
kvæmdasjóði ferðamannastaða vegna 
Stórurðar. Fimm milljónir árið 2013 
í hönnun og skipulag, fimm milljónir 

árið 2014 til deiliskipulags, stígagerð-
ar og merkingar, fimm milljónir árið 
2015 til byggingar þjónustuhúss og 
frágang umhverfis og átta milljónir 
á þessu ári vegna lokahnykks á fram-
kvæmdum við þjónustuhúsið sem rís 
í haust. Vélsmiðja Hjalta Einarssonar 
sér um verkið fyrir hönd sveitarfélag-
anna sem standa að þessum úrbótum 
á aðstöðu ferðamanna til að njóta 
Stórurðarinnar.

Ferðaþjónusta er ört vaxandi 
atvinnugrein á Íslandi og innviðir 
ferðaþjónustunnar afar mikilvægur 
þáttur í þjónustu við ferðamenn. Ein 
af meginstoðum ferðaþjónustu eru 
samgöngur á milli staða og aðgengi 
að vinsælum áfangastöðum. Víða 
er aðgengi að salernisaðstöðu tak-
markað og mörg af þeim salernum 
sem ferðamenn nota á leið sinni um 
landið er að finna á matsölustöðum, 
söluturnum, ferðamannastöðum og 
gistiheimilum.  Nokkrir annmark-
ar eru á því að skilgreina salerni á 
þess háttar þjónustueiningum sem 
almenningssalerni, þar sem slíkir 

staðir eru yfirleitt lokaðir um kvöld 
og nætur, og einnig getur opnunar-
tími þeirra verið árstíðabundinn. 

Þess vegna er nauðsynlegt að tryggja 
aðgengi að almenningssalernum með 
jöfnu millibili á þjóðvegum landsins 

og við helstu ferðamannastaði allan 
ársins hring og hvenær sólarhringsins 
sem er.

Aðstaðan við Hengifoss á 
Fljótsdal hefur nú til nokkurs 
tíma verið mjög slæm og 

fékkst ekkert fé úr Framkvæmdasjóði 
Ferðamannastaði til uppbyggingar 
þar í ár. 

Hengifoss er ein vinsælasta nátt-
úruperla Austurlands en sveitar-
stjórn Fljótsdalshrepps, sem sér um 
verndun svæðisins, óttast að grípa 
þurfi til lokana á stígnum upp að 
fossinum vegna versnandi ástands 
hans við ákveðnar aðstæður. 44.000 
manns munu hafa sótt staðinn frá 
því að teljari var settur upp í byrjun 
júní í fyrra og fram í nóvember en á 
þessu ári kom sami fjöldi ferðamanna 
á tímabilinu frá júní til og með ágúst 
eingöngu. Talið er að á ársgrundvelli 
komi allt að 70.000 manns þar við. 

Staðurinn er í 14 sæti forgangslista 
Stjórnstöðvar ferðamála, efstur staða 
á Austurlandi þar sem talið er að 
þurfi að bæta salernisaðstöðu og stíga 
en bílastæði var stækkað í sumar. 
Eins og fram hefur komið í fréttum 
hefur forsvarsfólk Fljótsdalshrepps 
undrast skort á uppbyggingu af hálfu 
Ríkissjóðs, annars eiganda fossins í 
samstarfi við Eyjólf Ingvason, bónda 
og ábúanda á jörðinni Melum sem 
er hinn eigandi landsins sem fossinn 
tilheyrir. Gert ráð fyrir að kostnaður 
við stígagerð og salernisaðstöðu geti 
verið á bilinu 35-50 milljónir kr. 

umsókn hafnað
Umsókn hreppsins til Framkvæmda-
sjóðs ferðamannastaða um styrk í ár 
var hafnað eins og áður sagði. Sótt 

var um tíu milljóna styrk til lagfær-
ingar á stígnum, ljúka framkvæmd-
um á bílaplani og hanna þjónustuhús. 
Gunnþórunn Ingvarsdóttir oddviti 
hreppsins segir að bílaplanið hafi ver-
ið klárað og undirbúningur á hönnun 
þjónustuhússins hafi farið í gang þrátt 
fyrir að styrkurinn hafi ekki fengist. 
Hún bindur vonir við úthlutun til 
stígsins á næsta ári. Sjóðurinn hef-
ur styrkt uppbyggingu við Hengifoss 
síðustu ár og í fyrra var lokið við gerð 
deiliskipulags. Alls hefur Fljótsdals-
hreppur fengið 11,3 milljónir úthlutað 
úr sjóðnum frá upphafi. Landverðir á 
vegum Snæfellstofu hafa sinnt svæð-
inu í sumar og meðal annars verið með 
fræðslugöngur og þjónustukönnun, 
að sögn Þórveigar Jóhannsdóttur að-
stoðarþjóðgarðsvarðar. 

ÞJónuStuHúSIð í VAtnSSkArðI

Aðstöðuleysi við hengifoss

Hengifoss er annar hæsti foss landsins en hann er fremur vatnslítill. Í fossbrúninni eru 
nokkur blágrýtislög en milli þeirra röndótt millilög, sum fagurrauð. Stuðlabergsmyndan-
ir prýða umhverfi hans og gera hann að einum af fegurstu fossum landsins.
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Samkvæmt greiningu Stjórn-
stöðvar ferðamála má reikna 
með að um 22 þúsund manns 

muni að jafnaði vinna í ferðaþjón-
ustu á Íslandi árið 2016 sem er ríflega 
10% starfsmanna á íslenskum vinnu-
markaði. Líklegt er að um 40% nýrra 
starfsmanna í ferðaþjónustu árin 2016 
og 2017 komi erlendis frá enda er at-
vinnuleysi lágt. Reiknað er með að 
hátt í 6000 erlendir starfsmenn vinni í 
greininni árið 2016. Talin er þörf fyrir 
um 2500 starfsmenn árið 2017 til við-
bótar því sem nú er. Ekki er hægt að 
fullyrða hversu margir hafa atvinnu 
af ferðaþjónustu á Austurlandi í ár en 
gert er ráð fyrir að á bilinu 6-700.000 
ferðamenn fari í gegnum Egilsstaði 
á árinu, án greiningar á því hversu 
margir stoppa á staðnum eða nýta 
þjónustu niður á fjörðum eða á svæð-
inu í kring. Það eru um 30% þeirra 
ferðamanna sem sækja Ísland heim, 

ef heildarfjöldi ferðamanna verður á 
árinu um 1,7 milljónir.

