Bílskúr

Mail:se1@internet.is

Húsnæði óskast
Óska eftir 4-5 herb íbúð

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

Saman sköpum við
góðar æskuminningar
Sumarbústaðir

pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi
umsóknir / fyrirspurnir á
netfangið:
vinnukraftar@gmail.com

BÍLSKÚRSHURÐIR OG
OPNARAR

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

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

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

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

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

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

Biskup
visiterar

Úthlutanir Uppbyggingarsjóðs

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

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

ATVINNA
Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla,
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 6152500.

Tapað - Fundið

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

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

Atvinna í boði
Óska eftir stýrimanni.

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

Tilkynningar
Við viljum hjálpa öðrum

Atvinna óskast

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

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

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

4. tölublað, 6. árgangur
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4IL SÎLU VEGNA FLUTNINGA
4D FLOTT Å BÒSTAÈINN GËÈ VERÈ OG ALLT NÕLEGT &ULLKOMIN
ÖVOTTAVÁL KG ÖURRKARI SKËSK¹PUR BORÈSTOFUBORÈ ST¾KKANL
OG STËR KRINGL SPEGILL ALLT ÒR LJËSUM VIÈI SJËNVARPSSËFI JA
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4IL SÎLU

o (OLTAGRJËT OG SPRENGIGRJËT Å HLEÈSLUR TIL Å ÕMSUM
ST¾RÈARÚOKKUM

Sjáðu!
o 3ÁRUNNIN GARÈAMOLD Å BEÈ OG UNDIR TORF
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essi alíslenski selur lék sér í lóninu
á Seyðisfirði þegar ljósmyndarinn Nikolas Grabar átti leið um í
upphafi vikunnar og smellti af glæsilegri
mynd þar sem fánalitirnir endurspeglast
af varðskipinu Þór á haffletinum. Það er




mikils vert að sjá og taka eftir í kringum
sig. Seyðfirðingar hafa gert dauðaleit að
öðru sjávardýri í vikunni, en sögusagnir
segja að rostungur hafi verið þar á ferð
upp á síðkastið. Nú trúum við engu lengur
nema af því sé til mynd. Það er því mik-

ilvægt að muna að allt það dýrmætasta
upplifum við en sjáum ekki. Það breytir þó
ekki því að við getum líka upplifað margt
– einmitt því við sjáum. Kannski eru bæði
selurinn og rostungurinn að bíða eftir List
í ljósi og ætla láta ljós sitt skína þar?

'LERN¹MSKEIÈ LEIRMËTUNARN¹MSKEIÈ
OG ÕMIS SKARTGRIPAN¹MSKEIÈ

er komin í ljós!

-IKIÈ ÒRVAL AF SKARTGRIPAEFNI
GOTT VERÈ

Málun bílastæða
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Fáið tilboð ykkur
Bílastæðaskilti
að kostnaðarlausu!
Hellulagnir
5514000-www.verktak.is
erktak.is
577 4444

(LEÈSLUGRJËT OG GARÈAMOLD

Ný Happaþrenna

!LLT TIL GLERVINNSLU OG LEIRVINNSLU

Þú færð Happaljósið
á næsta sölustað.

Vefh
e-ma
Heim

OSEA Öryggiskerfi
Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

Tilboðsverð kr. 36.136
1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari

SÆTI 2Í stk.
DRÁTTARVÉLAR,
fjarstýringar
LIÐLÉTTINGA OG
Dalvegi
16b s:554-2727
LYFTARA
FRÁ
UNITEDSEATS.

6EGNA MIKILLAR SÎLU
ËSKUM VIÈ EFTIR ÎLLUM
GERÈUM VINNUVÁLA ¹ SKR¹

'ÅSLI 'UÈNASON
3  

Reki ehf

Höfðabakka 9

110 Reykjavík

WWWEMKANIS

Sími: 562 2950

Fax: 562 3760

E-mail: bjorn@reki.is

Vefsíða: www.reki.is

&R¹B¾RU MINIMIZER HALDARARNIR
SEM /PRAH M¾LIR MEÈ KOMNIR
6ERÈ  KR ,ITIR SVART OG HVÅTT
3T # $$$

Léttu á þér í meistaramánuði
20% afsláttur af Neera sítrónukúr í febrúar!

