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Björgunarsveit í blóma

Austurlandi allt!

1. tölublað, 6. árgangur

Mynd Andrés Skúlason

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

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

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

Hitaveitu &
gasskápar

Teikn á lofti

J

ákvæðar vísbendingar, teikn á lofti.
Við Íslendingar erum náttúru og
auðlindum hennar háð um flest og
þökkum misjafnlega vel fyrir gjafirnar.
Þessa dagana er unnið að áframhaldandi
rannsóknarborunum við jarðhitaleit í nágrenni við Djúpavog, í aðeins um 3 km

fjarlægð frá þéttbýlinu og eru heimamenn
bjartsýnir á framhaldið. Búið er að finna
46 stiga heitt vatn á aðeins 114 m dýpi
og eru bundnar vonir við að enn heitara
vatn muni finnast þegar farið verður í að
bora sérstaka vinnsluholu. Virkjun jarðhita er gríðarlega mikilvægt framfaramál

á köldum svæðum og til mikils fyrir íbúa,
fyrirtæki og stofnanir á Djúpavogi ef vel
lukkast. Þrautseigja og þolinmæði, borinn
kafar dýpra. Austurland óskar íbúunum
gæfu og gengis í þessu verkefni, sem og
öllum þeim sem starfa í þágu lands og
lýðs. Gefist ykkur vonarríkt ár.

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

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

HUSQVARNA
FS 400 LV

Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760

Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II

Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar
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Rúmar 9000 kr.
líterinn af bruggi

H

éraðsdómur Austurlands
dæmdi í liðinni viku
karlmann á sjötugs aldri
til fjársektar fyrir að hafa reynt að
brugga 95 lítra af krækiberjavíni.
Dómurinn lagði ekki trúnað á
þann framburð að fyrir kunnáttuleysi hafi saftgerð misheppnast.
Nafnlaus ábending er sögð hafa
leitt til húsleitar en húsráðandi og
unnusti hennar, eigandi gerjaða
vökvans, voru erlendis þegar lögregluaðgerðin fór fram í mars árið
2015. Bruggið fannst í fjórum ílátum en verjandi ákærða taldi húsleitina ólögmæta og því bæri að líta
framhjá sönnunargögnum sem í
henni fundust, tveim plastfötum og
tveim plastkútum sem ætluð eru til
bruggunar og eru seld á almennum
markaði í þar til gerðum verslunum
sem höndla með vörur til heimabruggunar. Við fyrri framburð við
lögreglu tjáði hinn sakfelldi undrun
sína yfir því að hægt væri að kaupa
tæki til víngerðar með löglegum
hætti en ekki gera vín samkvæmt
þeim leiðbeiningum sem tækjunum
fylgdu. Fyrir dómi dró hann þann

framburð sinn til baka og sagðist
ekki hafa ætlað að brugga áfengi.
Fjársekt mannsins hljóðaði upp
á 160.000 kr. en að auki lagðist
málskostnaður ofan á, 710.000 kr.
og er því ljóst að hver liter af gerjuðu
krækiberjasaftinni kostaði manninn
rúmar 9000 kr. en það mun vera
verðið á nokkuð vönduðu viskýi af
mun hærri styrkleikagráðu en brugg
mannsins. Það er því nokkuð ljóst að
það mun borga sig fyrir bruggáhugafólk landsins að versla heldur áfram
beint við ÁTVR heldur en að taka þá
áhættu að nafnlausar ábendingar og
húsleitir lögreglu leiði til sakfellingar
vegna ofgerjunar heimagerðra berjavína eða humladrykkja, eins og raun
ber vitni.
Verjandi mannsins benti á að fyrir
Alþingi lægi frumvarp um breytingar
á áfengislögum. Í greinargerð með
frumvarpinu segir að lítil meðvitund sé í samfélaginu um bann við
framleiðslu áfengis til einkaneyslu.
Dómurinn taldi það hins vegar ekki
til refsiminnkunar þar sem bann við
heimabruggun umfram 2.25% hefur
verið í gildi um árabil.

Fljótsdalshérað og
Fjarðabyggð samstíga

Á

síðasta ári mótmæltu bæjaryfirvöld í Fjarðabyggð því
eindregið að hin svokallaða
neyðarflugbraut, NA-SV flugbrautin á Reykjavíkurflugvelli, væri lokuð
en nú hafa bæjarráð Akureyrarbæjar
og bæjarráð Fljótsdalshéraðs bókað
áksoranir um að brautin verði aftur
opnuð. Í bókunum aðilanna er tekið
fram að mikilvægt sé að henni Í bókun bæjarráðs Fljótsdalshéraðs segir
að miðað við þær áherslur í þróun
heilbrigðisþjónustu sem unnið sé

með, megi það var ljóst að aðgengi að
Landspítala þurfi að vera eins gott og
mögulegt er fyrir alla landsmenn. Það
eigi ekki síst við um neyðarþjónustu.
„Með lokun brautarinnar er slík
þjónusta skert verulega og verði ekki
úr þessu bætt án tafar er eðlilegt að
stjórnvöld bregðist við með því að
byggja upp heilbrigðisþjónustu á
landsbyggðinni með þeim hætti að
neyðarþjónusta verði aðgengileg á
fleiri en einum stað,“ segir í bókuninni.

Útsalan er hafin
30-50% afsláttur

Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Blómlegt ár hjá
Björgunarsveitinni
V

ið erum núna að njóta ávaxtanna af miklu uppbyggingarstarfi síðustu ár,“ segir Kjartan
Benediktsson en hann segir endurbætur á aðstöðu og tækjakosti Björgunarsveitarinnar Héraðs gerbreyta stöðu
sveitarinnar til næstu ára. „Horfandi
svona fjögur til sex ár aftur í tímann
þá er þetta algjör umskipti, því það
gerist mjög oft hjá fáliðuðum sveitum
að menn brenna algjörlega út. Það var
þarna á tímabili þar sem gríðarlegur
fjöldi útkalla var farinn að sliga sveitina
þar sem það voru kannski sömu 4-5
menn sem voru að sinna öllum útköllum. Það er bara ekki hægt til lengdar.“
Uppbygging Björgunarsveitar er í raun
mun flóknari heldur en fólk gerir sér
grein fyrir, að sögn Kjartans, þar sem
það sé mjög margt annað sem þarf að
sinna heldur en að hoppa upp í bílinn
þegar útkall er. „Þessi uppbygging sem
við höfum sinnt núna er að leiða það af
sér að nýliðun er góð og þá er félagslegi
þátturinn mikilvægur, að þetta sé gott
félagsstarf.“

Hver og einn á sínum forsendum

Eins og þekkt er eru allir félagar í
björgunarsveitunum sjálfboðaliðar og
sjá sér fyrir sínum eigin búnaði sjálfir. Eins er með framlag hvers og eins
á tíma og starfsorku. „Fólk er allt hér
á sínum eigin forsendum og það eina
sem við ætlumst til af fólki er að það
standi við það sem það segist ætla
gera. En verkefnin eru fjölbreytt og
fólk getur fundið verkefni við sitt hæfi
því hér eru viðhaldsverkefni af ýmsu
tagi, síðan unglingastarf og fjáröflunarverkefni auk æfinga og útkalla.“
Kjartan segir að eitt stærsta verkefni
sem Björgunarsveitin Hérað hafi staðið í sé Gosvakt Björgunarsveitanna
vegna Holuhrauns-gossins sumarið
2014. Þar hafi allt utanumhald verið á
ábyrgð Björgunarsveitarinnar Héraðs
því þeir hafi í raun fengið hið upphaflega útkall. Þeir hafi því séð um
að manna allar vaktir í samstarfi við
Jökla á Fljótsdal og aðrar Björgunarsveitir á Norð-Austurlandi. Þetta hafi
verið verkefni sem stóð yfir í tæpa
þrjá mánuði en sé í raun til marks um
breytt verkefni sem Björgunarsveitirnar sinna. „Það er að einhverju leyti
hluti af því að aftur hefur tekist að
vekja áhuga fólks á starfi björgunarsveitanna að við erum með stærri og
fjölbreyttari verkefni í gangi heldur en
að koma ökumönnum í ófærð til aðstoðar. Það var mikill vendipunktur
að þessar lokanir á fjallvegum fóru að
vera algengari, fólk spáir meira í það
hvort það er að að leggja af stað útí
einhverja óvissu. Björgunarsveitirn-

„

Fólk er allt
hér á sínum
eigin forsendum og
það eina sem við
ætlumst til af fólki
er að það standi
við það sem það
segist ætla gera.

ar eru hættar að vera einhverskonar
þjónustuaðili sem bjargar bílum í
vondu veðri. Við vorum ein af þeim
sveitum sem byrjuðum að gefa það
út að við förum bara inn til að bjarga
fólki. Það er okkar verkefni og í kjölfarið þá er algjör viðsnúningur á því
hvert umfang útkallanna er.“

68 útköll á Öxi

Kjartan nefnir að breytingar á samsetningu vegfarenda, með auknum ferðamannastraumi, spili stóra rullu. Ferðamenn viti í dag að það er ekki hægt að
treysta því að þeir verði sóttir nema þá
af aðilum í einkarekstri sem taki fullt
gjald fyrir þá þjónustu. Þetta hafi lækkað stuðulinn almennt uppá það í hvaða
veður og færð íslenskir ökumenn haldi
út í. Sem dæmi um hvernig ástandið
var orðið segir Kjartan að veturinn
2012-2013 hafi hann ásamt félögum í
Héraði farið í 130 útköll en þar af hafi
þeir farið 68 sinnum á Öxi að hjálpa
vegfarendum. Háar tölur yfir þessa
tegund útkalla heyri nú sem betur fer
sögunni til og aukinn fjöldi meðlima í
sveitinni dreifi álaginu á fleiri herðar.

Endurnýjun tækja og búnaðar

Meginverkefni síðasta árs hefur verið að
endurnýja tæki auk þess sem starfsaðstaða sveitarinnar var bætt með því að
kaupa hlut Rauða Krossins í húsi félagsins á Egilsstöðum. Fjölgað hefur verið
í snjósleðaflota félagsins til að bregðast
við breyttum aðstæðum og tryggja öryggi leitarmanna í útköllum þar sem
treyst er á snjósleðaleit en félagið hefur
yfir ýmsum öðrum ökutækjum að ráða.
Verið er að útbúa einstaklega góðan
fjallajeppa sem gerir félögum fært að
sækja langt inná hálendi eða jökul við
erfiðar aðstæður komi slíkar aðstæður
upp. Eins og lesendur þekkja er tækjabúnaður eitt þeirra atriða sem miklu
skiptir að sé í lagi þegar kemur að björgunaraðgerðum en megin verkefni fjáröflunar sveitanna snýst að því að bæta
búnað hverrar sveitar.

