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og amma
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Hitaveitu &
gasskápar
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!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

IÐNAÐARHURÐIR
BÍLSKÚRSHURÐIR

Haust í 100 þúsund litum
Í
hauststillunum birtast Austfirðingum
unaðsreitir víða og litadýrð náttúrunnar skartar sínu mikilfenglegasta.
Norðurljósin og myrkrið hefja sitt samspil
á mörkum árstíðanna og margir njóta útivistar á síðustu dögum september mánaðar. Réttir hafa markað rythma helganna
hjá bændum og búaliði og skógargöngur
í sveppamó stytta öðrum stundir. Það er

þó eins með það sem fólk gengur fram
á, að sumt er fagurt sem við þekkjum þó
að varast skyldi. Oft er flagð undir fögru
skinni segir máltækið og hollt að hafa það
í huga, því ekki er allt sem sýnist. Eins
má ekki gleyma að margir bera sorgir og
erfiða sögu undir hjúpi gleði og glaums
og ekki alltaf auðvelt að ráða í framkomu
fólks, hvort sem um geðsjúkdóma er að

ræða, eða bara þegar kosningar nálgast.
Þessa fallegu haustmynd tók ljósmyndarinn Steinrún Ótta Sigurðardóttir í Einarsstaðaskógi í vikunni og minnir hann okkur
á þá ævintýraheima sem stjórnmálamenn
og konur varpa upp á næstu vikum í ræðu
og riti. Þeir verða fagrir. En þá er líka ráð
að gæta sín og halda meðvitund og láta
ekki glepjast eins og Ódysseifur forðum.

•
•
•
•
•
•

Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
Hágæða hráefni.
Þolir íslenskt veðurfar.
Stuttur afgreiðslutími.

IS Hurðir | Sími 564 0013 | www.ishurdir.is | ishurdir@ishurdir.is

Þarftu að ráða iðnaðarmann?
Láttu okkur ráða
Elja starfsmannaþjónusta 4 150 140 elja.is elja@elja.is

2

29. september 2016

Benedikt og
Betty leiða lista
Viðreisnar
F
yrir nokkur varð ljóst að
Benedikt Jóhannesson myndi
leiða lista Viðreisnar í Norðausturkjördæmi en nú er loks farið að skýrast hverjir munu verða í
broddi fylkingar með honum hér
um slóðir. Ljóst er að um öflugt fólk
að ræða en hvort að það dugi til að
breyta þeim farvegi sem skoðanakannanir fyrir kjördæmið hafa verið
í verður tíminn að leiða í ljós. Enn
er langt til kosninga og á landsvísu
er fylgi Viðreisnar farið að slaga upp
yfir 10% en slíkt fylgi hér í kjördæminu færi langleiðina með að skila
flokknum tveimur þingmönnum.

Ilmefnabankinn
opinn almenningi!

Sex efstu sæti listans verða
skipuð sem hér segir:
1. Benedikt Jóhannesson, formaður
Viðreisnar, Reykjavík
2. Hildur Betty Kristjánsdóttir,
deildarstjóri, Akureyri

Benedikt Jóhannesson

3. Jens Hilmarsson, lögreglumaður,
Egilsstöðum
4. Ester Sigurásta Sigurðardóttir,
verkefnastjóri, Vopnafirði
5. Hjalti Jónsson, sálfræðingur og
tónlistarmaður, Akureyri
6. Guðný Björg Hauksdóttir, framkvstj.
mannauðsmála, Reyðarfirði

Benedikt hefur staðið í stafni fyrir flokkinn á landsvísu og deilt sýn
sinni á stjórnmálin með skorinorðum hætti á síðustu vikum. Um síðastliðna helgi hélt flokkurinn fyrsta
landsþing sitt og lýsti Benedikt hugsjón sinni með eftirfarandi orðum:
„Ég á mér draum um Ísland þar sem
leikreglurnar eru þær sömu fyrir alla.
Ísland þar sem allir njóta sanngjarns
afraksturs af sameiginlegum auðlindum. Ísland þar sem jafnrétti gildir á
öllum sviðum.
Ísland þar sem landsmönnum
er ekki skipt í lið eftir búsetu, kyni,
aldri, menntun, stjórnmálaskoðunum eða eignum.“
Benedikt segir að helstu mál
Viðreisnar á landsbyggðinni sé uppbygging innviða, þar með talið að
viðunandi fjarskiptaþjónusta sé á
öllu landinu, þess sé gætt að allir
njóti viðunandi læknisþjónustu, og
ákvarðanir sem snerta íbúana sérstaklega verði sem mest færðar heim
í hérað. Reykjavíkurflugvelli verði
ekki lokað áður en aðrir kostir finnist sem tryggi samgöngur við höfuðborgarsvæðið. Aðspurður um hvort
hann telji ekki að stefna flokksins í

Hildur Betty Kristjánsdóttir

landbúnaðar- og sjávarútvegsmálum geti flækst fyrir á landsbyggðinni svarar hann: „Nei, það er mikilvægt fyrir báðar þessar greinar að
um þær náist sátt á báða bóga. Stór
hluti landsmanna er ósáttur við stöðu
þessara mikilvægu greina núna eins
og sést á skoðanakönnun um búvörusamninginn.”
En hvað um Evrópumálin, ætlar
Viðreisn að þröngva þjóninni þangað
inn? „Nei, en þetta er svo mikilvægt
mál að við verðum að spyrja þjóðina
um framhaldið. Við höldum ekki
áfram viðræðum nema þjóðin vilji
það. Við hlýðum úrskurði hennar.”

F

ranski listamaðurinn Philippe
Clause heldur uppskeruhátíð á hinu stóra verkefni sínu
Ilmbankanum (The Scent Bank)
næsta laugardag í vinnustofu sinni
við gatnamótin þar sem keyrt er inn í
bæinn á Seyðisfirði. Hin opna vinnustofa er nokkurkonar bautasteinn í
ferli verkefnisins, en hann hefur ekki
ákveðið hvernig endanleg mynd þess
verður. Hann hefur notað sumarið
til þess að eima ýmsar jurtir úr umhverfinu, en einnig ræktað ógrynni af
ilmjurtum í sérhönnuðu gróðurhúsi,
með það að markmiði að hanna ilmi
sem geta einkennt Seyðisfjörð. Nú
hefur Philippe misst húsnæðið þar
sem hann hefur haldið úti búð sinni
Esualc þar sem seldir eru heklaðir
og prjónaðir treflar og sjöl en hann
stefnir að því að kaupa sér hús í firðinum þar sem hann geti áfram stundað
list sína. Til að styrkja það verkefni er
hægt að for-panta Blómavatnið Blær
sem samsett er úr ilmum fjarðarins
og fá að auki lítið ilmrakatæki til að
fylla húsið ilminum. Philippe bjó í
París og hefur þaðan bæði tilfinningu
sína fyrir tísku og ilmefnagerð. Hann
flutti til Íslands fyrir rúmum tíu árum
síðan en eftir ýmis störf í Reykjavík
ákvað hann að færa sig um set austur á firði, til þess að sinna list sinni.
Á meðal þess sem hann sinnir í dag
er að eima „alla mögulega hluti“ þar
sem hann nálgast ilmefnagerðina

Haustroðanum og uppskerunni fagnað
Haustroði, árleg markaðs- og uppskeruhátíð fjölskyldunnar fer fram og verður haldin
hátíðlega á Seyðisfirði laugardaginn 1.október í ár. Haustinu er fagnað með glaumi og
gleði. Handverk, kompudót, tónlist, bíó, ball, skoðunarferðir, matur, fatnaður, bækur
og uppskera haustsins er meðal þess sem á boðstólum er í októbermánuði ár hvert.
Veitingastaðir og verslanir opnar dyr sínar með ýmis konar uppákomum og tilboðum, íbúar safna saman kompudóti og selja á Haustroðamarkaðnum sem haldinn
verður í Herðubreið, en þar má líka oft finna eitthvað matarkyns á borð við nýbakaðar kleinur og nýlagaðar sultur.
Skaftfell, miðstöð myndlistar á Austurlandi opnar sýningu í Bókabúðinni og Philippe
í Esualc býður fólki að heimsækja og skoða verkefni sitt The Scent Bank allan daginn.
Sýning Unnar Andreu Einarsdóttir, „One is on“, í Bókabúðinni-verkefnarými verður opin
frá kl. 12:00-14:00. Verk Unnar Andreu fjalla á mismunandi hátt um hverfandi dýpri tengsl
milli manna á tímum vaxandi sjálfselsku. Hrafnhildur Gissurardóttir, sýningarstjóri, mun
taka á móti gestum og svara spurningum. Eins mun Tækniminjasafnið opna sýninguna
„Portrett af aldahvarfi – ljósmyndastofa Eyjólfs Jónssonar heimsótt að nýju“, en sýningin
opnar kl. 16:00. Sýndar verða glefsur úr arfi Eyjólfs Jónssonar, studíóvélin, nýjar eftirprentanir af frummyndum hans og sagt frá sögu endurlífguna stúdíóvélarinnar.
Gítarnámskeið Jóns Hilmars og TA
Jón Hilmar Kárason gítarleikari og Tónlistarmiðstöð Austurlands halda opið námskeið
í samstarfi við Tónlistarskóla Seyðisfjarðar föstudaginn 30.september kl. 17:00 og
laugardag 1.október kl. 11:00-16:00. Strengjaglamrarar á öllum aldri og á öllum getustigum velkomnir.
Tónleikar verða síðan í Seyðisfjarðarkirkju kl. 20:30. Jón Hilmar ásamt hljómsveit sinni
DÚTL leika fjölbreytta og skemmtilega tónlist. Aðgangseyrir að tónleikum er aðeins kr.
2000.- en ókeypis er fyrir nemendur tónlistarskólans og þátttakendur námskeiðsins.
Fjarðarselsvirkjun verður opin frá kl. 11:00-15:00, en Fjarðarselsvirkjun er elsta starfandi virkjunin á Íslandi, stofnsett 1913, og lítt breytt frá upphafi.

með hugarfari myndlistarmannsins
en endanleg gerð Ilmbankans mun
verða að varanlegu verki á Seyðisfirði
ef áætlanir hans ganga upp. Verkefnið

hlaut styrk úr Uppbyggingarsjóði
Austurlands og vinnustofan verður
opin allan laugardag til kynningar á
The Scent Bank.

Nýr prestur á Höfn
N

Flott föt fyrir flottar konur
Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

ýr sóknarprestur tekur við
störfum þann 1. nóvember
af sr. Sigurði Kr. Sigurðarsyni sem hefur verið sóknarprestur í
Bjarnarnesprestakalli í frá 1995 eða í
rúm 20 ár. Sóknarnefndarfólk í öllum
þeim sóknum sem heyra undir prestakallið óskuðu eftir því að sr. Gunnar Stígur Reynisson fengi framgang
í starfi, en hann hefur gengt stöðu
prests í hálfu starfi í kallinu frá árinu
2012. Gunnar Stígur segist hrærður og
taki við embættinu fullur þakklætis.
„Ég mun taka við embættinu af auðmýkt enda er það ekki sjálfgefið að allir sóknarnefndarmenn í fimm sóknum sendi bréf til biskups og óski eftir
að ég verði ráðinn. Ég hlakka til að
halda áfram að þjóna íbúum í sveitarfélaginu, þar sem ég er uppalinn, en
nú í starfi sóknarprests.” Bjarnarnesprestakall samanstendur af Hafnarsókn, Bjarnanessókn, Brunnhólssókn,
Kálfafellsstaðarsókn og Hofssókn.
Jörg Sondermann tekur við stöðu
organista í prestakallinu við þessi

tímamót einnig en Kristín Jóhannesdóttur sem hefur verið organisti
í 20 ár lætur af störfum. Jörg hefur
starfað víða á Suðurlandi og mun
einnig kenna við Tónskóla Austur Skaftafellssýslu.
Breytingar víðar - Héraðsprestur
leystur af til áramóta
Sr. Davíð Þór Jónsson fv. Héraðsprestur Austurlandsprófastsdæmis

hefur nú flutt ásamt Þórunni Grétu
Sigurðardóttur organista, búferlum til
Reykjavíkur þar sem hann tekur við
embætti sóknarprests í Laugarneskirkju. Afleysingarþjónusta Erlu Bjarkar Jónsdóttur hefur því verið framlengd
þar til auglýst hefur verið og ráðið í
stöðu hans. Sr. Davíð Baldursson prófastur gerir ráð fyrir að það geti orðið
í nóvember en Erla leysi af til áramóta.

Hrafna Hanna Elísa Herbertsdóttir,
starfsmaður í kerskála.

Öflugt samfélag
til frambúðar
Ál gefur okkur einstaka og fjölbreytta möguleika til að styrkja undirstöður
atvinnulífs í landinu. Við höfum um árabil unnið að því að ná jafnvægi milli
efnahags og samfélags í anda sjálfbærrar þróunar.
Alcoa Fjarðaál er fjölskylduvænn vinnustaður þar sem ýmis þjónusta
stendur starfsmönnum og fjölskyldum þeirra til boða. Þannig tökum við
virkan þátt í að byggja upp þróttmikið og sjálfbært samfélag til framtíðar.
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Fást sálfræðingar ekki til starfa á HSA?

leiðari

Panikka eða
kljúfa skaflinn?

