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Kosningabaráttan
tekur flugið á ný!

Þ

að þykir mörgum fróðlegt að fylgjast með kosningabaráttunni taka
flugið en sitt sýnist hverjum. Þrátt
fyrir þingmannsefni á ferð og flugi reynist
almenningi ef til vill jafn erfitt að átta sig á
hvaða innihald sé í fögrum yfirlýsingum.
Áherslurnar eru kannski ekki jafn
ólíkar þegar kemur að landshlutanum
þrátt fyrir að haf sé og himinn á milli þess
hvað maður heldur að hver og einn fái

áorkað í því að koma hinum mestu þjóðþrifamálum til leiðar. Það vekur athygli í
blaði dagsins að eitt mál brennur á flestum þegar rýnt er í boðskapinn.
Hverjir sem setjast við stjórnvölinn
eftir kosningarnar síðar í mánuðinum, þá
verður ekki horft framhjá því að niðurgreiddar flugsamgöngur virðast eiga upp
á pallborðið hjá öllum. Núna. Það er góðs
viti að málefnið snerti við frambjóðend-

um en það verður aftur á móti að koma í
ljós hvort að kjósendurnir láti það málefni
ráða úrslitum um það hvar atkvæði þeirra
lendir.
Þegar til kastanna kemur yrði það búbót fyrir marga en um leið þá ríður enn
fremur á að halda því til haga hvernig
innviðirnir á staðnum eiga að byggjast
upp svo að það þurfi ekki að fljúga suður
til Reykjavíkur eftir öllum hlutum.
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Stjórnarráð Íslands, 1984
Sérstæður Stórval á Vopnafirði

Á

Hvað
skiptir
máli?

E

inu sinni húsvitjaði ég hjá
sóknarbarni þar sem á eldhúsborðinu lá miði með
tilkynningu um messu í kirkjunni
næsta sunnudag. Sóknarbarnið lyfti
miðanum á loft og sagði: „Ef svona
tilkynning hættir að berast til mín,
þá skaltu sjá þína sæng útbreidda“.
„En skiptir það þig nokkru máli, þú
kemur hvort sem er aldrei í messu“, svaraði ég. „Ég vil að messað sé
reglulega í minni kirkju, þar sé staðið fyrir sæmilegri menningu, allt sé
tilbúið þegar ég þarf á að halda og
beðið sé fyrir mér og mínu fólki í
kirkjunni“. Ég mat mikils hreinskilni
sóknarbarns míns sem hafði í raun
lagt drjúgt að mörkum til kirkjunnar
um langa tíð í margs konar verkum.
Er það svona sem við komum
fram í dagsins önn? Erum hlutlaus
til hliðar í mannlífinu, afskiptalaus
og viljum vera í friði, en njóta góðs
af öllu og helst fyrirhafnarlítið? Er
það svona sem pólitíkin birtist okkur? Nóg að vita af stjórnmálafólkinu
í vinnunni og getum treyst að sjái vel
fyrir þörfum okkar.
Við höfum það býsna gott, búum
við þægindi og munað, sem engum
gat til hugar komið að væri mögulegt
fyrir einum mannsaldri síðan. Ég jarðsöng aldraða konu í sumar sem hafði
sagt mér að minnisstæðasta lífsháttabylting hennar hafi verið, þegar hún
fékk fyrstu vaðstígvélin 9 ára gömul.
Það er svo stutt síðan að fólkið hafði
tæpast til hnífs og skeiðar við aðstæður sem nútíminn skynjar ekki. Fátækt
hefur margslungna merkingu. Ég er
ekki viss um að örsnauð alþýðukonan af veraldargæðum, sem kom tíu

börnum á legg og kunni sálmabókina
utanbókar, stóran hluta af guðspjöllunum líka og þekkti til helstu bókmenntaverka, hafi viljað láta kalla sig
fátæka. En nú eru þau kölluð rík sem
skulda mest í bankanum og skiptir
engu þó þau hafi aldrei heyrt minnst
á Heilræðavísur sr. Hallgríms.
Stjórnmálin taka mið af því.
Flokkarnir eru að breytast úr hugsjónahreyfingum í bandalög frambjóðenda í baráttu um atvinnu á
Alþingi. Í huga kemur saga af Ronald Reagan, fyrrum forseta Bandaríkjanna, sem ásamt samstarfsfólki
var að undirbúa kosningabaráttu
og leitaði logandi ljósi að kosningamáli sem gæti heillað kjósendur.
Einhverjum datt þá í hug að upplagt væri að berjast gegn glæpum og
vaxandi skálmöld í landinu. En eftir
nánari skoðun, þá gat það ekki gengið, af því að í ljós kom að glæpamenn
voru svo stór hluti kjósenda og líklegir fylgjendur Ronalds Reagan.
Hvað skiptir máli? Viljum fagurt
mannlíf og göfuga menningu. En
undir glæstu yfirborði veraldarhyggjunnar stríða margir við vonleysi, finna lífi sínum hvorki tilgang
né stað. Það er ekki í tísku að upphefja æðruleysi, hógværð eða auðmýkt. Efnisleg sældin er sígjörn, en
andleg líðan nærist í skjóil samferðafólks. Það finnum við í aðstæðum
þar sem vald fjárins dugar ekki, heldur samhugur, stuðningur, faðmlag,
vinátta. Er sá garður í rækt, þegar
nauðsynlega þarf í hann að leita? Er
messað í kirkjunni þinni?
Gunnlaugur Stefánsson,
Heydölum
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Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
Hágæða hráefni.
Þolir íslenskt veðurfar.
Stuttur afgreiðslutími.
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Vopnafirði býr fóstran og menningarmálafrömuðurinn
Sigga Dóra Sverrisdóttir en
eitt af hennar uppáhalds
verkum er Stjórnarráð Íslands, eitt af fáum abstrakt
verkum Stefáns Jónssonar
frá Möðrudal, Stórvals.
Sigga Dóra á nokkrar
óvenjulegar myndir eftir
Stefán þó hún eigi enga
Herðubreið og enga hesta
en þessa mynd fékk hún
að gjöf frá velunnara og
verndara Stefáns í gegnum árin, Sigmari Ó.
gullsmið.
Maríussyni
„Hann bauð mér í heimsókn í Kópavoginum og
vildi endilega að ég veldi mér eitt verk
eftir Stefán, til að sýna þakkarvott fyrir sýninguna sem við héldum hér á
Vopnafirði 1994. Hún tókst svona líka
vel upp, þeir Stefán og Erró voru hér
saman í sitthvorum salnum á menningarhátíðinni Vopnaskaki en Stefán
deyr tæpum þremur vikum eftir að
sýningunni lauk. Þetta var skemmtilegur minnisvarði á ferli Stórvals eins

og sjá mátti í myndinni sem var gerð
um hann.“
Siggu Dóru þykir myndin vera
„alvöru verk“ með forspárgildi, þarna
birtist jafnvel búsáhaldabyltingin eða
hugarfarsbreyting fólksins í því að
Stjórnarráðið er sett í nýtt samhengi.
„Er þetta upplausnin eða ástandið
þegar jökullinn rennur saman við
himininn?“

Sigga á mikið af
verkum eftir íslenska
my n d l i s t a r m e n n ,
suma sér á báti og
þykir gaman að
mörgu í sínu safni.
Hún státar af verkum
eftir Erró, Jón Stefánsson (föður Stórvals),
Dag Sigurðarson, Megas og Tolla á meðal
annarra. En einnig
þykir henni vænt um
verk kúbanska listamannsins
Alfredo
Sosabravo - lithogröph
sem hún keypti á
vinnustofu hans þegar
hún heimsótti Kúbu
uppúr
aldamótum.
„Svo á ég voðasætan
Ragnar Kjartansson sem ég keypti
af honum þegar hann var í einhverjum blankheitum, sem hlýtur að vera
orðinn verðmætari núna,“ bætir hún
við og hlær sínum einkennandi dillandi hlátri. Sigga Dóra stefnir Austurlandi til Barkar Stefánssonar rafveituvirkja næst, til að veita innsýn í
listaverk í hans eigu.

Tölum um
ferðaþjónustuna

F

jölgun erlendra ferðamanna
hér á landi hefur reynst mikil lyftistöng fyrir þjóðarbúið,
dregið úr atvinnuleysi og hjálpað til
við að greiða niður erlendar skuldir.
En það er langt því frá að allir landshlutar njóti með sama hætti góðs af
uppsveiflunni. Það finna ferðaþjónustufyrirtæki á Austurlandi vel á eigin
skinni.
Vissulega hefur ferðamönnum
fjölgað á Austurlandi, en ekki nándar nærri í sama mæli og víða annars
staðar. Hins vegar liggur fyrir að Austurland getur tekið við miklu fleiri
ferðamönnum og þannig fengið stærri
sneið af þeirri hagsæld sem fylgir
auknum umsvifum ferðaþjónustunnar. Allir vita hvað er til ráða í þeim efnum – samgöngur þurfa t.a.m. að batna
og það er á verksviði stjórnmálanna að
hlutast til um það.
Fundað um ferðaþjónustuna í kjördæminu
Ef einhvern tímann hefur verið
tímabært að tala um þessi mál við
stjórnmálamenn, þá er það núna í
aðdraganda þingkosninga – og það
ætlum við að gera. Samtök ferðaþjónustunnar verða með opinn fund
með oddvitum stjórnmálaflokkanna
í Norðausturkjördæmi í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri þriðjudaginn
18. október næstkomandi kl. 20.00.
Fyrir þá sem ekki komast á fundinn
verður hann í beinni útsendingu á
vefsíðu SAF og sömuleiðis verður
upptaka frá honum send út á sjónvarpsstöðinni N4.
Ástæða til að ferðast
Svo sannarlega býður Austurland
upp á marga eftirsótta áfangastaði sem
er jú grundvöllur þess að ferðamenn
láti sjá sig. Náttúran er þar í fyrsta
sæti, litlu bæjarfélögin með áhugaverðu bryggjulífi og mannlífi, söfnin og sögustaðirnir, gönguleiðirnar,
afþreyingin, maturinn og ótal margt
fleira. Þeir ferðamenn sem heimsækja
Austurland eru yfir sig hrifnir. En
Austurland er lengst allra landshluta
frá aðal komuleið erlendra ferðamanna til landsins og stór hluti þeirra
hefur engin áform um að ferðast út
fyrir suðvesturhornið. Hins vegar

eru fjölmargir aðrir sem gætu hugsað sér að fara lengra en gera það ekki,
einkum vegna þess að samgöngurnar
bjóða ekki upp á það.
Samgöngur verða að batna
Allir eru sammála um að góðar
samgöngur eru grundvöllur hagsældar. Samgöngur eru einn mikilvægasti þátturinn í þeirri tekuskapandi atvinnustarfsemi sem stendur
undir sameiginlegum útgjöldum til
heilbrigðismála, menntamála, náttúruverndar, menningarmála og þar
fram eftir götunum. Einatt tala stjórnmálamenn um nauðsyn endurbóta á
vegakerfinu. Þeim orðum fylgja litlar
efndir, samgöngurnar hafa ekki verið
framarlega í forgangsröðinni. Vegakerfið er að grotna niður undan vaxandi umferðarþunga og víðast hvar
stenst það ekki lágmarks öryggiskröfur. Innanlandsflugi verður lítt ágegnt
sem valkostur við dreifingu ferðamanna.
Ef ferðaþjónustan á Austurlandi
á að eiga möguleika á að tryggja sig
í sessi sem heilsárs atvinnugrein, þá
þarf að tryggja að leiðin þangað sé
greiðfær og örugg. En ávinningurinn
af úrbótum í vegakerfinu kemur að
sjálfsögðu fleirum til góða en erlendum ferðamönnum – íbúar þessa lands
eru þeir sem mest eru á ferðinni.
Í biðröð við einbreiðu brýrnar
Nú er svo komið að biðraðir myndast oft við einbreiðar brýr, bæði vegna