30 ára starfsafmæli

Kjartan segir að unglingadeildir
björgunarsveitanna á Austurlandi séu
gríðarlega mikilvægur skóli fyrir ungt
fólk með áhuga á útivist og björgunarstörfum. Sjálfur hóf hann störf
í björgunarsveit í slíku starfi og fór í
sitt fyrsta útkall fyrir 30 árum síðan, í
lok árs 1986 þegar aðgerðir stóðu yfir
vegna Synetu-slyssins við Skrúð. Síðan
þá hafi hann aldrei getað slitið sig frá
starfi sveitanna og lagt í óheyrilegan
kostnað til að mennta sig á sviði björgunar og slysavarnarstarfs. „Þó það sé
vissulega tímafrekt og kostnaðarsamt
að sinna þessu þá sér maður aldrei
eftir því. Við gerðum könnun á þessu
og sáum að fyrir formann og gjaldkera
þá er þetta ein til tvær klukkustundir á dag sem fara í starfið. En á móti
kemur að þetta er líf manns og yndi,
ótrúlega gefandi starf sem maður fær
að sjá virkilegan árangur af þegar best
lætur.“
Íslendingar búa við margvísilegar
ógnir og ófáir hafa týnt lífi af völdum
sjóslysa, snjóflóða, jarðskjálfta, eldgosa
og annarra náttúruhamfara í landinu
á lýðveldistímanum. Við þekkjum öll
hversu mikilvægt þéttriðið net björgunarsveita í landinu er þegar vá ber
að dyrum eða slys. Hvort sem það er
þegar veður geysa eða aðrar hamfarir
þá eru félagar sveitanna um allt land
í viðbragðsstöðu. Björgunarsveitin
Hérað er aðeins ein af 99 Björgunarsveitum innan landssambandsins
Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Innan heildarsamtakanna eru að minnsta
kosti 18.000 sjálfboðaliðar og þúsundir þeirra alltaf til taks þegar á reynir.
Fagmennska einkennir starf íslenskra
björgunarsveita sem hefur vakið eftirtekt víða um heim. Björgunarsveitin
Hérað er ein af átta sveitum á Austurlandi og starfrækir unglingadeild þar
sem björgunarsveitafólk framtíðarinnar stígur sín fyrstu skref rétt eins og
í öðrum unglingdeildum slysavarnaog björgunarsveita frá Vopnafirði til
Djúpavogs. Kjartan telur markvisst
þjálfunar- og fræðslustarf, góðan
tækjakost og skilvirkt stjórnkerfi
lands- og svæðisstjórna björgunarsveita vera lykilinn að því að tryggja
skjót viðbrögð og fagleg vinnubrögð
á vettvangi, hvenær sem þörf krefur.
„Þetta veganesti er ómetanlegt út í lífið
og hugarfar sem hvert ungmenni hefur gott af að kynnast. Við erum ótrúlega þakklát fyrir það hér í sveitinni
hvað starfið hefur byggst vel upp á síðustu árum og þessi félagsskapur sem
nú starfar alveg ótrúlega þéttur. Til
hamingju með það!“

NÝR KUGA

# HÆFASTUR

Hæfni og yfirburðir Ford Kuga AWD liggja í öflugu fjórhjóladrifi, mikilli veghæð og
einstakri dráttargetu þar sem hann leikandi dregur 2.100 kg. Þú situr hátt í Kuga,
aksturseiginleikar eru fyrsta flokks og þægindin í hámarki. Ford Kuga er búinn
íslensku leiðsögukerfi, 8“ skjá, Bluetooth, raddstýringu, bakkmyndavél og fimm
stjörnu öryggi svo fátt eitt sé nefnt. Ford Kuga er einstaklega hæfur til að koma þér
og þínum hvert á land sem er við hvaða aðstæður sem er.

FRUMSÝNING
L AU GA R DAG
14. JA N ÚA R
OPIÐ F
RÁ 12-16

Ford er frábær! Við viljum að þú upplifir gæði Ford og bjóðum því lengri og betri
reynsluakstur.

5.690.000
FORD KUGA AWD SJÁLFSKIPTUR FRÁ:

KR.

Þrír fá frían Ford í þrjá mánuði!
Nöfn allra sem reynsluaka nýjum Ford í janúar
fara í pott og verða þrír heppnir dregnir út sem fá
frí afnot af Ford í þrjá mánuði!

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000
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Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17
og laugardaga kl. 12-16

ford.is
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leiðari

Meira af því sama?

U

m leið og ég óska lesendum hamingju- og vonarríks árs þá
virðist manni ljóst að dramatík ársins 2016 er ekki gengin yfir.
Kallað var eftir uppgjöri sem ekki hefur orðið, enda er það svo
að þó áramótum fylgi tímamót þá dugar nýárshugarfarið okkur fæstum
mjög lengi. Það er hollt að strengja ýmis heit
en um leið varhugavert að lemja sig niður fyrir
að standa ekki við óraunhæf markmið. Það má
reyna aftur. Nú þegar næstum tvær vikur eru
liðnar af árinu er þó ljóst að það sver sig í ætt
við það gamla.
Það blessaða ár sem leið var eitt þeirra
dramatískustu í manna minnum, ef frá eru
talin hrunárin og þótti mörgum þó 2016 jafnast á við hasarinn sem þá varð. Ný ríkisstjórn
er tekin við völdum og engin svör fást við því
hvaða leiðir aðrar hefðu verið færar. Ljóst er að
það var orðið nauðsynlegt að fá einhvern botn í stjórnarmyndunina og
hægt að færa rök fyrir því að stjórnarliðar hafi fyrst og síðast verið að
rísa undir ábyrgð á því að taka þátt í stjórnmálunum. Það er til einskis
að setja sig í dómarasæti yfir þessum ráðahag þó vissulega ólgi samfélagið sem fyrr, þrátt fyrir allt. Margt er að og á skjön í okkar annars góða
samfélagi. Sjómannaverkfall gaf tóninn fyrir hið nýja ár og erfitt að sjá
til lands með að stórar breytingar verði á „andanum“ í samfélaginu, því
þrátt fyrir góðæri og velmegun á mörgum sviðum þá er þung undiralda
og óánægjuraddir víðsvegar í samfélaginu sem verða ekki þaggaðar. Það
er engin ástæða til að óska sér þess þær þagni nema jú í ljósi þess að sátt
verði í samfélaginu um hin brýnustu mál og það lægi öldurnar. Annars
er viðbúið að þetta annars frekar hræðilega ár sem leið haldi sínu striki
og við munum á endanum ekkert hvort að atburðir líðandi stundar áttu
sér stað 2016 eða 2017. Förum bara strax að bíða í ofvæni eftir 2018.

Hið persónulega og hið samfélagslega

Þolinmæði og málamiðlanir eru orðin sem klingja í höfði manns strax í
upphafi árs, þegar horft er til samfélagslegrar víddar og sviðs stjórnmálanna. Umhverfi og aðstæður móta hið persónulega líf okkar vissulega
og vil ég síst gera lítið úr því að margir líta enn bjartsýnum augum þau
fyrirheit sem nýtt ár gefur um að nýir tímar gangi í garð. Kannski er
meginmálið að ögrunin sem við stöndum öll frammi fyrir er að horfast
í augu við sjálf okkur. Nú árið er liðið í aldanna skaut... ...og það kemur
ekki til baka. Það verður ekkert EM karla í fótbolta sem hristir þjóðina saman, engar forsetakosningar þar sem við þurfum að tefla fram
gildum okkar. Þó stelpurnar okkar stefni út og íþróttafólki hafi aldrei
gengið jafn vel þá eru línurnar líka að skýrast í því að það eru stór mál
sem varða þjóðfélagsgerðina sem eru á döfinni og munu skipta fólki í
hópa. Víkingaklapp mun ekki sameina þjóðina þegar kemur að því. En
þá er líka mikilvægt að þrátt fyrir að hér taki við taumum aðilar sem
kallaðir hafa verið hægri sinnaðasta ríkisstjórn á lýðveldistímanum, þá
verðum við almenningur að vona að nýir tímar renni upp í samræðustjórnmálunum og ákvörðunum verði ekki bolað í gegn á forsendum
valdastöðu ráðamanna. Blikur eru á lofti í ferðamannamálunum, þeirri
atvinnugrein sem örast hefur vaxið á síðustu árum og íbúar landsbyggðar hafa sínar efasemdir um að höfuðborgarflokkarnir hafi tögl og haldir
í mótun stefnu fyrir hinar dreifðu byggðir og atvinnuvegi sem þar eru
undirstaðan. Þrýstingur mun verða uppi um sameiningar sveitarfélaga og ekki er líklegt að viðunandi fjármagn fylgi auknum verkefnum
sveitarfélaganna ef tekjustofnar ríkisins verða ekki auknir með beinum
aðgerðum. Þessi atriði kalla landsmenn til aukinnar ábyrgðar á velferð
síns nærsamfélags. Um leið og þrýstingur á samfélagið í heild eykst á
að huga að þeim sem minna mega sín, þeim sem hingað leita hælis frá
heimsins hrjáðu vígaslóð, og svo framvegis. Þolinmæði og málamiðlanir
verða því áfram lykilorð, ef fer sem horfir. Og við munum fá meira af því
sama. Við erum í miðri ánni og við því er ekkert að gera nema treysta
iljarnar í ístaðinu og halda hestinum á vaðinu. Hvenær við komumst
svo yfir á hinn bakkann á tíminn eftir að leiða í ljós, og hvernig verður
þar umhorfs. Austurland óskar þér í það minnsta velfarnaðar, megir þú
fylgja þinni sannfæringu í auðmýkt og kærleika. Góðar stundir.
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Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.
Blaðið er aðgengilegt á PDF sniði á
vefnum www.fotspor.is

Felst framtíðin
í minningum
barna okkar?