„Samkvæmt könnun stjórnstöðv-
arinnar vilja ferðaþjónustufyrirtækin 
helst auka hæfni starfsfólks í greininni 
í tengslum við þjónustulund og gest-
risni, jákvætt viðmót, sjálfstæð vinnu-
brögð og samskiptahæfni.“

Þó ferðamannastraumurinn hægist 
mikið á Austurlandi norðan Hafnar 
þegar líður á september finna ferða-
þjónustuaðilar fyrir því að skortur sé 
á starfsfólki þegar námsmenn hverfa 
úr tímabundnum störfum. Að sögn 
Gunnlaugs Garðarsson á Gistihúsinu 
á Egilsstöðum er fólk eiginlega fegið 
að það dragi úr straumnum því farið 
sé að vanta fólk í flest störf. „Almennt 
sogar ferðaþjónustan til sín hæfileika-
fólk af landinu öllu og fólk sem hefur 
unnið hér í nokkur ár, er kannski rétt 
að skríða upp úr tvítugu, getur fengið 
vinnu í Reykjavík á forsendum mikill-

ar reynslu. Það er eðlilegt að þeir sem 
vilja starfa í þessum þjónustugeira á 
heilsárs grundvelli sæki þá þangað 
sem eftirspurnin er mikil eftir starfs-
fólki.

Samkvæmt greiningu stjórnstöðv-
ar ferðaþjónustunnar vantar mest 
af fólki í ræstingar, í gestamóttöku, 
eldhús og veitingasali, en einnig leið-
sögumenn, sölu- og afgreiðslufólk og 
faglærða matreiðslumenn. Erfiðast er 
að manna í ræstingar/þrif og í stöður 
faglærða matreiðslumanna. Fyrir-
tækin kalla einnig eftir fræðslu sem 
starfsmenn geti ástundað sem mest 
á vinnustað þegar um erlent vinnuafl 
er að ræða. Stjórnstöð ferðamála vill 
einnig sjá að ferðaþjónustufyrirtæki 
leggi meiri áherslu á þjálfun starfs-
manna sinna og vilja sjá heildstætt 
þrepaskipt starfsnám í ferðaþjónustu 
en slíkt nám er t.a.m. keyrt í FSU á 
Höfn í Hornafirði.

Tíundi hver á landinu vinnur í ferðaþjónustu

Sumarið gekk vonum framar
forsvarsmenn Óbyggðaset-

ursins í Norðurdal í Fljótsdal 
eru ánægð með viðtökur gesta 

í sumar. Þau eru að  sigla inn í fyrsta 
veturinn þar sem opið verður allt árið 
fyrir hópa og einstaklinga sem panta 
á undan sér. Þau eru bjartsýn á að 
opnun allt árið um kring eigi eftir að 
skila sér enda sé staðurinn einstakur 
fyrir vetrarferðaþjónustu fyrir það 
hversu snjólétt er í dalnum. Auk þess 
sem sérstaða staðarins er mikil og 
sýningin vinsæl sem opnaði í byrj-
un júlí. Í sumar störfuðu 11 manns í 
kringum starfsemina en þau hjónin, 
Arna Björg Baldursdóttir og Stein-
grímur Karlsson munu bera hitann og 
þungan af starfinu í vetur. Eftir næstu 
mánaðarmót mun opnunartíminn 
verða háður því að fólk hafi pantað 
fyrirfram, hvort sem um gistingu, 
ferðir, sýninguna eða veitingar verður 
að ræða. Nú þegar hafa ferðaskrifstof-
ur sem sinna vetrarferðamennsku sem 
og hópar frá fyrirtækjum og klúbbum 
pantað sér upplifun á Óbyggðasetrinu 
í vetrarham.

læra af sumrinu
„Við erum að bjóða upp á upplifun 
og höfum komist að því í sumar, þar 
sem bæði safnið og umhverfið vinna 
saman að einhverju einstöku fyrir 
okkar gesti, að hugmyndafræðin er 
að virka fullkomlega. Einnig sjáum 
við aukin tækifæri í gönguleiðum 
út frá Óbyggðasetrinu og almennt á 
svæðinu sem og vetrarferðaþjónustu. 
Það hefur líka verið lærdómsríkt að 
upplifa hvað svæðið kemur gestum 
og ferðaþjónustufyrirtækjum á óvart 
fyrir það hversu mikið er hægt að gera 
á svæðinu. Við þurfum væntanlega að 
kynna svæðið betur fyrir umheimin-
um.