umferðarþunga og vankunáttu ökumanna. Ekki aðeins hægir þetta ferð
þeirra sem eru á leiðinni til eða frá
Austurlandi, heldur skapast einnig
mikil hætta. Vegagerðin áætlar að á
næstu 10 árum þyrfti að verja um 35
milljörðum króna á ári til að koma
vegakerfinu í nútímahorf. Í samgönguáætlun til næstu 4 ára er gert
ráð fyrir broti af þessari fjárhæð til
uppbyggingar vegakerfisins, sem sýnir
svart á hvítu hvað stjórnvöld virðast
tengja illa við þörfina. Þetta undirstrikar nauðsyn þess að eiga uppbyggilegt samtal við þá stjórnmálamenn sem hyggjast taka að sér stjórn
landsins á næsta kjörtímabili. Fundurinn í Hofi þann 18. október næstkomandi er því afar mikilvægur.
Með óbreyttu ástandi vegakerfisins, sem lýsir sér í lágmarks viðhaldi,
er hætt við að Austurland verði áfram
útundan þegar kemur að þeirri innspýtingu í hagkerfið sem fylgir fjölgun
ferðamanna.
Fáar fjárfestingar skila jafn miklu
til þjóðfélagsins og góðar samgöngur.
Helga Árnadóttir,
framkvæmdastjóri
Samtaka ferðaþjónustunnar.
Grímur Sæmundsen,
formaður Samtaka
ferðaþjónustunnar.

BETRI SVEFN

& HVÍLD

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARASTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16

SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK

Í NÝJU VERSLUNINA

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
Opið virka daga kl. 10 -18
Laugardaga kl. 11-16
Suðurlandsbraut 24

108 Reykjavík

554 6969

lur@lur.is

www.lur.is

4

13. október 2016

leiðari

Samskipti;
tjáskipti spáskipti

K

annski er allt á hvolfi þessa dagana, einhverskonar hasar og
umhleypingar sem teygja veruleikann svo út fyrir manni að
það virðist allt vera á iði. Það eru allir með skoðanir, öll málefni
eiga allt í einu upp á pallborðið og allskyns pótindátar pólitíska sviðsins
ná eyrum fólks sem annars gengur með þau kyrfilega lokuð allan ársins
hring. Við gerum það nefnilega flest; rannsóknir segja að í flestum málum taki fólk
afstöðu fyrst og undirbyggi síðan skoðun
sína með því að kafa nánar í málefnið. Í
raun leitandi að rökum fyrir eigin afstöðu.
Ætli við göngum ekki að kjörborðinu á
þeim forsendum eins og venjulega, hlustum
á frambjóðendur með þeim formerkjum.
Og þó hefur sýnt sig að í pólitísku landslagi
samtímans er fjöldi „nýrra framboða“ sem
eiga þó að minnsta kosti þann hljómgrunn
að einhver hundruð styðja hvert og eitt
þeirra. Jafnvel að slagi í þúsundir hjá þeim
stærstu, af þeim minnstu. Segja spárnar. Við
lifum þessar vikur skoðanakannana og spekúleringa sérfræðinganna.
Við dáumst að Dressman-genginu sem tekur þetta fólk allt á beinið. Eða
ekki. Kannski getum við farið að hlakka til að fá frið fyrir þessu öllu
saman aftur; þegar þetta fólk allt þarf ekki á athygli okkar og atkvæðum
að halda lengur. Þegar það er búið að nota okkur.

Nú ríða hetjur um Héruð

Fyrir nokkrum árum settust þrjár skyttur eins af „litlu“ framboðunum
á þing og hafa nú nokkuð stöðugan hljómgrunn á forsendum málflutnings þeirra og uppbyggingar Pírata sem lýðræðishreyfingar. Um
leið halda velli nokkur önnur framboð sem maður hélt að gætu fundið
hljómgrunn í batteríi sem er byggt upp á frumkvæði og einstaklingsframtaki eins og Píratar, en Dögun, Alþýðufylking, Flokkur fólksins og
hvað þetta heitir allt saman halda velli og stuðla að dreifingu fylgis sem
lítur út fyrir að geti á endanum leitt af sér yfir 10.000 „dauð atkvæði“.
Kannski gildir einu að atkvæðið „deyi“ með þeim hætti; ef enginn af
þessum flokkum gerir hvorteðer aldrei neitt fyrir mig? Stundum líður
manni eins og einstaklingshyggjan hafi svo gersigrað þennan heim að
þessi sé afstaðan; ég geti ekki kosið þau sem ég ekki þekki – þau sem
ekkert gera fyrir mig. Og því skundum við kannski til móts við þessar
hetjur, nú þegar þær ríða um Héruð til að minna á sig; í þeirri von að
hinar háu hetjur minnist okkar þá þegar þær eru sestar á þing. Og rétti
sína helgu hönd af himni til vor niður.

Samskiptasnillingarnir

Engin samskipti eru mér kærari en fölskvalaust flæði með börnunum mínum. Sú yngsta gapir og brosir sínu blíðasta, varla fær um að
babla; bróðir hennar 17 mánaða bablmeistari fær aldrei nóg af spjalli
um heimsins undur og furðar sig meira að segja á morgunmatnum; svo
er einn að verða tíu bráðum og hvílir á honum ýmislegt fleira en gengi
fótboltalandsliðsins eða nýjasti tölvuleikurinn. Gæði í samskiptum við
börnin manns er eitt það allra mikilvægasta í lífinu. Þau kenna manni
samskipti með einlægni sinni um leið og maður áttar sig á að maður
þarf að bæta samskipti sín þegar börnin manns skilja mann bara engan
veginn. Þá er maður á einhverskonar villigötum. Það væri vissulega
freistandi að snúa talinu þar með aftur að pólitíkinni og halda því fram
að samband frambjóðenda og kjósenda sé sambærilegt við þessi tengsl;
en því fer fjarri. Það hljómar kannski vel en þeir tímar eru löngu liðnir.
Kannski því miður, en líka sem betur fer. Því þannig er það líka með
börn og foreldra; í opnara samfélagi en áður var eiga börn vonandi auðveldara með að koma því á framfæri innan heimilisins hverjar skoðanir
þeirra eru, hver sjónarmið þeirra eru í ólíkum málum.
Þessir nýju tímar fría foreldra ekki frá því að ala börnin sín upp,
internetið og síminn geri það; nei, það flækir málið að vera foreldri ansi
mikið að það sé ekki bara um einföld boð og bönn að ræða sem séu algild
og undirstaða þess að formgerð samskipta verði í lagi hjá barninu um
ókomna tíð. Sjálfstæð og skapandi hugsun krefst mun flóknara munsturs
en þess að börn hlýði og foreldara agi. Það snýst um að deila, gefa, þiggja
og njóta. Rétt eins og samskipti almennt. Samskipti geta ekki verið bara
kaup kaups, notkun og nýting. Og samband kjósenda og hinna kosnu
má ekki smætta með þeim hætti heldur. Þingstörf eru nefnilega í eðli
sínu þjónusta byggð á hugsjón en ekki kaupmennska byggð á þjónkun
við þá sem borguðu fyrir auglýsingarnar. Og ég verð að viðurkenna að ég
á í miklum vandræðum með að sjá slíka frambjóðendur á sviðinu þessa
dagana; veit þess vegna enn ekkert um það hverja ég ætla ráða í að búa
börnunum mínum vonandi sem besta framtíð í þessu landi.


Arnaldur Máni Finnsson
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Á hliðarlínunni
I tilefni af Alþjóða Geðheilbrigðisdeginum
- Anna Kristín Magnúsdottir, bóndi skrifar

A

ð vera aðstandandi manneskju með einhverskonar
stórt
GEÐSJÚKDÓM er
verkefni. Sem betur fer eru sjúkdómar af þessu tagi viðurkenndari í samfélaginu en áður var. Þeir geta gripið
manneskjuna á einu augnabliki; og þú
veist í raun aldrei hvort að þú sleppur.
Margt sem slíkum veikindum fylgir er
ekki sjáanlegt í samfélaginu og birtist
ef til vill aðeins lítillega í framkomu
þess veika. Þeir einstaklingar fá þó oftar en ekki harða dóma í samfélaginu.
Engin veit í raun hvernig þeim líður
og stundum varla þeir sjálfir. Geðsjúkdómar geta í mörgum tilfellum verið
banvænir, en það að „vera öðruvísi“ er
í sjálfu sér nógu erfitt fyrir og í dag er
ennþá talað um fólk með fötlun eins
og þau séu alltaf börn.

Aðstandendur útundan?

Oft heyja aðstandendur mikla baráttu
sem fáir hugsa út í. Verkefninu má jafnvel líkja við að klífa hátt fjall sem seint
tekur enda, því það er snúið að vera aðstandandi í þessum aðstæðum. Skilningurinn er takmarkaður. Sumir telja
bara að sá sjúki sé „bara eitthvað klikkaður“ og aðstandandinn situr þá eftir
með hið sára hlutskipti. Maður er ekki
oft spurður/spurð „hvernig hefur þú
það eiginlega“ eða hvattur áfram með
„berst þú bara áfram á þínu forsendum.“ Það er fátt sem kemur meira við
mig en þegar hópur fólks talar um
einstakling á neikvæðan hátt sem er
veikur; og þá spyr ég mig hvað sá sem á
hlustar og er aðstandi ætti að gera?
Það getur komið fyrir að aðstandendur geðsjúkra séu nægilega sterkir
til að stoppa slíka umræðu af en oftast
fer það nú á hinn veginn. Oft hef ég
haldið rosalega hugsi heim úr slíkum
aðstæðum og marg oft hugsað um
hvernig sé hægt að opna á umræðuna
um það hvernig aðstandendum líður. Kannski er aldrei nein alvöru leið
önnur en sú að byrja opna sig um þessi
mál. Það virðast einhvernveginn vera
svo fáir sem skilja hvað maður er að
fást við og flestir virðast eiga mjög
erfitt með að tala um svona ástand
þegar það hefur náð tökum á einhverjum sem er manni kær.

Opnari umræða

Þjóðfélagið hefur breyst og það á við
í umræðu um geðheilbrigðismál þó
manni finnist það enn svo að sjúdómar séu ekki allir undir sama hatti, og
þá er viðmótið gagnvart aðstandendunum líka mikilvægt. Það á ekki
að skipta jafn miklu máli og það gerir
enn, hvort einhver þér nákominn er
geðveikur eða hvort þú ert aðstandi
krabbameinssjúkings. Þá er klappað á

Aðgengi að
geðheilbrigðisþjónustu
Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7.
og 8. október 2016 skorar á heilbrigðisyfirvöld að axla ábyrgð í geðheilbrigðismálum, þau setji sér enn skýrari
stefnu og tryggi gott aðgengi að
úrræðum sem er réttur íbúa hinna
dreifðu byggða og á ábyrgð hins
opinbera. Brýnt er að bæta aðgengi
að geðheilbrigðisþjónustu en hvorki
er til staðar göngudeild geðdeildar né
eru fastir starfandi geðlæknar á Austurlandi. Á þetta jafnt við í málefnum
barna og fullorðinna.