E

f manni líður vel í uppvextinum eykur það líkurnar á því að
minningar æskuáranna verði
góðar. Líklegt verður að teljast að góðar æskuminningar auki áhuga fólks
á því að búa þar sem minningarnar urðu til og þá skoðun styðja m.a.
niðurstöður rannsókna á viðhorfum
brottflutts fólks til uppeldisstöðvanna
(sjá rannsóknina Heima er þar sem
Eyjahjartað slær, Austurbrú, 2015).
Þessu kynntist ég vel er ég hélt til
náms að loknu stúdentsprófi, fyrst í
Reykjavík og svo erlendis. Aðdráttarafl heimahaganna jókst jafnt og þétt að
námi loknu og þegar tækifærið gafst
tókum við Siggi, maðurinn minn,
ákvörðun um að flytja aftur heim. Við
vildum gefa börnunum okkar tækifæri til að alast upp á sama stað og við,
njóta þess frelsis og kosta sem fylgja
því að alast upp í litlu samfélagi í nálægð við stórkostlega náttúru. Okkur
leið vel alls staðar sem við bjuggum en
þegar til kastanna kom þráðum við að
fara heim. Og „heim“ var Norðfjörður.
„Heim“ var Austurland.
Ástæða þess að okkur fannst hlíðin
fögur og að við sáum hana í rósrauðum bjarma er sú að við eigum góðar
æskuminningar frá Norðfirði. Ég hef
því stundum spáð í hvort tækifæri
geti falist í því að leggja ofuráherslu á
að skapa góðar minningar og kenna
börnunum okkar betur að njóta kostanna sem felast í því að búa hér. Það
gæti svo aukið líkurnar á því að við
höldum í þau og að þau snúi aftur að
loknu námi og dvöl annars staðar. Við
gerum raunar margt gott nú þegar. Til
dæmis er talsverður metnaður lagður í
að tryggja að börnunum okkar líði vel
í skóla. Þau eru flest í fámennari bekkjum en gengur og gerist í borginni og
því hægt að sinna hverjum nemanda
betur. Kannanir benda til þess að fleiri
börnum líði vel í skóla en áður. Börnin okkar njóta líka flest mikils frelsis,
sem er ákaflega dýrmætt. Sonur minn
er til dæmis átta ára og ég verð að
viðurkenna að stundum hef ég fremur óljósa hugmynd um hvar hann er
niður kominn og hvað hann er að bardúsa. Það held ég að sé mjög hollt fyrir
hann. Börn kynnast heiminum, sjálfum sér og hvert öðru best í frjálsum
leik. Hér er hægt að veita mikið svigrúm til slíks.
En ég held að það megi gera enn
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Ástæða þess
að okkur
fannst hlíðin fögur
og að við sáum
hana í rósrauðum
bjarma er sú að
við eigum góðar
æskuminningar
frá Norðfirði.

betur. Til dæmis mætti auka áherslu á
útivist og náttúruupplifun í skólastarfi
og fjölskyldulífi. Leggja meiri áherslu
á útiíþróttir og gönguferðir- meiri
fræðslu um nærumhverfið, eðli þess
og sögu. Kennum börnunum okkar
að ganga á fjöll, veiða fisk, nota snjóþrúgur, róa á kæjak og tökum þau
með á skotveiðar. Pössum okkur að
vera dugleg að hafa börn með í lífinu
í þorpinu, tökum þau með á tónleika
og menningarviðburði, íþróttakapp-

leiki og samkomur. Látum þau finna
að þau séu mikilvægur hluti af þessu
samfélagi. Ég held líka að við ættum
að leggja meiri áherslu á hamingju og
uppbyggingu hvers og eins í skóla-,
íþrótta- og tómstundastarfi en árangur á prófum eða í kappleikjum. Leggjum aukna áherslu á samvinnu, samheldni, nægjusemi, vinsemd, útiveru
og hugarró.
Ég held að til lengri tíma litið sé
erfitt að finna betri leið til að halda lífi
í landsbyggðunum. Styrkjum taugar
barnanna okkar til heimatúnanna og
þau verða miklu líklegri til að vilja búa
hér sem fullorðið fólk. Við keppum
ekki við borgina í fjölbreytni og það
er ljóst að aðdráttarafl hennar fer ekki
minnkandi.
Ég held því að það sé vænlegast
að kenna börnunum okkar betur að
meta þá kosti sem vigta þyngst í samanburðinum við borgarlífið. Auðvitað
þurfum við að halda áfram að byggja
upp sterkt atvinnulíf, góða þjónustu
og samgöngur en ef börnin okkar
hugsa ekki hlýlega til heimahaganna
þyngist róðurinn þegar fram í sækir.

Jóna Árný Þórðardóttir

Ríkið kaupir Jökulsárlón

R

íkissjóður hefur ákveðið að
nýta forkaupsrétt á jörðinni
Fell í Suðursveit. Jörðin er
við Jökulsárlón. Jörðin Fell var seld á
nauðungarsölu í nóvember, til að slíta
sameign. Hæsta tilboð sem barst var
frá Fögrusölum ehf, dótturfélagi Thule

Investments. Tilboðið nam 1.520
milljónum króna og er það sú upphæð
sem Ríkissjóður greiðir. Gert var ráð
fyrir kaupunum í fjáraukalögum ársins
2016 en austurbakki Jökulsárlóns er
einn vinsælasti ferðamannastaðar
landsins. Talið er að um hálf milljón

ferðamanna hafi lagt leið sína að lóninu á síðasta ári. Samkvæmt skipulagi
er allt uppbyggingarsvæði við Jökulsárlón innan landamerkja Fells.
Vesturbakki lónsins er þjóðlenda.
Jörðin er á náttúruminjaskrá og keypt
á grundvelli laga um náttúruvernd.

P L AY M O

ÁRÍÐANDI TILKYNNING
TIL FARSÍMAEIGANDA

ROAM
ÍSLAND EVRÓPA

KANADA

USA

LIKE

HOME

Í SKANDINAVÍU

Ótakmörkuð símtöl og skilaboð á Íslandi
Ótakmörkuð símtöl til Evrópu, USA og Kanada
Notaðu símann þinn í Skandinavíu eins og á Íslandi
- án auka kostnaðar

á mánuði

Allt þetta fyrir aðeins

ÞÚ GETUR BÆTT VIÐ NETI Í PAKKANN EFTIR ÞÖRFUM

+ 1GB

+ 5GB

NETIÐ Í SÍMANN

NETIÐ Í SÍMANN

Grunngjald

990 kr.

Grunngjald

1 GB netið í símann

990 kr.

5 GB netið í símann

Samtals

537 7000
hringdu.is

+ 15GB

1.980 kr.

Samtals

NETIÐ Í SÍMANN

990 kr.
1.990 kr.

2.980 kr.

990 kr.

Grunngjald
15 GB netið í símann
Samtals

2.990 kr.

3.980 kr.
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Uppgjör við
fréttaárið 2016
V

ið Íslendingar höldum stundum að hlýnun jarðar færi
okkur vetra verður og aukna
gróðursæld. Skógarnir vaxi hraðar,
græna beltið færist norðar. Bóndinn
á Ketilsstöðum í Hjaltastaðarþinghá
slær eins konar þriðja slátt í október
og í nóvember sést nýútsprungin bláklukka gægjast undan húsvegg á Egilsstöðum. En hnattræn hlýnun veldur líka auknum veðuröfgum og þær
eru þegar farnar að knýja að dyrum.
Þegar ég rifja upp árið 2016 í
fréttum á Austurlandi kemur fyrst
upp í hugann allt tjónið í óveðrinu
sem gekk yfir fjórðunginn rétt fyrir
áramót. Eftir áramótin fóru Austfirðingar að átta sig almennilega á afleiðingunum. Tvær lægðir með dags
millibili fyrst með mikilli rigningu
og svo ofsaveðri náðu sem dæmi má
nefna að skemma vegi á Austurlandi
fyrir að minnsta kosti 180 milljónir.
Það var upphæðin sem Vegagerðin
átti að fá úthlutað vegna skemmdanna. Þá er ótalið tjón á hafnarmannvirkjum, varnargörðum og byggingum. Viðlagatrygging Íslands mat 70
tjón á Austurlandi og greiddi út 70
milljónir í bætur.
Óhjákvæmilega spyr maður sig
hvort það sé svona sem loftslagsbreytingar af mannavöldum muni
finna okkur. Þegar snjóa leysti fór ég
í Mjóafjörð og Sigfús Vilhjálmsson
á Brekku sýndi mér 27 staði þar sem
skriður höfðu fallið eða vatn grafið
vegina í firðinum í sundur. Í júlí var
ég enn að skoða skemmdir. Þá var
ég kominn út í Papey þar sem veðrið hafði eyðilagt lendinguna og splundrað gömlu sjóhúsi. Ausið grjóti
yfir eyjuna og grafið burtu lundaholur.
Líklega munu loftslagsbreytingar
fara mun verr með aðrar þjóðir og
hrekja fólk frá heimkynnum sínum.
Fjölmiðlum og öðrum hefur gengið erfiðlega að greina sambandið á
milli mikilla þurrka í Sýrlandi og
óstöðugleikans sem endað hefur
með ósköpum í landinu. Nokkrir
Sýrlendingar hafa komið til Austurlands með Norrænu frá Danmörku
til Seyðisfjarðar og mér minnisstæð
frétt um fjóra laumufarþega sem
komu með ferjunni til Seyðisfjarðar. Tveir þeirra stálust inn í hús og
tóku þar smápeninga, fatnað og skó.
Á fréttastofunni var rætt um hvernig
ætti að segja frá þessu. Köld frásögn
um húsbrot og þjófnað eða mannlegri

frétt, krydduð af samúð og skilningi
á aðstæðum. Önnur frétt sagði frá
laumufarþega sem hafði haldið til illa
búinn á bílaþilfari ferjunnar en fékk
að borða hjá lögreglunni á Egilsstöðum áður en hann var sendur burtu.
Ein furðulegasta frétt ársins var
líklega af heimasmíðuðu Afríkurútunni sem lögreglan stöðvaði á Egilsstöðum á fyrstu dögum ársins. Þar
var á ferð skoskur leiðsögumaður
sem stóð fyrir nokkuð fjölmennu
ferðalagi frá Íslandi til Höfðaborgar í
Suður-Afríku. Þetta var gamall Bedford vörubíll með heimasmíðuðu farþegahúsi á pallinum fyrir 15 manns.
Öryggisbeltin voru líka útbúin af
hagleiksmönnum. Lögreglan stöðvaði rútuna þar sem hún hafði ekki
leyfi til fólksflutninga en fólkið og
rútan fóru samt úr landi með Norrænu til Danmerkur. Leiðsögumaðurinn sagði að allt væri leyfilegt í
Afríku. 26 dögum síðar stakkst rútan
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Nokkrir Sýrlendingar hafa komið til Austurlands með Norrænu
frá Danmörku til Seyðisfjarðar og mér
minnisstæð frétt um fjóra laumufarþega
sem komu með ferjunni til Seyðisfjarðar.

fram af brú í Marokkó. Um borð voru
þá 14 manns og voru fjórir fluttir á
sjúkrahús.
Tveir aðrir eru tilnefndir sem
ferðamenn ársins 2016. Annars vegar
strípalingarnir sem kústuðu sig á
bílaþvottaplaninu við N1 á Egilsstöðum í júlí og hins vegar snillingarnir
sem skildu eftir logandi kerti í Bakkagerðiskirkju á Borgarfirði eystra undir altaristöflu Kjarvals.
Ein jákvæðasta fréttin af Austurlandi á árinu held að sé um unga

fólkið í fjórðungnum sem er að taka
höndum saman og hefur stofnað
samtök sem virðast ætla að setja það
á oddinn meðal annars að útrýma
„úldnun hrepparíg“ eins og það var
kallað. Þá hefur verið magnað að fá
að fylgjast með framkvæmdum við
Norðfjarðargöng og tilhlökkunarefni
að fá að ferðast um þau síðar á þessu
nýja ári.
Hlýtt haust og vetur voru ekki
bara góð við þríslegin Ketilsstaðatúnin og bláklukkuna á Egilsstöðum

heldur líka kindurnar í Fögruhlíð í
Jökulsárhlíð sem voru ekki komnar á fjárhúsin í nóvember þegar þau
fuðruðu upp. Og kannski af því að
dýravernd fór hátt um stund á árinu þá var versta upplifun ársins að
standa fyrir utan nautaskemmuna á
bænum og horfa á nautin sem ekki
voru jafn heppin og kindurnar. Þau
voru læst þar inni og köfnuðu í reyk.
Slökkviliðsstjórinn upplýsir staðan
á brunavörnum á bænum sé ekkert
ósvipuð og hjá flestöllum bændum
öðrum. Bændur hirði almennt lítið
um brunavarnir í gripahúsum, kaupi
ekki viðvörunarkerfi og frauðplastið
sem margir hafa enn í þökunum er
svo eldfimt að þegar kviknar í því
rignir eldi yfir gripina. Vonandi skrifa
ég jákvæða frétt af brunavörnum í
gripahúsum á nýju ári.
Rúnar Snær Reynisson,
fréttamaður RÚV á Austurlandi