Vöxturinn helst í hendur við 
góða þjónustu
Arna Björg segir að hún sé ekki hrædd 
um að Ísland sé að fara detta úr tísku 
sem ferðamannaland og telur að ef 
ferðaþjónustuaðilar standi undir 
væntingum þá getum við vænst þess 
að hún vaxi ár frá ári. „Önnur lönd 
eins og t.d. Írland taka á móti 8-10 
milljónum á ári og stærstu fyrirtæk-
in í íslenskri ferðaþjónustu hafa áttað 
sig á að það þarf að dreifa fólki miklu 
betur. Við erum að byrja að vera vör 
við það og getum boðið upp á frábæra 
þjónustu hér á Fljótsdal, þar sem fólk 
finnur ýmislegt við sitt hæfi án þess að 
lenda í hringiðu massatúrismans”, seg-
ir Arna. Hún telur hægt að byggja upp 
svæði á Austurlandi þar sem að mik-
il sérstaða sé til staðar en allt kostar 
þetta líka mikla markaðssetningu sem 
oftast er vanmetin.

fjölbreyttir möguleikar á 
Austurlandi
„Austurland er fjölbreytt, bæði þegar 
litið er til náttúru og menningar. 
Vernda verður það sem þar er fágætt 
og eins vantar að nýta það betur að 
hafa Vatnajökulsþjóðgarð hér. Það er 
mikill ávinningur að hafa þjóðgarð á 
svæðinu en með honum fylgir fagleg 
þekking og hann er ætti að skapa mik-
ið aðdráttarafl, líkt og þjóðgarðar gera 
erlendis. Þjóðgarðar eru í senn vöru-
merki og gæðistimill, og það má vinna 
mun meira með það hér á svæðinu. Í 
því samhengi telur Arna að markað-
setning á flugi til Egilsstaða þurfi að 
taka mið af víðtækari áherslum á þeirri 
ímynd og þeirri afþreyingu sem í boði 
er, hvort sem um flug erlendis frá sé að 
ræða eða innanlandsflug frá Reykjavík. 
„Það er magnað að geta lent í Keflavík, 
litast um í Reykjavík en haldið svo bara 
áfram á Egilsstaði og verið komin í 
jaðar hálendisins í algjörlega einstæða 
upplifun fjarri öllum massatúrisma 
eftir tveggja tíma ferðalag. Hvað þá 
að geta lent í alþjóðlegu flugi beint á 
Egilsstöðum. Það er eins og að lenda á 
einkaflugvelli í samanburði við örtröð-
ina í Keflavík.”segir Arna. 

„Út frá Egilsstöðum er svo hægt að 
ferðast ekki eingöngu um Austurland 
heldur um allt land, líkt og farþegar 
gera sem lenda í Keflavík. Þetta er 
langhlaup og ber að fagna þeirri þró-
un sem þegar hefur átt sér stað. Nú er 
bara að halda áfram. Svæðið sem slíkt 
er ekki brautryðjandi í ferðaþjónustu 
á Íslandi og þess vegna erum við nú 
með pálmann í höndunum því við 
getum lært svo margt af öðrum.  Sér-
staklega t.d. að varast þau vandamál 
sem hafa komið upp á Suðurlandi. 
Það eitt að hér skuli ekki vera “massa-
túrismi” skapar svæðinu gríðarlega 
sérstöðu – við erum enn að bjóða upp 

á kyrrðina og náttúruna sem Ísland 
hefur helst verið markaðssett fyrir.”

Safninu gríðarlega vel tekið
Steingrímur eða Denni, eins og hann 
er kallaður og Arna hönnuðu sýn-
inguna sjálf en fengu fagfólk af öllu 
tagi til að setja hana upp með sér. 
Sýningin fjallar um sögu staðarins 
og lífið í óbyggðum með mjög lifandi 
hætti. Að gerð sýningarinnar komu 
hátt í hundrað manns, bæði innlendir 
og erlendir. Til að mynda voru eftir-

myndir raunverulegra persóna gerðar 
hjá sömu aðilum og framleiða vax-
myndir fyrir Madame Tussaud-söfnin 
um allan heim. (við vissum þetta ekki 
– er það svo??)

upplifunin mikilvægasti 
þátturinn
Á Óbyggðasafninu er boðið upp á 
gistingu í baðstofu, hjónahúsi og í 
gamla íbúðarhúsinu. Gestum gefst 
einnig kostur á að njóta veitinga, 
bregða sér á hestbak og halda í styttri 

eða lengri gönguferðir. Steingrímur 
segir þau hjónin hafi lagt allt kapp á að 
byggja upp menningarferðaþjónustu 
er veiti fólki upplifun sem sé ekta í 
alla staði. Þess vegna höfum við leit-
ast við að virða söguna, miðla henni 
og leyfa gestum að vera þáttakendur í 
henni. Ekki spillir fyrir að á bænum er 
stundaður búskapur og margir gleyma 
sér við að leika við heimalingana og 
hundinn. Það er nú einmitt markmið 
okkar að fá fólk til að dvelja, njóta og 
gleyma sér í augnablikinu.

„Það gekk 
bara mjög 

vel upp en má ekki 
verða mikið meira.
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Til sjávar og sveita
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Pedrollo 
VXC

Öflugar og 
traustar   
brunndælur.

Pedrollo 
Dælur F

Vatnsdælur, 
miðflóttaafls 
frá 1,5 - 18,5 kW.

Áratuga reynsla starfsmanna 
Vélasölunnar og fjölbreytt vöru-
úrval, gerir Vélasöluna að einu 
öflugasta þjónustufyrirtæki við 
iðnað og sjávarútveg á Íslandi.

Pedrollo 
TOP 2

Nettar og
meðfærilegar
brunndælur. 

Pedrollo 
NGA1 PRO

Ryðfríar 
hringrásar-
dælur.

Einfasa og þriggja 
fasa 240 - 400 volt

Pedrollo 
CK

Olíu
dælur.