öxl þína og jafnvel spurt hvernig gangi
og „hvernig hefur þú það?“ fær að
hljóma. Oft er vanlíðan aðstandenda
mjög alvarleg, meðvirkni algeng og
hefur stundum íþyngt samskiptum í
langan tíma. Við getum öll þurft hjálp
við að komast útúr slíkum vítahring
mikilvægt er að vinna faglega með
það, standa með sjálfum sér og stíga af
festu og sjálfsöryggi til jarðar. Mannfólkið er mjög dómhart en með því að
dæma ertu að gefa mynd af sjálfinu
þínu.

Raunasögur aðstandenda

Aðstandendur gera allt til að hjálpa
þeim sjúka; eru nærgætnir,þolinmóðir
og stundum koma þeir tímar að erfitt
reynist að víkja frá t.d fara í vinnu. Svo
koma frábærir tímar inn á milli þegar
líkja má sjúkdómnum við að standa
saman glöð á fjalli, oft nokkuð langan
tíma. Þá er aftur á móti erfitt, þegar
allt dettur í djúpan dal aftur, að aðstoð

sérfræðinga er nánast ómögulegt að
fá úti á landi. Þessi vöntun á þjónustu
gerir það að verkum að enn líklegra er
að aðstandendur standi ráðþrota eftir.
Það er þó bót í máli að stundum er
hægt að ná í geðlækna í síma og ræða
lyfjamál skjólstæðingsins, það getur
nýtst þar sem sjúklingarnir sjálfir hefur stundum ekki innsýn í að tjá líða
sína við lækni. Og til að bati eigi sér
stað verður hinn sjúki að vilja hjálp.
Það er þekkt saga að oft stendur aðstandandi einn í þessu erfiða verkefni
en það er nauðsynlegt að fjölskyldur
standi saman og geti rætt um þennan
sjúkdóm alveg eins og ef kemur upp
krabbamein. Það má alls ekki vanmeta
eða afskrifa fólk sem veikist á þennan
hátt og gott heilbrigðiskerfi þarf að
búa yfir fleiri lausnum og veita mun
betra aðgengi að sérfræðingum út á
landsbyggðinni.

Þeir skilja sem reynt hafa

Aðstandendur
fá
oft
óþarfa
athugasemdir við ymis tækifæri
vegna veikinda í sínu liði og getur það
verið erfiðara en orð fá lýst. Og engin
skilur nema sá sem reynt hefur. Ég
hef lengi unnið með fötluðu og geðfötluðu fólki og verið í aðstandandahlutverki og upplifað bæði fordóma
og samkennd. Ég er reynslunni ríkari
eftir að hafa fengið þetta hlutverk í
lífinu og er þakklát þeirri aðstoð sem
fjölskyldan mín, vinir mínir og heimilislæknarnir á Egilsstöðum hafa veitt
mér í gegnum árin. En það sem situr
eftir í huga mínum er þetta; fáum við
aðstandendur einn daginn að fella
grímuna og ræða opinskátt um okkar
vanlíðan? Hvert eiga aðstandendur að
leita til að tjá sig, opna umræðuna og
létta byrðarnar?

Ungt fólk er auðlind

Þ

ann 29. október næstkomandi
verður gengið til alþingiskosninga, eins og flestir hafa líklega
tekið eftir, brosmild en þó alvörugefnin þingmannsefnin ferðast nú um
kjördæmið á atkvæðaveiðum sem
aldrei fyrr. Eitt sem stundum er rætt
um í svona veiðiferðum er blessuð
landsbyggðin og það þrjóska fólk
sem þar ennþá býr. Oftast er lausnin að henda í okkur byggðakvóta og
láta þar við sitja, en ég er hræddur
um að meira þurfi til. Það grátlegasta
er samt að það er ekki verið að biðja
neina sérmeðferð eða einhvern landsbyggðarbónus heldur einungis grunnþjónustu s.s rafmagn, samgöngur og
heilbrigðisþjónustu. Ég myndi ekkert

gráta það að geta keypt flug til Reykjavíkur á sama verði og ég get keypt flug
til Spánar en látum það kyrrt liggja að
sinni.
Ef það á að fá ungt fólk til að búa
á landsbyggðinni þurfa þessir grunnþættir að vera til staðar, áður en við
byrjum að hugsa um allt hitt. Ímyndum okkur ungt fólk sem auðlind sem
streymir endalaust fram, þá leitar
lindin alltaf að besta farveginum. Ef
það eru hindranir í veginum þá rennur hún eitthvað annað. Það er hlutverk hins opinbera að velta þessum
hindrunum úr veginum svo auðlindin
geti streymt fram. Þingmenn, ráð og
nefndir eiga ekki að koma með einhverjar töfralausnir, við getum alveg

séð um okkur sjálf eins og annað fólk.
En oft er skortur á þessum grunnþáttum sem verður til að þess að fólk kýs
að flytja á höfuðborgarsvæðið. Ryðjið
farveginn og þá má virkja auðlindina
sem streymir fram.

Unnar Geir Unnarsson
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Píratar og
heilbrigðismálin
Í
skoðankönnun sem fram fór fyrir
skemmstu kom í ljós að þorri Íslendinga ætlast til að þeir aðilar sem
taka við stjórnartaumunum að afloknum
næstu Alþingiskosningum leggi sérstaka
áherslu á eflingu heilbrigðiskerfisins.
Í leiðtogaumræðum Ríkissjónvarpsins, sem fram fóru fimmtudagskvöldið 22. september, kom fram í máli
forsvarsmanna núverandi ríkisstjórnar að nú séu að skapast fjárhagslegar
forsendur til að auka fjárveitingar til
heilbrigðiskerfisins. Slíkar yfirlýsingar
eru vissulega góðra gjalda verðar en
tímasetning þeirra er nokkuð undarleg. Í þessu samhengi má minna á
að núverandi ríkisstjórn var þeirrar
skoðunar í upphafi kjörtímabilsins
að fjárhagslegar forsendur væru fyrir hendi til að leggja af svokallaðan
auðlegðarskatt og sleppa því að framlengja lög um sérstök veiðigjöld. Með
þessum aðgerðum varð ríkissjóður af
tekjum upp á tugi milljarða.
Á sama tíma hélt hnignun heilbrigðiskerfisins áfram með tilheyrandi
erfiðleikum fyrir skjólstæðinga þess
og starfsfólk. Það er því óneitanlega
skemmtileg tilviljun að einmitt núna,
þegar kosningar eru á næsta leyti, séu
forsendur til að bæta fjármunum í
heilbrigðiskerfið. Sú spurning hlýtur
því að vakna hvort hér sé alvara á ferð
eða innantóm kosningaloforð.
Hverju vilja Píratar í breyta í þessum málum?
Í almennri heilbrigðisstefnu Pírata
er að finna fjórar meginstoðir.
Sú fyrsta gerir ráð fyrir því að
langtima heilbrigðisáætlun verði gerð
en í nýrri úttekt McKinsey er skortur á
slíkri stefnu gagnrýndur harðlega. Í umræddri heilbrigðisáætlun er m.a. gert
ráð fyrir aukinni þjónustu við landsbyggðina. Önnur stoðin gerir ráð fyrir
gjaldfrjálsri heilbrigðisþjónustu og að
lyfjakostnaður vegna langvinnra sjúkdóma eða raskana verði að fullu leyti
greiddur úr ríkissjóði en þriðja og fjórða
stoð heilbrigðisáætlunarinnar snúa að
hagsmunum starfsfólks í heilbrigðisþjónustu og að hagsmunum sjúklinga.
Píratar hafa einnig samþykkt að
tannlækningar og sálfræðiþjónusta
skuli verða hluti af almennri heilbrigðisþjónustu.
Fái Píratar stuðning kjósenda til
að taka þátt í ríkisstjórn á næsta kjörtímabili munu þeir svo sannarlega láta
til sín taka í heilbrigðismálum á landinu
öllu. Píratar munu gera allt sem í þeirra
valdi stendur til að fá heilsugæslulækna og sérfræðinga til starfa utan
höfuðborgarsvæðisins. Kannski mætti
ná því fram með því að fella það inn í
starfsskyldur þeirra sem ráðnir eru til
Landspítalans að þeim beri að þjónusta
landsbyggðina líka. Leggja verður sérs-

taka áherslu á sálfræði- og geðheilbrigðisþjónustu fyrir unga fólkið, en tölur
sýna að sá hópur þjóðarinnar er í sárri
þörf fyrir meiri þjónustu að slíku tagi.
Við gerum okkur grein fyrir því að
ýmsar tegundir sérhæfðrar heilbrigðisþjónustu verður eingöngu hægt að veita
á stærri sjúkrahúsum landsins þannig
að fólk af landsbyggðinni mun í einhverjum tilvikum þurfa að ferðast um
langan veg til að nálgast slíka þjónustu
með tilheyrandi kostnaði. Það hlýtur að
vera keppikefli okkar Pírata að minnka
þátttöku sjúklinga í þeim kostnaði.
Hvernig ætla Píratar að fjármagna
herlegheitin?
Píratar gera sér líka grein fyrir því
að mikla fjármuni þarf til að lyfta þvílíku grettistaki sem hér hefur verið lýst.
Í því sambandi má benda á að skuldir
ríkissjóðs lækka hratt, vöruskiptajöfnuður við útlönd er hagstæður og ferðamenn færa þjóðarbúinu ört vaxandi
tekjur. Byltingarkennd sjávarútvegsstefna Pírata, sem gerir m.a. ráð fyrir að
aflaheimildir verði boðnar upp, að allur
afli fari á markað og að handfæraveiðar
verði gefnar frjálsar, mun skila auknum
tekjum. Síðast en ekki síst vilja Píratar
uppræta spillingu sem er því miður útbreidd hér á landi og kostar samfélagið
mikla fjármuni. Ef vel tekst til verður
gerlegt að finna fjármuni til verksins.
Það má líka færa fyrir því rök að
þessi mikli sparnaður sem heilbrigðiskerfið hefur búið við um langan
tíma sé samfélaginu dýrkeyptur. Fólk
veigrar sér við að leita læknis vegna
kostnaðar, auk þess sem bið eftir viðtalstímum er oft löng. Biðlistar fyrir
aðgerðir eru langir, fráflæðisvandamál
sjúkrahúsanna þýða það að skurð- og
bráðadeildir eru tepptar af fólki sem
bíður eftir endurhæfingarplássum og
svo mætti lengi telja.
Þegar öllu er á botninn hvolft snýst
þetta risavaxna verkefni um að auka
lífsgæði fólksins í landinu. Píratar
munu ekki láta sitt eftir liggja þegar í
það verkefni verður ráðist.
Einar Brynjólfsson og Guðrún Ágústa
Höfundar skipa 1. sæti á framboðslista Pírata í Norðausturkjördæmi