Kjöreign fasteignasala – traust og örugg þjónusta í 40 ár

Dan Wiium Hdl, lögg.
fasteignasali, Sími 896-4013

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson Lögg.
fasteignasali, sími 844-6353

Rakel Salóme Eydal
Skjalagerð

Sigurbjörn Skarphéðinsson
Lögg. fasteignasali, skjalagerð

Kjöreign ehf - Ármúla 21 - 108 Reykjavík
Sími: 533-4040 - www.kjoreign.is
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VIÐTAL

Austurlandi

G

unnar Gunnarsson er ýmsum
störfum hlaðinn, en þekktastur er hann Austfirðingum
vegna starfa sinna sem ritstjóri Austurgluggans og Austurfréttar. Hann er
formaður Ungmenna – og Íþróttasambands Austurlands, en lærði
stjórnmálafræði í Háskóla Íslands og
stundaði einnig meistaranám þar í
umhverfis- og auðlindafræði. Gunnar
er líka nýsestur í stjórn Unga Austurlands sem var stofnað í desember og
bindur nokkrar vonir við árangur af
starfi slíkra hagsmunasamtaka ungs
fólks á Austurlandi. Að auki er Gunnar pókemonsafnari og fréttafíkill og
byrjaði að gefa út sín eigin blöð heima
í Fljótsdal innan við tíu ára gamall.
Hann hefur verið þeim megin við
„borðið“ síðan, og starfað á ýmsum
fréttamiðlum. Í dag er hann annar
aðaleigenda eins blómlegasta héraðsfréttamiðils landsins og einlægur baráttumaður fyrir hagsmunum Austurlands, en að hans mati eru allar fréttir
af landshlutanum góðar og gagnlegar,
hvort sem þær sýna hann í jákvæðu
ljósi eða ekki. Austurland tók tal af
Gunnari til að horfa aðeins yfir árið

sem leið en einnig til að varpa upp
smá mynd af þessum unga manni sem
mótar að mörgu leyti austfirska samræðu um samfélagsmálin.

Farinn að þekkja flesta

„Það kemur mér alltaf svolítið á óvart
ef ég þekki ekki til einhvers sem við
höfum fréttir af eða hitti viðmælanda
sem ég hef aldrei frétt af áður. Þannig
að mín sérþekking liggur alveg klárlega
í Austurlandi og öllu því sem austfirskt
er og ég hef mikla gleði af því að fjalla
um málefni landshlutans og miðla upplýsingum um hann. Því ég er þannig
blaðamaður, ég vil koma upplýsingum
áfram og nýt þess að segja þannig fréttir, sem fylla upp í myndina.“ Það hefur
löngum verið talað um að héraðsfréttamiðlar - og jafnvel stærri fjölmiðlar á
Íslandi - megi sín lítils í að fjalla um
erfið mál í samfélaginu þar sem hagsmunatengsl séu svo rík og nálægð við
gerendur og þolendur í málum er svo
mikil. Að mati Gunnars hefur þetta
ekki staðið fréttaflutningi Austurfréttar
fyrir þrifum enda sé nauðsynlegt í upplýstu samfélagi að varpa ljósi á öll mál
af sanngirni.

„Það er ekki mitt að meta hvort
að athyglin er jákvæð eða neikvæð
en fréttir sem varpa ljósi á aðstæður
í samfélaginu geta haft mikil áhrif á
uppbyggingu þess. Þannig geta neikvæðar fréttir ýtt af stað umræðu
sem er nauðsynleg til þess að samfélagið okkar batni. Kastljós fjölmiðlanna getur stuðlað að því, eins og við
sjáum í Loðnuvinnslumálinu fyrr
á þessu ári en oftast erum við bara
að bera fram upplýsingar um málin.
Við sem blaðamenn leggjum ekki
til lausnir þó maður lýsi stundum
skoðunum sínum í leiðara blaðsins
eða pistlum,“ segir Gunnar.

Austfirski sjónarhóllinn mikilvægur

„Við erum alltaf að skoða öll mál
útfrá austfirskum sjónarhóli og það
er gaman að geta sett austfirsk mál í
samhengi við hina stóru mynd,“ segir
Gunnar. „Sum mál koma okkur fyrst
og fremst við í nærsamfélaginu og
hlutverk Austurfréttar er að vera með
puttann á púlsinum þegar kemur að
þeim en stundum hleypur á snærið
og stórar sögur spretta úr málefnum

Gunnar situr í stjórn UMFÍ og hefur verið
virkur í dómarastörfum í knattspyrnu
á síðustu
árum. Mynd Birgir Ö Sigurðsson.

sem við erum að skoða fyrst og fremst
í austfirsku samhengi.“ Sem dæmi um
það má nefna nýlega frétt Gunnars um
jarðarkaup breska auðkýfingsins Jims
Ratcliffe í Vopnafirði.
„Stundum veit maður að efnið
sem maður er með í höndunum
verður pikkað upp, og það er hluti af
spennunni í þessari vinnu. Þá gildir að

hafa sem mestar og bestar upplýsingar í
höndunum þegar maður leggur af stað
en aðgengi stærri miðla, tengslanet og
rými til að fylgja málum eftir getur síðan ráðið úrslitum um hvernig spilast úr
því sem maður hefur velt af stað. Rúnar Snær hér á RÚV stóð sig til dæmis
mjög vel í að fylgja Ratcliffe málinu eftir og athygli manna beindist að því enn
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Guðni Th.
Jóhannesson
bauð formönnum aðildafélaga
UMFÍ á Bessastaði á dögunum. Mynd UMFÍ/
Jón Aðalsteinn

jarðakaupum og að hann ætti
breskan viðskiptafélaga. En
eignarhaldsfélag Jóhannesar er
skráð í Lúxemborg og þau gögn
sem ég hef séð ná ekki nægilega langt til þess að staðfesta
að hann, íslenskur ríkisborgari,
eigi það einn að fullu. Það sem
ég á við er að eignarhaldið á
þessum jörðum á Vopnafirði er
óljóst og í raun erlent þar sem
fyrirtækið er skráð annarsstaðar“. Eins og áður sagði sprakk
málið út þegar ljóst var að
Ratcliffe hafði líka keypt hina
umtöluðu Grímsstaði enda
mikil umræða orðið um hana
áður á vettvangi fjölmiðla.

Fljótsdælingur með
áhuga á auðlindafræðum

i allt!
frekar þegar ljóst var að hann hafði fest
kaup á Grímsstöðum á Fjöllum líka.
Við eigum enn eftir að sjá hver eftirköstin af því verða,“ segir Gunnar. Nú
í byrjun janúar skipaði Gunnar Bragi
Sveinsson, starfandi sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra, þriggja manna
starfshóp til að leggja mat á það hvaða
takmarkanir komi helst til greina til að
viðhalda ræktanlegu landbúnaðarlandi
og búsetu í sveitum landsins þegar um
kaup erlendra aðila á landbúnaðarjörðum er að ræða. Þetta kom fram í tilkynningu frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu á dögunum.
Í tilkynningunni sagði að nokkur
umræða hafi verið í þjóðfélaginu um
árabil varðandi kaup erlendra aðila á
bújörðum hér á landi og dæmi séu um
að sami aðili hafi keypt margar jarðir á
stóru svæði án þess að þar sé fyrirhuguð
búseta eða að ræktanlegt land sé nýtt.

Starfshópur ráðherra
skoðar málið

Starfhópnum er jafnframt ætlað að
skoða þær takmarkanir sem er að
finna í löggjöf nágrannalanda Íslands
eins og Noregs, Danmörku og Möltu

og rúmast innan marka EES-samningsins. Í dönsku jarðalögunum er
m.a. eignarhald á landbúnaðarlandi
takmarkað og skilyrði sett fyrir kaupum erlendra ríkisborgara. Þá mun
hópurinn gera tillögu til ráðherra um
nauðsynlegar breytingar á lögum í
samræmi við framangreint. Hópurinn
verður skipaður þremur fulltrúum; einum tilnefndum af innanríkisráðherra,
einum tilnefndum af Bændasamtökum
Íslands en formaður hópsins verður
skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra án tilnefningar. Gert er
ráð fyrir að hópurinn skili tillögum sínum eigi síðar en í júní 2017.
Gunnar segir að það hafi verið sérstök tilfinning að bíða eftir því og sjá
hvað myndi gerast þegar upplýsingarnar upp kaup Ratcliffes voru komnar í
loftið. „Það voru mjög lítil viðbrögð í
upphafi og tók nokkurn tíma að komast í gang. Rúnar Snær var í öðru og
þá eins og enginn áhugi væri á málinu
til að byrja með fyrir utan smáfrétt í
Morgunblaðinu. Öllum virtist vera
sama þó verið væri að kaupa í Vopnafirði. Þar hafa allir vitað að Jóhannes
Kristinsson hefur verið stórtækur í

Gunnar er uppalinn á Fljótsdal og hefur mikinn áhuga á sögu og menningu
svæðisins en ekki síður á því að setja
málefni á Austurlandi í stærra samhengi, jafnvel hið alþjóðlega. Meistaranám hans í umhverfis- og auðlindafræðum veitti honum innsýn í eitt af
stóru hitamálunum framtíðarinnar, en
að hans mati eru yfirráð yfir landi og
hreinu vatni mál sem setja íslenskar
aðstæður í alþjóðlegt samhengi. Sala á
landi til vatnsframleiðslu á Borgarfirði
sýni það rétt eins og náttúruverndarsjónarmiðin sem sett eru á oddinn í
umræðu um kaup Ratcliffes á íslenskum bújörðum. Gunnar var að eigin
sögn á sínum tíma virkilega heitur
andstæðingur þess að virkja ætti á
Kárahnjúkum en segir að í dag sé virkjunin og álverið hluti af samfélaginu
sem þurfi að vinna með og skoða í
samhengi. Hann telur að atvinnuástand og samfélagsþróun hefði orðið
allt önnur en raunin varð ef þessi kjölfesta í austfirsku atvinnulífi hefði ekki
verið fyrir hendi, til að mynda þegar
efnahagshrunið varð uppúr 2008.
„Hlutverk fjölmiðlanna er að veita
nauðsynlegt aðhald. Samfélagið samanstendur af svo mörgum þáttum sem
þarf að meta og því verður ekki breytt
sem er orðið. Það er umræða um allskonar hluti í samfélaginu sem er okkar
skylda að halda á lofti því að sjónarsvið
og áhugi fjölmiðla á höfuðborgarsvæðinu á sértækum austfirskum málum
er takmarkaður. Við erum einfaldlega
svo langt í burtu. En líf okkar og starf,
framtíðarhorfurnar, það er eitthvað
sem við verðum að eiga í stöðugri umræðu um því við tökum þátt í að móta
samfélagið hérna eystra og við viljum
geta byggt okkar framtíð og lífsviðurværi á því að hér sé blómlegt og gott
samfélag.“