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

gunny@365.is arn
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Þetta er náttúrulega galið hobbí
V

ið vorum bara svo
virkilega stolt af því
að vera tilnefnd og
það var með því hugarfari sem
ég fór norður, en það mér eiginlega alveg í opna skjöldu að
vinna. Þetta var dáldið eins og
að verða fegurðardrottning,“
segir Stefán Magnússon, stofnandi og aðalsprautan á bakvið
Rokkhátíðina Eistnaflug sem
hlaut
menningarviðurkenninguna Eyrarrósina í síðustu
viku. Hann segir að þrátt fyrir
að hátíðin hafi vaxið og sé orðin
að gríðarlegum viðburði sem
um 2500 manns sóttu í fyrra
og velti á bilinu 40-50 milljónum, þá skipti peningaverðlaun
í menningu alltaf gríðarlegu
máli. „Það er enginn á launum
í kringum þessa hátíð og hafa
ekki verið síðustu tvö ár en á
sama tíma er hún að vaxa gríðarlega og dregur að fólk úr þessum
metal-geira víðsvegar úr heiminum. Það er náttúrulega galið að
hafa það sem hobbí með vinum
sínum að reka svona hátíð, en
þeim mun gleðilegra auðvitað að
fá svona viðurkenningu,“ segir
Stefán en hann starfar sem framkvæmdastjóri Hard Rock Café í Reykjavík til að sjá sér farborða. Stefnan sé sú
að halda áfram frábærri hátíð sem skili
miklu til samfélagsins, þar sem bannað
er að vera fáviti og íslenskir og erlendir
metal-aðdáendur geta komið saman á
algjörlega einstökum viðburði.

Stolt af því að vera í góðum
hópi
„Það eru allskonar viðburðir sem hafa
hlotið þessa nafnbót, allt frá tónlistarhátíðum til handverkshúsa á landsbyggðinni eða menningarverkefna og
við erum stolt af því að vera í þeirra
hópi. Aldrei fór ég suður, Bræðslan
og Hammondhátíðin eru viðburðir
af svipuðum toga og eiga skilið að fá

Dimma

The Vintage Caravan

klapp á bakið. Það eru mikilvæg skilaboð til samfélagsins,“ segir Stefán en
um leið bendir hann á að hljómgrunnur fyrir stuðningi við hátíðina hafi
ekki verið fyrir hendi í nýjum Uppbyggingarsjóði Austurlands síðustu ár
þrátt fyrir að vera viðburður sem dragi
gríðarlegan fjölda gesta að og sé mikilvægur samfélaginu. „Maður bara skilur
það ekki en við nutum styrks Menningarráðsins á sínum tíma og hefðum ekki
getað haldið þessu áfram ef að SÚN
og Sparisjóður Austurlands væru ekki
með okkur í liði. Þá væri þetta dæmi
löngu búið,“ segir Stefán og bendir á að
eftir að hátíðin fór að vaxa og varð að
einhverju sem heitir, þá hafi stuðningur frá þessum fyrirtækjum og bæjarfélaginu skipt sköpum síðustu ár.

Opeth

Hundruð sjálf boðaliða í samfélagsverkefni
Að sögn Stefáns hefur samstarfið orðið
enn betra við bæjarfélagið og stuðningurinn í Neskaupstað orðið skýrari
eftir því sem fólk áttar sig á því hvað
þetta er mikilvæg hátíð fyrir samfélagið
í víðari skilningi heldur en þeim efnahagslega. „Allir bæjarbúar sem koma að
hátíðinni gera það í sjálfboðavinnu fyr-

ir sitt íþróttafélag eða félagasamtök, sem
njóða góðs af vinnu fólksins og þannig
skilar þetta sér á miklu samfélagslegri
hátt heldur en bara sem landkynning
eða aðdráttarafl fyrir ferðafólk. Ekki
það að við ættum að gera lítið úr því að
okkar góðu gestir komi líka, hvort sem
það er þessi þúsund manna kjarni sem
kemur á hverju ári eða erlendu gestirnir
sem koma víða að úr heiminum. Ekki

bara hljómsveitirnar heldur fólk sem er
að sækja metal-tónlistarhátíðir um allan
heim og ferðast ekki bara alla leið til Íslands heldur austur á Norðfjörð til að
verða vitni að þessari einstöku stemningu. Við höfum vitað að þetta er merkilegt menningarstarf, en það er samt
alveg geggjað að fá klapp á bakið með
þessum hætti. Því þetta er viðurkenning
fyrir allt samfélagið í Neskaupstað.“

Fjölbreytt listahátíð
Printy stimpla er gott að hafa
við hendina og þeir bregðast
ekki þegar á reynir!