Að næra jarðveginn
eftir Körnu Sigurðardóttur

Á

rið 1890 skrifaði William
Morris um mikilvægi þess
að gera listir og handverk að
miðpunkti í daglegu lífi hvers samfélags. Skrifin eru auðvitað barn síns
tíma og margar göfugar hugmyndir
þessa föður arts-og-kraftsstefnunnar
í Bretlandi drukknuðu í dísætri útópíunni. En skoðum sama viðfangsefni
frá heldur dekkri raunveruleika: Árið
1993 bauð lista- og fræðikonan Susan
Sontag fram krafta sína í stríðshrjáðri
Sarajevó. Heimafólkið, sem leið eins
og öpum á hlaupum undan illskunni,
bað Susan ekki að ganga í hefðbundið hjálparstarf heldur í guðanna bænum að setja upp leiksýningu með
samfélaginu svo þau mættu gleyma
sér í listsköpun og töfrandi upplifun
leikhússins. Það að leyfa listum að
varða miðpunkt í samfélaginu þýðir
ekki að við göngum öll brosandi um
með penslaveskið og útskurðarsettið
í vasanum, heldur að við gefum okkur rými til að vera mennsk; að elska,
gráta og sakna. Að leyfa huganum að
flögra út fyrir ramma hins daglega
amsturs, að við komum sjálfum okkur á óvart og lærum gegnum allt lífið
með öllum skilningarvitunum.
Margir líta til Austurlands sem
Mekka menningar og lista á landsbyggðinni og hafa gert sér það að
hefð að sækja Austurland heim að
minnsta einu sinni á ári til að næra
andann, t.d. á listahátíðum eða í
vinnubúðum hverskonar. Þetta gerist
ekki að sjálfu sér. Síðustu tuttugu ár
hefur verið smíðuð mikilvæg undirbygging stoðkerfis við menningarstarfsemi á Austurlandi með Signýju

Hvað er SAM félagið
SAM félagið grasrótarsamtök skapandi greina á Austurlandi var stofnað í september 2012 í tengslum við Make It Happen, lokaráðstefnu Evrópuverkefnisins
Creative Communities 2010-2012. Markmiðið með félaginu er að efla grasrótina,
vera þrýstiafl og rödd fyrir skapandi greinar á Austurlandi og stuðla að framgangi, þróun og aukinni atvinnusköpun á þessu sviði. Félagið gekk til samninga
við Austurbrú um að taka yfir þróunarverkefnið MAKE by Þorpið gegn tveggja
ára samstarfssamningi um skilgreind verkefni til eflingar hönnunarsamfélags á
Austurlandi. Þessum samningi lýkur nú á haustdögum og er óhætt að segja að
margt hafi áunnist í innviðauppbyggingu. Félagið og Austurbrú hefur á þessum
tíma beitt sér fyrir að skapa farvegi fyrir mismunandi verkefni, sýningar, samstarf
og viðburði. Má þar nefna hönnunarverkefni og vinnustofur og Að heiman
og heim yfirlitssýningu á lokaverkefnum austfirskra listaháskólanema. MAKE
vefurinn (www.make.is) er í endurhönnun þessa dagana og verður hann gátt
fyrir austfirskt hönnunarsamfélag þar sem sagðar eru sögur af MAKE verkefnum
ásamt því að leiða áhugasama inn á vef SAM félagsins www.sam-felagid.is og
sameiginlega vefverslun með austfirskar gæðavörur.

Ormarsdóttur í broddi fylkingar.
Menningarráð Austurlands sem var
og hét var stefnumótandi ráð og
bakland fyrir uppbyggingu menningar í landshlutanum. Nýverið hafa
verið gerðar kerfisbreytingar þar
sem menningarráð var lagt niður og
stefnumótun menningarmála flutt
undir sóknaráætlun landshlutanna.
Ekki verður farið nákvæmlega í
saumana á kerfinu hér, en það er
gömul saga og ný að ef málsvarar
menningar eru ekki vel á verði eru
menningarmál oft fljót að sópast
undir teppið. Þó grunnurinn sem
byggður hefur verið sé traustur þá er
útkoman ekki í hendi um ókomin ár.
Við, fólkið sem vill byggja upp lifandi
samfélag með blómstrandi menningu á Austurlandi, verðum að standa
vörð um fjöreggið. Einmitt það—er
markmið SAM félagsins.

SAM félagið hittist að vori og
hausti ár hvert og er hausthittingur
félagsins fyrirhugaður laugardaginn
22. október (fyrsta vetrardag) í Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Að þessu
sinni verður hann spyrtur saman við
sýninguna Að heiman og heim sem
verður með óvenjulegum hætti í ár.
Sjónum verður beint að listmenntuðu
fólki sem snúið hefur heim í fjórðunginn og hafið eigin atvinnusköpun. Engum dylst mikilvægi þess að
unga fólkið snúi aftur heim til að lifa
og starfa hér á Austurlandi, en ekki er
síður mikilvægt að fjórðungurinn sé
undirbúinn til að taka á móti þeim.
Menning er að gera hlutina vel.
Það skiptir máli að mæta, það skiptir
máli að taka þátt í umræðunni og það
skiptir máli að njóta sín og nærast
heima á Austurlandi.
 Karna er formaður SAM félagsins

Að heiman og heim
Hausthittingur SAM• félagsins
Sláturhúsinu Egilsstöðum
Kynningar, tónlist, samtal
Laugardaginn 22. október
16:00—19:00

– fyrir kröfuharða ökumenn

Þú færð vetrardekkin og heilsársdekkin
í Dekkjahöllinni!
AKUREYRI

Draupnisgötu 5
460 3000

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1
460 3001

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
460 3002

REYKJAVÍK

Skútuvogi 12
460 3003

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

REYKJAVÍK

REYKJAVÍK

Draupnisgötu 5
462 3002

Þverklettum 1
471 2002

Skeifunni 5
581 3002

Skútuvogi 12
581 3022

Skoðaðu úrvalið á vefnum okkar:

www.dekkjahollin.is

/dekkjahollin
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Samtök sveitarfé

U

m síðustu helgi hélt Samband
sveitarfélaga á Austurlandi
aðalfund sinn á Seyðisfirði en
SSA er 50 ára um þessar mundir. Þar
fór sveitastjórnarfólkið yfir alla helstu
málaflokka og skerpti á línunum um
flest þau málefni sem brenna á íbúum
Austurlands. Á aðalfundinum voru
fjöldi ályktana samþykktar og má segja
að samgöngumál séu eitt helsta málefnið sem lögð er áhersla á í fjórðungnum þó heilbrigðis og menntamál skipi
einnig veglegan sess í þeim ályktunum
sem komu frá fundinum. Ályktanirnar
móta stefnu landshlutans á öllum sviðum.
Á dagskránni fundarins voru fjórar
málstofur sem fjölluðu um stjórnsýslulega stöðu landshlutasamtaka, framtíðarfyrirkomulag
almenningssamganga á Austurlandi, svæðisskipulag
og hönnun áfangastaðarins Austurlands og uppbyggingu þekkingarsamfélags á Austurlandi. Hefð er fyrir því
að afhenda Menningarverðlaun SSA

í hátíðarkvöldverði og hlaut Smári
Geirsson fv. Menntaskólakennari og
rithöfundur þau að þessu sinni. Auk
þess voru Jónas Hallgrímsson og Vigdís
Sveinbjörnsdóttir heiðruð fyrir framlag
sitt til sveitarstjórnarmála.
Stofnfundur Sambands sveitarfélaga á Austurlandi var haldinn í Egilsbúð dagana 8. – 9. október 1966. Þar
var samþykkt að stofna til samtaka
austfirskra sveitarfélaga en alls sóttu
fundinn 28 fulltrúar frá 15 sveitarfélögum. Þá voru einnig samþykkt lög fyrir
SSA þar sem fram kemur að markmið
sambandsins skuli vera að vinna að
hagsmunum sveitarfélaganna, einkum í atvinnu-, efnahags-, mennta-,
skipulags-, samgöngu- og félagsmálum. Í dag eiga öll átta sveitarfélögin á
starfssvæði SSA, frá Djúpavogi í suðri
til Vopnafjarðar í norðri, aðild að landshlutasamtökunum. Verkefnum SSA
hefur fjölgað á undanförnum árum,
ekki síst með tilkomu samnings um
sóknaráætlun.

Nokkrar ályktanir
um samgöngu
– og umhverfismál
Aðalfundur SSA 7.-8. október vakti athygli á því að engar
nýframkvæmdir hafa átt sér stað á Austurlandi á síðustu
tveimur árum og viðhald vega verið í algjöru lágmarki.
Fundurinn skoraði á Alþingi að stórauka fé til framkvæmda
í samgöngumálum, þannig að stefnt verði að því að hlutfall
fjárveitinga til málaflokksins verði að lágmarki 2% af vergri
landsframleiðslu. Í ályktun fundarins sagði að enginn einn
málaflokkur væri jafn þýðingarmikill fyrir landshlutann,
hvort heldur er með tilliti til byggðaþróunar, atvinnumála,
þ.m.t. ferðaþjónusta, heilbrigðisþjónustu eða samkeppnisstöðu. Einnig var lögð áhersla á að gerð samgönguáætlana
þyrfti að ljúka þegar í stað og tryggja að við þær verði staðið.

Jarðgangagerð
Aðalfundur SSA ítrekar mikilvægi
þess að tengja byggðir á Austurlandi
með samgöngum til þess að rjúfa
vetrareinangrun og efla framtíðarmöguleika svæðisins sem eins
atvinnu- og þjónustusvæðis. Tryggja
verður á fjárlögum næsta árs fjár-

magn til jarðganga undir Fjarðarheiði
á milli Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðar, sem er forgangsverkefni í
jarðgangnagerð á Austurlandi, enda
aðstæður íbúa á Seyðisfirði slíkar á
vetrum að ekki verður við það unað
lengur. Þá þarf að ráðast í rannsóknir
á öðrum gangakostum, á milli Norðfjarðar og Seyðisfjarðar um Mjóafjörð.

Skarphéðinn Smári ráðinn
verkefnastjóri við sameiginlegt svæðisskipulag

V

inna við svæðisskipulag Austurlands
er eitt af áhersluverkefnum landshlutans í
tengslum við samning um
sóknaráætlun.
Markmiðið
með verkefninu er að vinna
skipulagsáætlun sem tekur
til allra sveitarfélaga á Austurlandi sem landfræðilegrar,
hagrænnar og félagslegrar
heild. Í svæðisskipulagi er
sett fram stefna viðkomandi
sveitarfélaga um sameiginlega hagsmuni, s.s. byggðaþróun, samgöngur, náttúru,
menningu, auðlindir og þjónustu, svo eitthvað sé nefnt. Einnig á í svæðisskipulagi að útfæra landsskipulagsstefnu á viðkomandi svæði. Vinna við
svæðisskipulag verður nátengd vinnu við hönnun áfangastaðarins Austurlands en markmið þess er að þróa Austurland sem búsetukost fyrir fólk,
fjölskyldur og fyrirtæki. Aðferðafræði hönnunar er lögð til grundavallar í
vinnunni sem byggir á rannsóknarvinnu og samtali við íbúa og notendur (e. destination design). Verkefnið hófst 2014 og fellur vel að áherslum
svæðisskipulags.

Lögð er áhersla á að við gerð og
uppsetningu samgönguáætlunar og
gerð fjárlaga verði jarðgangagerð og
rannsóknir vegna þeirra fjármögnuð
með sérstökum hætti þannig að aðrar
mikilvægar framkvæmdir í samgöngumálum landshlutans dragist
ekki sökum fjárskorts. Í framhaldinu
verði næstu verkefni í jarðgangagerð
á Austurlandi göng til þess að tengja
annars vegar Borgarfjörð og hins
vegar Vopnafjörð við miðsvæðið.