V

eturinn er að nálgast en við reynum að treina sumar og haust
eins og hægt er; veturinn er að nálgast og um leið og við gerum
ráð fyrir því að þar með falli allt í fastar skorður þá þekkjum
við það að í þessu felst „vinnan“ við að búa
út á landi. Veðrin válynd, vegasamgöngur
ótryggar, færri skemmtanir, styttri dagar.
Samt er það nú svo að sumir vakna fyrst á
haustin, kviknar í þeim líf eins og myrkrið kalli á kertaljós, einbeitingin skerpist,
vandamálin eru handan við hornið; lífsbaráttan. Það þarf að bíta í skjaldarrendur
og skerpa hnífana. Snertur af spennufíkn
hellist yfir suma á meðan aðrir eru við það
að falla í vetrardvala rútínunnar svo algjörlega að maður gerir ekki ráð fyrir að
sjá þá fyrr en næsta vor. Ég get ekki giskað
á hvorn veginn það verður hjá mér, ekki
enn. Þeir hafa verið allskonar veturnir, og þó kannski helst þetta sem
hefur einkennt þá: Maður verður að vera viðbúinn á hverjum tíma til
að taka ákvörðun, ef það kemur fljúgandi skafl beint í fangið á manni,
þar sem maður brasar í myrkri yfir einhverja heiðina í kafaldsbyl.

Örskotsstundin
Við sem búum á landsbyggðinni þekkjum það að keyra. Flest. Að
keyra langar vegalengdir jafnvel, það getur verið magnað fyrirbrigði.
Einhverskonar form af hugleiðslu jafnvel. Sumir hlutar landsins verða
þannig að minni í vitund manns - svæði sem maður þekkir uppá
hverja einustu beygju – án þess að maður viti staf um örnefnin; sögu
staðarins. Fjöll verða kennileiti án þess að bera nöfn. Ef svo ber undir.
Eða öfugt. Mörg okkar þekkja landið og landslagið með sögu tengda
við hvern hól, nöfn á dölum og tindum fljóta á hraðbergi. Það skiptir
nefnilega máli hvort maður er að keyra einn eða í slagtogi við einhvern.
Hvort maður er að flýta sér á áfangastað eða njóta. Það er sjaldnast
þannig á veturna að maður dvelji við. En þá er það eins, maður þarf
alltaf að vera á varðbergi. Ef veður eru válynd. Og nú kann einhverjum
að þykja maður svartsýnn að gera ráð fyrir að þannig verði þessi vetur;
það er samt einhver ólgusjór í kortunum og maður veit ekkert hvernig veður kunna að skipast í lofti. En kannski er það bara pólítíkin og
komandi kosningar sem kveikja þessa tilfinningu.
Samkvæmt skoðanakönnunum virðist eitt ljóst; það verður nýtt
munstur á ríkisstjórninni. Fylgi við ákveðna flokka er stöðugt en enn er
svo langt til kosninga að maður getur ekki greint það með neinni vissu
í hvaða farveg það allt saman fer. Í kjördæminu eru línur að skýrast,
nú síðast með framkomnum lista Viðreisnar en stærstu spurningarnar
hljóta að snúast um komandi formannsslag í Framsóknarflokknum og
hvernig Pírötum muni ganga á landsbyggðinni. Fylgi sjálfstæðismanna
og vinstri-grænna virðist stöðugt á þessum slóðum enda ef til vill skýrustu valkostirnir eins og sakir standa. Þó er ekki hægt að gefa sér neitt,
kosninganóttin eftir rúman mánuð mun fletta hulunni af því hvernig
fólki mun finnast frambjóðendur hafa staðið sig á þessum fimmhundruð metrum sem eru eftir í mark. Prófkjörin voru bara fyrsti slagurinn.
Nú tekur alvaran við. Með óvæntum hindrunum.

Hálfguðir umræðunnar
Þegar eldheitar umræður hefjast og áherslumálin fara að koma fram í
dagsljósið þá getur eitt rétt svar eða annað rangt skipt sköpum um það
hvar atkvæðin lenda. Það verður fróðlegt að sjá hvernig umræðan þróast og hvaða málaflokkar sem skipta fjórðunginn máli komast í kastljósið; verður það heilbrigðiskerfið, sjávarútvegsmálin, samgöngurnar,
eða jafnvel stefna flokkanna í ferðamannamálum og innflytjenda? Mun
það skipta sköpum hvernig fólk talar um verkefni sveitarfélaganna,
velferðarkerfið eða jafnvel stöðu Þjóðkirkjunnar? Ekkert er í hendi
um það nema eitt; það verður ekki hér fyrir austan sem stóru línurnar
verða ákvarðaðar heldur á Suðvesturhorninu þar sem stjórnstöð allrar
umræðu er staðsett. Í síðustu kosningum voru stór mál sett á dagskrá
sem mótuðu umræðuna og um þau var kosið en í dag eru slík mál ekki
enn áberandi; þó eitt og annað komi enn til greina. Stjórnendur kosningaumræðunnar verða að hálfguðum sem ráða því um hvað við hin
hugsum. En kynnum okkur málin, eins og landslagið og landið okkar;
svo við þjótum ekki bara að kjörklefanum og finnum okkur sjálf þar
frammi fyrir óvæntri hindrun í kafaldsbyl. Maður verður nefnilega að
hafa fulla meðvitund til þess að kljúfa skaflinn.


Arnaldur Máni Finnsson
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M

arkmið heilbrigðisyfirvalda um
að sálfræðiþjónusta verði hluti
hinnar almennu heilsugæslu hafa ekki
gengið eftir á Austurlandi en að sögn
Péturs Heimissonar, framkvæmdastjóra
lækninga er hálft stöðugildi af 15 nýjum
stöðugildum sálfræðinga á landsvísu hjá
Heilbrigðisstofnun Austurlands, HSA.
Ekki tókst að ráða í hálfu stöðu í
vor þegar auglýst var og ekki tókst að
ráða afleysingamanneskju í stöðu sálfræðings sem starfaði hjá stofnuninni
í sérstöku verkefni sem beinist að geðrænum vanda barna þegar hann tók sér
ársleyfi frá störfum. Því starfar enginn

sálfræðingur við HSA í dag en tveir
sálfræðingar koma á eigin vegum einu
sinni í mánuði og hafa aðstöðu hjá HSA
til að taka á móti skjólstæðingum.

Auglýst aftur í október
Forsvarsfólk Heilbrigðisstofnunarinnar,
Kristín Albertsdóttir og Pétur Heimisson, telja markmið núverandi heilbriðgisráðherra, um að takist að fjölga
sálfræðingum í heilsugæslunni raunhæf
og það myndi breyta stöðunni mikið
því þörfin sé brýn. Margir nýir sálfræðingar hafi komið úr námi í byrjun
sumars og vonandi að viðbrögð verði

meiri við auglýsingum eftir sálfræðingum við stofnunina þegar þær fara í
loftið í október. Á meðan er stuðst við
ýmsar aðrar leiðir og hafa sálfræðiviðtöl meðal annars farið fram í gegnum
skype-forritið þar sem skjólstæðingurinn er fyrir austan en sérfræðingurinn
fyrir sunnan eða á Akureyri. Sú aðferð,
sem og fjarþjónusta í gegnum síma séu
dæmi um leiðir sem eru reyndar við
þessar aðstæður og gagnist sumum vel.
Reynslan hafi sýnt, í Kanada,
Noregi og víðar, að slík úrræði létti
á álagi og eru mikið notaðar í dreifðum
byggðum.

Andleg veikindi ungs
fólks er faraldur

G

eðheilbrigðismál á Íslandi eru
í molum og hafa verið í langan
tíma. Nú er svo komið að andleg
veikindi ungs fólks eru orðin að faraldri.
Nýútkomin skýrsla Ríkisendurskoðunar um geðheilbrigðismál barna og unglinga bendir á að vöntun á úrræðum og
langir biðlistar eftir nauðsynlegri aðstoð
stefni velferð íslensks samfélags í voða.
Mjög stór hópur framhaldsskólanema
glímir við vandamál eins og kvíða,
þunglyndi, fíkn og félagsfælni, svo eitthvað sé nefnt. Ungt fólk upplifir mikla
streitu á vinnumarkaði þar sem því
eru oft ætlaðar ómannúðlegar vinnuaðstæður. Rannsóknir sýna að andleg
veikindi eru ein helsta ástæða brottfalls
nemenda úr framhaldsskólum og ungs
fólks af vinnumarkaði.

Geðheilbrigði fyrir alla
Aðgengi ungs fólks að sálfræðiþjónustu
er þó afar slakt, sérstaklega á landsbyggðinni þar sem hundruðir kílómetra
geta legið að nauðsynlegri þjónustu.
Geðlæknar, sálfræðingar og aðrir sérfræðingar eru almennt ekki til staðar í
heilbrigðiskerfinu nema í einkageiranum og fæstir hafa efni á að nýta sér hana
nema í gegnum félagslegt tryggingakerfi
stéttarfélaganna, kerfi sem ekki er í boði
fyrir þá sem vegna veikinda sinna,
aldurs eða náms hafa ekki getað verið virkir á vinnumarkaði í lengri tíma.
Þeim hópi hafa stjórnvöld brugðist.

Svörum ákallinu
Ungt fólk hefur nú þegar risið upp og
opnað umræðuna um andleg veikindi
með ýmis konar átaki á samfélagsmiðlum og úti í þjóðfélaginu. Við verðum að

svara ákalli þessa fólks og viðurkenna
andleg veikindi sem „alvöru veikindi“. Í
lok árs 2015 voru 718 börn og unglingar
á biðlista eftir sérfræði- og ítarþjónustu
geðheilbrigðiskerfisins. Af þeim voru 120
börn að bíða eftir þjónustu hjá BUGL,
barna- og unglingageðdeild Landspítalans, þar sem biðtími getur verið allt að
18 mánuðir. Þeim opinberu stofnunum
sem sinna geðheilbrigðismálum barna
og ungmenna er ekki tryggt nægjanlegt
fjármagn til þess að koma til móts við
þróun málaflokksins. Öflugu starfsfólki
mætir aukin streita á yfirfullum meðferðarstöðum og sérfræðingar fá í allt of
mörgum tilfellum ekki tækifæri til þess
að fullnýta þekkingu sína og krafta undir
síaukinni pressu biðlista og sparnaðar.
Frumvörp núverandi heilbrigðisráðherra munu, að mati Ríkisendurskoðunar, ekki leysa á þennan vanda sem eykst
með hverju árinu sem líður án þess að
við bregðumst við kallinu.

Heilbrigð þjóð er rík þjóð
Það er mikilvægt að tryggja ungu fólki
aðgengi að sálfræðiþjónustu. Slík þjónusta á að vera gjaldfrjáls svo allir geti
leitað sér aðstoðar þegar þess er þörf og
óháð búsetu. Sálfræðingar eiga að vera
sjálfsagður hluti af starfsliði skólanna og

heilbrigðisgeirans. Með því að auðvelda
ungu fólki aðgengi að faglegri aðstoð í
nærumhverfinu mun það leita sér aðstoðar fyrr.
Geðheilbrigðiskerfið getur í dag
aðeins sinnt veikustu einstaklingunum
á meðan biðlistar lengjast og þeir sem
hefði verið hægt að hjálpa fyrr fá að
veikjast enn frekar. Mannúðarstefna í
geðheilbrigðismálum kemur því ekki
aðeins til með að spara fjölda fólks
þjáningu og erfiðleika heldur er ljóst
að miklir fjármunir sparast með því að
koma hjálpinni fyrr til fólks.
Vinstri Græn vilja því berjast fyrir
þeim sjónarmiðum að sparnaður felist
aldrei í því að draga úr möguleikum
einstaklinga til heilbrigðis og betra lífs
heldur sé það á ábyrgð stjórnvalda að
tryggja jafnt, gott og öflugt aðgengi að
öllum stigum geðheilbrigðisþjónstu.
Ingibjörg Þórðardóttir
Framhaldsskólakennari,
skipar 4. sæti á framboðslista Vinstri
grænna í Norðausturkjördæmi
Aðalbjörn Jóhannsson
Verkefnastjóri á æskulýðssviði og
nemi, skipar 11. sæti á framboðslista
Vinstri grænna í Norðausturkjördæmi