Neysluvatns 
dælusett með kút 

dr. Bjarni F. Einarsson, forn-
leifafræðingur, stýrir upp-
greftrinum á fornum húsa-

rústum við bæinn Stöð í Stöðvarfirði 
sem lauk formlega þann 9. september. 
Rannsóknir höfðu sýnt fram á að rúst-
irnar séu frá því snemma á níundu öld 
en vinnukenning Bjarna felur í sér að 
rústirnar hafi verið útstöð frá Skandin-
avíu þar sem fólk dvaldi áður en eigin-
legt landnám hófst. Ástæða þess er m.a. 
sú að lítið er um að bein af búdýrum 
hafi fundist og enginn langeldur hef-
ur komið í ljós enn þá eða fjós, sem er 
forsenda þess að rannsaka bæinn sem 
landnámsskála. Bjarni segir mannvirk-
ið þó mjög sérstakt og að með tíð og 
tíma geti uppgröfturinn á Stöð orðið 
á meðal hinna stóru fornleifaverkefna 
sem fram hafa farið á Austurlandi, 
ásamt uppgröftunum á Þórarinsstöð-
um í Seyðisfirði og á Skriðuklaustri auk 
Geirsstaða í Hróarstungu.  

159 fundarnúmer
Það var fyrir hreina tilviljun að fornar 
bæjarrústir fundust í túninu við gamla 
bæjarstæðið í Stöð árið 2003. Bjarni 
var þá fenginn til að gera umhverfis-
mat vegna ljósleiðara sem var verið að 
leggja þar yfir túnið og kom niður á 
bæjarstæðið og voru þá lagnirnar færð-
ar. Í vor lá fyrir geislagreining á viðar-
kolasýni sem tekið var í fyrra og því 
hefur verið spennandi að takast á við 
þetta verkefni, að sögn Bjarna, vitandi 
að mannvirkin eru frá því snemma á 
á níundu öld. Staðsetningin í botni 
Stöðvarfjarðar er athyglisverð, þar má 
finna skjólgóða höfn í þeim firði Íslands 
sem liggur einna næst Noregi og Bret-
landseyjum. 

„Þetta er hánorræn húsagerð og 
gripir sem sverja sig í ætt við allt hið 
norræna svæði. En hvort það kom frá 

Bretlandseyjum, Noregi 
eða Norður-Noregi get-
um við ekkert sagt um 
ennþá.“

mikið af járni en 
engir kljásteinar
Bjarni segir mjög dæmi-
gert að finna mikið af 
járni, enda hafi járn 
verið framleitt á staðn-
um. „Við gerum ráð 
fyrir járnframleiðslu úr 
mýrarrauða hér á Stöð, 
en það er forvitnilegt 
og þarf að rannsaka 
frekar þetta magn af til-
höggnum steinum sem 
er hér að finna. Þeir 
eru margir og mjög 
merkilegir og sýna 
mikla verkþekkingu. 
Við fundum muni sem 
segja okkur margt, og fundum ekki 
aðra hluti sem aftur segir okkur líka 
ákveðna sögu,“ bætir Bjarni við og 
bendir á að algengt sé að finna svokall-
aðar vefnaðar-sökkur, eða kljásteina 
sem héldu þráðum í vefstól í híbýlum 
manna, en fjarvera þeirra bendir til 
að vefnaður hafi ekki verið stundaður. 
„Aftur á móti fundum við snældusnúð 
sem segir okkur þá að hér hafi verið 
tóvinna af einhverju öðru tagi, ef til 
vill til að spinna þráð sem hefur verið 
notaður til að sauma og gera við segl.“

 
Glerperlur austan úr álfum og 
silfurhringur
Bjarni viðurkennir að mestur æsingur 
sé í kringum fund skrautmuna og slíks, 
bæði karlar og konur hafi borið skraut 
af ýmsu tagi á þessum tíma. „Perlurn-
ar eru níu og það er mikið miðað við 
að það sé bara verið að byrja. Sumar 

koma langt að, austan úr Asíu jafnvel 
og silfurhring fann Rannveig Þórhalls-
dóttir fornleifafræðinemi frá Seyðis-
firði. Allt slíkt er gleðiefni og kveikir 
í nemendum að kanna þessa sögu og 
þessi fræði ítarlega,“ segir Bjarni en 
hann telur hringinn ekki hafa verið 
notaðan á fingri heldur til skrauts eða 
til að halda saman öðru skrauti. Hann 
sé væntanlega frá svipuðum tíma og 
aðrir munir, frá yngri járnöld og ólík-
legt að hann komi úr síðari tíma bú-
setu á staðnum.

óvíst með fjölda húsanna 
Bjarni segir þó alls óvíst hvort þarna 
hafi verið mörg hús enda hafi svæðið 
verið unnið niður með jarðvinnslu-
vélum á fyrri hluta síðustu aldar. Það 
sé djúpt niður á elstu byggingar og 
yngri hús liggi ofaná en séu ekki á 
þessari stundu hið eiginlega rann-

sóknarefni. Ítarleg rannsókn gæti í 
heild tekið tíu til fimmtán ár. „Í sumar 
var markmiðið að staðfesta að þarna 
hafi staðið skáli og það getum við 
staðfest þó við séum ekki komin með 
breiddina á hreint. Hvenær okkar 
tilgátur um skálann verða komar á 
hreint er erfitt að segja, í ljósi þess að 

sumt finnum við ekki“ segir Bjarni að 
lokum. „Landnámsskáli kann þetta að 
hafa verið þó ekki hafi verið stundaður 
búskapur þar. Þetta mun ráðast af því 
hvaða önnur hús eru í nágrenninu og 
þau verðum við að rannsaka til þess 
að fá klára mynd á hvers eðlis þetta 
mannvirki er.“ 

útstöð í skjólsælum firði?