Þjónusta,
nýframkvæmdir
og viðhald
Aðalfundur SSA telur lykilatriði
að faglegt mat og almennar reglur
Vegagerðarinnar eigi að gilda um val
á legu þjóðvegar 1. Brýnt er að samgönguyfirvöld taki afstöðu til þessa
vals hið fyrsta. Það sem skiptir hins
vegar höfuðmáli er að vetrarþjónusta á öllum vegum landshlutans sé
viðunandi og geri íbúum og gestum
kleift að sinna atvinnu, menntun og
öðrum erindum innan svæðis án
vandkvæða og með sem minnstri fyrirhöfn. Þá verður að tryggja sem best
aðgengi, og þar með öryggi allra íbúa
á svæðinu, við fjórðungssjúkrahúsið
og Egilsstaðaflugvöll.
Þá er ekki síður mikilvægt að
staðið verði við þær nýframkvæmdir í
landshlutanum sem undirbúnar hafa
verið síðustu ár og áratugi og komnar
voru á samgönguáætlun. Má þar
nefna uppbyggingu heilsársvegar yfir
Öxi sem er forgangsverkefni og lagn-

Menningarverðla
R
ithöfundurinn Smári Geirsson frá Norðfirði hlaut Menningarverðlaun SSA 2016 fyrir
framlag til söguritunar á Austurlandi
en meðal þeirra bóka sem hann hefur
ritað á undanförnum árum eru Norðfjarðarsaga II, Samstarf á Austurlandi,
saga Fjórðungsþings Austfirðinga 19431964 og Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 1966-2006, Sparisjóður í 70 ár,
saga Sparisjóðs Norðfjarðar, Síldarvinnslan hf., svipmyndir úr hálfrar aldar sögu 1957-2007 og Stórhvalaveiðar
við Ísland til 1915. Sú síðast nefnda
var á meðal þeirra sem tilnefndar voru
til Íslensku bókmenntaverðlaunanna í
flokki fræðirita og bóka almenns eðlis
2015. Bók Smára er afrakstur áralangrar rannsóknarvinnu sem dregur fram
ýmsar nýjar heimildir um hvalveiðar
við Íslandsstrendur. Smári segist hafa
heillast af efniviðnum þegar hann var

ingu slitlags og endurbyggingu vega.
Á Austurlandi eru margir vegkaflir
sem í dag eru stórhættulegir, má þar
nefna vegi um Suðurfirði og Hamarsfjörð, sem og Breiðdal og Borgarfjörð
eystri. Þá ber að flýta fyrirhuguðum
framkvæmdum við lagningu slitlags
fyrir botni Berufjarðar og um Skriðdal.
Í ljósi aukins umferðarþunga,
er það ábyrgðarhluti að gætt sé
sérstaklega að umferðaröryggi,

Mynd: Gunnar
Gunnarsson

strákur þegar hann kom í Hellisfjörð
og Mjóafjörð og sá leifar hvalstöðvanna
þar. „Þær voru afar forvitnilegar en ég
átti erfitt með að afla svara við ýmsum
spurningum sem vöknuðu í tengslum
við þær. Síðan hefur hvalveiðisagan ver-

hvort heldur er við nýframkvæmdir
eða viðhald samgöngumannvirkja.
Malarvegir á borð við Upphéraðsveg
um Fell og efri Jökuldal og veg um
Jökulsárhlíð og um Hellisheiði sem og
Hlíðarveg eru óboðlegir. Sömuleiðis verður að setja byggingu nýrrar
brúar yfir Lagarfljót við Egilsstaði í
forgang framkvæmda við brúargerð
á landinu og ráðast í átak til að fækka
einbreiðum brúm í landshlutanum.
Tryggja verður öryggi á vegaköflum
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Myndir Andrés Skúlason

Jónas Hallgrímsson var
heiðraður fyrir störf
sín að sveitarstjórnarmálum ásamt Vigdísi
Sveinbjörnssdóttur.

Áhersluatriðin sex

Sú nýbreytni var á aðalfundinum í ár að skilgreind voru sex áhersluatriði sem tekin
verða sérstaklega til umfjöllunar í viðræðum við fjárveitingavaldið og stofnanir
ríkisins á komandi vetri: Þær eru:
n Áframhaldandi uppbygging og nýting Egilsstaðarflugvallar m.a. fyrir millilandaflug.
n Áframhaldandi uppbygging og styrking Umdæmissjúkrahúss Austurlands í
Fjarðabyggð, heilsugæslunnar og annarra sjúkrastofnanna í landshlutanum.
n Sameiginlegar og öflugar almenningssamgöngur í landshlutanum sem styrktar
verði til framtíðar. Þar með talið innanlandsflug.
n Háhraðatengingar um allt Austurland með aukinni aðkomu ríkisvaldsins.
n Efling fjarnáms í samstarfi við framhaldsskólana í landshlutanum og uppbygging
háskólanáms og rannsóknarstarfs án tafar.
n Lokið verði við án tafar að leggja bundið slitlag á þá hluta vegakerfis landshlutans þar sem enn eru malarvegir og snúa að tengingu byggðarlaga og er
Borgarfjarðarvegur þar í forgrunni nú þegar það liggur fyrir að Berufjarðarbotn
mun klárast sem fyrst.

sjóði til stuðnings flugrekstraraðilum
sem hyggja á flug til áfangastaða utan
stór-Reykjavíkursvæðis. Hið opinbera

aun SSA

ið mér ofarlega í huga því öllum samfélögum er nauðsynlegt að hafa þekkingu
á atvinnusögu sinni. Hvalveiðisagan
er merkilegur og áhugaverður þáttur
austfirskrar og vestfirskrar atvinnusögu.“
inn og út úr landshlutanum, t.a.m. á
milli Vopnafjarðar og Þórshafnar og
Djúpavogs og Hornafjarðar.

Innanlandsflug
Aðalfundurinn vekur athygli á mikilvægi innanlandsflugs fyrir landshlutann. Skilgreina verður innanlandsflug sem almenningssamgöngur
þannig að flugfargjöld verði á viðráð-

anlegu verði og lækkuð um helming,
svo íbúar landshlutanna geti nýtt
sér þjónustuna. Verðlagning dagsins
í dag er þess eðlis að hún stendur
eðlilegum ferðalögum íbúa landshlutans og gesta fyrir þrifum og rýrir
þar með búsetukosti Austurlands.
Áfram er lögð áhersla á áætlunarflug til Vopnafjarðar með tengiflugi
við Akureyri og mikilvægt er að
veita áfram nægjanlegu fjármagni
til viðhaldsframkvæmda á Vopnafjarðarflugvelli. Það var mikilvægur
áfangi þegar náðist samkomulag á
milli aðila í heimabyggð og ríkis um
uppbyggingu Norðfjarðarflugvallar
enda um öryggismál að ræða.
Leita verður lausna til framtíðar
um staðsetningu Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýrinni sem taki mið
af þeirri staðreynd að stór hluti
landsmanna þarf að sækja nauðsynlega þjónustu til höfuðborgarinnar
með flugsamgöngum, ekki síst
heilbrigðisþjónustu. Huga verður að
uppbyggingu samgöngumiðstöðvar
við Reykjavíkurflugvöll til að tryggja
samþættingu allra samgangna innanlands.

Egilsstaðaflugvöllur – önnur
fluggátt inn í
landið
Aðalfundurinn fagnar þeim mikilvægu áföngum sem náðust á
síðastliðnu ári þegar komið var á
markaðsþróunarsjóði og áfangastaða-

verður að sýna í verki vilja sinn til
að opnaðar verði aðrar fluggáttir inn
í landið, með öflugum stuðningi.

Á liðnu sumri var ￼ haldið uppi
millilandaflugi á milli London og
Egilsstaða og reynslan sýnir að Egilsstaðaflugvöllur stendur fyllilega undir
slíkri starfsemi. Aukin flugumferð
krefst þess að ríkisvaldið tryggi
næganlegt fjármagn til uppbyggingar
þannig að völlurinn standist kröfur
um aukið þjónustustig og öryggi
vegna hugsanlegra náttúruhamfara.
Sérstaklega þarf að horfa til framkvæmda við flughlöð og aðstöðu
fyrir útgerð þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar. Jafna verður aðstöðu
flugrekstraraðila til kaupa á eldsneyti,
hvar sem er á landinu. Áfram verði
unnið af fullum þunga að markaðsetningu Egilsstaðaflugvallar af hálfu
hagsmunaðila, s.s. fyrirtækja í ferðaþjónustu, Isavia, ríkis og sveitarfélaga
á Austurlandi.
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Bættar samgöngur
eru brýnasta málið

G

reiðar samgöngur eru lífæð
búsetu í landinu og í raun
stærsta byggðamálið. Þær eru
lykilþáttur varðandi heilbrigðismál,
menntamál, velferðarmál, atvinnumál, umhverfismál og menningarmál.
Norðausturkjördæmi nær allt frá austanverðum Tröllaskaga að Álftafirði
í austri og er því afar víðfeðmt. Það
liggur því í augum uppi að vegalengdir
eru miklar og mikilvægt að samgöngur
séu greiðar. Nýleg úttekt staðfestir að
samgöngumál eru þau mál sem hvað
þyngst liggja á íbúum kjördæmisins.
Stórauka þarf framlög til viðhalds
og nýbyggingu vega. Auka þarf umferðaröryggi og vinna kerfisbundið
eftir sérstakri umferðaröryggisáætlun.
Með bættri stöðu ríkissjóðs er nú lag
og gott tækifæri til að bæta verulega
í framkvæmdir en viðhald vega hefur
því miður ekki verið sem skyldi undanfarin ár. Því er það mikið ánægjuefni
að núverandi ríkisstjórn hefur ákveðið
að setja 11 milljarða í samgöngubætur
samkvæmt Samgönguáætlun til 2018.
Meðal verkefna sem farið verður í á
næstunni eru breikkun brúa, malbikun
tengivega og úrbætur á vegmerkingum
með það að markmiði að bæta umferðaröryggi. Það er brýnt að forgangsraða
verkefnum þannig að umferðaröryggi
sé í forgrunni. Austfirðir eru víða erfiðir yfirferðar og því brýnt að fjölga
jarðgöngum í fjórðungnum. Nú sjáum
við fyrir endann á framkvæmdum við
Norðfjarðargöng og ákveðið hefur verið að setja aukið fé til rannsókna vegna
Seyðisfjarðaganga.

Jarðgangagerð er mikilvægur þáttur
í styrkingu og tengingu byggðalaga og
vísbending er um að göngin hafi jákvæð áhrif atvinnusókn kvenna. Rannsóknir sýna að þar sem þéttbýliskjarnar
eru tengdir betur saman og skapa þar
með stærra atvinnusvæði, hefur það
jákvæð áhrif á jafnrétti kynjanna. Atvinnutækifæri kvenna aukast og verkaskiptin á heimilum verður jafnari.
Þetta þykir mér afar merkilegur punktur og mikilvægt innlegg í umræðuna
um jafnrétti til búsetu.