MERKTU ÞÍNA
HURÐ VEL
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www.stimplar.is • stimplar@stimplar.is

BJÓ

17

B

2

Opnunarhátíð:
Föstudagur 24.
feb 19:30 - Opnun
sýningar grunnskólanema í
Seyðisfjarðarskóla í
gamla handverksmarkaðshúsinu,
Austurvegi 23.
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S.: 533 6040 • Fax: 533 6041
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ÁRATUGA REYNSLA
ÖRUGG ÞJÓNUSTA

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík

ÁÐRIR VIÐBURÐIR
SJÁ DAGSKRÁ 20. - 26. Febrúar

20:00 - 00:00
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24. - 25.Febrúar
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Mikið úrval af hurða- og póstkassaskiltum.

DAGSKRÁ

AT
A

TRAUST HANDTAK

sjóði Austurlands.
Á meðal þess seyðfirska listafólks
sem tekur þátt í hátíðinni er meðal
annars fjöllistahópurinn Fura, með
Björt Sigfinnsdóttur í fararbroddi en
ásamt henni skipa Hallur Jónsson, Janus Rasmussen og sjónlistamennirnir
Hilmar Guðjónsson og Rasmus Ottesen hópinn. Þau vilja brjóta niður
vegginn á milli tónlistar og annara
listagreina með því að búa til alhliða
lífsreynslu og leyfa áhorfendum að
upplifa fjölþætta skynreynslu á meðan
verkið er í gangi.
Verk Furu er sérstaklega styrkt af
Uppbyggingarsjóði Austurlands.
Á meðal erlendra gesta hátíðarinnar er Abby Portner, listakona og
hönnuður sem býr í Los Angeles.Í
augnablikinu vinnur hún sem leikmyndahönnuður hún ferðast um
heima allann og hannar sviðsmyndir,
ljós og vídjó.
Jan Philip Scheibe er þýskur gjörninga- og ljósalistamaður en verk
Scheibe einkennast af innsetningum
og sýningu í opinberu þéttbýli og í
opnu landslagi - oft tengd við ljós.
Inngrip hans á völdum stöðum eru
gerð með óvenjulegum efnum og aðferðum til að sýna það falda.
Flat Earth kvikmyndahátíðin hófst
mánudaginn 20. febrúar og lýkur um
helgina.
Dagskrá List í Ljósi og Flat Earth
má finna á listiljosi.com

ÐU
RG

Í aðdraganda hátíðarinnar hafa listakonurnar Hrafnhildur Gissurardóttir
og Laura Tack unnið með þema ljóss
og myrkurs með nemendum í 1.- 6.
bekk grunnskóldeild Seyðisfjarðarskóla, í samstarfi við Skaftfell – myndlistarmiðstöð Austurlands og er opnun hátíðarinnar helguð því verkefni.
Hátíðin er styrkt af Uppbyggingar-

SU

F

jölmargir erlendir og innlendir
listamenn undirbúa nú verk sín
fyrir ljósahátíðina List í ljósi á
Seyðisfirði. Seyðfirski ljósmyndarinn
Nikolas Grabar í Ryði mun meðal
annars sýna myndir sínar af augasteinum um 200 Seyðfirðinga sem
hluta af hátíðinni en megin áherslan
er á verk sem hægt er að njóta útivið.
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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.

5.690.000
FORD KUGA AWD SJÁLFSKIPTUR FRÁ:

KR.

Ford er frábær!
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Kuga

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Ford_Kuga_hæfastur_Ongoing_5x38_DBL_20170209_END.indd 1