Formaður UÍA og í stjórn
UMFÍ

Gunnar hefur alltaf verið þekktur af
miklum félagsmálaáhuga og hóf störf
innan ungmennafélagshreyfingarinnar þegar hann varð formaður Ungmennafélagsins Þristar á Hallormastað
á menntaskólaárunum. Hann segir það

Austurfrétt dafnað vel

„

Það er ekki
mitt að meta
hvort að athyglin er jákvæð eða
neikvæð en fréttir
sem varpa ljósi á
aðstæður í samfélaginu geta haft
mikil áhrif á uppbyggingu þess.
Þannig geta neikvæðar fréttir ýtt
af stað umræðu
sem er nauðsynleg
til þess að samfélagið okkar batni.

hafa gefið sér mikið að starfa af félagsmálum, ekki síst þegar kom að því síðar
að fara að reka eigið fyrirtæki. „Ungmennafélagsstarfið er skemmtilegt, ég
nýt þess og ég hefði aldrei getað klárað
hluti eins og stofna eigið fyrirtæki í
kringum fjölmiðlana nema með þessari
reynslu af rekstri félaganna. Maður fær
líka innsýn í samfélagið sem annars
væri ekki fyrir hendi. Af ráðstefnum
og fundum sem maður hefur sótt í
norrænu samstarfi á vegum UMFÍ
sér maður til dæmis hvernig íþróttaog ungmennastarfið getur stuðlað að
blöndun menningarsamfélaga, þegar
litið er til þess að efla þátttöku barna
af erlendum uppruna í samfélaginu.
Það er atriði sem þau hafa tekist á við
um áraraðir á Norðurlöndunum en við
erum enn á þeim stað að það er mun
minni þátttaka hjá þessum hópi hér hjá
okkur,“ segir Gunnar en hann hefur
setið í 7 manna stjórn UMFÍ síðustu ár
og gegnt formennsku í Ungmenna og
íþróttasambandi Austurlands frá 2012.

Í upphafi árs skrifaði Gunnar víðlesna grein um stöðu
og
héraðsfréttamiðlanna
ákvörðun menntamálaráðherra um að skipa nefnd
um að gera úttekt á frjálsri
og einkarekinni fjölmiðlun
í landinu. Hann benti þar á
tvískinnung af hálfu stjórnmálaflokkanna sem stjórnvalda, þar sem þeir styðji
lítt við einkarekna fjölmiðla
með því að auglýsa í þeim um
leið og þeir geri ríkar kröfur til þeirra um að birta efni
frá þeim til að mynda í aðdraganda kosninga. Gunnar
hóf feril sinn í fréttamennsku
hjá Austurglugganum, starfaði
síðan á DV og hjá Pressunni
og lærði þar ýmislegt en Austurfrétt
og Austurglugginn hafa verið starfrækt undir hans stjórn frá 2012, sem
undirfyrirtæki sem fjármagnað er af
Útgáfufélagi Austurlands sem margir
aðilar standa að, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklingar. Staða Útgáfufélagsins hefur að hans mati enn styrkst
með samstarfi við N4 á síðasta ári og
það sé mikilvægt að geta haldið út
þremur störfum auk atvinnu fyrir þrjá
verktaka í lausamennsku með sjónvarpshlutanum. „Við settum okkur
markmið og útgáfan hefur dafnað og
vaxið hraðar og meir en þær áætlanir
gerðu ráð fyrir. Svo að við erum bæði
ánægð með mikil og jákvæð viðbrögð
sem hafa fylgt og teljum okkur mikilvægan miðil fyrir landshlutann,“ segir
Gunnar.

Greining á stjórnmálunum
heillar

„Mínar áherslur hafa verið að breytast og það hefur verið mikið verk að
koma þessum sjónvarpshluta á legg,
á sama tíma hefur fréttamiðlunin
kannski ekki fengið jafn mikinn tíma
og ég hefði kosið. Ég vonast til að geta
snúið mér að því aftur með auknum krafti á nýju ári og nýtt stjórnmálafræðigráðuna. Ég hef mikinn
áhuga á átökum í stjórnmálum og
finnst áhugavert að greina þau. Ég
held til dæmis mikið upp á tvær bækur sem skrifaðar voru um bandarísku
forsetakosningarnar 2008 og 2012..
Höfundarnir eru með gott aðgengi
að þeim sem unnu við framboðin og
þaað er svo gott að sjá að það eru bara
manneskjur sem standa í þessu. Maður heldur að það sé allt svo útpælt en
þarna sér maður fólkið á bakvið og
breyskleika þess. Mér finnst til dæmis
við eiga mjög flott efni í svona bók um
síðasta ár hér á landi. Og ég vona, þó
að það verði ekki ég sem tek það að
mér, að það verði skrifuð svona bók
um átökin í Framsóknarflokknum á
síðasta ári. Það yrði örugglega mjög
fróðlegt verkefni að tala við fólkið í
flokknum, persónur og leikendur í
þessu mikla drama, og segja söguna
frá þeirra sjónarhorni.
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Sameiningarmálin
„
N
ú í upphafi árs er ástæða til
að rýna aðeins stöðu sveitarstjórnarstigsins og horfa
aðeins fram á veginn, að svo miklu
leyti sem það er hægt í heimi mikilla
umbreytinga þar sem takast þarf á við
nýjar áskoranir á degi hverjum.
Efling sveitarstjórnarstigsins er
málefni sem virðist nú komið aftur á
verulega hreyfingu og er Innanríkisráðuneytið meðal annars um þessar
mundir að efna til funda um málefnið
á sameiginlegum vettvangi sveitarfélaga. Ráðuneytið hefur þegar skipað
sérstakan 5 manna verkefnastjórn
sem og mun hafa 20 manna bakhóp
sér til fulltingis að mestu af vettvangi
sveitarfélaga. Auk þess hefur verkefnisstjórnin skipað 8 aðra ótilgreinda
fulltrúa sér til sérstakrar ráðgjafar er
varðar málefnið.
Samkvæmt verkefnaáætlun eru
megin markmið verkefnisins á vegum Innanríkisráðuneytisins að leggja
fram tillögur sem stuðla að:
n stærri, öflugri og sjálfbærum
sveitarfélögum
n breyttri verkaskiptingu ríkis og
sveitarfélaga,
n markvissari samskiptum ríkis og
sveitarfélaga,
n nýtingu rafrænnar tækni við stjórnsýslu og
n lýðræðislegri þátttöku íbúa í
stefnumörkun og ákvarðanatöku á
öllum sviðum.
Það má því hverjum ljóst vera að
það er komin umtalsverður þungi í
umræður um sameiningarmál aftur
eftir nokkra ára hlé.
Sameiningarviðræður
standa
þegar yfir milli sveitarfélagisins
Hornafjarðar – Djúpavogshreppsog Skaftárhrepps. Ekkert er í hendi
í þeim efnum og óvissuþættir standa
enn út af borði en skýrast væntanlega innan tíðar þegar búið er að
máta ýmsar stærðir saman sem verið er að vinna að. Íbúar munu síðan
leggja mat á þá vinnu sem lögð verð-

Ekki verður
annað séð
en að sveitarfélögin hafi í nær
öllum atriðum
verið hlunnfarinn
í samningum við
ríkið allt frá yfirtöku grunnskólanna og er því ekki
annað að sjá en að
sveitarfélögin hafa
stórtapað á þessum
viðskiptum þegar
allt kemur til alls.

ur á borðið þannig að þeir geti gengið
upplýstir til kosninga.
Einn af óvissuþáttunum er hvort
myndaður verður sameiningarpottur
eins og var þegar síðasta sameiningarátak var gert, en þá voru verulegir fjármunir lagðir til með sameiningum þeirra sveitarfélaga sem runnu
þá saman. Það liggur fyrir að sameining Djúpavogshrepps allt til Skaftárhrepps verður aldrei að veruleika
nema því aðeins að tilhlýðilegt fjármagn fylgi með þar sem landsvæðið
er gríðarlega víðfemt.
Gengið er til þessara viðræðna að
hálfu allra sveitarfélagana með það
fyrir augum að styrkja samfélögin á
hverjum stað og efla sveitarstjórnarstigið allt í leiðinni. Það er því ekki
verið að fara í þessar viðræður með
hagræðingu í þeim skilningi eða
niðurskurð á þjónustu í farteskinu, að
öðrum kosti væri betur heima setið.
En hvað veldur þessum endurteknu vangaveltum um sameiningar

sveitarfélaga? Sveitarfélögin hafa
sannarlega ekki farið varhluta af þeim
miklu breytingum sem hafa orðið
innan stjórnsýslunnar á liðnum árum
og þeim sífellt auknu kröfum sem
gerðar eru, óháð í hvaða stærðarflokki
sveitarfélögin eru. Verkaskipting og
færsla stórra og fjárfrekra málaflokka
frá ríki til sveitarfélaga hefur haft
mikil áhrif og sú hörmungarútreið
sem sveitarfélögin hafa fengið í þeim
viðskiptum hefur í raun aldrei náð
almennilega upp á pallborðið í umræðunni. Ekki verður annað séð en
að sveitarfélögin hafi í nær öllum atriðum verið hlunnfarinn í samningum við ríkið allt frá yfirtöku grunnskólanna og er því ekki annað að sjá
en að sveitarfélögin hafa stórtapað á
þessum viðskiptum þegar allt kemur