Flugið verði hluti
almenningssamgangna

Framsóknarflokkurinn telur að innanlandsflug sé hluti af almenningssamgöngum og ríkinu beri að greiða niður
flugfargjöld á öllum leiðum innanlands
til að gera landsmönnum öllum mögulegt að nýta þennan samgöngukost.
Innanlandsflugið er okkur mikilvægt
þar sem stærstur hluti stjórnsýslunn-

ar er á höfuðborgarsvæðinu auk þess
sem stór hluti stjórnsýslunnar er þar.
Það liggja gríðarlega miklir samfélagslegir hagsmunir undir þessum þætti
og styrking innanlandsflugs verður
íbúum til hagsbóta. Fyrir þinginu liggur nú tillaga meirihluta umhverfis- og
samgöngunefndar um að leggja til
300 milljónir árið 2018 sem byrjunarframlag til að finna leiðir til að tryggja
rekstrargrundvöll innanlandsflugs og
hóflegt miðaverð.
Um leið og aukinn straumur ferðamanna hefur aukið álag á vegakerfið hefur hann líka hjálpað okkur til
að styrkja grunnatvinnuvegina. Þess
vegna er mikilvægt atvinnumál að
styrkja vegakerfið og dreifa ferðamönnum betur um landið með fleiri
fluggáttum inn í landið. Gott dæmi um
það er verkefni sem unnið hefur verið í forsætisráðuneytinu undir stjórn
Framsóknarflokksins. Það hefur verið að skila okkur fleiri ferðamönnum
beint í fjórðunginn og opnað leiðina út
fyrir íbúana.
En nú stöndum við frammi fyrir
því að stórtækra aðgerða er þörf eftir
langvarandi svelti í þessum málaflokki.
Vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar höfum við efni á því að fjárfesta í uppbyggingu og viðhaldi vega. Það á að
vera sameiginlegt verkefni okkar inn í
framtíðina að tengja saman byggðalög
og byggja upp sterkt samfélag í fjórðungnum.
Þórunn Egilsdóttir
Þingkona Framsóknarflokksins

Umsóknir og nánari
upplýsingar

Nánari upplýsingar um
störfinmá finna á:

RAFVIRKI
Eskja hf. óskar eftir að ráða rafvirkja til að sinna
fjölbreyttum og krefjandi störfum í tæknideild í
nýju uppsjávarfrystihúsi félagsins á Eskifirði.
Starfssvið
Starfið felur í sér viðhald, eftirlit og viðgerðir auk
undirbúnings og skipulags viðhaldsverkefna.
Vinnu við fyrirbyggjandi viðhald ásamt samstarfi
við rekstrar- og tæknifólk.
Unnið verður á 12 tíma vöktum sem skiptast bæði í
dag- og næturvaktir.
Menntunar og hæfniskröfur
Umsækjendur þurfa að hafa sveinspróf í rafvirkjun
eða aðra sambærilega menntun. Reynsla af vinnu
við PLC–stýringar er mikill kostur.

www.eskja.is

Umsóknir óskast fylltar
út á:
www.eskja.is
Umsóknarblöð er að
finna undir flipanum
Fyrirtækið ->
Atvinnuumsókn

Starf sferilsk rá skal fylgja umsó kn. Allar umsó knir er u með hön dlaðar se m tr únaðar mál

Allar umsóknir eru
meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál

Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið
störf sem fyrst



tekin

Hvert viljum
við stefna?
Á

Íslandi rétt eins og í flestum
vestrænum löndum sem við
berum okkar saman við hefur íbúaþróun verið með svipuðum
hætti; borgarsamfélögin hafa stækkað á kostnað hinna dreifðari byggða.
Hér á landi hafa stjórnvöld með
byggðapólitískum aðgerðum undir
þessum kringumstæðum freistast í
sínum villtustu draumum að reyna
að leysa mál heilla landsfjórðunga
á einu bretti með stórum einhæfum lausnum í atvinnumálum í þeim
tilgangi að rétta stöðu byggðanna.
Niðurstaðan hefur hinsvegar verið
sú þegar horft er á heildarmyndina
og til lengri tíma að þessar aðgerðir
hafa reynst samfélagslega mjög neikvæðar. Hinar stóru einhæfu lausnir með tímabundinn slagkraft hafa
dregið athyglina frá öllu hinu sem
í raun og veru er hinn raunverulegi
grundvöllur fyrir byggð í landinu.

Niðurgreidd orka
til stórfyrirtækja

Á síðustu árum eru samfélögin
áþreifanlega farinn að finna fyrir
afleiðingunum af þessari vondu atvinnupólitík ekki síst hér á Austurlandi. Við sjáum að orkuauðlindir
okkar eru smátt og smátt að ganga
til þurrðar í þágu erlendra stórfyrirtækja sem greiða ekki eðlilega rentu
til samfélagsins. Það gera hinsvegar
hefðbundin íslensk fyrirtæki og
sveitarfélög sem sannarlega þurfa
ekki síður á orku að halda. Það eru
því samfélögin sjálf sem þurfa að
niðurgreiða raforkuna til stóriðjunnar og þurfa horfa sömuleiðis
fram hjá gríðarlegum skatttekjum
hverfa úr landi á hverju ári frá stóriðjunni í stað þess að þeir fjármunir
séu nýttir til að styrkja innviði svæðanna.

Aukum lífsgæði íbúanna

Árangursríkasta byggðastefnan að
mati undirritaðs til að snúa þróuninni við til að efla samfélögin út um
landið er fyrst og síðast að huga að
því hvernig við getum aukið lífsgæði
íbúana, því aðeins þannig verða
samfélögin samkeppnishæf. Í þessum efnum þurfa að vera nokkrar
grunnstoðir til staðar, almennt góð
nærþjónusta við íbúa t.d. í velferðarog menntamálum, vísir að háskólasamfélagi ásamt rannsókar og þróunarstarfi, aðgangur að háhraðaneti
þarf að vera fyrir alla og þá ekki
síður þurfa að vera í boði fjölbreyttir kostir í afþreyingu, æskulýðs- og
íþróttastarfi ásamt lifandi og skap-

andi menningu og fleiri mannbætandi þættir.
Fjölbreytt og lifandi samfélag
með fjölbreytta sjálfbæra atvinnustefnu þar sem fjölskylduvænn
vinnutími er til staðar, það er
grunnurinn að því að skapa sterkt
samfélag með fjölbreyttu mannlífi
með félaglegri virkni íbúa. Sú verksmiðjumiðaða atvinnustefna sem
hefur í vaxandi mæli byggst upp
út um landið á liðnum árum sem
byggir á vaktafyrirkomulagi í stað
hefðbundins vinnutíma er einmitt
ekki til þess fallið að skapa lífvænlegt
og fjölbreytt samfélag, þar sem stór
hluti af íbúunum er félagslega óvirkur vegna vinnu sinnar.

Verksmiðjulausnir
á kostnað hins smáa

Því miður er hið sama að gerst þegar
kemur að annarri nýtingu á hinum
sameiginlegu auðlindum okkar, en
bæði sjávarútvegur og landbúnaður
er á leiðinni inn í stóru verksmiðjulausnirnar og samþjöppunin í þessum greinum er gríðarlega hröð. Allt
er þetta á kostnað hins smáa og fjölbreytta. Í öllu þessu falli er vandamálið að það er hvergi reiknað með
hver hin raunverulegu samfélagslegu áhrif eru af slíkri atvinnustefnu.
Sjávarútvegsþorpin hvert af öðru
gefa eftir og landbúnaður til sveita er
ekki svipur hjá sjón. Leiða má líkum
að því að langstærstur hluti af viðbótar vinnuafli inn í verksmiðjurnar
verði svo meira erlent farandverkafólk, en ekki íbúar sem hafa í hyggju
að dvelja til lengri tíma á svæðinu.
Íbúum á Austurlandi er því nú
aftur farið að fækka jafnt og þétt og
meira að segja þar sem uppbyggingin
hefur verið mest í kringum stóriðjuna. Nú þurfa því íbúar á Austurlandi
að spyrja sig áleitinna spurninga fyrir hvað Austurland á að standa til
framtíðar. Ég og við hjá SSA sjáum
tækifæri í að snúa blaðinu við með
nýju stefnumarkandi svæðisskipulagi
sem sveitarfélög á Austurlandi hafa
ákveðið að vinna á næstu árum í
samvinnu með verkefninu Áfangastaðnum Austurlandi. Nú er einmitt
lag að endurskapa Austurland með
sameiginlegri sýn fyrir allt svæðið.
Það er okkar allra að sameinast um
að búa til eftirsóknarverða mynd af
Austurlandi sem eftirsóttum áfangastað; ekki bara til að ferðast um heldur stað til búsetu þar sem lífsgæði
íbúana eiga að vera í öndvegi. Þá
kemur allt hitt af sjálfu sér.

Andrés Skúlason

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

• Eina höfnin á Suðurlandi

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

• Bryggjukantar um 1200 m

FyRiRHuguð StæKKuN HaFNaRiNNaR

• Hafnsögubátur 900 hö.

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

• Frábært íþróttahús og sundlaug

Ný uppfylling og öldudempandi flái

Fjarlægð steinbryggja

• 40 km til Reykjavíkur
• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
• Fullkomið frystivöruhótel
og landamærastöð
• Mesta dýpi við kant 8 m
• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m
• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Öll almenn þjónusta við skip
• Öll almenn þjónusta við áhafnir
• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki
• Ísframleiðsla með GÁMES vottun

Skipulögð iðnaðarsvæði

Þorlákshöfn

Ísland

Reykjavík 50 km

Europa
Styttir leiðir.

ARGH! 092014

Reykjavík
International
Airport 85 km

Þorlákshöfn

Þorlákshöfn

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

Hafnarvog
Sími 480-3601
Fax 483-3528
hafnarvog@olfus.is
Hafnarvörður
Sími 893-3659
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

12

13. október 2016

Lengi býr að fyrstu gerð
- frá Vopnafirði í vinningsliðið!

Þ

að er í raun æði margt sem
er heillandi við nýja „sjálfshjálparbók“
Aðalbjargar
hjúkrunarfræðings,
Helgadóttur
Samskiptaboðorðin. Þó má segja að
persónusaga hennar sjálfrar sé sá
grunnþáttur sem gerir hana einstaka
á meðal bóka sem eru fullar af sálfræðikenningum og hollráðum, þetta
er sjálfsævisöguleg bók um samskipti, góð og slæm. „Stóru orðin“ –
Samskiptaboðorðin sjálf – urðu til í
námi hennar í hjúkrunarfræði, sem
hún svo þróaði og gaf út árið 2012.
Þau eru sex: Horfa - heilsa - hlusta hljóma - hrósa - hjálpa. Það er hægt
að finna þau á netinu, www.samskiptabodordin.is, ef manni vantar
„skyndilausn“ á samskiptavanda eða
ábendingu um hvert skal stefna. Þau
eru grunntónn bókarinnar og hluti af
sjálfsvinnu höfundarins þegar kemur
að því að hafa byggt sjálfa sig upp og
samskiptin við börnin sín og maka.
Boðorðin virka auðvitað á samskipti
almennt en Aðalbjörgu er mikilvægt
að benda á hversu mikilvægt það er
að vita að við getum heilað misfellur
sem hafa orðið á í samskiptum við

hátt um jákvæða sem og erfiða reynslu. Útgangspunkturinn í heild snýst um einlægni
Aðalbjargar þegar kemur að
erfiðum atvikum í lífinu; úrvinnslu á ofbeldi og aðstæðum þar sem mikilvægt er að
setja sér raunhæf markmið.
Aðalsmerki höfundarins er
svo hreinskilni um samskipti
fullorðinna og ungmenna sem
gefa manni innsýn í hvernig
nota megi Samskiptaboðorðin
sem leiðarljós í að byggja upp
heilbrigða sjálfsmynd barna og
unglinga.

okkur sjálf og lagað þann
þátt þannig að við berum
hann ekki áfram til barnanna okkar. Það er mikilvægt og kannski helsta
ástæða þess að allir foreldrar þurfa að taka sjálfan
sig í gegn þegar kemur að
því að stilla fókusinn upp
á nýtt þegar tekist er á við
uppeldis hlutverkið.

Æskuárin
á Vopnafirði

Aðalbjörg ólst upp á
Vopnafirði og má segja að
ákveðinn áherslupunktur
í sögu hennar hverfist um
það samfélag og reynslu
hennar af því að alast upp
þar. Lengi býr að fyrstu
gerð. Hér er talað hreinskilnislega um fámenningarsamfélagið þar sem
allir þekkja alla og þau
viðmið sem eitt sinn þóttu
í lagi gagnvart börnum. Gildi vináttu og
heilbrigðrar sjálfsmyndar eru skoðuð, í
samhengi við þá raun að lenda í einelti.