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is

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

09/02/2017 09:28
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leiðari

Menningu eða fisk

Þ

að er alltaf stór stund í austfirsku menningarlífi þegar árleg úthlutun fer fram á fjármagni úr
Uppbyggingarsjóði Austurlands. Að mörgu leyti er hann
flottur samkeppnissjóður en flestir eru sammála um að hann fari með
alltof lítið fjármagn eins og sést á umsóknunum, en áætlaður heildarkostnaður þeirra verkefna sem hlutu styrk er nærri 350 milljónum
króna. Þegar verið sé að veita 33,5
milljónum í 54 styrki til menningarmála og 25 milljónum í 26 styrki til
atvinnuþróunar, þá er augljóslega
hægt að áætla að mörg góð verkefni
nái ekki í gegnum það matsferli sem
hver umsókn fer í. Í hámæli komst í
fyrra þegar aðstandendur Eistnaflugs
urðu ósáttir við úthlutunina og segjast
ekki lengur geta eytt orku og tíma í að
sækja þar um. Austurland hefur upplýsingar um að í ár hafi t.a.m. Hammondhátíðin á Djúpavogi sótt og ekki
fengið, en aðrir aðilar náðu t.a.m. ekki
að sækja vegna þeirra skilyrða að búið
sé að gera upp fyrri styrkveitingar og
skila lokaskýrslum um þau. Það er því ljóst að í sjóði með vandaðri
og faglegri umgjörð aukast kröfur á umsóknaraðilana. Í þeim aðstæðum má vera að góð verkefni sitji eftir vegna þess að þær standist ekki
samkeppni við umsóknir frá fagaðilum eða fólki sem er mjög vant því
að semja umsóknir. Það er eins og að góðum sjómönnum sé bannað
að veiða því að veiðarfærin og stærð skipana sé ekki samkeppnishæf.
Sagt hefur verið að standardinn hafi aukist verulega á síðustu árum
og það sýni sig í eðli styrkveitinga á Austurlandi. Víða fer stærstur hluti
uppbyggingarsjóðastyrkja í fjölda smáverkefna en það er í samræmi
við hlutverk sjóðsins sem hefur verið að breytast síðustu ár. Ljóst er þó
að stofnanirnar á svæðinu eigi ekki að reka fastastarfsemi sína í gegnum sjóðinn, enda eru þær reknar fyrir opinbert fé. Þó er ekkert sem
kemur í veg fyrir að þær sogi til sín fjármagn í verkefni á sínum vegum.
Ef viljinn er fyrir hendi. Sem betur fer róa litlu bátarnir enn, enda þörf
á því að fjölbreytnin í menningunni endurspegli mannlífið.

Útdeiling með handaf li
Sumir vilja horfa aftur til gömlu menningarráðanna og sjóða þeirra
þar sem það var mat aðila sem þekktu svæðið og útdeildu með handafli
styrkjum til verkefna í takt við að öll svæði ættu að fá eitthvað og að
styrkja ætti grasrótarstarfið. Segja má að stefna Uppbyggingasjóðs í
dag beri með sér að grasrótarverkefni eiga meiri möguleika á styrkveitingum hjá sveitarfélögum og fyrirtækjum og er það vel að ýmsir
sjóðir sinna bæði æskulýðs, íþrótta- og menningarmálum af ýmsu tagi
á svæðinu. Má þar nefna SÚN og Alcoa sérstaklega en samanlagðar
styrkveitingar þeirra á ársgrundvelli er yfir 100 milljónum.
Það vilja allir geta séð fram í tímann með rekstur, hvers eðlis sem
hann er og það er furðulegt að menningarstofnanir þurfi að taka jafn
mikið mið og raun ber vitni af því að sækja fjármagn í sjóði sem eru
ætlaðir til að styrkja einstaklingsframtak og menningarstarf. Það er
ekki hægt að reka fræðslustarf eða dagskrá menningarstofnana á vertíðarbasis því að hún er ekki eitthvað tilfallandi sem er háð veðri og
vindum. Við byggjum ekki upp mannlífið eins og það sé viðbragð við
aðstæðum í náttúrunni. Við nýtum reynslu og útsjónarsemi. Eins og
góðir sjómenn, nú eða bændur. Og kennarar. Við ætlum okkur að búa í
blómlegu samfélagi hér og nú og menning er ræktarstarf. Það þarf ekki
bara fjármagn til að viðhalda umgjörðinni, að umhverfið sé ákjósanlegt fyrir skapandi starfsemi heldur fer það eftir því hvað fjármagnið
er mikið hversu ávextirnir verða sýnilegir í okkar eigin nærumhverfi.
Þetta er eins og fiskeldi. Við getum ræktað skapandi fólk eins og fisk
hérna í fjörðunum því það nærist eins og er ágætlega á menningu, en
ef við höfum ekki framtíðarsýn um það að tryggja fjármögnun menningarstofnananna með öruggari hætti og sýn á það hvernig fólk getur lifað hér og starfað við skapandi greinar, þá erum við bara eins og
eitthvað frumvinnslusamfélag sem vinnur ekki fullunna vöru úr þeim
hráefnum sem það skapar. Hver vill ekki frekar njóta þess að fara á
framúrskarandi veitingastað og fá lostæti úr firðinum útbúið af meistarans hendi? Það eru lífsgæði sem við viljum öll njóta að hafa eitthvað
hollt úr héraði á disknum hvort sem kemur að menningu eða mat. Þess
vegna verðum við að búa í haginn nú, þegar svigrúmið er og hugsa af
fyrirhyggju um menningarstarfið. Það verður ekki byggt upp eftirá.“