Gott geðheilbrigðisnet er nauðsyn

Þ

að er margt sem leitar á hugann
í allri umræðu um geðheilbrigði.
Þar eins og í svo mörgum öðrum
mikilvægum þáttum heilbrigðs samfélags má alltaf gera betur og við verðum
stöðugt að leita leiða til þess. Við búum
við þann veruleika hér austur á fjörðum
að minnsta kosti að aðgengi að sérfræðiþjónustu, eins og að geðlæknum og sálfræðingum er ekki nægilega gott. Þar
er ekki við fagaðilanna að sakast, sem
gera sitt besta, heldur kerfið sjálft, sem
er fjársvelt, þunglamalegt og fjarlægt.
Langir biðlistar myndast, stopul viðvera fagfólks, sem flest kemur að sunnan eða norðan o.s.frv. Þau, sem búa og
starfa á svæðinu eru of fá! Þetta á við
um starfstéttirnar í heilbrigðisgeiranum. Heilsugæslulæknar, hjúkrunarfólk
og prestar, eru þeir aðilar sem fá til sín
fólk sem þarf á sálfræði- eða geðlæknisaðstoð að halda. Mér hefur oft fundist
að við, sem að þessari þjónustu sinnum, ættum að vinna enn betur saman.
Reyndar er það svo í mörgum tilfellum.
Það hef ég reynt með góðum árangri hér
á Fáskrúðsfirði með hjúkrunarfræðingi,
við vinnum gjarnan saman, þegar þung
áföll verða og erum þá samfélag í samfélaginu. Þannig eru áfallateymi hugsuð.
Þau eru mönnuð fólki sem gefur sig í þau

störf sem þýða útkall og viðbrögð strax
og stuðningur við þau sem verða fyrir
þungum raunum. Eftir því sem aldur
og starf færir mér meira af reynslu verð
ég vissari um það að við höfum verið á
réttri leið varðandi fagleg vinnubrögð og
áfallahjálp til aðstoðar og hjálpar fólk.
Hér áður áttu syrgjendur að þegja sorg
sína, snúa sér sem fyrst að vinnu og daglegu lífi og láta kyrrt liggja um það sem
gerst hafði. þannig hefur mörg manneskjan rogast með þunga byrði og borið
hana í hljóði.
Við, sem komum að áföllum, verðum á slíkum stundum að sýna mikla
sjálfsögun, yfirvegun og sjálfsstyrk.
En við hin sömu vitum að við erum
bara mennsk og með eigin sálarheill í
farteskinu.
Við getum alltaf bætt okkur og
unnið að öflugra umhyggjuneti til að
mæta áföllum með fólki. Þarna getum
við staðið enn þéttar saman hinar ýmsu
starfsstéttir. Einnig tel ég það vera, þegar
kemur að uppbyggingu barna- og ungmenna. Víða er verið að vinna mjög
öflugt og gott starf í æskulýðsmálum,
má þar nefna innan skólakerfisins, í félagsmiðstöðvum, íþróttafélögum, björgunarsveitum og kirkjum. Markmiðið í
öllu þessu starfi er hið sama í raun, að

byggja upp jákvæða sjálfsmynd og sjálfsstyrk barna og unglinga. Þetta er mjög
mikilvægt starf, ekki síst þegar við horfumst í augu við staðreyndir um of mörg
tilfelli sjálfsvíga. Kannski gætum við í
æskulýðsstarfinu unnið enn markvissar
saman að andlega þætti heilbrigðis, með
aukinni áherslu á heilbrigða lífshætti, jákvæða lífssýn og lífsgildi.
Prestur er hvorki sálfræðingur, né
geðlæknir, en sálgæsla er mikilvægur hluti prestsþjónustunnar. Prestur er
oft nokkurs konar tengill í samfélagi.
Fólk leitar til hans, segir frá líðan sinni,
vandamálum eða áhyggjum vegna sjálfs
síns, eða einhvers annars og spyr ráða!
Að orða sínar eigin hugsanir, treysta
öðrum fyrir eigin líðan, er stór þáttur í
sálgæslunni, - og þá kemur stundum upp
umræðan um leiðirnar áfram fyrir fólk,
hvert er hægt að vísa því og hve langan
tíma tekur það að fá frekari sérfræðiaðstoð innan geðheilbrigðiskerfisins?
Þarna er óásættanlegt gat í viðbragðsferli
sem þarf að stoppa í! Geðheilbrigðismál
er stórt og grafalvarlegt velferðamál sem
snertir okkur. Við þurfum að standa
saman um það brýna mál að stoppa í
gatið með öllum tiltækum ráðum. Gott
geðheilbrigðisnet er nauðsyn!
Jóna Kristín Þorvaldsdóttir
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Ertu að hætta að reykja?
Veistu hvaða bragðtegund hentar þér?

Fæst í 6 bragðtegundum!
Nicotinell Classic/Fruit/Icemint/Lakrids/Mint/Spearmint/Tropical Fruit lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta
og auðveldar þeim sem ekki geta hætt eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Notkun hjá fullorðnum 18 ára og eldri: Tyggið hægt þar til finnst sterkt bragð, látið tyggigúmmíið hvíla á milli kinnar og tannholds, tyggið aftur þegar bragðið dofnar, endurtakið
í um 30 mínútur. Ekki má kyngja lyfjatyggigúmmíinu. Skammta skal ákvarða út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Þú skalt nota Nicotinell 4 mg ef þú ert með mikla nikótínþörf, reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring eða ef þér hefur ekki tekist að
hætta að reykja með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Annars skaltu nota Nicotinell 2 mg ef reykt er minna en 20 sígarettur á sólarhring. Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri skammtsins skaltu íhuga minni skammt í staðinn. Tyggja skal eitt stykki Nicotinell
lyfjatyggigúmmí við reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12 stykki á sólarhring, þó ekki fleiri en 15 stykki af 4 mg lyfjatyggigúmmíi og 25 stykki af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Þegar hætta á reykingum: Lengd meðferðar er einstaklingsbundin en varir yfirleitt
í a.m.k. 3 mánuði, þá skal draga úr fjölda stk. smám saman. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 stk á sólarhring. Þegar dregið er úr reykingum: Nota skal Nicotinell lyfjatyggigúmmí þegar upp kemur reykingaþörf til að lengja reyklaus tímabil og
draga þannig úr reykingum eins og mögulegt er. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er reiðubúinn til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita
skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Venjulega er ekki mælt með reglulegri notkun Nicotinell lyfjatyggigúmmís lengur en í eitt ár. Sumir, sem eru hættir að reykja, gætu þó þurft lengri meðferð til þess að forðast
að byrja aftur að reykja. Geyma skal afgangs lyfjatyggigúmmí þar sem reykingaþörf getur skyndilega komið upp aftur. Ráðgjöf getur aukið líkurnar á því að reykingafólk hætti að reykja. Samtímis neysla á súrum drykkjum t.d. kaffi eða svaladrykkjum getur dregið
úr frásogi nikótíns í kinninni. Forðast skal súra drykki 15 mínútum fyrir notkun lyfjatyggigúmmísins. Frábendingar: Einstaklingar sem ekki reykja, eru með ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna eða eru yngri en 18 ára eiga ekki að nota Nicotinell lyfjatyggigúmmí.
Varnaðarorð og varúðarreglur: Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing áður en þú notar Nicotinell því ekki er víst þú megir nota lyfið ef þú: hefur fengið einhverja hjarta eða æðasjúkdóma, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, ert með alvarlega skerta nýrnaog/eða lifrarstarfsemi, með bólgu eða sár í munni, koki, vélinda eða maga, barn á brjósti eða ert á meðgöngu. Einstaklingum með gervitennur og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí er ráðlagt að nota önnur lyfjaform nikótínlyfja. Sérstakar
varúðarreglur varðandi hjálparefni: Nicotinell inniheldur sorbitól (E420): Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol, sem er mjög sjaldgæft, skulu ekki nota lyfið. Tyggigúmmígrunnurinn inniheldur bútýlhýdroxýtólúen (E321) sem getur valdið staðbundinni ertingu
slímhúðar. Inniheldur natríum sem þarf að hafa í huga hjá sjúklingum á saltskertu fæði. Sumar bragðtegundir innihalda auk þess maltitól. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar
sem börn hvorki ná til né sjá. Jafnvel lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfis hafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.
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ABG-verkefnið

og geðheilsa unga fólksins
Á

leik- og grunnskólastigi ber
sveitarfélögum að sinna sérfræðiþjónustu skóla, til dæmis
sálfræði- og kennsluráðgjöf, í gegnum
skólaskrifstofur, fræðslusvið sveitarfélaga eða þjónustumiðstöðvar en framhaldsskólar á Íslandi hafa ekki beinan
aðgang samræmdri sérfræðiþjónustu.
Aðgengi að ráðgjöf, stuðningi og
úrræðum fyrir nemendur leik- og
grunnskóla telst almennt nokkuð gott
hérlendis; fyrsta skrefið þegar grunur
vaknar um vanda barns er nánast alltaf
að vísa máli til sérfræðiþjónustu skóla.
Á framhaldsskólastigi vandast málið
því engin sambærileg þjónusta er í boði
fyrir starfsfólk og nemendur. Hafi skóli
áhyggjur af líðan, námsgetu eða velferð
nemanda getur verið erfitt að átta sig á
því hvert sé best að leita.
Á Austurlandi var frá 2008 til
2015 starfrækt sérstakt samstarfsverkefni, ABG verkefnið, sem hafði það að
markmiði efla og samþætta þjónustu
fyrir börn og ungmenni með geðrænan vanda. Framhaldsskólarnir á svæðinu, Verkmenntaskóli Austurlands og
Menntaskólinn á Egilsstöðum, hafa
tekið virkan þátt í verkefninu og unnið
að þróun þess. Það er óhætt að segja að
afleiðing þessa verkefnis er að samstarf
hafi aukist á milli stofnana, boðleiðir
styst og úrræðum fjölgað.

Hvað var og er ABG verkefnið?
Tilraunaverkefnið Aðstoð við börn og
ungmenni með geðrænan vanda á Austurlandi (skammstafað ABG) var sett á
laggirnir 1. janúar 2008 en liggur nú í
dvala þar til verkefnisstjóri fæst austur
til þess að leiða það áfram. Forsaga þess
er sú að þær stofnanir á Austurlandi sem
sinna börnum og ungmennum ákváðu
árið 2007 að gera samstarfssamning sín
á milli með það að markmiði að auka,
bæta og samþætta þjónustu fyrir börn og
ungmenni sem glíma við hegðunar- eða
tilfinningavanda. Upphaflega stóð til að
vinna að þessu markmiði eingöngu með
auknu samstarfi stofnana en þegar Heilbrigðisráðuneytið kom inn í myndina og
lagði til aukið fjármagn var ákveðið að
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA)
myndi ráða sálfræðing sem jafnframt
yrði verkefnisstjóri ABG. Í upphafi var
ABG verkefnið hugsað sem tímabundið tilraunaverkefni til þriggja ára og var
2010 áætlað lokaár þess. Um mitt sumar
2010 var því gerð úttekt á verkefninu til
að leggja mat á hvernig til hefði tekist
og hvort vilji væri til þess að halda því
áfram. Kallað var eftir skriflegri umsögn
frá öllum þeim stofnunum sem komu
að því og beðið um afdráttarlausa af-

Orri Smárason sálfræðingur

stöðu um hvort ætti að biðja um áframhaldandi fjármagn frá ráðuneytinu eða
leggja verkefnið niður. Einnig var gerð
þjónustukönnun þar sem afstaða þeirra
foreldra og barna sem nýtt höfðu þjónustu ABG verkefnisins var könnuð með
spurningalistum. Það var samdóma álit
allra stofnananna sem komu að verkefninu að það ætti að halda því áfram
og niðurstöður þjónustukönnunar voru
einnig mjög jákvæðar. Síðan 2010 hefur verið gert ráð fyrir ABG verkefninu
í fjárlögum í kjölfar úttektar á því. Orri
Smárason sálfræðingur var síðast verkefnisstjóri ABG-verkefnisins en þar
sem hann fór í ársleyfi á síðasta ári hefur
engin starfsmaður á vegum HSA sinnt
verkefninu þar sem ekki tókst að ráða
sálfræðing í stöðu Orra. Vonir standa
til að úr rætist í haust en á meðan liggur
verkefnið eins og áður sagði í dvala og
er það miður þar sem þörfin fyrir það er
mjög mikil. Austurland fékk Orra til að
veita smá innsýn í verkefnið.

Árangurinn óvtíræður
Hvaða árangur má helst telja af verkefni
eins og ABG?
„Það er mjög mikilvægt að verkefnið
haldi áfram því það stuðlar ótvírætt að
bættu geðheilbrigði og vellíðan framhaldsskólanemenda með fjölbreyttum
hætti. Í aðalatriðum má skipta þjónustunni í fjóra meginhluta: Í fyrsta lagi með
því að auka samstarf þeirra stofnana sem
sinna ungmennum í vanda á svæðinu
og stytta þar boðleiðir og auðvelda samskipti. Í öðru lagi með því að bjóða upp á
viðtalsmeðferð hjá sálfræðingi og í þriðja
lagi með því að bjóða upp á námskeið og
fræðslu. Í fjórða lagi geta framhaldsskólarnir vísað nemendum til sálfræðimats
ef grunur er um einbeitingarvanda eða
námsörðugleika,“ segir Orri en hann
segir að það hafi komið mjög fljótt í ljós,
eftir að verkefnið byrjaði að þörf fyrir
sálfræðiþjónustu var afar mikil og mun

Börn og kvíði

Nokkur orð um kvíða

Öll börn verða kvíðin á einhverjum
tímapunkti í lífinu og er það oftast
eðlilegt með tilliti til þroska þeirra. Til
dæmis hræðast smábörn aðskilnað við
móður sína á sama tíma og þau verða
hrædd við ókunnuga eða mannfælin
eins og það er oft kallað. Nokkrum árum
síðar verða börn gjarnan myrkfælin og
sum ung börn ímynda sér skrímsli undir
rúminu og innbrotsþjófa við útidyrnar.
Á unglingsárunum verða börn oft mjög
feimin og meðvituð um sjálf sig. Þessi
hræðsla eða fælni er yfirleitt hluti af
eðlilegu þroskaferli barns og er þá um
tímabil að ræða sem börnin vaxa frá.
Kvíði er eðlileg tilfinning sem allir fá
og hann er alls ekki alltaf slæmur. Kvíði
er mikilvægur fyrir okkur til að komast
af, vera örugg og standa okkur betur.
Kvíði veldur því að við forðum okkur
úr hættulegum aðstæðum, til dæmis
ef bíll er að fara að keyra á okkur. Kvíði
getur einnig gagnast okkur í próflestri:
ef við erum hrædd um að standa okkur
ekki nógu vel er líklegra að við lesum og
undirbúum okkur.