SNJÓKEÐJUR

Vertu viðbúinn vetrinum
LÉTTAR – STERKAR – TRAUSTAR

til alls. Yfirfærslumálaflokkarnir taka
sífellt stærri og stærri hluta af tekjum
sveitarfélagana sem takmarkar svo
aftur burði þeirra til annarra verka.
Enga fjármálaráðstefnu sveitarfélaga hefur undirritaður setið nú samfellt í 14 ár þar sem ekki hefur verið
kallað hástöfum eftir sanngjarnari
hlut sveitarfélaga í viðskiptum við
ríkisvaldið. Því hefur hinsvegar aldrei
verið haldið fram af ríkisvaldinu
að þau hafi verið hlunnfarin í þessum viðskiptum. Segir það ekki alla
söguna? Það er því alveg sérstaklega
athyglisvert í þessu ljósi að mikill
meirihluti kjörinna fulltrúa sveitarfélaga kallar óhikað eftir því áfram að
taka yfir fleiri og fleiri málaflokka frá
ríkinu.
Í þessu ljósi er það auðvitað ekkert skrýtið að ríkisvaldið hafi áhuga
á færslu málaflokka, þegar hægt er
að varpa ábyrgðinni og kostnaði yfir
á sveitarfélögin og hafa svo herskara
embættismanna við að smíða einhliða íþyngjandi lög og reglugerðir til
handa sveitarfélögunum án þess að
tilhlýðilegir fjármunir fylgi.
Að óbreyttu verður þessi málaflokkatilflutningur með undirfjármagnaðri meðgjöf ásamt öðrum
íþyngjandi verkefnum mörgum
sveitarfélögum hreinlega of dýrkeyptur og mun rýra verulega getu sveitarfélaga til frambúðar að veita metnaðarfulla þjónustu heima í héraði. Það
er undir þessum kringumstæðum
sem stjórnvöld og meirihluti sveitarstjórnarmanna kalla einmitt eftir því
að það þurfi að efla sveitarstjórnarstigið og það verði að fækka sveitarfélögunum til muna og stækka þau

þannig að þau geti tekist á við stóra
málaflokka og verkefni frá ríkinu.
Augljóslega hentar það ríkisvaldinu
mjög vel að beita áframhaldandi
sveltistefnu að þessu leyti gagnvart
sveitarfélögunum svo að þurfi ekki
að sameina með valdboði. Það er
því svipað farið með mörg sveitarfélögin eins og sumar undirstöðuatvinnugreinarnar í dag , það á hægt
og bítandi gera þeim ókleift að sinna
hlutverki sínu nema náð sé ákveðnum stærðarmörkum. Hagkvæmni
stærðarinnar er lausnarorðið hjá
þeim sem þjappa vilja saman valdinu,
sem er þó hvorki neitt sérstaklega
lýðræðislegt og getur í tilfellum haft
neikvæð áhrif á byggðaþróun.
Sameining sveitarfélaga hefur
tekist til með misjöfnum hætti, sumstaðar með ágætum en annars staðar
hefur verið talið verulega skorta á.
Íbúar í sameinuðum sveitarfélögum
virðast oft með ólíka sýn á hvernig til
hafi tekist. Það er því erfitt að henda
reiður á einhvern einn sannleika í
þessum efnum. Líkleg niðurstaða
gæti verið sú að sveitarstjórnarstigið/
stjórnsýslan hafi styrkst í sameinuðum sveitarfélögum meðan aðrir þættir sem hafa mikið tilfinningalegt gildi
hjá íbúum hafa farið halloka og úr því
skal heldur alls ekki gera lítið. Það er
því mjög rík ástæða til að vega og meta
alla þætti samfélagsins þegar farið er
út í jafn stór og viðamikil áform eins
og formlegar viðræður um sameiningar sveitarfélaga. Tryggja þarf því
sem áður félagsvirkni íbúa í samfélaginu eftir sameiningar og mikilvægt
að leggja áherslu á að stórefla þætti
t.d. í öllu menningar og félagsstarfi.
Undirritaður er þess sannfærður að það þurfi töluvert mikið til
að sannfæra íbúa Djúpavogshrepps
um sameiningu sem nú stendur til
að kjósa um. Við sameiningar hafa
smærri byggðarlög á stundum sum
hver fallið í skugga þess stóra og ekki
hefur því verið gætt nægilega vel að
því að verja þá ímynd og innviði sem
hver staður fyrir sig hefur á að byggja.
Hver svo sem niðurstaðan verður þá munu fulltrúar sveitarfélagsins
gæta þess að nafn Djúpivogs verði
ekki verða gjaldfellt í þeim viðræðum sem nú standa yfir. Djúpivogur
mun um framtíð alla búa við mikla
sérstöðu og komi til sameiningar í
nánustu framtíð, þá er það blákalt
mat undirritaðs að styrkur Djúpavogs
liggi í raun í fjarlægðinni við næstu
kjarna.
Samfélagið í Djúpavogshreppi
mun einmitt vegna þess hversu langt
er í helstu þjónustu, þurfa á öllum
helstu innviðum og góðri þjónustu
að halda fyrir samfélagið sitt og þá
innviði þarf að styrkja enn betur.
Með það í farteskinu göngum við til
viðræðna.
Andrés Skúlason
Oddviti Djúpavogshrepps

Vísnaþáttur
Hafðu samband og kynntu þér
vöruúrvalið og þjónustuna

Sælnú!
Þá er nýtt ár gengið í garð og sendi
ég lesendum AUSTURLANDS bestu
óskir um gleði og gæfu.
Þennan vísnaþátt helga ég konum
af Austurlandi sem allar eru löngu
látnar. En, kveðskapurinn lifir og gaman að grúska í yrkisefni þeirra tíma.
Öllu er hann ólíkur yrkisefni ýmissa
kynsystra þeirra nú á dögum.
Í tilefni dagsins er vel til fundið að
byrja á þrettándavísu Málfríðar Eiríksdóttur (f. 1922) eða Fríðu í Dag-

verðargerð eins og hún var jafnan
kölluð hér á Héraði.
Þrettándinn 1947
Við næturbarm í náðum margir sofa;
nú er orðið myrkt og dauðahljótt.
Heiminum í höllu jafnt sem kofa
hafa jólin boðið góða nótt.
Sólrún Eiríksdóttir frá Krossi í
Fellum (f. 1902) var vel hagmælt og
tilvalið að birta ljóð hennar Austurland í blaðinu AUSTURLAND.

SJÓNAUKAR
& fjarlægðarmælar

Hjá vélasölunni finnur þú hágæða Steiner sjónauka fyrir leik eða störf.
Nano slípun á linsum gerir yfirborðið svo slétt að vatn og óhreinindi loða
illa við það. Steiner sjónaukarnir eru með sjálfvirkum fókus, Nitrogenfyllingu (14psi) og eru því móðufríir. Steiner sjónaukar eru fáanlegir með
innbyggðum áttavita. Taska og hálsól fylgir öllum sjónaukum.
Einnig bjóðum við hárnákvæma fjarlægðarmæla, hentuga fyrir
útivistarfólk, í golfið o.fl.

TM

Gæða sjónaukar

á frabæru verði

7x50 NAVIGATOR PRO

Háskerpuslípun. Bjartari í ljósaskiftum.
Sjónsvið 112 metrar á 900 metra færi.
Vatnsþéttur að 5 metrum.
Nitrogenfylltur og móðufrír.

kr. 68.414

7x50 COMMANDER RACE

Hágæða Nano slípun. HD skerpa, jafnvel við
léleg birtuskilyrði. Sjónsviðið er 133 metrar á
900 metra færi. Nitrogenfylltur og móðufrír frá
heimskautakulda að eyðimerkurhita.
Vatnsþéttur að 10 metra dýpi.

kr. 136.000

TM

8X42 FOCUS EAGLE

Vandlega meðhöndlaðar linsur skila bjartri
og skarpri mynd. Réttir og nákvæmir litir
við erfið birtuskilyrði. Tilvalinn fyrir veiðina
og fuglaskoðun. Aðeins 715 gr.

kr. 53.050

7x30 NAVIGATOR PRO

Háskerpuslípun. Bjartari í ljósaskiftunum.
Sjónsvið 112 metrar á 900 metra færi.
Vatnsþéttur að 5 metrum. Sjálfvirkur
fókus. Fáanlegur með innbyggðum
áttavita. Taska og hálsól fylgir.

kr. 57.266

TM

7x50 FOCUS AQUAFLOAT

Með vítt sjónsvið og góða skerpu frá 20 metrum.
Vatnsheldur með Innbyggðum áttavita.

kr. 32.715

TM

FOCUS RANGEFINDER
Fjarlægðarmælir

Mælir fjarlægð af mikilli nákvæmni + - 0,2%
Drægni allt að 600 metrar. Greinir smáa hluti frá
umhverfi. Regnheldur og vegur aðeins 185 gr.

kr. 27.961

Dugguvogi 4
104 Reykjavík
Sími, 520 0000
www.velasalan.is
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Læra menn aldrei af reynslunni?
Eftir Guðmund Wiium, formann Veiðifélags Selár í Vopnafirði

U

m 1930 ætluðu kappsfullir
fjáraflamenn að bæta efnahag sinn og landsmanna með
minkaeldi á Íslandi. Þessar lífverur sem
menn bundu vonir sínar við , tolldu illa
í haldi og urðu að plágu í íslensku lífríki
eins og við þekkjum öll. Innflutningur á
erlendu sauðfé breiddi líka út sjúkdóma
sem urðu þjóðinni mjög dýrir við að
fást. Á þessum tíma var þekking manna
á þessum hættum allt önnur en nú er,
sem afsakar þetta ef til vill að hluta. Þó
að minkur sé alinn með góðum árangri á
nokkrum búum bænda í landinu, dettur
engum í hug að innflutningur á mink til
landsins hafi verið góður gjörningur.
Nú vilja fiskeldismenn flytja inn í íslenskt lífríki norkan eldislax als óskyldan okkar villta laxi í miklum mæli og
setja hann í eldisbúnað sem hefur sýnt
sig að litlu heldur jafnvel í rjóma blíðu
um há sumar. Þetta ætla menn að gera
með galopin augu og skeyta engu um
skömm eða heiður með reynslu fyrri ára
fyrir framan sig.
Þetta er heldur erfitt að skilja, nema
þá í því ljósi að stefnt sé að selja norðmönnum eldisleyfin, sem þeir fá hér fyrir lítið miðað við Noreg og ósýkt svæði
sem skortur er að verða á í Noregi. Þar
eins og víða annarsstaðar eru menn að
sjá að aðeins ný og vistvænni vinnubrögð þurfa að vera framtíð í laxeldi.

Ávinningurinn?

Af hverju erum við að leggja út í vafasama atvinnustarfsemi sem er stórhættuleg umhverfinu? Hundruð háskóla
og líffræðistofnana hafa um árabil reynt
að finna lausnir á neikvæðum áhrifum
laxeldis í opnum sjókvíum, m.a. á villtum laxa og aðrar lífverur í nágrenni
kvíanna, en viðurkenna að þær lausnir

VÉLVÍK ehf
www.velvik.is

hafi ekki fundist. Nýlega komu fiskeldismenn á Austfjörðum fram í sjónvarpi
og sögðu frá því að þeir væru að reisa
bráðabirgðahúsnæði fyrir farandverkamenn sem eiga að vinna við fiskeldið.
Varla getur það talist í almannaþágu
eða til að bæta atvinnu- og menningarástand í héraði að spilla umhverfinu og
skapa láglaunastörf fyrir farandverkafólk í bráðabirgðahúsnæði.
Sérfræðingar í fiskeldi segja sjálfir að
tækniþróun í greininni sé það hröð að
stærstum hluta starfsmanna verði sagt
upp innan sex ára. Þá munu sveitarfélögin sitja eftir með uppbyggingarkostnað og félagsmálavanda á meðan hinir
erlendu fjárfestar fara með væntanlegan
hagnað af starfseminni heim til sín. Það
er vandséð hvaða hag íslenskur almenningur á Austfjörðum eða annarsstaðar á
landinu hefur af slíkri starfsemi.