útstöð í skjólsælum firði?

ford.isBrimborg 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 og laugardaga kl. 12-16
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

Gerðu samanburð og þú munt sjá að Ford Kuga er gríðarlega vel búinn. Til viðbótar er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: starthnappur, hraðastillir, brekkuaðstoð, LED lýsing í farþegarými, leðurklætt stýrishjól og 
gírstangarhnúður, rafstillanlegir og upphitanlegir útispeglar, þokuljós og Easy Fuel. Öryggi Ford Kuga er framúrskarandi enda fékk hann fimm stjörnur af fimm mögulegum í árekstra- og öryggisprófunum Euro NCAP. 
Ford Kuga er fáanlegur í þremur útfærslum: Trend Edition, Titanium og Titanium S.  Ford Kuga AWD 2,0 TDCi dísil 150 hö. 6 gíra beinsk./6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,2/5,4 l/100 km. CO2 
losun 135/140 g/km.  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.

NÝR FORD KUGA AWD
Yfirburðir Ford Kuga liggja í óviðjafnanlegum aksturseiginleikum, fyrsta 
flokks öryggi og hámarks þægindum. 

Staðalbúnaðurinn er sérstaklega glæsilegur. Þar á meðal er skynvætt 
tölvustýrt fjórhjóladrif sem lagar sig að undirlagi og ástandi vega, 
SYNC II samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringingu í 112, íslenskt 
leiðsögukerfi, 8'' snertiskjár í miðjustokk, tvískipt tölvustýrð miðstöð 
með loftkælingu og 17'' álfelgur.

Ford Kuga er tilvalinn til ferðalaga. Dráttargetan er mikil eða 2.100 kg. 
Veghæðin er jafnframt mikil eða um 20 cm undir lægsta punkt. 

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Kuga AWD
- komdu og prófaðu

Fjórhjóladrifinn dísiljeppi með  
SYNC II samskiptakerfi, 8'' snertiskjá  
og íslensku leiðsögukerfi

FORD KUGA AWD 

FR
Á 5.490.000 KR.

BEINSKIPTUR AWD DÍSIL

FR
Á 5.690.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR AWD DÍSIL

Ford_Kuga_SyncII_5x38_20160727_END.indd   1 28.7.2016   14:57:32
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nýtt bolfiskvinnsluhús HB 
Granda verður mjög full-
komið og tæknivætt sam-

kvæmt öllum nýjustu kröfum. Áætlað 
er að vinnslugeta hússins verði um 15-
20 tonn á dag en vinnslusalurinn er um 
500 fermetrar að flatarmáli og fer öll 
vinnslan fram í honum. 35-40 manns 
munu starfa við vinnsluna en henni er 
ætlað að mæta vinnslustoppum í upp-
sjávarvinnsluhúsi HB Granda. Eins og 
fram hefur komið í fjölmiðlum hefur 
Ólafur Áki Ragnarsson sveitarstjóri 
á Vopnafirði áætlað að kostnaður fé-
lagsins við uppsetningu frystihússins 
slagi hátt í einum milljarði króna og 
segir hann það mikið gleðiefni að ekki 
sé tjaldað til einnar nætur með vinnsl-
una á Vopnafirði.

Að sögn Bárðar Jónassonar, tækni-
stjóra HB Granda á Vopnafirði, er 
verið að koma frystivélum og loft-
ræstisamstæðunni fyrir og lagn-
ing gólfefna er á áætlun þannig að 
heildarmynd ætti að verða komin á 
húsið um mánaðarmótin. Á bilinu 
10-15 manns hafa verið að störfum 
á hverjum tíma síðan verkið hófst í 

byrjun sumars við hina ýmsu verk-
þætti. Það er Mælifell ehf., trésmiðja 
á Vopnafirði sem hefur haft veg og 
vanda af því að breyta húsakynnum 
gamla frystihússins þannig að þau 
henti nýrri bolfiskvinnslu HB Granda 
en einnig hafa verið að störfum mál-
ari og múrari. Það hafa því heilmikil 
uppgrip verið falin í framkvæmdinni 
sjálfri, breytingunni á húsnæðinu. 

Eins og gera má ráð fyrir þegar 
fullkomið frystihús með nútímatækni 
er byggt upp 

,,Við verðum hér með hausara og 
tvær flökunarvélar frá Curio ehf. í 
Hafnarfirði. Karabúnaður, roðkælir 
og roðrifubúnaður kemur frá Skagan-
um hf. á Akranesi og Flexicut vatns-
skurðarvél og snyrti- og pökkunarlína 
er frá Marel,“ segir Bárður. Á næstu 
tveim vikum verður síðan hægt að 
koma öllum fiskvinnslubúnaði fyrir 
þegar búið er að leggja lokahönd á frá-
gang vinnslusalarins. Enn hefur ekk-
ert verið gefið út um hvaða skip eða 
hvernig aðföng verða að vinnslunni en 
HB Grandi hefur fjárfest í kvóta fyrir 
vinnsluna eins og kunnugt er. 

Frystihúsið tekið í 
gegn alveg frá grunni

fyrir Héraðsdómi Austurlands 
er nú rekin deila Vopna-
fjarðarhrepps og Veiðifélags 

Selár um greiðslu hitaveitureikninga 
fyrir hús veiðifélagsins. Guðmund-
ur Wiium formaður veiðfélags-
ins er ósáttur við rukkun Vopna-
fjarðarhrepps fyrir heitt vatn sem 
hann telur upprunnið á sínu landi. 
Hreppurinn seldi landið árið 1963 
að undanskildu athafnasvæði Selár-
laugar en þar hefur heita vatnið verið 
nýtt frá því fyrir 1940. Reikningarn-
ir sem deilt er um hljóða upp á um 
4.000.000 króna fyrir kyndingu í 4 ár.