Við þurfum aðeins að passa okkur þegar við tölum um kvíða. Það er nefnilega mikilvægt að aðgreina heiti á tilfinningu frá heiti á flokki geðraskna. Í daglegu tali, held ég,
notum við flest orðið “kvíði” yfir hvort tveggja sem ég held að sé ekki sérlega hjálplegt.
Kvíði sem tilfinning er nefnilega eðlilegur og óhjákvæmilegur hluti af því að vera til,
þó hann geti vissulega verið óþægilegur. Þegar mikið liggur við og stefnan er tekin inn
í aðstæður þar sem lífi, heilsu, sjálfsmynd eða vellíðan okkar er ógnað er gott og eðlilegt
að þetta viðvörunarkerfi heilans fari í gang. Við lærum þá betur fyrir prófið, undirbúum
okkur betur fyrir starfsviðtalið, ræðuna tónleikana eða leikritið. Þennan kvíða viljum við
því ekki endilega losna við. Hann er til merkis um að við viljum standa okkur vel og að
það skipti okkur einhverju málið að útkoman (úr prófinu, ræðunni, leikritinu...) sé góð.
Kvíðaraskanir eru annað mál. Þær koma til þegar þessi eðlilega og yfirleitt hjálplega
tilfinning fer að láta á sér kræla án þess að tilefni sé til eða í mun meira mæli en tilefni er
til. Mörkin liggja hér: Þegar tilfinningin kvíði er orðin hamlandi fyrir einstakling, farin að
skerða lífgsæði og lífsgleði hjá viðkomandi, þá er líklega til staðar kvíðaröskun.
Kvíðaraskanir eru algengastar allra geðraskana, bæði hjá börnum og fullorðnum,
og virðist tíðni þeirra enn fara vaxandi. Líkja má kvíðaröskun við bilaðan reykskynjara.
Reykskynjari á að nema reyk og vara okkur við honum. Oft þegar það er reykur til staðar
þá er eldur til staðar. Og eldur er hættulegur og það er mikilvægt að bregðast við
honum. Í heila okkar allra er líka ákveðin mekanismi sem skimar í sífellu eftir hættu. Ef
hann finnur eitthvað sem hann telur ógna okkur kveikir hann á svokölluðu baráttu- og
flóttaviðbragði, lífeðlisfræðilegu viðbragði sem ætlað er að gera okkur betur í stakk
búin til að takast á við hættulegar aðstæður. Þetta baráttu- og flóttaviðbragð köllum
við í daglegu tali kvíða. Reykskynjarinn heima mér er örlítið vanstilltur og fer stundum
að pípa þegar ég er að steikja hamborgara eða rista brauð. Það er enginn raunveruleg
hætta á ferðum, enginn eldur, en hann fer samt af stað. Það sama gerist í kvíðaröskunum. Viðvörunarkerfið okkar fer af stað og kveikir á kvíðaviðbrögðunum þó svo að
hættan sé ekki í raun til staðar. Reykskynjarinn er vanstilltur.
Sem betur fer höfum við í dag meðferðarúrræði sem hjálpa okkur að stilla reykskynjarann. Þar ber helst að nefna hugræna atferlismeðferð sem hefur mestan rannsóknarstuðning við meðhöndlun kvíðaraskana. Samkvæmt klínískum leiðbeiningum
frá Landlæknisembættinu á hugræn atferlismeðferð að vera fyrsti kostur þegar kemur
að meðferð við kvíðaröskunum. Samkvæmt klínískum rannsóknum skilar sálfæðrileg
meðferð, og þá sérstaklega hugræn atferlismeðferð, betri árangri við meðhöndlun kvíða
en bestu lyfin á markaðnum.
Því miður er sálfræðimeðferð alls ekki nógu aðgengileg á Íslandi og því er nánast
ómögulegt að heilbrigðiskerfið geti starfað eftir leiðbeiningum landlæknis og í samræmi
við bestu vísandalegu þekkingu á þessu sviði. En það er efni í annan og lengri pistil.

meiri en einn sálfræðingur gat annað
með góðu móti. Það myndaðist langur
biðlisti eftir viðtalsmeðferð strax á fyrstu
mánuðum ABG og hélta hann áfram að
vaxa allan starfstíma þess. Álagið hafi
þó dreifst eftir að tilvísanaferlinu í verkefninu var breytt og fleiri úrræði koma
til greina en einstaklingsviðtöl hjá sálfræðingi. Til dæmis má nefna hópmeðferðarúrræði, viðtöl við skólahjúkrunarfræðing eða lækni, greining á vegum
Skólaskrifstofu, viðtöl hjá félagsráðgjafa.
„Það er því ekki sjálfgefið að tilvísun til
ABG sé tilvísun í viðtalsmeðferð hjá sálfræðingi eins og það var í upphafi verkefnisins en það er þó enn það úrræði sem
inntökuteymið notaði mest áður en verkefnið lagðist í dvala.“

Allir framhaldsskólar ættu að
huga að verkefnum eins og ABG
Orri segir ABG-verkefnið á Austurlandi
hafa sannað gildi sitt svo um muni.
„ABG verkefnið sýndi með mjög skýrum hætti fram á þörfina fyrir aukna
geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og
ungmenni á Austurlandi. Strax í upphafi
verkefnisins myndast langur biðlisti eftir sálfræðimeðferð,“ segir Orri en hann
segir biðlista eftir sálfræðimati fyrir
framhaldsskólanema hafa myndast og
að hópúrræði eins og HAM námskeið
og Klókir krakkar hafi oftar en ekki verið fullsetin. Í dag komi raunar ekkert í
stað þessa brýna forvarnaverkefnis, þó
frábært starfsfólk félagþjónustunnar og

Skólaskrifstofu Austurlands geri hvað
þeir geta til að brúa bilið þar til verkefnið kemst aftur í gang. “Ég veit að
þar er kappskostað að gera sem best og
halda sem mestu samstarfi hvort sem er
undir formerkjum ABG eða einhvers
annars og á meðan ég starfaði að verkefninu fann ég fyrir mikilli meðvitund
um ábyrgðina hjá öllum sem starfa að
þessum málum. En sem fyrr segir er
álagið á flestum þessum stöðum ansi
mikið og að mínu mati er þörf fyrir
meiri þjónustu en í boði er.” Orri hefur í
dag snúið sér alfarið að rekstri eigin sálfræðiþjónustu og mun ekki snúa aftur
til að starfa að verkefninu eða hjá HSA.

Flókin málaflokkur þarf styrka
forstöðu

Leik- og grunnskólar, sérfræðiþjónusta
skóla og félagsþjónustur eru reknar af
sveitarfélögum á meðan ríkið rekur
framhaldsskóla,
heilsugæslustöðvar,
BUGL og Greiningarstöð. Án svona
samtenginarverkefna er viss hætta á því
á landsbyggðinni að til verði margar
litlar stofnanir sem sinna fyrst og fremst
sínum afmörkuðu verkefnum og þá getur skipt málið að verkefni eins og ABG
tengi aðilana saman," segir Orri. Hann
segir ABG verkefninu ætlað að draga
úr þeirri hættu að einingarnar sem fást
við vandann einangrist eða kikni undir
álaginu þar sem hver og ein þeirra á yfirleitt fullt í fangi með að sinna sínum
skjólstæðingum. „Með því að vinna
saman er unnt að sinna fjölbreyttari
verkefnum, auka áherslu á forvarnir og
fjölga töluvert þeim úrræðum sem skólar geta vísað til á sínum eigin heimavelli. Það sem áunnist hefur með ABG
verkefninu má þakka samstarfi stofnana sem saman gátu fjölgað úrræðum
og bætt þjónustu í þessum málaflokki á
sínu starfssvæði.“

„Ég vona innilega að það finnist bráðlega sálfræðingur sem er tilbúinn til
að leiða verkefnið áfram, því þetta er
gríðarlega mikilvægt verkefni. Geðheilbrigðismál barna og ungmenna er
flókinn málaflokkur ekki síst vegna þess
að forræði hans er á margra höndum.

færi í úrvali

Milwaukee verk

ÞINN HAGUR
Í BÍLAVARAHLUTUM
471-2299 - email: austur@ab.is
Fagradalsbraut 25 Egilsstöðum

Opnunartímar:
Mán.-fös. 08:00-18:00
Lau. 10:00-14:00

rvali

Bílavarahlutir í ú

Led ljósabar í öllum stærðum og gerðum

Nýtt á Íslandi

3ja ára ábyrgð á öllum nýjum Bobcat vélum

Við erum stoltir af nýjasta
meðlimi fjölskyldunnar.
Vinnuvélar tækjamiðlun ehf. hefur tekið við umboðinu fyrir Bobcat.
Í tilefni þess eru öll ný Bobcat tæki á tilboði til loka október.

Vinnuvélar– tækjamiðlun ehf // Kistumel 2 // 116 Reykjavík // Sími 480 0444 // vinnuvelar@vinnuvelar.is // www.vinnuvelar.is
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Opnari umræða um geðræna heilsu
Á

síðasta ári varð sprenging
í opinni umræðu um geðvanda á Íslandi, meðal annars
vegna átaksins #égerekkitabú en austfirðingurinn Tara Ösp Tjörvadóttir var
ein af aðstandendum þess. Hún hafði
glímt við þunglyndi í rúman áratug
þegar hún leitaði sér loks hjálpar og
hefur með aðstoð lyfja verið í stöðugum bata frá árinu 2014. Tara hefur sagt
sögu sína víða á árinu, m.a. í Pressunni,
hjá Fréttatímanum og í Austurglugganum og því ekki sérstök ástæða til
að fara yfir hana á þessum vettvangi
þó hin aukna umræða sé tilefni þess
að við veitum geðheilbrigðismálunum
sérstakan gaum í Austurlandi dagsins.
Að mörgu leyti má segja að flóðbylgja
frásagna af þessum leynda vanda fjölmargra einstaklinga hafi skollið á,
með ófyrirséðum afleiðingum, en þó
má segja að hin opna umræða hafi
dregið úr fordómum með áþreifanlegum hætti. Þegar fordómarnir minnka
lækkar þröskuldurinn fyrir hvern og
einn til þess að viðurkenna fyrir öðrum að „maður geti átt í vandræðum“
með geðið í sér. Það fjúki upp og falli,
hjá venjulegu fólki, og á því séu eðlilegar skýringar. Þær geta átt sér orsakir
í líffræðilegum ferlum, lífefnafræðilegum eða álagstengdum aðstæðum. Svo
hefur vísast alltaf verið en þó virðist
mörg lífstílstengd fyrirbrigði auka tíðni
þessara kvilla; hraði samfélagsins og
kröfur um útlit eða frammistöðu geti
gert fólki virkilega erfitt fyrir. Sjálfsmynd okkar getur verið að veði við
minnsta tilefni, og á fólki standa spjótin
úr all mörgum og ósýnilegum áttum.

Geðrækt jafn nauðsynleg líkamsræktinni
Vissulega getur innsýn í aðstæður og
líðan þeirra sem takast á við sjúkdóma
og sveiflur hjálpað okkur sem samfélagi að setja okkur hvert í annars spor.
Það getur gefið okkur kraft og kjark að
opna okkur á opinberum vettvangi um
eigin bresti eða líðan, sér í lagi því viðbrögðin fela það oft í sér að fólk veitir
okkur stuðning í kjölfarið, með hlýjum orðum eða hvatningu. Einn þáttur
þess að okkur finnst geðheilbrigði fara
hrakandi er álagið á öllum sviðum
mannlífsins; aukinn sýnileiki og breytt
form samskipta er eitthvað sem við
eigum eftir að venjast og aðlaga okkur
að sem manneskjur. Börn og unglingar
lifa tíma sem ekki er saman að jafna
við nokkurn annan, og því varla á færi
foreldra eða skólakerfis að leiða þau í
gegnum þetta landslag nema eftir „tilgátukenningum“ um hvað beri að varast. En um leið verða foreldrar og forráðafólk að huga að sér sjálfu; hversu
oft horfir barnið eða unglingurinn ekki
uppá foreldrana límda við tölvuskjái,
sjónvörp og síma, og nær engu sambandi?
Öll verðum við að huga að því að
„búa í núinu“ og í allri vinnu með eigið
sjálf og stjórn á geði er það einhverskonar frumforsenda þess að geta byrjað
að staðsetja sig. Ýmsar aðferðir eru til
og njóta vinsælda, námskeið eru haldin
og fólk lærir aðferðir við að draga úr