Mikilvægi þess að fullorðnir komi vel fram við
börn

Megin atriðið er þó að fjalla um mikilvægi æskuáranna í að móta manneskjuna til framtíðar og er fjallað á fallegan

Mj

F

Áhugavert starf hjá Fjarðabyggð

Eigna- og framkvæmdafulltrúi
Laust er til umsóknar starf eigna- og framkvæmdafulltrúa Fjarðabyggðar.
Eigna- og framkvæmdafulltrúi hefur umsjón og eftirlit með öllum fasteignum Fjarðabyggðar og heldur utan um viðhalds- og nýframkvæmdir sveitarfélagsins í samvinnu við
sviðsstjóra framkvæmda-, umhverfis- og veitusviðs.
Helstu verkefni eru:
• Yfirumsjón og eftirlit með verklegum framkvæmdum fyrir eignasjóð Fjarðabyggðar.
• Yfirumsjón og eftirlit með viðhalds- og rekstrarverkefnum fyrir eignasjóð Fjarðabyggðar.
• Yfirumsjón og eftirlit með viðhaldi leiguhúsnæðis Fjarðabyggðar.
Leitað er að aðila með iðnmenntun og/eða tæknimenntun. Framhaldsmenntun er kostur.
Frekari upplýsingar um starfið er á heimasíðu Fjarðabyggðar, fjardabyggd.is, undir „Laus
störf“.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veitir Marinó Stefánsson, sviðsstjóri framkvæmda-, umhverfis- og
veitusviðs, í síma 470 9000 eða á marino.stefansson@fjardabyggd.is.
Sótt er um starfið rafrænt á vef sveitarfélagsins. Einnig er tekið við umsóknum í umslagi
merktu „starfsumsókn framkvæmdasvið“ í þjónustugáttum bókasafna og á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð.
Umsóknarfrestur er til og með 20. október nk.
Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulífi og þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800
talsins í sex byggðarkjörnum, sem eru Mjóifjörður, Neskaupstaður í Norðfirði, Eskifjörður, Reyðarfjörður,
Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður.

FJARÐABYGGÐ
fjardabyggd.is

Aðalbjörg er viss um að ef hver
og einn hugsar tilbaka til æskuáranna þá á hann minningu
um einhvern fullorðinn, sem
var eftirminnilegur sakir þess
að hann eða hún átti við mann
uppbyggileg og eflandi samskipi. „Nú erum við orðin fullorðin,
nú erum við þessar fyrirmyndir.
Hvernig fyrirmyndir viljum við vera
fyrir börnin okkar og börnin sem
við umgöngumst?,“ segir Aðalbjörg
en Samskiptaboðorðin urðu til sem
viðbragð við þessum spurningum
og er ætlað að veita leiðsögn og vera
áminning um að tileinka okkur uppbyggjandi samskiptahátt við börnin
sem við umgöngumst.
Aðalbjörg gengur út frá ýmsum
fræðum í bland við eigið hyggjuvit,
en kenningar uppeldisfræðingsins
Baumrind um samskipti fullorðinna
og barna höfðu nokkur áhrif á boðorðin. Þær fela í sér að sýna börnum
mikla hlýju, setja þeim skýr mörk,
hvetja börnin áfram, taka vel í hugmyndir þeirra og útskýra vel fyrir
barninu þegar þörf krefur. Þessi uppeldisaðferð leiðir til þess að börnin
verða virk og þroskuð, sjálfstæð og

sjálfsöguð, hafa trú á sjálfum sér og
verða hamingjusöm. Samskiptaboðorðin skipta öll máli í samskiptum
fullorðinna við börn, og eru gildin
virðing, einlægni, samhygð, umhyggja
og trúnaður lögð til grundvallar Samskiptaboðorðunum sem eru sex:

Horfa- náðu blíðlegu augnsam-

bandi, sem skapar traust, barninu er sýndur áhugi og er upphaf góðra tjáskipta.

Heilsa - einbeittu þér að barninu
og brostu með augunum. Við það eflist
sjálfstraust barnsins, það upplifir að tilvera
þess skiptir máli og finnur fyrir öryggiskennd.
Hlusta - á og túlka skilaboðin sem
barnið sendir; sjálfsvirðing og sjálfsþekking barnsins eflist og það lærir að bera
virðingu fyrir öðrum.
Hljóma - talaðu með hlýlegum

tón; það eykur sjálfsvirðingu og vellíðan
barns.

Hrósa - fyrir jákvæða hegðun og
framkomu; það eflir sjálfstraust barnsins
um leið og líkurnar á áframhaldandi
jákvæðri hegðun og framkomu aukast.
Hjálpa - vertu til staðar þegar

barnið þarfnast þín; það leiðir til
uppbyggjandi hjálparsambands sem
grundvallast á umhyggju, gagnkvæmu
trausti og öryggi.

„Með því að setja upp á aðgengilegan og auðskiljanlegan hátt í hverju
uppbyggjandi samskipti við börn felast
er ég viss um að almenn þekking fullorðinna á því hvað samskipti eru mikilvæg fyrir farsæld og vellíðan barna
eflist. Hér á Íslandi eigum við máltæki
sem segir að það læri börnin sem fyrir
þeim er haft, og er Samskiptaboðorðunum ætlað að gera öllum fullorðnum í
samfélagi grein fyrir því að þó meginábyrgðin á uppeldi barna liggi á herðum
foreldra þeirra, berum við líka sameiginlega ábyrgð - börnin í samfélagi okkar
eiga að koma okkur við.“

Almenningssamgöngur á
landsbyggðinni
Þ
að er gott að búa út á landi,
það vita þeir sem það hafa
reynt. Þó er öllum ljóst sem
búa á landsbyggðinni að samþjöppun
stjórnsýslu og þjónustu til suðvesturhornsins hefur verið mikil í gegnum
tíðina. Nú er svo komið að þjónusta
til dæmis sérfræðilækna er að mestu
leyti staðsett á höfuðborgarsvæðinu.
Þetta veldur því að í síauknum mæli
þarf landsbyggðarfólk að sækja þjónustu hins opinbera til höfuðborgarinnar sem hefur valdið aðstöðumuni á
landsbyggðinni.
Innanlandsflug og verðlag þess
er því eitt af hagsmunamálum landsbyggðarinnar. Um þessar mundir eru
rúmlega 8.000 manns aðilar að hópi á
fésbókinni þar sem deilt er sögum og
upplifunum af dýru innanlandsflugi.
Þar er niðurstaðan ætíð sú sama. Verðlagið á innanlandsfluginu er skerðing
á lífsgæðum fólks sem kýs að búa á
landsbyggðinni en þarf af ýmsum
ástæðum að nota innanlandsflugið. Á
þessu þarf að leita lausna í samvinnu
við stjórnvöld ef það er raunverulegur
vilji til þess að blómlegt mannlíf þrífist

á landinu öllu. Innanlandsflugið þarf
að komast á þann stað að vera raunverulegur valkostur allra sem samgöngumáti. En fyrst þarf að skilgreina
innanlandsflugið sem almenningssamgöngur og vinna síðan út frá því.
Ríkið niðurgreiðir almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu um
1,2 milljarð króna á ári svo að næsta
rökrétta skref ætti að vera að rétta hlut
landsbyggðarinnar í þeim efnum.
Hildur Þórisdóttir
Höfundur skipar 3. sæti á lista
Samfylkingar í Norðausturkjördæmi
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Tækifærin eru endalaus
Austfirski matreiðslumaðurinn Óli Gústa

„Ég hafði alltaf, frá því ég var mjög
ungur, haft mikinn áhuga á mat, matargerð og hráefnisöflun enda alinn
upp í þannig umhverfi en það var ekki
fyrr en ég fluttist suður sem ég sætti
mig við það að það væri mín hilla í
lífinu. Mér finnst gaman að þróa hluti
þar sem við notum það sem okkur er
næst, upphefjum gamlar hefðir á okkar eigin hátt og leyfum hráefninu að

Sköpunargleði í
matarmenningunni

„Þegar ég vinn með mat og í kringum

mat fæ ég útrás fyrir sköpunargleði sem
býr innra með mér. Að elda mat færir
mér líka hugarró og hjálpar mér oft við
að leysa heimsmálin og fá nýjar hugmyndir. Matargerð er mitt listform og
matur er mikilvæg menningarafurð.
Að njóta matar og drykkjar er að njóta
menningar. Og að búa til mat er að skapa
og bera á borð eitthvað sem er þér hjartfólgið. Og þá skiptir engu hver er að njóta

hans, ef maður er alltaf að gera sitt besta.“
Ólafur hefur gert austfirsku hráefnunum hátt undir höfði í sínu starfi
og telur að Austurland eigi mikið inni
sem viðkomustaður ferðamanna. Það
er hans von að allir þeir sem standi að
þeirri frábæru matvælaframleiðslu sem
er til staðar í fjórðungnum verði tilbúnir
til að taka sprengjunni fagnandi og nýta
hana til fulls. Tækifærin eru endalaus.

Vísnaþáttur
Beðist er velvirðingar á þeim óþægindum sem
vegfarendur verða fyrir á framkvæmdatímanum.

„Ég tók matreiðslunámið með trukki,
útskrifaðist með prýðilega einkunn
og fékk fljótlega brennandi áhuga á að
taka þátt í matreiðslukeppnum. Í framhaldinu fór ég að keppa með Kokkalandsliðinu og átti nokkur góð ár í þeim

Stoltur af upprunanum

njóta sín í einfaldleikanum en sleppum öllu prjáli.“
„Þeir vita það sem mig þekkja vel
að ég er afar stoltur af uppruna mínum
og hann skiptir mig miklu máli í því
sem ég geri. Ég hef tekið að mér ýmis
verkefni fyrir austan, haldið nokkra fyrirlestra, keppt fyrir hönd Austurlands í
matreiðslukeppnum og unnið að þróunarverkefnum á ýmsum stigum. Ég
reyni eins og ég get að koma hráefni
að austan á kortið hvar sem ég kem. Ég
hef til að mynda yfirleitt tekið með mér
perlubygg frá Vallanesi í vinnuferðir og
dreift á kokka og veitingamenn í Ameríku við góðar undirtektir.“

Töluverð röskun verður á umferð um Tjarnarbraut á
framkvæmdatímanum en reynt verður eftir fremsta megni
að lágmarka þann tíma sem Tjarnarbraut verður lokuð.
HEF mun sjá til þess að ávallt verði fært fyrir gangandi
vegfarendur meðfram Tjarnarbraut.

Í mörg horn að líta

félagsskap sem er góður skóli fyrir
alla metnaðarfulla matreiðslumenn.
Eftir þá törn í mínu lífi var ég svo
heppinn að kynnast konu minni og
eignaðist fjölskyldu. Þá langaði mig
til að breyta til og kynnast annarri
hlið á bransanum.“
Í dag ber Óli ábyrgð á rekstri
Sæmundar í Sparifötunum á KEX
hostel, DILL Restaurant, Hverfisgötu 12 restaurant & bar og Mikkeller & Friends Reykjavík sem er
lítill og notalegur bjórbar á efri hæð
Hverfisgötu 12. Hann hefur yfirumsjón með stöðunum og þróar rétti og
matseðla. “Ég klappa líka starfsfólkinu
á bakið, smakka bjórinn og passa að
allt sé í toppstandi. Við viljum að allir
fái fyrsta flokks upplifun hjá okkur og
það er á mina ábyrgð að svo sé.”