Skattgreiðendur
borga brúsann

Það hefur aldrei tekist að reka fiskeldi í sjókvíum með hagnaði á Íslandi
og skattgreiðendur og sveitarfélög haf
þurft að greiða upp tapið af gjaldþroti
fyrirtækjanna auk þess sem smábátasjómenn hafa orðið fyrir margvíslegum
skaða af netadrasli og öðrum leifum
sjókvíanna sem eldismenn hafa skilið
eftir. Nú á enn og aftur að reyna úreltar fiskeldisaðferðir. Áhættan skal enn
vera á herðum skattgreiðenda. Fiskeldisfyrirtækin fá rekstrarleyfi fyrir
lágar fjárhæðir meðan 780 tonna leyfi
í Noregi eru seld á 904 milljónir ísl.
kr. Sveitarstjórnir skulu og greiða fyrir undirbúning, rannsóknir, eftirlit og
vega- og hafnargerð sem mun kosta
margar milljarða króna að fjármagna.
25.000 tonna fiskeldi hefur í för með sér

Meðfylgjandi er hér mynd af einni útfærslu af mörgum sem verið er að þróa til að ná út óásætanlegum skaðvöldum af fiskeldi í Noregi
og víða þar sem eldi hefur staðið sem lengst.

mengun á borð við 480.000 manna bæjarfélag. Viljum við þetta inni á fjörðunum okkar? Fari svo munum við glata
tækifærum til uppbyggingar sjálfbærrar
ferðaþjónustu sem nú er stærsta tekjulind þjóðarinnar.

Náttúruverndarsjónarmið

Alaska sem keppir við okkur Íslendinga
um sölu sjávarfangs á heimsmörkuðum
hefur bannað allt laxeldi í sjó til að verja
sjávarútveg sinn og náttúruna. Hér á
landi hefur enn ekki farið fram áhættumat á fiskeldi í opnum sjókvíum en lítil
ástæða er til að ætla að áhrifin verði
önnur en í Noregi, Skotlandi og Kanada:
skólp- og lyfjamengun mun spilla umhverfinu, þ.m.t. bol- og skelfiski, og sá
eldisfiskur sem sleppur úr kvíum mun
blandast við villta stofna með þeim af-

leiðingum að lífslíkur villtu stofnanna
í náttúrunni minnka verulega. Umhverfisráðherra hefur hunsað kröfur
um að láta meta verndargildi fugla og
fiska, hvort sem er m.t.t náttúruverndarsjónarmiða eða sjálfbærrar nýtingar
þessara náttúruauðlinda. Oft er það
svo að ekki er hlustað á náttúruverndarsjónarmið nema hægt sé að styðja þau
efnahafslegum rökum.

Til varnar laxveiðimenningunni

Og það vill oft gleymast að við erum
líka að verja 1200 störf, hlunnindi og
einkaeignarréttindi, sem metin eru á
hundrað milljarða króna á núverandi
verðlagi. Af hverju snúum við ekki bökum saman um að verja ímynd Íslands
með því að verða leiðandi á heimsvísu
í grænu, sjálfbæru fiskeldi; landeldi eða

eldi í lokuðum kerjum eins og nú er
stefnt að í nágrannalöndunum? Þannig
gætum við haldið áfram að selja hreinar fiskafurðir af skynsamlegum nýttum
fiskimiðum, vistvæna orku úr virkjunum sem spilla ekki umhverfinu meira
en orðið er, og hreina náttúru sem nýtist
ekki síst þeim sem búa og eiga heima í
hinum dreifðu byggðum til að afla tekna
af mætavælaframleiðslu, útvist, veiðiog ferðamennsku.
Svona starfssemi er mjög áhættusöm fyrir þjóðfélagið allt og því lágmark að spara í engu sem getur aukið
öryggi starfseminnar. Að grípa um
rassinn þegar allt er komið í buxurnar
er óboðlegt á okkar tímum og aðeins til
þess fallið að koma óorði á annars mikla
möguleika atvinnugreinar sem framtíðin mun þurfa sárlega á að halda.

Ert þú að leigja ?
Húsaleigubætur heita nú Húsnæðisbætur.
Þann 1. janúar 2017 tóku gildi lög
nr. 75/2016 um húsnæðisbætur og
féllu þá úr gildi lög nr. 138/1997 um
húsaleigubætur. Markmið nýju laganna
er að lækka húsnæðiskostnað efnaminni
leigjenda með greiðslu húsnæðisbóta
vegna leigu á íbúðarhúsnæði og draga
úr aðstöðumun á húsnæðismarkaði.

Helstu breytingar með nýjum
lögum um húsnæðisbætur

Sveitarfélögin hafa hingað til annast afgreiðslu
húsaleigubóta til einstaklinga en frá 1. janúar 2017
falla eldri umsóknir um húsaleigubætur úr gildi og
annast Vinnumálastofnun afgreiðslu húsnæðisbóta
frá þeim tíma. Sveitarfélögin munu áfram
annast afgreiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings
(áður sérstakar húsaleigubætur).

Einnig eru húsnæðisbætur bæði tekju- og eignatengdar þannig að allar tekjur og eignir umsækjanda
og heimilismanna sem eru 18 ára eða eldri eru lagðar saman og mynda þannig samanlagðan tekjustofn
og samanlagðan eignastofn sem koma til lækkunar
húsnæðisbóta ef þeir eru hærri en frítekjumörkin.
Frítekjumörkin hækka líka eftir því hversu margir
eru í heimili. Húsnæðisbætur geta mest numið
75% af leiguupphæð.

Hægt er að sækja um húsnæðisbætur rafrænt
með einföldum hætti á heimasíðu húsnæðisbóta:

Helsta breytingin felst í því að grunnfjárhæð
húsnæðisbóta hækkar eftir því sem fleiri eru í heimili
óháð aldri. Þá getur foreldri sem fær barnið sitt til
sín að lágmarki í 30 daga á ári skráð barnið sitt sem
heimilismann jafnvel þó barnið sé með lögheimili
hjá hinu foreldrinu.

www.husbot.is
Þar er líka að finna allar upplýsingar
um húsnæðisbætur, umsóknarferlið
og nálgast umsóknareyðublöð.

Frekari upplýsingar varðandi
húsnæðisbætur má nálgast
á heimasíðunni www.husbot.is
og hjá Vinnumálastofnun.

KRÍA hönnunarstofa

Umsóknarfrestur vegna
janúarmánaðar er til 31. janúar 2017.

Fyrirmyndarþjónusta
Vinnumálastofnun Kringlunni 1, 103 Reykjavík Sími 515 4800

Virðing

Áreiðanleiki
www.vmst.is
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Dr. Siggi les fyrir hundinn
Vegabréf og Rödd: 6,9
I
Svo lagðist ég í þungavigtina og las
Síðasta vegabréfið eftir Gyrði. Maður
átti sosum ekki von á öðru en góðu úr
þeirri áttinni og bókin stóð
undir væntingum. Á sama
tíma og hann gælir við
orðin og samskipti skáldsins við þau, gætir á einhverri forkostulegri kaldhæðni, samt mjög spakri.
Eins og oft áður getur
maður aldrei verið viss
um það hvort Gyrðir er
bara að tala um liti og minningar
eða orð, svo vel rennur þetta saman
hjá honum. Margt er gamaldags en
nútímavætt, gamlir póstkassar öðast
líf, Fjöldinn allur af vísunumí gömul
meiri og minni góðskáld og sögupersónur eru ljúft krydd sosum eins
og eitt síðasta ljóðið í bókinni:
ELEGÍA
(fragment of another poem
in semi-icelandic)
Þegar Véfréttin í Delfí
er orðin Égfréttin í Selfí

sem njóta þess að lesa snilldarlega
farið með íslenskt tungumál, þar sem
Gyrðir verður seint talinn aukvisi
Ef ég væri svo ósmekklegur að gefa
stjörnur fengi þessi sex af
fimm mögulegum.
II
Það var svo með mikilli tilhlökkum sem ég lagðist í nýjustu bók nafna míns og vinar, Siguröar Pálssonar LJÓÐ
MUNA RÖDD. Sigurður hefur
um áratuga skeið verið eitt ástsælasta ljóðskáld þjóðarinnar, leiksáld
og þýðandi, höfundur illskreiningarlegra minningabóka sem eru einntakar
í einskonar rómantíseringu á minningum, svona eins og vanslitamyndir
af æfi. En að bókinni sjálfri. Sigurður
yrkir eins og segir á kápu „um grundvallaratriði lífsins: jörð, eld, loft og
vatn, en líka raddir og skugga“ Þessi
bók er líka visst uppgjör við Ljóðasöfnin, bækurnar sem allar bera titil sem
byrja á ljóð. Samt er haldið í vonina
um ný ljóð, nýjar spurningar.

manna
brauð af himnum
En spurningar og undrun
haldast ekki lengi ferskar
geymast ekki
Þess vegna
eiga nýjar spurningar
að kvikna
á hverjum morgni
Ný undrun
nýjar spurningar
verða að kvikna ljóð, nýjar spurningar
Nokkur prósaljóð minna á Prévert
og yfir þeim sveimar franskur andi í
allri sinni rómantík sem er eimitt ekki
snobbuð heldur full virðingar fyrir
óskýrleikanum undir pedalaklósetti,
síðustu skilaboðum Nervals frá því 26.
Janúar 1855: „Ekki bíða eftir mér því
nóttin verður hvít og svört. Þessi setning
er ennþá betri á frummálinu af því hvít
nótt þýðir líka svefnlaus nótt á frönsku.“
Þessi allt um lykjandi hvíta og svarta
nótt slær ekki á framtíðarhugsunina:
Þessi bók er ein þessara bóka
sem munu lifa og halda nafni Sigurðar Pálssonar á lofti sem einu af
höfuskáldum þjóðarinnar. Ljós og
skuggar, dauði og líf, uppgjör og ný
byrjun, Sorg en aldrei uppgjöf. Ef
mér dytti í hug að gefa þessari bók
stjörnur, þá ætti ég að skammast mín.

Sigurður Ingólfsson

AÐ FRAMKVÆMA!
Allt í allt er þessi bók í með
léttara yfirbragð en margar aðrar bækur Gyrðis en um leið kaldhæðnari. Afskaplega ljúf bók fyrir
bókmenntanörda og í raun alla þá

Raddir í loftinu VII
Að vera lifandi
er að viðhalda glaðværri spurn
og undrun
sem kviknar á hverjum morgni
fellur eins og

verið framlengt til 1. janúar 2014.