Litið til baka
Tara Ösp Tjörvadóttir
Eftir opinberun á sögunni minni og allt sem fylgdi í kjölfar þess að þá fyrst og
fremst fann ég einhverja nýja tengingu við umheiminn. Það var ótrúlega fallegur
sá meðbyr sem ég fékk, þessa staðfestingu á að geðsjúkdómar væru ekkert til að
skammast sín fyrir. Fólk sem ég þekkti ekki eða lítið hafði samband við mig og
treysti mér fyrir sögum sínum og við tengdumst á einhverju nýju leveli. Auk þess
var gríðarlegur léttir að vera ekki lengur í feluleik, þrátt fyrir að vera orðin ansi góð
í honum.
Það tekur marga persónulega sigra eins og minn til að gera alvöru breytingar og ﬁnn ég
mikla aukningu á því að fólk opni sig með allskonar eðlilega hluti sem hafa alltaf verið
“tabú”. Þegar maður sér í kringum sig fólk í sömu aðstæðum og maður sjálfur, sem er að
opna sig og er tekið vel að þá ﬁnnur maður öryggi og hvatningu til að gera það sjálfur.
Samfélagið hefur opnast gríðarlega nýverið og við erum að átta okkur á að við erum bara
ein stór fjölskylda, við getum treyst hvor öðru og þurfum að hjálpast að. Samkennd er
orðin miklu sýnilegri og fólk er metið meir á lífssigrum sínum heldur en hvernig allt lítur út
á yﬁrborðinu.
Auðvitað á marga sigra eftir í geðheilbrigðisþjónustunni sjálfri og tala nú ekki um á Austurlandi, en mikil aukning er í þessari fyrstu hjálp, sem er jú að tala um líðan sína við vini
eða vandamenn. Við lifum líka á tímum samfélagsmiðla þar sem það tekur oft ekki nema
að senda eitt #égerekkitabú út í umheiminn til að losa sig við byrðina. Það er allt í lagi að
vera þunglyndur og það er mikilvægt að við sem þjáumst af geðsjúkdómum hættum
aldrei að tala um þá. Við verðum að standa saman og fræða samfélagið um geðsjúkdóma
svo fólk loki þá ekki inní skáp heldur fari og leiti sér hjálpar.
baráttukveðjur, Tara.
TEDxReykjavik fyrirlestur Töru um áhrif samfélagsmiðla á andlega heilsu má finna á
youtube : https://www.youtube.com/watch?v=1jWR6IOev84

streitu, losna undan kvíða, takast á við
þungar hugsanir, opna sig um vandamálin. Núvitund, jóga, hugleiðsla,
kirkjustarf, 12 sporin í ýmsum myndun, kórsöngur, eða bara sundferðir,
göngutúrar eða skokk-hópar. Allt er
þetta liðir í að losa um spennu, dvelja

í núinu, skoða líf sitt og íhuga vegferð
sína. Það er vel. Við þurfum öll að gera
eitthvað fyrir okkur sjálf og við erum
ekki öll eins, svo það er ansi margt sem
þarf að vera í boði til að allir finni eitthvað við sitt hæfi. Ert þú búin að finna
þína leið til geðræktar? Hún er til!

Stoðþjónustan á landsbyggðinni
skiptir gríðarlegu máli

S

elma Klemensdóttir iðjuþjálfi
er mikil áhugamanneskja um
bætta þjónustu á geðsviði
heilsugæslunnar og starfar að mörgu
leyti í takt við hugmyndafræði
Hugarafls sem staðsett er í Reykjavík.
„Því miður höfum við ekki fengið fjármagn til að halda úti starfsemi sem
er jafn opin og sjálfsagt virkniúrræði
og Hugarafl er, þar sem fer fram frá-

bært starf,“ segir Selma en hún segir
að tilvísanir frá ýmsum fagstéttum
innan HSA til sín breyti viðhorfi skjólstæðinganna til þess hvernig iðjuþjálfun geti mætt þörfum fólks fyrir
eftirfylgni. Hún finnur það sérstaklega
þegar fólk kemur aftur að sunnan eða
frá Akureyri, eftir innlögn á geðdeildir, að það er afskaplega mikil þörf fyrir
eftirfylgni til þess að viðhalda batan-

um. Í raun sé ekki nægilega skýrt almennt hjá fagfólkinu sjálfu hvað sé í
boði á hinum stöðunum á svæðinu og
því sé málþingið á laugardaginn mikilvægur þáttur í því að kynna innan
svæðisins, bæði fyrir skjólstæðingum,
aðstandendum og fagfólkinu sjálfu,
hvað sé í boði.
„Við höfum ekki tölfræðina til staðar sem segir okkur eitthvað nákvæmt

um umfang vandans á Austurlandi,“
segir Selma Klemensdóttir iðjuþjálfi og
einn skipuleggjanda málþingsins. „En
við fáum meiri yfirsýn eftir því sem
aðilar eru fleiri sem sinna hópnum og
eiga í góðum samskiptum um umfang
vandamálanna. Málþing eins og þetta
eru liður í því að tengja alla þá sem
koma að þessum málum, áhugafólk,
skjólstæðinga og fagfólk.“

Hópur aukinna lífsgæða – HAL –
samanstendur af hjúkrunarfræðingi,
ljósmóður, iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara og er um teymi að ræða sem gerir
sitt besta til að vinna eftir nútímalegri
hugmyndafræði um geðheilbrigði
fyrir fólk sem vantar virkni-úrræði,
skipulagshjálp eða er að takast á við
ýmis vandamál sem tengjast athöfnum daglegs lífs.
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Ríkið á að ráða því hvar
þjónustan er veitt
Þriðjungur allrar heilbrigðisþjónustu á rót sína í geðrænum vanda

P

étur
Heimisson
framkvæmdastjóri lækninga á Heilbrigðisstofnun Austurlands segir að almennt sé áætlað að rúm 30% af
allri heilbrigðisþjónustu sé að einhverju
leyti geðheilbrigðisþjónusta eða eigi rót
í geðrænum vanda. Því sé gríðarlega
nauðsynlegt að geðheilbrigðisþjónusta
sé skilgreind sem partur af grunnþjónustu, eins og áætlanir heilbrigðisráðuneytisins standi til að verði. Hann
fagnar því að verið sé að efla sálfræðiþjónustu á grunnsviði heilsugæslunnar,
líkt og fjárlög ársins fólu í sér. Nægilegt fjármagn verði þó að fylgja á heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni til að
sinna henni en erfitt sé að ráða fólk í
50% vinnu eins og fjárveitingin til HSA
í ár fól í sér. Pétur segir jafnframt þörf
á að endurhugsa fjármögnun sérfræðiþjónustu á landsbyggðinni til dæmis
með þáttöku sjúkratrygginga í að flytja
læknana austur, en ekki fjölda sjúklinga
til Reykjavíkur eða Akureyrar. Margir
séu ekki andlega færir um slík ferðalög
eða fyllist kvíða við tilhugsunina um
slíkt rót. Geðheilbrigðisþjónusta verði
einnig að sinna hjá heilbrigðisstofnunum utan Reykjavíkur og Akureyrar.

Ríkið er kaupandinn
Að mati Péturs Heimissonar framkvæmdastjóra lækninga á Heilbrigðisstofnun Austurlands þarf róttækan
uppskurð á því hvernig sérfræðiþjónusta á landsbyggðinni eru hugsuð og
framkvæmd. „Það skýtur skökku við
að notandinn, ríkið sjálft, geti ekki stýrt
því hvar varan er afhent. Þetta er nefnilega þannig að við, fólkið í landinu,
erum kaupendur ýmiskonar þjónustu
á geðsviði í gegnum ríkið og þó er
skrítið að afhending þjónustunnar geti
bara farið fram á einum stað. Það má
alveg einfalda mál sitt og segja að allir
geðlæknar á landinu séu með stofu við
Laugaveginn, en það gengur ekki upp
að öll þjónusta fari þar fram líka með

3-4 heimsóknir
geðlækna á ári

mynd: austurfrett.is/Gunnar

Reglulegar heimsóknir geðlækna á
Austurlandi eru 3 til 4 á ársgrundvelli
samkvæmt heimildum Austurlands en
þær eru ekki reglulegar eða ákveðnar
af HSA heldur læknunum sjálfum.Hluti
vandans er að mati Péturs, sá að ekki
er greitt fyrir ferðir geðlækna á starfstöðvar heilsugæslu á landsbyggðinni.

tilheyrandi kostnaði og flækjustigi fyrir
notendur þjónustunnar.“
Pétur hefur áður vakið máls á því
að hlutur Sjúkratrygginga Ríkisins sé
aðeins skilgreindur í eina átt, að notendum þjónustunnar og feli í sér tvær
ferðir á ári þangað sem þjónustan er
veitt. Miklu skynsamlegra væri að miða
kerfið að því að greiða götu geðlækna
til þess að veita þjónustuna í grennd við
skjólstæðingana sem þurfa á þjónustunni að halda. „Ef ég er að kaupa vörubílshlass af möl í húsgrunninn minn og
panta það hjá BM Vallá, þá er eðlilegt
að ég vilji fá það afhent á Egilsstöðum
en ekki í Reykjavík. Það er óskiljanlegt
að sömu lögmál geti ekki átt við í kaupum á þjónustu frá læknum og skekkir
myndina af því hverjir eru notendur
þjónustunnar. Það verða kannski til
áskrifendur af þjónustunni þar sem
nálægðin er, fólk sem hefur aðgengi og
mætir reglulega til síns læknis en nýtir
ekki önnur eftirfylgniúrræði til bata eða
venjuleg viðtöl hjá heimilislækni. Svo
er hér á landsbyggðinni fólk sem skortir verulega sérfræðiþjónustuna sjálfa,
þó það sæki ef til vill önnur úrræði, á
vegum StarfA eða annarra úrræða sem
bjóða uppá eftirfylgd og stuðning.“

Miklar framfarir á síðustu
áratugum
Stór hluti þeirra miklu framfara sem
hafa orðið á síðustu áratugum, á sviði

geðþjónustunnar sem heilbrigðiskerfið
býður uppá, er ekki síst falið í því að
miklu betra samstarf er á milli ólíkra
greina og nálgunar fjölbreyttari hóps
heilbrigðisstarfsfólks að vandanum, að
sögn Péturs Heimissonar. „Við byggjum
ekki alla okkar þekkingu eða aðferðir á
lyfjameðferð eða viðtalsmeðferðum,
heldur höfum við fjölbreyttari úrræði
til að vísa til. Það hefur verið farið að
beita öðrum aðferðum, til dæmis þau
sem iðjuþjálfar aðstoða fólk með sem
varða markmiðasetningu og skipulag

daglegs lífs.“

Of margir á örorku
Það er nokkuð um umræðuna í heilbrigðisgeiranum í dag um fjölda þeirra
sem fara á örorku að sögn Péturs og
undirliggjandi í því að nokkrum hluta
geðrænn vandi. Tölfræðin um þau mál
sé kannski ekki aðalmálið heldur meðvitundin um að víðfeðmt stoðkerfi sem
mætir sjúklingum á breiðum grundvelli.
„Aðstoð við athafnir daglegs lífs getur
verið úrslitaatriði í því að koma í veg

fyrir að hlutirnir þróist þannig að það
endi í örorku. Það er engin sem í raun
og veru vill komast á örorku og hægt að
komast hjá því með öflugara stoðkerfi
að svo margir sem raun ber vitni endi á
þeim stað að vera metnir þannig að um
varanlega örorku sé að ræða. Sumt fólk
býr alltof lengi við tortímandi aðstæður,
langvarandi einsemd, kvíða, félagsfælni
og svo framvegis. Þessum vanda eigum
við að geta mætt fyrr með fjölbreyttum
ráðum, með aðstoð sálfræðinga, iðjuþjálfa og fagfólks af öllum sviðum.

Að klífa Snæfellið í kafaldsbyl?

Frásögn af því að lifa með geðsjúkdómi - eftir Ingunni Bylgju Einarsdóttur

A

ð þjást af þunglyndi eða geðröskun er eins og að vera
stanslaust með verki. Þeir
sem hafa upplifað flensu, fótbrot eða
bruna vita hvernig tilfinningin er og
er þá gripið til ráðstafana til þess að
láta sjúklingnum líða sem best í formi
verkjameðferðar sem fæst tiltölulega
auðveldlega með verkjalyfjum. Ekki
þykir ástæða til að láta fólk líða kvalir
að ósekju. Því er með ólíkindum að
fjöldinn allur af einstaklingum sem
þjást af stöðugum andlegum verkjum er látið nánast afskipta- og meðferðalaust og fjárveitingar til geðheilbrigðismála fara stöðugt lækkandi
á landsvísu þegar þau ættu að fara
hækkandi. Rannsóknir sýna að þar
sem er góð og aðgengileg heilbrigðisþjónusta er lýðheilsa og hagvöxtur
betri. Það gengur eitthvað illa að
skilja það í stjórnsýslunni á Íslandi
sem ár eftir ár heggur í framlög til
geðheilbrigðismála og skilur eftir
stórann hóp þegna eftir úrræða og
eftirlitslaust. Tíð ferðalög til að sækja
sér aðstoð við ólæknandi ástandi og
tíminn hjá geðlækni er gríðarlega dýr.
Það er ekki auðvelt fyrir einstaklinga
sem eru tekjulágir og því brennur við
að sá þjóðfélagshópur veigrar sér við
að sækja sér aðstoð. Einnig er biðtími

langur og erfitt að komast að hjá þeim
fáu sérfræðingum sem starfa innan
geirans. Þegar ég bjó í Slóveníu og
þurfti að fá lyfseðil þá beið ég í 40
mínútur og þjónustan var ókeypis.
Krakkar, það er í Austur-Evrópu og
við sem reynum að státa okkur af einhverju frábæru Skandinavísku módeli
sem hefur aldrei náð landi hérna.