Að sögn Guðmundar stóð Veiði-
félagið straum af kostnaði við lagn-
irnar sem bera vatnið í veiðhús fé-
lagsins og þegar í ljós var komið að 
afgangsvatnið dugði vel til að kynda 
um 900 fermetra hús og heita potta, 
þá segir hann sveitarstjórnina hafa 
ákveðið að vatnið sem annars félli 
af við athafnasvæði laugarinnar væri 
þeirra eign og bæri að rukka Veiði-
félagið fyrir vatnið. Guðmundur er 
landeigandi að Fremri Nýpum og 
athafnasvæði laugarinnar er undan-
skilið úr landi hans og hefur ver-
ið það síðan Einherja var ánafnað 
landinu á fyrri hluta síðustu aldar.

Veiðifélagið óskaði eftir vatni
Sveitarstjórinn Ólafur Áki 

Ragnarsson telur reikningsupphæð-
ina lága og vísar til þess að Veiðifé-
lagið hafi óskað eftir því að sér yrði 
selt það afgangsvatn sem kemur úr 
borholum sem nýtast sundlauginni 
annars árið 2011. Eignarhaldið á bor-

holunum hafi hingað til verið óum-
deilt. Hreppsnefndin samþykkti að 
selja veiðifélagi Selár vatn svo framar-
lega sem sundlaugin gengi alltaf fyrir 
vegna nýtingar borholanna. Gegn 
þessum rökum segir Guðmundur 
Wiium að engin þinglýst skjöl kveði 
á um að sveitarfélagið eigi landið þar 
sem borholurnar séu staðsettar. Tæki 
og tól sem sjái lauginni fyrir vatni séu 
þó þeirra og í þau 34 ár sem hann hafi 
átt landið hafi verið samkomulag um 
nýtingu vatnsins. Hann telur réttast 
að aðeins rafmagnsreikningum fyrir 
dælukostnaði verði skipt á milli Veið-

félagsins og Vopnafjarðarhrepps. Þess 
ber að geta að landeigandinn Guð-
mundur er ekki persónulega sá aðili 
sem Vopnafjarðarhreppur krefur um 
borgun fyrir nýtingu heita vatnsins. 
Veiðifélag Selár á engin lönd nærri 
lauginni eða upptökusvæði heita 
vatnsins, heldur aðeins eignarlóð í 
landi formannsins, Guðmundar Wi-
ium Stefánssonar.  Borholurnar eru á 
vegum Vopnafjarðarhrepps og hefur 
gerð þeirra verið að  hluta til kostuð 
af hinu opinbera. Málið var tekið fyr-
ir í Héraðsdómi 13. september og er 
úrskurðar dómara beðið.

krefst frávísunar á 
hitaveitureikningum

Selárdalslaug. 
Mynd: vopnafjardarhreppur.is

Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is

Frábærar kajakferðir frá Grenivík www.capetours.is   



 
Tæki til vetrarþjónustu 

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- 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

V
H
/1
6-
03

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun
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Dekk fyrir alla bíla 
-stóra sem smáa Dekk fyrir alla bíla 

-- stóra sem smáa

GÚMMÍVINNUSTOFAN
Skipholti 35  I  105 Reykjavík  I  Sími: 553-1055  I  spdekk@simnet.is

Gúmmívinnustofan rekur alhliða 
dekkjaþjónustu fyrir fólksbíla og jeppa.
Við bjóðum upp á gæða hjólbarða frá 
öllum helstu dekkjaframleiðendum.

Gúmmívinnustofan sérhæfir sig einnig 
í rafgeymum og seljum við rafgeyma frá 
Polar. Við mælum núverandi geymi og 
látum þig vita um leið hvort geymirinn 
þinn sé orðinn slappur eða ónýtur. 

kaupfélagsbarinn er staðsettur 
í Hildibrand Hótel sem rekið 
er í gamla kaupfélagshúsinu 

í Neskaupstað. Hótelið er nefnt eftir 
miklum kaupfélagsmanni Hildibrandi 
Guðröði Jónssyni, forföður margra 
starfsmanna hótelsins. Kaupfélagsvís-
anir eru áberandi á veitingastaðnum 
og greinilega er reynt að vefa upp-
lifunina á hótelinu sögu og uppruna 
staðarins.

Matreiðslumenn eru hjónin Guðni 
Jón Árnason og Hrönn Ámundadóttir 
sem eru hokin af reynslu í bransanum. 
Staðarhöldurum er metnaðarmál að 
nota hráefni úr heimabyggð og leggja 
mikið uppúr því að vinna hráefnin á 
staðnum. Samhliða hótelinu er starf-
rækt bú þaðan sem lambakjöt, folalda-
kjöt og margskonar grænmeti kemur 
brakandi inn á veitingastaðinn. Það 
er ef til vill nándin við uppruna hrá-
efnisins sem verður til þess að þau fái 
að njóta sín eins og raun ber vitni. Öll 
meðferð hráefnisins ber þess merki að 
matreiðslan skuli upphefja hráefnið en 
ekki kæfa það. 

Matseðillinn er fullur freistinga 

með áherslu á ferskan fisk, humar og 
villibráð. Á seðlinum er einnig val um 
grænmetisrétt. Réttirnir eru skemmti-
lega samsettir af staðbundnu hráefni 
og matarvenjum í bland við erlent eða 
óskylt meðlæti. Mismunandi fimm 
rétta ferðalög að hætti kokksins eru 
góður kostur og á mjög sanngjörnu 
verði. Utanum matseðilinn eru gamlar 
bókakápur en vínseðill og bístró seðill 
eru á viðarplötum. Seðlarnir eru allir í 

mismunandi stíl sem gengur tæplega 
saman og blöð í matseðli eru lúin og 
ekki aðlaðandi. Því gefur seðillinn 
ekki tóninn að þeirri ágætismáltíð 
sem framundan er. 

forréttur: Heitreiktur  
svartfugl
Þegar setið er við stillan fjörðinn er 
gaman að fá framreiddan svartfugl og 
ekki spillir fyrir þegar hann er mat-

reiddur af slíkri nákvæmni sem raun 
bar. Fínlegur tónn af reyk og látlaust 
trufflumæjó lyftir mjúku kjötinu og 
kryddlegin bláber gefa ferskan topp.