Gleðilegt nýtt ár

tjóra og málmtæknimanna

og þökkum samfylgdina
Verkalýðs- og
á liðnusjómannafélag
ári og nágrennis
Keflavíkur

mferð um Tjarnarbraut á
ynt verður eftir fremsta megni
Tjarnarbraut verður lokuð.
t verði fært fyrir gangandi
arbraut.

m óþægindum sem
mkvæmdatímanum.

r inn á ALLIRVINNA.IS

Fljótdalshérað

Sveitarfélagið Vogar

Sveitarfélagið Hornafjörður

Fram af
brúninni
ALLT FER
Steinar Bragi

Þ

að hefur skapast sérkennileg
blanda ótta og
virðingar í kringum
höfundinn
Steinar
Braga og verk hans
síðan hann gaf út
Konur,
tímamótaverk í íslenskum bókmenntum árið 2008.
Í stuttri rýni um nýtt verk er óvarlegt
að ætla sér að skýra þann bakgrunn
en þó má segja að hugmynda-auðgi,
eindrægni og hugrekki við að fylgja
bæði fantasíum og nístingsköldum
raunveruleikablæ eftir allt til enda, séu
aðalsmerki sem staðsetja Steinar í sérflokki íslenskra höfunda. Rödd hans er
sérkennileg og alls ekki allra - ímynda
ég mér – en gæði bókmennta eru ekki
falin í mælikvörðum á aðgengileika
þeirra. Þó þetta sé besta smásagnasafn
sem ég hef lesið fyrir þessi jól, óvenjumikið er af þeim núna og mörg góð,
þá má segja um það að á heildina litið
hefði maður viljað meira af því sem
er best í því og aðeins minna af þeim
dökku litbriðgum sem eru einkenni
nokkuð margra sagna. Jafnvel hefði
bara mátt velja á milli nokkurra af
þeim lengri og geyma, því þegar upp
er staðið er búið að „troða“ svo mörgum hugmyndum í hausinn á manni
eftir lestur heildarinnar að maður
missir sýn á grunntónum verksins. Á
ég þar t.d. við að hinar annars ágætu
sögur Úrræði ríkisstjórnarinnar á
fasteignamarkaði og Garðurinn, sem
eru staðsettar við enda safnsins. Þær
virka á mig sem yfirkeyrsla af hálfu
höfundar, sem er að vísu auðvitað
þekktur fyrir að taka lesendur sína
ekki bara að brúninni heldur fram af
henni, en annarri hvorri hefði mátt
skipta inn fyrir Söguna af þriðjudegi
um miðbik bókarinnar, og þá hefði
safnið orðið fullkomlega skothelt í
sínum massívu 300 síðum. En nóg
um smáatriði í heildarmyndinni. Allt
fer er smásagnasafn sem stendur ekki
á nokkurn hátt að baki hinum stóru
skáldsögum að gæðum og hugmyndirnar sem eru kynntar til sögunnar
eru oft svo eimaðar og kjarnmiklar að
margur höfundurinn hefði freistast
til að teygja eina þeirra í stutta nóvellu (dæmi um slíkt er Hestvík Gerðar
Kristnýjar sem kom út í haust). Það
er því gríðarlegt örlæti á hugmyndir
og orku sem maður upplifir við lestur

bókarinnar og í raun
er það svo að það
má treina sér hana
með góðu móti.
Sumar sögurnar eru
þannig að það er
bara best að leggja
frá sér bókina og
melta í dáldin tíma.
Að því leyti kemur
smásagnaformið til
móts við tímaskort
nútímafólks – ég skal
ekki segja – en verkið
felur líka í sér mjög
þakklát frí frá ýmsum samtíma-minnum, t.d. samfélagsmiðlum, án þess
að sverja sig nokkurn tíma úr beint
úr því að vera nútímalegar. Einsemd
og firring, líkamlegur sársauki og
andleg þjáning, doði og töfraraunsæi
eru dæmi um efnistök, en þó er mjög
langt frá að Steinar Bragi sé ófyndinn
eða taki sig of alvarlega í að fjalla um
erfiða hluti. Smásagan Einsamall úlfur er til dæmis frábærlega útfærð
skyndimynd á fimm síðum, sem varpar upp hugleiðingum og sjónarhorni
á eitt af viðkvæmustu viðfangsefnum
vestræns samfélags á hátt sem fáir
höfundar þyrðu að láta frá sér.
Vissulega væri hægt að láta móðan
mása um margar af sögunum því þær
skilja eftir sig sterkar myndir og þegar
rennt er yfir efnisyfirlitið á enda leiðar koma þær flestar ljóslifandi fram.
Þó ráðandi tilfinning sé ákveðinn
hrollur yfir því hvað lífið getur verið
miskunnarlaust og ástin leikið manneskjurnar grátt, þá standa fullt af setningum eftir sem ekki bara eru bjartar
og lífseflandi heldur skipa manni að
hugsa alvarlega um ást, hamingju og
virði nándar. Á stundum er maður á
þessum furðulega stað sem Vésteinn
Lúðvíksson skyldi mann eftir á í Maður og haf - til að mynda þegar maður
ferðast með Emil um allan heim í leit
að andlegri fyllingu í Að spila Nintendo Wii á réttargeðdeildinni á Sogni
(sem er mjög villandi heiti á sögunni
- að því leyti að eftir djúpa umhugsun er ekki beint á neinar einfaldar
lausnir, og það er gott. Á hinn bóginn
þá eru sögumenn oft svo afgerandi
og fordómafullir í garð málefna eða
þjóðfélagshópa að maður fær samúð
með viðkomandi, og í raun má segja
að þannig birtist galdur skáldskaparins til þess að fá mann til að hugsa
með nokkuð öfugsnúnum hætti. Í
þessu er Steinar ógnarfær og þess
vegna er líka hægt að segja blákalt að
í verkinu í heild sé svo mikið af snilld
að það sé nánast óafsakanlegt að gefa
ekki fullt hús stiga.

vörukassi og 1 tonna vörulyfta. Loft fjöðrun að aftan.
Verð 4.950.000 + vsk, til afhendingar strax.

Ný 2017 Hobby hjólhýsi og
húsbílar á sanngjörnu verði

Verðdæmi

Omnitour 390SF............. 2.550.000
460 UFe De Luxe............ 2.980.000
540 UL Excellent ............ 3.290.000
495 UL Premium ............ 3.650.000
560 UL Premium ............ 3.920.000
720 Ukfe Prestige .......... 4.150.000
Öll verð án aukabúnaður og með VSK,
skráð og tilbúin til afhendingar á Egilsstöðum.

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Strandartindur ehf /
Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

RÝMINGARSALA
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM

GARÐHÚS 4,4m²

á meðan byrgðir endast

VH/16- 05

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

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

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu
Vel valið fyrir húsið þitt

GARÐHÚS 4,7m²

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu
okkar volundarhus.is
og í síma 864-2400.

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

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

Mynd: Einar Bragi

Leiktæki
Fallvarnir
Leikföng
Húsgögn
Föndurvörur
ofl.

1. tölublað, 6. árgangur

janúar
dagar

Reiður,
gamall
maður

Byrjum nýja árið með 20-50% afslætti af
gæðavörum ORMSSON

þvottavélar

þurrkarar

ofnar

uppþvottavélar

NÝ MÓDEL

Ég ætti að vera latur og værukær. Ég
er kominn á sextugsaldur, er í góðri
stöðu og á fallegt heimili. Ég á meira
að segja barnabörn. Ég ætti að vera
vaxinn upp úr hlutverki reiða, unga
mannsins. Eftir öll þessi ár finnst mér
ég eiga það inni að fá að slaka á og láta
yngri kynslóðum eftir eldmóðinn og
hugsjónirnar til að breyta heiminum.
Vandamálið er að ég er eldri en
margir ráðamanna þjóðarinnar og
þeir virðast flestir hverjir neita eindregið að leika það hlutverk sem yngri
kynslóðum er ætlað í mínum huga.
Þannig tilkynnir ráðherra mér að
ég sé einfaldlega geðveikur af því að ég
verð var við það í vinnunni að það hafa
það ekki allir gott á Íslandi. Það að mér
gremjist að fólk með rétt sambönd fái
tugmilljóna lán afskrifuð á sama tíma og
aðrir eru bornir með valdi út úr húsum
sínum og heimilum fyrir mun minni
sakir er skilgreint sem úrkynjun – öfundargen sem hrjáir þá sem ekki njóta
góðs af forréttinda- og afætugenum.
Og ég finn reiðina blossa upp í mér.
Þetta átti ekki að vera svona.
Mín kynslóð átti ekki að ganga berserksgang spillingar og hroka þegar
hún væri komin á þann virðulega aldur að vera falin stjórnun landsins.
Reiði mín ristir dýpra en svo að
það sé bara réttlætiskennd mín eða
siðferðiskennd sem er misboðið. Það
er bara toppurinn á ísjakanum.
Það er trú mín á mannkynið sem
er í húfi.
Ef þetta er það sem mín kynslóð
og sú næsta á eftir lögðu af mörkum,
hvaða von er þá til þess að nokkur
kynslóð – barna minna eða barnabarna – fuðri ekki líka upp á báli siðblindrar sérhygli?
Kannski er ég bara eigingjarn.
Kannski gremst mér bara að stjórn
landsins skuli vera í þannig höndum
að ég þurfi að vera reiður, gamall maður í stað þess að geta verið latur og
værukær eins og var planið.

Davíð Þór Jónsson

12. janúar 2017

20%

20%

20%

afsláttur

afsláttur

20%

afsláttur

afsláttur
helluborð

Hljómtækjastæða
X-HM21BT-K/S
Bluetooth stæða
Til í svörtu og silfur.
Áður kr. 45.900,-

Öll Pioneer heyrnartól

20%

afsláttur

Verð nú: 35.900,-

25% afsláttur

KU6175

49”

40”

kR. 89.900,-

kR. 99.900,-

kR. 139.900,-

kR. 219.900,-

65”

55”

THIS IS TV

25% afsláttur
Hágæða sjónaukar með lífstíðarábyrgð.
Vatnsheldir og niturfylltir frá 14.900,- kr.

hársnyrtitæki

20%

afsláttur

Sería: 6100 • Tegund: UHD - 4K • Stærð: 49” eða 123cm • Bogið • Upplausn skjás:
3840x2160 (4K) - 8M pixlar • Tegund skjás: LED • PQI: 1400 PQI (Picture Quality Index)

heimilislausnir

Pottar og pönnur

20%

afsláttur

ryksugur

20%

afsláttur

20%

afsláttur

nýr vefur
Netverslun

Sími 587-8700
www.krumma.is

egilsbraut 6 · neskaupsstað · sími 477 1900

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038