Einn daginn eins og
hvellsprungið dekk
Á útmánuðum greindist ég með geðhvörf og það var ekki fyrr en ég sat
eins og hvellsprungið dekk á fölgrænum stofnanastól á heilsugæslunni
og tilkynnti lækninum mínum að
það væri ekki hægt að bjóða samfélaginu og fjölskyldunni minni upp á
mig í þessu ástandi, að ég fékk viðeigandi meðferð. En hún fæst ekki
í heimahéraði, enginn peningur er
lagður í geðheilbrigðismál á Austurlandi og ekki úrræði fyrir sjúklinga
eins og mig.
„Ég sótti því mína aðstoð norður í
land og þrátt fyrir það erfiða skref og
fjarveru frá fjölskyldu, verð ég einlægt
ætíð þakklát því góða fagfólki sem tók
á móti mér á Akureyri og lappaði upp
á sjálfið mitt. Það gerðu þau í skugga
fjársveltis, gríðarlegrar undirmönnun-

ar og aðstöðuleysis sem er velferðarkerfinu til skammar. Þrátt fyrir það
sinnti starfsfólk vinnu sinni af alúð og
nærgætni sem ekki öllum er gefin“.
Tveir sálfræðingar hafa haft reglulega viðkomu á Austurlandi, annar á
Neskaupsstað og annar á Heilsugæslunni á Egilsstöðum. Það er hinsvegar ekki nóg fyrir þá sem ekki bara
þjást af þunglyndi og kvíða, heldur
alvarlegri geðröskunum á borð við
geðhvörf og geðklofa. Sálfræðingur
nefnilega getur ekki lagt til lyfjameðferðir sem eru nauðsynlegur þáttur
í að halda geðrænum sjúkdómum í
skefjum. Þessir sjúkdómar eru nefnilega líkamlegir. Þeir eiga uppruna
sinn í heilanum sem að einhverjum
ástæðum virkar ekki sem skildi og því
þarf að grípa til lyfja. Sálfræðingurinn
hefði aldrei geta greint mig og skrifað uppá háskammta flogaveikilyfin
sem jafna mig út og gera mig minna
geðveika. Hann hefur einfaldlega ekki
þekkinguna til og er því, þrátt fyrir að
vera allgjörlega nauðsynlegur, ekki
fullnægjandi meðferðarúrræði fyrir
heilann fjórðung.

Að temja hugann eins og að
klífa Snæfellið
Það er samt hluti meðferðar að temja

hugann, tileinka sér tækni til þess að
takast á við einfaldar daglegar athafnir sem verða eins og að klífa Snæfellið
berfættur í kafaldsbyl í janúarmánuði
ef maður notar þær ekki. Tækni sem
sálfræðingar og fleiri geta látið okkur
í té, en biluð heilastarfsemi er eitthvað
sem verður ekki löguð á hörkunni eða
með hugrænni atferlismeðferð. Eða
með göngu- og sundferðum. Eða með
því að hætta bara að hugsa um þetta
„vesen“ og gera eitthvað skemmtilegt.
Ef það væri að virka þá væri bara ekkert að mér og ég gæti troðið þessum
lyfjum á kaf í ruslatunnuna, haft samband við lyfjaframleiðandann og sagt
„Heyrðu, ég fór í gönguferð og sund
og læknaðist. Þið getið bara farið og
einbeitt ykkur að tennisolnbogum og
þvagsýrugigt. Bæ“. Sagði enginn geðsjúklingur, aldrei.

Óbilgjörn umræða um lyfjanotkun
Umræðan um að Íslendingar noti
of mikið af geðlyfjum er óbilgjörn.
Enginn myndi segja parkinsonsjúklingi að hætta bara að skjálfa eða fótbrotnum einstaklingi að harka bara af
sér. Þeir fá lyf til þess að hemja einkenni og verki og þykir hinn eðlilegasti hlutur. Hvers vegna er það ekki

jafn eðlilegt að hemja „verki“ geðsjúklinga?
Sem betur fer er heilsugæslan
á Egilsstöðum mönnuð frábærum
læknum og starfsfólki sem hafa á
undanförnum mánuðum gengið
langt út fyrir sitt verksvið til þess að
sjá til þess að sálin í mér standi sína
plikt. Í gengum áföll, bakslög og allskonar áhættusamar sjóferðir sem
furðulegi heilinn í mér fer í reglulega
hafa þau eftir fremsta megni troðið
mér í björgunarvesti og bát og reynt
að róa með mig í land. Ég þakka fyrir
það. Áfram batinn!
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Valdefling
fólksins
umbyltir
samfélaginu
Þ

egar ég bjó á Egilsstöðum í
upphafi tíunda áratugarins þá
fann ég það svo áþreifanlega
hvernig það er að vera ung, ómenntuð og valdalaus kona í heimi karla og
hafa ekkert um nokkurn skapaðan
hlut að segja,“ segir Guðrún Ágústa
Þórdísardóttir Pírati, rekstrarfræðingur og spunakona. „Það er þetta sem
mér finnst Píratar standa fyrir, það eru
engir kóngar í glímukeppni sem munu
leysa málin eða útdeila valdi svo að við
getum náð tökum á eigin lífi. Nú kemst
fólk ekki einu sinni í menntaskóla eftir
25 ára aldurinn og getur fest í fátækrargildrum bara fyrir einhverja hendingu
örlaganna. Ég get bara ekki hugsað til
þess ef að ég, sem var 28 ára 5 barna

móðir árið 1993, hefði ekki getað farið í nám, menntað mig og brotist út úr
því valdalitla afmarkaða hlutverki sem
ég var í vegna aldurs. Ekki að það hafi
verið slæmt líf að vera heimavinnandi,
sauma fötin á börnin, gera sultur, taka
slátur og því um líkt. En það var ekki
alltaf auðvelt að vera sjálfum sér nóg
heimavinnandi sjómannskona.“

Frá Vopnafirði til Egilsstaða
Guðrún Ágústa telur sig vel heima í
málefnum Austfirðinga enda bjó hún
eystra í ein þrettán ár áður en hún
settist að á Akureyri. „Ég kynntist fyrrverandi manninum mínum Jóhannesi
Hermannsyni, frá Fossárdal í Berufirði
þegar ég vann í fiski á Vopnafirði og

við settumst svo að á Egilsstöðum og
eignuðumst fljótlega tvo drengi og
byrjuðum að byggja okkur hús. Það
voru tímar óðaverðbólgu og við lentum á erfiðleikum eins og algengt var
á þeim árum og fluttum suður í smá
tíma en komum svo aftur austur, fyrst
á Stöðvarfjörð og svo aftur upp á Hérað. Ég eignaðist síðan yngri börnin
þrjú í einni beit á árunum 1989-1991
á meðan maðurinn minn fyrrverandi
var á frystitogara og tók einn frítúr á
ári, því það var þá eins og nú dýrt að
eiga mörg börn. Við byggðum síðan
í Koltröð á Egilsstöðum en þegar við
fluttum til Akureyrar fékk ég tækifæri
til að hefha nám að nýju og fór í VMA.“
Það má segja að það að ganga mennta-

Spennandi atvinnutækifæri
á Reyðarfirði
Rekstraraðili óskast í sjálfstæðan
verslunarrekstur
Skeljungur hf. auglýsir eftir aðila til að taka við rekstri
verslunar fyrirtækisins við bensínstöð Orkunnar á Reyðarfirði.
Um er að ræða sjálfstæðan rekstur og umsjón með
bensínstöð Orkunnar.
Hér er á ferðinni spennandi tækifæri fyrir traustan aðila sem
hefur áhuga á fjölbreyttu starfi í beinum samskiptum við
viðskiptavini. Reynsla af rekstri æskileg.
Nánari upplýsingar veitir
Logi L. Hilmarsson í síma 444 3000
eða á netfangið llh@skeljungur.is
www.skeljungur.is

veginn hafi skipt sköpum
fyrir Guðrúnu Ágústu en
árið 1996 hóf hún nám
við Rekstrardeild Háskólans á Akureyri og
lauk BS-prófi þaðan með
áherslu á gæðastjórnun
árið 1999. Uppúr aldamótum beindist áhuginn
að hugbúnaðargerð og
starfaði hún í því fagi
um skeið meðal annars sem
gæðastjóri, meðfram framhaldsnámi
í Tölvunarfræði. „Kannski má segja
að ég hafi komið inn í Pírata úr þeirri
átt, en um leið er svo margt sem að
við í Pírötum höfum um aðra þætti
mannlífsins að segja. Heilbrigðis- og
menntakerfið er okkur hugleikið og
réttlætismál af ýmsu tagi sem eiga
samhljóm með skoðunum manns.
Þar er grundvallaratriðið þetta beina
lýðræði og valdefling þeirra sem eiga
ekki rödd í samfélaginu. Við erum oft
spurð hvort við séum ekki með einhver
sérstök mál sem við viljum berjast fyrir
í þágu landsbyggðarinnar og mitt svar
er alveg skýrt í þeim efnum. Landsbyggðin þarf að valdeflast með öðrum
hætti en hefur verið, þar sem karllæg
sjónarmið og stórar lausnir hafa átt að
að bjarga byggðamálunum.“

Jafnræðisreglan grunnurinn
að landsbyggðarstefnunni
Þegar talið berst að málefnum landsbyggðarinnar er Guðrúnu Ágústu
niðri fyrir, því þar tali gerð flokks
eins og Pírata beint inní aðstæðurnar. „Í grunnstefnu Pírata er alveg ljóst
að jafnræði og jafnrétti eru gildi sem
eiga sérstaklega við um landsbyggðina.
Jafnræðisreglan á við um heilbrigðismálin, menntamálin og samgöngumálin. Það á að vera jafn auðvelt fyrir
þá sem búa úti á landi að sækja þessa
þjónustu og hún á að vera jafn góð fyrir alla landsmenn, sama hvar þeir búa
þó að sjálfsögðu muni aldrei vera hægt
að veita fullkomna þjónustu allstaðar.
Þetta snýst ekki bara um internetið
og ljósleiðara á hvern bæ, heldur það
að lífsgæði þeirra sem byggja landið
séu til jafns við þau sem íbúar þéttbýlis eða borgarinnar njóta. Það þarf
fjölskylduvænt umhverfi þar sem allar grunnstoðirnar virka og íbúarnir
hafa um það að segja hvernig samfélag
þeirra þróast.“ Guðrún Ágústa telur
að með auknu beinu lýðræði muni
áherslurnar, hvort sem er í samgöngueða menntamálum, eða varðandi uppbyggingu ferðaþjónustunnar, koma
frá grasrótinni en þingmenn og ráða-

menn þjóðarinnar séu þjónar þeirrar stefnumótunar. „Þær lausnir sem
hafa komið að ofan og almenningur
hefur engin áhrif á, þær virka ekki til
lengdar. Þetta þarf að byggjast upp
eins og í tengslaneti jafninga, þar sem
hugmyndirnar fæðast í grasrótinni og
dafna svo þar sem þær eru ræddar og
vaxa af því að þær þjóna hagsmunum
flestra, ekki bara flokkseigendanna.“

Spuninn ekki bara í pólítík
Guðrún Ágústa segist nú ekki mikill spunamanneskja þegar kemur að
pólítíkinni, hún aftur á móti spinni á
rokk og það sýni að Píratar séu fjölbreyttir að gerð en ekki eintómir tölvustrákar. Áhugamálin séu mörg utan
pólítíkurinnar, barnabörnin fjögur séu
að sjálfsögðu efst á lista en handavinnan er líka ofarlega á blaði. Árið 2009
skellti Guðrún Ágústa sér til Wallsend
í Englandi þar sem hún bjó í tvö ár og
lærði meðal annars að meðhöndla og
lita ull og spinna á rokk hjá þarlendum
handverkskonum. Hún telur handavinnuna líka fara vel saman við áhuga
á vísinda og fantasíuskáldskap enda
fátt betra til afslöppunar en að spinna á
rokkinn um leið og horft er á Star Trek
í sjónvarpinu. Hún spinnur úr íslenskri
ull eins og erkibóndakona, en prjóni
sokka og setji upp Linux-kerfi jöfnum
höndum; þá eiginleika þurfi til að samræma hefðir í íslenskum stjórnmálum.

íslensk hönnun . íslensk framleiðsla

FRÍR FLUTNINGUR
Hvert á land sem er *
* Flytjandi flytur vöruna á þá stöð
sem næst er viðskiptavini

Komdu í sýningarsali okkar og fáðu faglega þjónustu

og ráðgjöf innanhússarkitekta við val á Brúnás innréttingum
Ármúli 17a . Reykjavík . sími: 588 9933 . fax: 588 9940 | Miðás 9 . Egilsstaðir . sími: 470 1600 . fax: 471 1074 | www.brunas.is
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Listaverkið mitt

Bókarýni

Það sem við tölum um
þegar við tölum um Guð
Rob Bell
		

Fiskurinn tekinn inn
– Jens Garðar Helgason, Eskifirði

Þ

V

erkið „Fiskurinn tekinn
inn“ eftir Þránd Þórarinsson listmálara í Kaupmannahöfn skipar veglegan sess í
hópi margslunginna mynda listaverkasafns Jens Garðars Helgasonar.
„Þetta verk talar auðvitað til mín
vegna myndefnisins að einhverju
leyti, en ég hrífst líka af sögu listamannsins sem syndir gegn straumnum á sínum ferli. Hann er klassískur
og íhaldssamur ungur listamaður
sem hætti í skóla til að nema þennan endurreisnarstíl af norska listmálaranum Odd Nerdrum á sínum
tíma og starfaði þar sem lærlingur í
gamla Borgarbókasafninu í Reykjavík. Síðan þá hefur hann kannski
helst verið þekktur fyrir dystópískar
myndir af Reykjavík sem eru sambland af Reykjavík samtímans og
einhverri borg sem við höfum aldrei
litið augum. Hann setur svona sitt
mark á þær. Það er skemmtilegt við
þessa mynd, sem ég keypti af honum á vinnustofu hans eftir þarsíðustu einkasýningu hans á Íslandi, að
þarna eru svona áhrif af Gunnlaugi
Blöndal og Gunnlaugi Scheving
í þessum fiskum sem fljúga fyrir
framan sjómanninn að störfum.
Þannig verður hún um leið nokkuð draumkennd og rómantísk þó
hún sé að miðla lífsbaráttu hinna
vinnandi stétta og erfiði sjómennskunnar um leið,“ segir Jens Garðar

en hann átti nokkuð erfitt með að
velja verk til að miðla Austurlandi
að þessu sinni. Hann hefur mikið
dálæti á teikningum sem honum
hefur áskotnast eftir Halldór Pétursson teiknara, meðal annars vegna
bókarinnar Helgi skoðar heiminn,
en einnig standa Skólaljóðin honum
nærri með klassískum teikningum
Halldórs af þjóðskáldunum. Í safni
Jens Garðars má einnig finna nokkur klassískt verk Karólínu Eiríksdóttur, verk Sigurbjörns Jónssonar
og Kristjáns Guðmundssonar auk
fleiri verka, bæði eftir heimsþekkta
listamenn eins og Ólaf Elíasson og
Ragnar Kjartansson sem og eskfirska
listamanninn Odee sem margir

„

Þetta verk
talar auðvitað til mín vegna
myndefnisins að
einhverju leyti.