Aðalréttur: Hreindýralund
Gott handverk einkennir þennan rétt, 
klassísk framreiðsla á góðu hráefni. 
Hreindýrasteikin er meðhöndluð af 
alúð með tómatkryddaðri sósu og rótar-
grænmeti. Kartöflusmælki með smjöri 
frá búi staðarins leika á nostalgíska 
strengi og einfaldleikinn nýtur sín.

eftirréttur: Skyrmús
Mismunandi útfærslur á skyri eru 
algeng sjón á matseðlum um þessar 
mundir og þessi eftirréttur hverfur þar 
í fjöldann. Vel má við skyrmúsina una, 
en hún lokaði máltíðinni ekki af sama 
ágæti og svartfuglinn opnaði hana.

Ungur þjónn veitti hlýlegar og 

vingjarnlegar móttökur og var vel 
upplýstur um matinn og uppruna 
hans. Allur matur á Kaupfélagsbarn-
um var borinn fram af natni og var 
heilt yfir vandaður. Þar var ekki margt 
sem kom á óvart eða skaraði virkilega 
framúr, en það er eftirtektarvert þegar 
veitingastaðir ná að halda eins jöfnum 
gæðum á öllum vígstöðvum. Börn 
eru að sjálfsögðu velkomin í gamla 
kaupfélagshúsið og er barnamatseðill 
í boði.

Kaupfélagsbarinn gefur öllum 
Austfirðingum góða ástæðu til að gera 
sér ferð í Neskaupstað og njóta sæl-
keramáltíðar í fögrum sal norðfirskra 
fjalla.

Matarrýnir Austurlands er Karna 
Sigurðardóttir og gestagagnrýnendur 
voru Rúnar Guðbrandsson og Þórunn 
Gréta Sigurðardóttir

Gönguleið 101 - múli í Fljótsdal
múli í Fljótsdal skilur að Suður-

dal og Norðurdal en af heima-
mönnum er hann gjarnan kallaður 
„Múlinn“.  Í Norðurdal skammt frá 
Múlanum er Fljótsdalsstöð en hún 
er að mestu inni í Bessastaðafjallinu.  
Frá henni liggja tvær stórar raflínur 
til álversins í Reyðarfirði, einmitt 
um rætur fjallsins.  Gengið er upp  
norð-austur hrygginn sem snýr út 
Fljótsdal en Múlinn er brattur bæði 
úr Norður og Suðurdal.

Til að komast að uppgöngustaðn-
um er ekið inn í Fljótsdal eftir vegi 
1 og síðan 931 frá Egilsstöðum eða 
vegi 931 frá Fellabæ.  Síðan er far-
ið eftir vegi 933 við Hengifoss og 
ekið inn að Végarði.  Þar er beygt til 
vinstri og farið yfir Jökulsá í Fljótsdal 
og beygt til hægri eftir vegi 934 sem 
er merktur Glúmsstöðum.  Áður en 
komið er að bænum Langhúsum er 
beygt til vinstri eftir afleggjara sem 
liggur að eyðibýlunum Arnaldsstöð-

um og Þorgerðarstöðum.  Ekið er 
aðeins stuttann spöl eftir veginum 
eða aðeins inn fyrir raflínurnar.

Leiðin liggur upp um grónar 
hlíðar og hjalla til að byrja með en 
ofar er grýttara með mosa.  Nokk-
ur klettabelti eru í veginum en með 
því að leita leiðar norðan megin 
(hægri) eru aðeins grýttar skriður.  
Þegar komið er í dálitla hæð fer að 
sjást út eftir Héraðinu og ef skyggni 
er tært mun vera hægt að sjá alla 
leið til Dyrfjalla og Beinageitar.  
Fyrir innan Egilsstaði í Norðurdal 
er eyðibýlið Kleif og enn innar er 
Kleifarskógur sem er sönn nátt-
úruperla.  Í Suðurdal sést Strútsfoss 
og innsti bær í byggð Sturluflöt.  Af 
hæsta punkti virkar Snæfellið mjög 
nálægt þó tæpir 30 km séu þangað í 
beinni línu.

Til öryggis og þæginda er best að 
halda sömu leið niður og komið var 
upp fjallið.

Mesta hæð: 640 m
Hækkun: 600 m
Gönguvegalengd: 7-8 km
Göngutími: 3-4 klst. (uppgöngutími 1,5-2,5 klst)
Göngubyrjun: Frá afleggjara að Þorgerðarstöðum og arnaldsstöðum (40 m)
Leiðarmat: Fínasta ganga á fjall sem er miðsvæðis í Fljótsdal. 

kaupfélagsbarinn, Hildibrand Hótel
Neskaupstaður • Opið allt árið • www.hildibrandhotel.is

verð: Þriggja rétta máltíð 6.900-14.200 á mann án drykkja
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Ford Blucamp River 22 
Nýr árg. 2015 verð 10,9 m.kr.

Nýir 2016 Mercedes Benz Sprinter 
519cdi euro6 23 manna 
verð 10,5 m.kr. + vsk

Caterpillar 444E árg 2012 notuð 3480 
tíma  Verð 8,8 m.kr. + vsk

Get útvegað með stuttum fyrirvara hjólhýsi, húsbíla,
vörubíla, vinnuvélar, rútur og fólksbíla.