Hitaveita Egilsstaða og Fella hyggst endurnýja veitulagnir
meðfram hluta Tjarnarbrautar. Lagðar verða nýjar fráveitulagnir,
regnvatnslagnir og lagnir fyrir kalt og heitt vatn. Samið hefur
verið við verktakafyrirtækið Austurverk um að annast
framkvæmdina ásamt starfsmönnum HEF.
Verktími er október og nóvember. Í verkinu þarf að grafa skurð
meðfram Tjarnarbraut að austanverðu og þvera Tjarnarbraut
á fimm stöðum.

Á

síðustu misserum hefur framboð á mat og drykk tekið
stakkaskiptum. Fjölbreytileiki
í matarframboði og víðtæk veitingastaðaflóra hefur bein áhrif á matarmenningu þjóðarinnar hvort sem það
er í höfuðborginni eða á landsbyggðinni. Nú þegar allt morar í ferðafólki
er grundvöllur fyrir rekstri ólíkari
matsölustaða, og sem betur fer á það
ekki bara við um nýjar keðjur heldur
alíslenska veitingastaði þar sem frumsköpun og metnaður ráða för.
Það er leit að metnaðarfyllri matreiðslumanni en Ólafi Ágústssyni, en
hann er framkvæmdastjóri fjögurra
veitingastaða í Reykjavík sem hafa notið verðskuldaðra vinsælda. Óli er uppalinn á Egilsstöðum og dvaldi einnig
mikið á Seyðisfirði og Borgarfirði eystra
í uppvextinum. Hann hóf námsferilinn
í Menntaskólanum á Egilsstöðum og
naut sín vel, en fljótlega varð honum
ljóst að sterk taug togaði hann annað.

matarmenning

Heilir og sælir lesendur góðir!
Gaman var að lesa vísnaþáttinn
hennar Þrúðu og fengur fyrir blaðið
að fá hana til að taka sér penna í hönd
á þessum vettvangi. Hagmælt er hún
í betra lagi og átti ekki í vandræðum
með að koma stjórnmálaumræðunni
í sjónvarpinu í bundið mál. Menn
hafa lengi tekist á um pólitíkina og
var ég ekki gömul þegar ég lærði vísuna sem hér fer á eftir en þrátt fyrir
eftirgrennslan hefur mér ekki tekist að
hafa upp á höfundi.
Pólitík þín er sem gjammandi grey
svo gjörn á að tvístra og elta.
Blessaður hleyptu‘enni heiman að ei
á hlaðinu látt´ana gelta.
Snemma á síðustu öld, löngu fyrir
tíma fundarsala og félagsheimila, var
haldinn stjórnmálafundur við norðurenda Lagarfljótsbrúar. Þar mætti
Steindór Hinriksson, póstur, góðglaður. Var hann á Sörla sínum, veifaði
með húfupottlokinu og sendi fundarmönnum tóninn:
Okkur þingið eykur vanda,
-undur og skelfing, það er sattmenn eru þar í einum anda
á alþýðuna að leggja skatt.
Mér lék forvitni á að heyra hvað
vísnavinir hefðu að segja um pólitíkina, nú í aðdraganda kosninga og brá
mér á ljóðastund í Bókakaffi á laugardaginn, en mælst hafði verið til þess í
fundarboði að fundarmenn settu eitthvað saman um komandi kosningar.
Ekki varð afraksturinn mikil hvað
stjórnmálin varðaði. Er vísan sem
kom upp í huga Sigurdísar Erlu Eiríksdóttur, þegar hún var á leið á fundinn
dæmi um áhugann:
Mig langar til að lesa hér
lítið stef um ekki neitt!
Þörf er ei að þakka mér,
þykir efnið frekar leitt!
Aftur á móti hafði Gísli Pétursson,
starfsmaður í áhaldahúsi Fljótsdalshéraðs, þetta að segja um ástand gatna
á Egilsstöðum á síðastliðnu vori:
Innviðirnir ekki góðir
allt í molum,
gangstéttir og götuslóðir
gerð úr holum.

Haustið hefur verið einmuna gott.
Aðeins hefur gránað í fjöll en niður
á láglendinu hafa haustlitirnir ráðið
ríkjum og glatt okkur með sinni ótrúlegu lita synfóníu. Þegar mér var litið
upp í Fjarðarheiðina einn morguninn,
hafði sú gamla sett upp gráa kollhúfu og upp í hugann kom vísa eftir
Brynjólf Einarsson hagyrðing frá Vestmannaeyjum.
Fjallið hrím um brúnir ber,
barið gjósti veðra,
jafnvel meðan ennþá er
allt í blóma neðra.
Þegar ég heyrði þessa vísu fyrst
virtist mér að þar væri haustinu heilsað en seinna þegar ég las um tildrög
hennar komst ég að því að hún hafði
verið ort um konu sem aðeins var
farin að grána í vöngum. Sýnir þetta
vel hvað vísur geta verið tvíræðar og
margslungnar. Ísleifur Konráðsson
hagyrðingur á Sauðárkróki hafði gaman af að leika sér að orðum og batt í
fjórar línur sex mismunandi merkingar á orðinu brot.
Brot úr sögu, brotið tól,
brot á sævar grunni.
Brot á lögum, brot á kjól,
brot af innstæðunni.
Ísleifur hafði líka gaman af að
bregða á leik með samhljóðana eins og
eftirfarandi vísa sýnir:
Keypti bæði q og s,
karlinn held ég ríkur c
sótti h til Haganess,
hákarlsbeitur lét í t.
Já, víst er tungumálið okkar auðugt af orðum sem geta haft fleiri en
eina merkingu. Í sumar rak ég augun í
frétt á baksíðu Moggans, muni ég rétt.
Mátti ráða af fyrirsögninni að senn
heyrðu sögunni til umtöluð salernisvandamál ferðamanna þar sem sérskipuð nefnd væri að ljúka nákvæmri
þarfagreiningu. Þá varð til þessi limra:
Ég skynja hjá alþjóð einingu,
allflestir hafa þá meiningu
og heitt á því hamra
að hér vanti kamra,
eftir nákvæma þarfagreiningu.

 Meira verður ekki kveðið að sinni

Arndís Þorvaldsdóttir

16-2688 – HVÍTA HÚSIÐ/SÍA

Við flytjum hlýju yfir hafið til þeirra sem þér þykir vænt um

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA

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

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is

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

ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

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

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

KOMIÐ
Í VERSLANIR

Guli miðinn styrkir Bleiku slaufuna.
200 kr. af hverju bleiku glasi renna
til styrktar Bleiku slaufunni.

16. tölublað, 5. árgangur

Gæðavörur frá
traustum framleiðanda

Bættar
samgöngur
– vaxandi
samfélag

styrkur

frumleiki

Nú á rði
e
betra v

fegurð

Það er frábært að búa á Austurlandi.
Svæðið er tilvalið til útivistar og börnin
geta gengið í skólann, en það er ekki
nóg. Svæðið hentar ekki til búsetu
alla ævina, því á misjöfnum tímum á
lífsleiðinni flytur fólk í burtu og kemur ekki aftur. Þjónusta, aðstaða og afþreying togar fólk suður og í sumum
tilfellum norður.
Fámenni viðheldur skorti á þjónustu
og okkur er ekki að fjölga. Raunfækkun íbúa upp á 12% á Austurlandi frá
aldarmótum er staðreynd. Íslendingum
fjölgaði um 19% á þessum tíma meðan
Austfirðingum fjölgaði um 7%.
Í dag snýst lífið ekki bara um vinnu.
Við viljum ferðast, komast í leikhús,
fara í bíó, stunda íþróttir. Vera í góðum
samskiptum við stórfjölskylduna og í
nálægð við nauðsynlega þjónustu.
Staðreyndin er sú að það er skekkja
í kerfinu. Þjónustu, aðstöðu og afþreyingu hefur markvisst verið stefnt til
höfuðborgarinnar
„því við höfum
ekki efni á að reka
þetta út á landi“.
En þá verður að
gera ráð fyrir því
að við sem fjærst
henni búum höfum efni á að
komast suður og sækja þá þjónustu,
aðstöðu og afþreyingu sem við svo
sannarlega þurfum og höfum tekið þátt
í að byggja upp.
Ein leið til að jafna þennan aðstöðumun, er að skilgreina innanlandsflug
sem almenningssamgönur og verðleggja þannig að almenningur hafi efni á
að nýta sér þær. Við erum bara 45 mínútum frá höfuðborginni en vandinn eru
þær 50 þúsund krónur sem það kostar.
Með því að fara í þessa öflugu
byggðaaðgerð, að niðurgreiða innanlandsflugið, verður Austurland áhugaverðara til búsetu. Minnkar núverandi
hvata fyrir íbúa að flytja suður og ég er
sannfærður um að margir sem búsettir
eru í Reykjavík myndu horfa til þess að
búa hér, vitandi að þeir hafi öruggt aðgengi að höfuðborginni á sanngjörnu
og viðráðanlegu verði.

Ívar Ingimarsson
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Kæliskápur 202cm

Tvöfaldur Kæliskápur

Tvöfaldur Kæliskápur

Stál. Heildarrými: 357 lítrar.
Kælirými: 247 lítrar. Frystirými: 110 lítrar.
Mál B-H-D í mm: 595 x 2017 x 597
Verð áður: 169.900,- Verð nú: 144.900,-

Stál. Heildarrými: 532 lítrar. Kælirými: 361 lítrar.
Frystirými: 171 lítrar. Twin Cooling, aðskilin kælikerfi.
Klakavél. Mál B-H-D í mm: 912 x 1789 x 754.
Verð áður: 219.900,- Verð nú: 186.900,-

Stál. Heildarrými: 555 lítrar. Kælirými: 376 lítrar.
Frystirými: 179 lítrar. Klakavél. Twin Cooling, aðskilin
kælikerfi. Mál B-H-D í mm: 912 x 1794 x 732.
Verð áður: 349.900,- Verð nú: 297.900,-

RB36J8035SR

RS7567THCSR

ecobubble
þvottavélar

m
Við selju

RH56J6917SL

Uppþvottavél í sérflokki

eingöngu

mótor
lausum
með kola10 ára ábyrgð

með Waterwall tækni

með

AddWash
TM

TM

SAMSUNG WW70
7 KG. 1400 SN.
Verð áður: 94.900,Verð nú: 79.900,-

SAMSUNG WW80
8 KG. 1600 SN.
Verð áður: 119.900,Verð nú: 99.900,-

49”

SAMSUNG DV80
8 kg Þurrkari
Verð áður: 159.900,Verð nú: 135.900,-

Framhlið úr burstuðu stáli / Stillingar ofan á hurð, blár litur / Tekur 14 manna stell / 5 þvottakerfi / Starttímaseinkun
/ Orkunýtni A++ / Orkunotkun á ári (kWst) : 266 / Hljóðlát aðeins 41db / Stillanleg efrigrind / Grind efst fyrir hnífapör
með sérstökum "FLEX" bakka / 2 þvottaarmar + "WATERWALL" / Stærð (h x b x d): 817 x 598 x 575 mm

55”

Verð áður: 199.900,- Verð nú: 169.900,-

55”

LED • 1920X1080 • 400 PQI
• Nýtt Smart viðmót

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt Smart viðmót
• Quad-Core örgjörfi

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt
Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

49” K5505 Verð áður: 139.900.Verð nú: 119.900,-

55” KU6405/6475 Verð áður: 239.900.Verð nú: 199.900,-

55” KU6655/6505 Verð áður: 249.900.Verð nú: 209.900,-

egilsbraut 6 · neskaupsstað · sími 477 1900

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038