Austfirðingar þekkja. Jens Garðar
hefur staðið að nokkrum sýningum
listamanna í Dahlshúsi á Eskifirði en
hann er eigandi listrýmisins. Hann
skorar á Sigríði Dóru Sverrisdóttur
menningarmálafrömuð á Vopnafirði að deila með okkur listaverki af
veggjum sínum í næsta blaði.

að er nokkur fengur af þýðingu
Grétars Halldórs Gunnarssonar á bók bandaríska prestsins,
rithöfundurarins og fyrirlesarans Rob
Bell sem var á ferð á Íslandi á dögunum. Í tilefni af heimsókninni kom út
bók hans What We Talk About When
We Talk About God frá 2013.
Í upphafsköflum bókarinnar glímir
höfundur við að samræma guðshugtakið og sálrænar og andlegar víddir
mannsins að nútímavísindunum og
er það helsta keppikefli bókarinnar
þó farið sé nánar í boðskap og inntak
kristinnar trúar í síðari hluta bókarinnar. Bell gengur nokkuð langt í að
færa rök fyrir því að Guð búi í tóminu
á milli smæstu eininga efnisheimsins eins og þeim er lýst í kjarneðlisfræðinni og er það áhugaverð nálgun
fyrir marga sem hafa uppi spurningar
um inntak og eðli þessa hugtaks sem
margir leiða hugann enn frekar að
þegar haustar. Hún er því nokkuð
góð á náttborðið eða í vasa fróðleiksþyrstra fermingarbarna.
Kannski fá þeir sem harðast hafa
glímt við trúarefann einhver svör þar
sem ýmsar tilraunir eru gerðar til að
sætta eða samþætta sjónarhorn trúarbragða og mystíkur annars vegar en
raunvísinda, ekki síst eðlisfræði, hins
vegar. Bókin er ögrandi og hressandi
lesning bæði fyrir efasemdarfólk og
þau sem koma úr klassískri átt hefðbundins kristindóms, þar sem guðsmynd margra kann að vera ögrað

með nýrri nálgun sem kallast á við
vísindahyggju samtímans. Það sem
má þó segja að sé ferskast við bókina
er að í henni er víða varað við að reisa
eldveggi milli efnislegs og andlegs
heims, veraldlegra og trúarlegra sanninda eða vitsmunalegra og tilfinningalegra þátta í lífi okkar. Hún er holl til
að minna okkur á að við þurfum ekki
á öllum þeim skilrúmum að halda
sem mörgum okkar er svo eiginlegt
að reisa til að greina hið fallega frá
hinu ljóta, hið rétta frá hinu ranga, og
svo framvegis. Það er allt af einni rót
og það er lækningarót. Fyrst beisk í
munni og svo sæt sem hunang.

Ný Hobby hjólhýsi af öllum stærðum,
gerið betri kaup í heimabyggð
Hobby 560
Cfe Premium
Nýtt 2016 árgerð
Rafgeymir
2 tonna öxull
TFT skjár
Verð 4.690,000

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

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 eigCaterpillar
árg 2012 notuð
3480
2016
Mercedes
Benz
in valiNýir
hægt
að velja
lógó á sæti
og Sprinter
fleira.
Nýr 2015444E
árgerð•Lengd
7,44
mtr•150
hestafla
Verð519cdi
10,5 millj
+ vsk
tíma Verð 8,8 m.kr. + vsk
euro6
23 manna

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

Ford Blucamp River 22
Nýr árg. 2015 verð 10,9 m.kr.

Hobby Premium 70 Húsbíll

6 gíra• Hjónarúm í miðju afturí og annað niðurverð 10,5 m.kr. + vsk
setjanlegt með rafmagni úr lofti•Lúxusbíll
Verð 13,5 millj með virðisaukaskatti skráður

GetÚtvegum
útvegað
fyrirvara
hjólhýsi,
húsbíla,
allarmeð
gerðirstuttum
Húsbíla, hjólhýsa,
fólksbíla,
vörubíla,
vinnuvéla,
nýja Rafbíla
og Hybridrútur
bíla á góðu
verði.
vörubíla,
vinnuvélar,
og fólksbíla.
Chausson EXALTIS 6017 nýr árg 2015

Ný Ford
18 manna rúta
lengdTransit
6,99 mtr
Vandaður
bíll með flott eldhús, 2•Litað
einföld gler
Vel búinn•155
hestafla•Skíðabox
rúm afturí sem má breita í 1 stórt
Litur Silfur
metalick•USB og 220 volta
Niðurdraganlegt hjónarúm í lofti frammí,
innstungur
viðsæti,
sæti•Leiðsögukerfi
og margt
leður
stór Ískápur með sér fristihólfi,
loftkæling,
stór
geymsla
með
aðgengi
frá strax
fleira•Verð 5,9 millj + vsk•Til afgreiðslu
báðum hliðum. Verð 13,9 milljónir

Bóas Eðvaldsson s: 777-5007 // netfang: boas@b1.is
www.b1.is // www.facebook.com/boasb1.is
Hobby

Bluecamp

Challenger

www.ils.is

569 6900

08:00–16:00

Almennar íbúðir
Opið fyrir umsóknir
um stofnframlög
Auglýst er eftir umsóknum um stofnframlög
ríkisins til byggingar eða kaupa á almennum
íbúðum skv. lögum nr. 52/2016 og reglugerð
nr. 555/2016.

Markmið laga um almennar íbúðir er að bæta húsnæðisöryggi fjölskyldna og einstaklinga, sem eru undir tekju–
og eignamörkum við upphaf leigu, með því að auka aðgengi
að öruggu og viðeigandi leiguhúsnæði og stuðla að því að
húsnæðiskostnaður sé í samræmi við greiðslugetu leigjenda.
Stofnframlög eru veitt til byggingar og kaupa á almennum
íbúðum til að stuðla að því að í boði verði leiguíbúðir á viðráðanlegu verði fyrir þá sem þurfa á því að halda, þ.m.t. fyrir námsmenn,
ungt fólk, aldraða 0g fatlaða.
Við mat á umsóknum er lögð sérstök áhersla á eftirfarandi:
• Nýbyggingar og fjölgun leiguíbúða
• Íbúðir á svæðum þar sem þörf er fyrir leiguíbúðir
fyrir leigjendur undir tekju– og eignamörkum
Auk þess verður lögð áhersla á:
• Hagkvæmar aðferðir við íbúðabyggingar í því skyni
að lækka byggingarkostnað
• Skapandi og hugvitsamlegar lausnir og góða hönnun
• Íbúðir sem uppfylla þarfir íbúa á hverju svæði

Eftirtaldir aðilar geta sótt um stofnframlög:
a. Húsnæðissjálfseignarstofnanir

b. Sveitarfélög og lögaðilar í eigu þeirra

c. Lögaðilar sem störfuðu við gildistöku laga um almennar
íbúðir og uppfylltu skilyrði til að fá lán skv. 37. gr. laga um
húsnæðismál nr. 44/1998.
Fjárhæð til úthlutunar í stofnframlög ríkisins á árinu 2016
er að hámarki einn og hálfur milljarður kr. Stofnframlög
ríkisins nema 18% af stofnvirði almennrar íbúðar.
Nauðsynlegt er að sækja jafnframt um stofnframlag hjá
því sveitarfélagi þar sem viðkomandi íbúð er staðsett, og
er samþykki sveitarfélagsins eitt af skilyrðum fyrir veitingu
stofnframlags ríksins.
Umsóknum skal skila á rafrænu formi á heimsíðu sjóðsins.
Umsóknarferlið er tvískipt. Fyrri umsóknarfrestur er til og með
15. október 2016. Síðari fresturinn er til og með 30. nóvember
2016. Er þá til úthlutunar það sem óráðstafað er af fjárheimild
ársins. Í báðum tilvikum er 30 daga frestur til viðbótar til að
skila inn staðfestingu á samþykki sveitarfélags. Umsókn sem
berst eftir að umsóknarfrestur rennur út verður ekki tekin til
umfjöllunar.
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu
Íbúðalánasjóðs, www.ils.is.

• Íbúðir sem uppfylla mismunandi þarfir ólíkra hópa
• Að stuðla að fjölbreyttri samsetningu íbúa og félagslegri
blöndun

Fyrri umsóknarfrestur:
15. október 2016
Síðari umsóknarfrestur:
30. nóvember 2016
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Vísnaþáttur

matarumfjöllun

Í túninu heima
Síreksstaðir í Vopnafirði

Þ

að er ólíklegt að Síreksstaðir verði óvænt á vegi þínum,
en þangað er vert að láta leið
þína liggja. Jaðarinn er hin nýja miðja
sagði einhver, og einmitt þannig eru
Síreksstaðir í Vopnafirði. Miðja,
áhrifaríkur áfangastaður lengst útá
kanti, innst í Hofsárdalnum.
Oft verður maður vitni að því að
heimamenn standa á gati þegar gestir spyrja, “og hvað getum við gert hér
fyrir austan?” Möguleikunum hefur
heldur betur fjölgað síðustu misserin
og eitt af því sem Austfirðingar og
aðrir ættu ekki að láta fram hjá sér
fara er kvöldstund á veitingastaðnum
á Síreksstöðum. Það er svosem engin
ástæða til að láta kvöldstund nægja,
hví ekki að dvelja á staðnum í nótt
eða tvær, rannsaka nágrennið og njóta
þess að vera í sveitinni, já bara að vera.
Á Síreksstöðum búa metnaðarfullir ferðaþjónustubændur, Sigríður og Halldór, og nýverið opnuðu
þau veitingastað í tengslum við
gistiaðstöðuna á bænum. Þó þjónustan sé heimilisleg spillir ekki fyrir þjónamenntun Karenar dóttur
þeirra hjóna og ber staðurinn þess

greinilega merki. Veitngastaðurinn
á Síreksstöðum er heimilislegur og
undirstrikar fyrst og fremst þá unun
sem heimilisfólkið á bænum hefur af
starfseminni. Handverk af bænum
skreytir staðinn, umhverfið er notalegt og skemmtileg vinastemning
myndast milli ókunnugra gesta í litla
borðsalnum.
Heiðin og sveitin eru matarkistan sem Síreksstaðir leita í; lambið, fiskurinn, hreindýrið. Rifsberin
úr garðinum og haustlambið jarmar
í túnfætinum. Heimareykt nautatunga og heimagert hreindýrapaté í
forrétt. Eftirminnilega mjúkt kryddlegið lambakjöt í aðalrétt og skyrmús
í eftirrétt. Maturinn er góður og fallega borinn fram en það sem gerir
hann ómótstæðilegan er hvernig

Þ
einlægleiki og alúð gestgjafanna skín
í gegnum hvern rétt.
Síreksstaðir eru góður kostur fyrir smærri hópa en salurinn tekur 25
manns. Veitingastaðurinn er opinn
alla daga á sumrin og á veturna þegar
þér hentar, en þá er jú best að láta vita
af komu sinni með allavega tveggja
daga fyrirvara.
Nánari upplýsingar má finna á:
www.sireksstadir.is og á facebook.

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

að er mér töluverð áskorun að
setja saman vísnaþátt á móti
henni Arndísi Þorvaldsdóttur hér í
Austurlandinu. Hún þaulvön en
undirrituð alger nýgræðingur í vísnaþáttagerð. En hugurinn ber menn
hálfa leið. Hef ég hug á að draga fram
vísur héðan og þaðan og jafnvel láta
reyna á hvort eitthvað verður til í eigin ranni svona á milli þátta.
Víst er að margir geta sett saman
vísur svo vel sé og leynast þær gjarnan ofan í skúffu. Öðrum er fleygt á
lofti en sem betur fer eru margar settar á blað til birtingar. Bragi Björnsson frá Surtsstöðum í Jökulsárhlíð er
einn þeirra sem átti auðvelt með að
setja saman vísur þótt aðeins hluti
af kveðskap hans hafi birst á prenti
„enda lítt haldið honum á lofti“ segir í inngangsorðum í bókinni Agnir
sem kom út 1985.
Stundum þegar einn ég er
og ekkert kýs að heyra,
Þá er eins og þögnin mér
þylji vísu í eyra.