Hobby Bluecamp Challenger

www.b1.is // www.facebook.com/boasb1.is

Bóas Eðvaldsson s: 777-5007 // netfang: boas@b1.is

Caterpillar 444E árg 2012 notuð 3480 
tíma  Verð 8,8 m.kr. + vsk

Ný Hobby hjólhýsi af öllum stærðum,  
gerið betri kaup í heimabyggð

Nýjar Lúxus rútur 23 manna Mercedes 
Benz 519 euro6
Sjálfskiftar, hraða stillir, leiðsögukerfi, tal 
kerfi, 2 loftkælingar, sjónvarp og dvd, olíu 
miðstöð, dráttarkrókur, tvöfalt gler, 220 
volta og USB innstungur við sæti, lesljós og 
loftræsting ofan sæti, litir og áklæði að eig-
in vali hægt að velja lógó á sæti og fleira.
Verð 10,5 millj + vsk

Chausson EXALTIS 6017 nýr árg 2015 
lengd 6,99 mtr
Vandaður bíll með flott eldhús, 2 einföld 
rúm afturí sem má breita í 1 stórt
Niðurdraganlegt hjónarúm í lofti frammí, 
leður sæti, stór Ískápur með sér fristihólfi, 
loftkæling, stór geymsla með aðgengi frá 
báðum hliðum. Verð 13,9 milljónir

Hobby 560  
Cfe Premium
Nýtt 2016 árgerð
Rafgeymir 
2 tonna öxull
TFT skjár
Verð 4.690,000

Útvegum allar gerðir Húsbíla, hjólhýsa, fólksbíla, vörubíla, 
vinnuvéla, nýja Rafbíla og Hybrid bíla á góðu verði.

Ný Ford Transit 18 manna rúta 
Vel búinn•155 hestafla•Skíðabox •Litað gler
Litur Silfur metalick•USB og 220 volta  
innstungur við sæti•Leiðsögukerfi og margt 
fleira•Verð 5,9 millj + vsk•Til afgreiðslu strax

Nú er tíminn til að panta 2017 árgerðir af Hjólhýsum og Húsbílum

Hobby Premium 70 Húsbíll 
Nýr 2015 árgerð•Lengd 7,44 mtr•150 hestafla
6 gíra• Hjónarúm í miðju afturí og annað niður- 
setjanlegt með rafmagni úr lofti•Lúxusbíll 
Verð 13,5 millj með virðisaukaskatti skráður
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matur er 
mannsins 
megin
Sauðfjárbændur standa nú frammi fyr-
ir mikilli verðlækkun á afurðum sín-
um. Þykir þeim það mörgum ósann-
gjarnt í ljósi þess að á síðustu 3 árum 
hefur hækkun á afurðum þeirra varla 
eða ekki haldið í við almennar verð-
lagshækkanir. Hvers vegna er þessi 
staða komin upp? Mér sýnist ljóst að 
aukinn innflutningur, jafnvel tollalaus, 
á búvörum, sem stundum eru jafnvel 
illa eða ekki upprunamerktar er helsta 
ástæða þess að sauðfjárbændur sem þó 
voru tekjulægsta stétt landsins fyrir, 
verða nú að sætta sig við að lækka laun 
sín um sem nemur álíka hlutfalli og 
flestar aðrar stéttir í landinu hafa náð að 
hækka sín á síðustu 3-4 árum, eða svo 
sem 10-20%. Tekjuleysi einnar stéttar 
í ríku landi eins og Íslandi er kannski 
ekki stórt vandamál á heimsvísu en það 
er angi af stærra vandamáli sem er það 
að óhóflega hátt hlutfall þeirra verð-
mæta sem frumframleiðslan skapar er 
flutt yfir í aðra geira samfélagsins, eða 
jafnvel út fyrir það.

Ekkert bendir til þess að hið frjálsa 
markaðskerfi geri nokkuð til að leysa 
þetta vandamál. Hafi það tækin til þess 
er það a.m.k. ekki að nota þau. Enda 
er það sjálft einmitt stærsta ástæðan 
fyrir því að svona er komið. Óbilgjörn 
krafa ríkustu þjóða heims um sífellt 
lægra matvælaverð veldur því að besta 
landbúnaðarland heimsins er þrautpínt 
með áburðar- og eituraustri til þess að 
hver framleiðslueining verði sem ódýr-
ust. Á meðan hrörnar búskapur í Norð-
urálfu vegna flóðs af ódýrum búvörum 
frá löndum sem sum hver eru verulega 
lausgyrt hvað varðar umhverfiskröf-
ur, aðbúnað vinnuafls og meðferð 
dýra. Við líðum ekki lausatök á þess-
um málum heima hjá okkur en erum 
við samt tilbúin til að fara út í búð og 
kaupa „danskan“ kjúkling frá Tælandi 
eða „spænskt“ nautakjöt frá Argentínu 
bara af því að kostar minna? Kannski 
ekki, en sé svo væri rétt að stjórnvöld 
landsins áttuðu sig á einu: Tollar eru 
ekki gamaldags hindrun í vegi frjálsra 
viðskipta heldur sjálfsögð og eðlileg 
tæki sjálfstæðra þjóða til að standa 
vörð um atvinnustig og verðmæta-
sköpun í eigin löndum.

Þorsteinn Bergsson, bóndi að Unaósi

Vilt þú auglýsa í blaðinu?
Hafðu samband í síma 578-1190 eða sendu 
okkur tölvupóst á auglysingar@fotspor.is

Tökum að 
okkur slóðagerð, 
girðingarvinnu 
og skógarhögg.

Sími: 867-2904 
(Bergþór)