Agnir, bls. 6, 1985

Kraftur - Ending

Í þessari bók Braga eru eingöngu
ferskeytlur og er yrkisefnið af ýmsum toga. Þar er að finna bæði glettni
og grátt gaman. Á ég örugglega eftir að koma með margar stökur eftir
hann því bókin er mér hugleikin.

Sparneytni - Áreiðanleiki

Þegar þú komst menn þögnuðu
þorðu samt ekki að kvarta
en þegar þú fórst menn fögnuðu
flestir af öllu hjarta.

Agnir bls. 46, 1985
Það er kannski hægt að heimfæra
stöku Braga yfir á haustið. Sumir
kvíða því og þagna þegar það kemur enda myrkur og kuldi handan við
hornið en aðrir taka því fagnandi og
mega ekki vera að því að kvíða í önnum haustsins.

Rafstöðvar og ljósavélar

Vökvakranar fyrir skip og báta

Sigrún Björgvinsdóttir kveður:
Tvær haustvísur
Kemur haust með fangið fullt
af fæðu ef þú nennir.
Annars lendir allt í rusl
eða bara fennir.

Ástandsgreining
Titringsmæling
Laser afrétting
Balansering

Gríptu feginn gjafir þær
sem gefur haustið.
Hendur fullar hef ég dregið
heim í naustið.

Handan við ljóshraðann, 2012

Og náttúran sem skartað hefur
sínu fegursta eftir gott og hlýtt sumar
og haust, undirbýr veturinn.
Flaghnoðri

Fínlegur hnoðri mót fagnandi sól
fölbleiku krónuna teygir.
Mátt sinn að hausti hann moldinni fól
á mel, undir vetur sig beygir.

SSig 2015
Á meðan náttúran undirbýr sig
fyrir dvalann langa lifnar yfir stjórnmálunum. Fyrsta atrenna að kjósendum var gerð fimmtudagskvöldið
22. sept sl. Einn fyrirspyrjandinn,
Kári Stefánsson, kom með fyrirspurn um heilbrigðismál og sendi
ráðamönnum tóninn.
Beinn þar stóð með stálafés
staðfastur í trúnni.
Köldum vindi Kári blés
á karlana í brúnni.

Eftir ítarlegt svar frá Bjarna Ben.
um blómlegan þjóðarbúskap og digra
sjóði fékk Kári að koma aftur til að
atyrða þá ríkisstjórnarpilta ögn meir.
Hélt hann á míkrófóni sem hann
gleymdi af og til að hann ætti að tala
í, notaði þá hendina sem hélt á míkrófóninum til að leggja áherslu á orð sín
þannig að það dró af og til niður í
honum þegar hendin gekk til og frá.
Míkrafóninn mjög hann skók
meður orðaflóði.
“Nú girðið ykkur bara í brók
og brúkið þessa sjóði.”

Og enn brýndi Kári menn til
athafna í heilbrigðismálunum.
Þjóðin nú heimtar skuldaskil
skulið því engan pretta.
Ætlið þið herrar að hunskast til
að hlusta og laga þetta?

Eftir að hafa horft á þennan fyrsta
umræðuþátt þar sem margir sátu
fyrir svörum varð niðurstaðan hjá
mér þessi:
Fannst mér ég forystusauði þar sjá
svolítið hugsi og dulítið þreytta.
Ef Kári nú fengi að klóna þá
kannski hann hefði þá erfðabreytta.

SSig. sept 2016
Sigþrúður Sigurðardóttir
Brennistöðum

Rafalar

Elvis yrkir
E

lvis var í þungu skapi enda haust og
hann bæpólar, með eitthvað ellivæl
og heimsósómaþvaður. Kvartaði undan
gigtinni og hreytti út úr sér, þegar ég
reyndi að hressa hann við:

Adventure

Marás ehf.
Miðhraun 13 - 210 Garðabær
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is

Allt fyrir nýsmíðina
Allt fyrir sjávarútveginn

Þetta er sko ekkert líf
Allt er núna lúið.
Elíft skvaldur eintómt kíf
Ástarlífið búið.

Svo upp úr þurru snéri hann við blaðinu eins og bóndi sinn og gelti skælbrosandi
Þetta er hið ljúfasta líf
Lágdauða vælið flúið,
Þúsund söngvar, þögnin hlíf,
Þetta er ekki búið!

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

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

www.volundarhus.is

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

VH/16- 04

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.
34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
70 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²
með 9 m² yfirbyggðri verönd
kr. 1.699.900,- án fylgihluta.
kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og
byggingarnefndar teiknisetti.

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

Grunnmynd og nánari
upplýsingar á heimasíðu
volundarhus.is

kr. 189.900,- án fylgihluta
kr. 219.900,- m/fylgihlutum

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is

ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 299.900,- án fylgihluta
kr. 359.900,- m/fylgihlutum

Tæki til vetrarþjónustu

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Blaðinu er dreift í 5.500 eintökum á öll heimili
og fyrirtæki á Austurlandi. Blaðið er aðgengilegt
á PDF sniði á vefnum www.fotsport.is

Einfasa
kaffi
Álverið við Reyðarfjörð er knúið
áfram af virkjun sem er nógu afkastamikil til að sjá Kaupmannahöfn fyrir
rafmagni. En hér sit ég skammt frá,
suður í Berufirði, í rafmagnsleysi.
Áður en álverið var byggt var oft
rætt um „eitthvað annað“ og þá átt
við samansafn smærri eininga sem
gætu byggt upp fjölbreytt atvinnulíf og
menningu.
Það hefði kannski verið snjallt, með
allt þetta rafmagn, að klára líka að
byggja upp dreifikerfið á Austurlandi
og gefa öllum íbúum fjórðungsins
aðgang að þriggja fasa rafmagni. Það
hefði kannski haft í för með sér „eitthvað annað“.
Nú standa mál hinsvegar þannig
að dreifikerfið sem sér sveitunum hér í
fjórðungnum fyrir rafmagni er einfasa.
Einfasa rafmagn er mjög gott til þess að
hlusta á útvarpið og hella upp á kaffi og
kannski er það sem bíður þeirra sem
búa í sveit.
Raflínurnar hér í sveitinni voru
settar upp meðan sauðfjárrækt var í
blóma. Tímarnir breytast, sauðfénu
fækkar, en hvað tekur við? Er sveitin
kannski eingöngu ætluð til frumframleiðslu? Hér mega rollur bíta gras. Hér
mega kál og rófur gróa. Hér má draga
fisk úr sjó. En er það nóg?
Til þess að hægt sé að stunda fjölbreytta atvinnu í sveitum þá verður að
vera aðgangur að þriggja fasa rafmagni.
Allur iðnaður, lítill eða stór, krefst þess.
Það er ekki hægt að klóra sér í höfðinu á enn einni byggðaráðstefnunni
fyrr en búið er að koma þessu í lag. Eða
eru skilaboðin sú að framleiðslufyrirtæki eigi bara að vera í þéttbýli?
Ég spurði þingmenn og embættismenn hvað væri að frétta. Ég fékk svör
frá öllum flokkum nema Sjálfstæðisflokki. Ég fékk engin svör frá þeim
stofnunum sem fara með málið. Það
var ekkert að frétta.
Á einum stað stendur þó að endurnýjun dreifikerfisins skuli lokið 2035!
Hvað ætli verði margir á svæðinu þá til
að stinga í samband?
Svavar Pétur Eysteinsson
bóndi á Karlsstöðum

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

29. september 2016
14. tölublað, xx. árgangur

Formbólstrun
Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is

Ástæður þess að íslenskir kúabændur
velja kjarnfóðrið frá Bústólpa
Ástæður þess að íslenskir kúabændur
velja kjarnfóðrið frá Bústólpa
Kúafóður Bústólpa er hannað og framleitt fyrir íslenskar aðstæður þar sem þess er gætt í hvívetna að fóðrið uppfylli
sem best þarfir íslensks búfjár á hverjum tíma. Við framleiðsluna hjá Bústólpa er notuð besta fáanlega tækni sem
tryggir best varðveislu næringarefnanna, hámörkun kögglagæða og um leið örveru- og sjúkdómaöryggi þar sem allt
fóður er hitameðhöndlað á síðustu stigum framleiðslunnar áður en það er afhent til bænda.
Hátt innihald Kúafóður
af hágæða
fiskimjöli, fjölbreytt hráefnaval, sérblönduð steinefni og vítamín fyrir íslenskar aðstæður
Bústólpa er hannað og framleitt fyrir íslenskar aðstæður þar sem þess er gætt í hvívetna að fóðrið uppfylli
ásamt háu innihaldi
af
lífrænu
framúrskarandi
kögglagæði
sem henta
í sjálfvirk
gjafakerfi
sem best þarfir íslensksSeleni,
búfjár á hverjum
tíma. Við framleiðsluna
hjá Bústólpa
er notuð
besta fáanlega
tækni og
semhagstætt verð
varðveislu
næringarefnanna,
hámörkun kögglagæða og um leið örveru- og sjúkdómaöryggi þar sem allt
eru þeir þættirtryggir
sembest
best
lýsa kjarnfóðrinu
frá Bústólpa.
fóður er hitameðhöndlað á síðustu stigum framleiðslunnar áður en það er afhent til bænda.

Við endurnýjun
í verksmiðju
Bústólpa
var sérblönduð
þess gættsteinefni
að velja
bestu fyrir
tækni
meðaðstæður
tilliti til aukinna
Hátttækjabúnaðar
innihald af hágæða
fiskimjöli, fjölbreytt
hráefnaval,
og vítamín
íslenskar
kögglagæða, ásamt
örveruöryggis
í fóðrinu sem
en um
leið
hámörkun
á og
arðsemi
háu innihaldiog
af varðveislu
lífrænu Seleni,næringarefna
framúrskarandi kögglagæði
henta
í sjálfvirk
gjafakerfi
hagstættvið
verðvinnsluna.
eru þeir þættir
sem best lýsa kjarnfóðrinu
frá Bústólpa.
Nýr vinnslubúnaður
og framleiðslutæknin
tryggja
þannig jöfnun gæða og lægri tilkostnað.
Við endurnýjun tækjabúnaðar í verksmiðju Bústólpa var þess gætt að velja bestu tækni með tilliti til aukinna
kögglagæða, örveruöryggis og varðveislu næringarefna í fóðrinu en um leið hámörkun á arðsemi við vinnsluna.
Nýr vinnslubúnaður og framleiðslutæknin tryggja þannig jöfnun gæða og lægri tilkostnað.

Sérblönduð steinefni og vítamín sem henta íslenskum aðstæðum
Allt fóður
er hitameðhöndlað
síðustu
stigumíslenskum
framleiðslunnar,
Sérblönduð
steinefni
og vítamíná sem
henta
aðstæðum
sem eykur örveruöryggi

Allt fóður er hitameðhöndlað á síðustu stigum framleiðslunnar,

Hátt hlutfall af hágæða fiskimjöli sem tryggir hámarksafurðir mjólkurkúa

sem eykur örveruöryggi

Einungis er notað lífrænt Selen í kjarnfóður Bústólpa

Hátt hlutfall
af hágæða
sem
tryggir hámarksafurðir mjólkurkúa
Einungis
eru notuðfiskimjöli
gæða hráefni
við framleiðsluna
kögglagæði
henta sjálfvirkum
gjafakerfum
EinungisFramúrskarandi
er notað lífrænt
Selensem
í kjarnfóður
Bústólpa
Besta fáanlega tækni við vinnsluna sem tryggir gæði, nýtingu og varðveislu

Einungis eru notuð gæða hráefni við framleiðsluna
næringarefnanna í fóðrinu

Framúrskarandi
kögglagæði
sem
sjálfvirkum
Skapar fjölda
starfa og skilar
arðihenta
til Íslensks
samfélagsgjafakerfum
Tryggur aðgangur
að vinnsluna
hágæða kjarnfóðri
góðri þjónustu
á öllum tímum
Besta fáanlega
tækni við
sem og
tryggir
gæði, nýtingu
og varðveislu
Bústólpi er leiðandi í móttöku og vinnslu á íslenskt ræktuðu korni og nýtingu þess

næringarefnanna í fóðrinu

við kjarnfóðurframleiðslu

Skapar fjölda starfa og skilar arði til Íslensks samfélags

Framleiðsla Bústólpa er vöktuð með virku gæðakerfi á öllum stigum allt frá vali

Tryggur aðgangur
að hágæða
kjarnfóðri
hráefna til afhendingar
fóðurs
til bænda og góðri þjónustu á öllum tímum
leggurí tryggum
viðskiptavinum
til fóðursíló
og búnað
þeimog nýtingu þess
Bústólpi Bústólpi
er leiðandi
móttöku
og vinnslusínum
á íslenskt
ræktuðu
korni
tengdum án endurgjalds

við kjarnfóðurframleiðslu

Bústólpa er annt um íslenskan landbúnað og íslenskt samfélag

Framleiðsla Bústólpa er vöktuð með virku gæðakerfi á öllum stigum allt frá vali
hráefna til afhendingar fóðurs til bænda
Bústólpi leggur tryggum viðskiptavinum sínum til fóðursíló og búnað þeim
tengdum án endurgjalds
Bústólpa er annt um íslenskan landbúnað og íslenskt samfélag
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