Arnaldur Máni Finnsson
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Loðnuvertíðin á
fullt og á vesturleið
R

annsóknir á loðnunni og
hegðun hennar síðustu ár
hefur skort, að mati útgerðar- og sjómanna en eins og ljóst varð í
upphafi mánaðarins var loðnukvótinn
sextánfaldaður eftir frekari rannsóknir
í janúar og byrjun febrúar. Ríkisvaldið
þarf að standa vaktina betur og sinna
þessari auðlind, rannsóknum og því að
hér verði ekki loðnubrestur af manna
völdum.
Loðnuvertíðin fór af stað með
hvelli eftir að sjómannaverkfallið
leystist um síðustu helgi. Hornafjarðarskipin voru fyrst á miðin enda
styst fyrir þau að fara, þar sem fremsti

hluti loðnugöngunnar var komin vestur að Tvískerjum úti af Öræfasveitinni.
Fyrstu skipin voru með 1000 tonna
köst og snarfylltu sig á skömmum tíma
en loðnan er vel hrognafyllt og á vesturleið, í átt að hrygningarstöðvunum.
Síldarvinnsluskipin Börkur og
Beitir mokveidu loðnu á miðunum
suður af landinu örfáum klukkustundum eftir að verkfallinu lauk. Þau héldu
til veiða á sunnudagskvöldi og voru
komin aftur til heimaheimahafnar
með fullfermi um sólarhring síðar.
Beitir fékk um 2.700 tonn í þremur
köstum en Tómas Kárason, skipstjóri á
Beiti, sagði að mikið af loðnu væri að

sjá á stóru svæði. „Við fengum aflann
í þremur köstum innan við Tvísker.
Þetta voru tvö eitt þúsund tonna köst
og eitt minna. Loðnan er gullfalleg,
stór og fín.“
Hjörvar Hjálmarsson skipstjóri á
Berki sagði að loðnuveiðin hefði verið
ævintýraleg á mánudag. Í samtali við
vef Síldarvinnslunar líkti hann veiðinni eins og eltingarleik. „Hér er mjög
mikið af loðnu á ferðinni og hún æðir
vestur eftir. Við vorum að nálgast Ingólfshöfðann í síðasta kastinu. Við erum
með 2.500 tonn og fengum 1.400 tonn
í einu kastinu. Það er stærsta kast sem
ég hef upplifað,“ sagði Hjörvar.

Ný menningarstefna
Fjarðabyggðar
Í

síðustu viku var samþykkt í fyrri
umræðu bæjarstjórnar Fjarðabyggðar ný menningarstefna auk
aðgerðaráætlunnar fram á næsta ár.
Hún felur m.a. í sér tilkomu Menningarstofu Fjarðabyggðar og breytta
skipan umsýslu í kringum menningarstarfsemi í sveitarfélaginu. Forstöðumaður
menningarstofunnar
verði jafnframt nokkurskonar menningarfulltrúi sveitarfélagsins. Eins
mun samningur taka gildi á milli
sveitarfélagsins og Tónlistarmiðstöðvar Austurlands um að forstaða hennar
færist inn í hina fyrirhuguðu menningarstofu. Stefnt verður að því að
koma Listahátíð Fjarðabyggðar á fót
auk þess sem áætlað er að hægt verði
að styðja og styrkja frumkvöðlastarf í
sveitarfélaginu enn frekar. Þar gegni
t.d. Sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði
ákveðnu hlutverki.
Í stefnunni segir meðal annars:
„ Menning og afþreying felur í sér
lífsgæði sem skipa veigamikinn sess
í daglegu lífi fólks. Skapandi greinar
gegna enn fremur mikilvægu hlutverki fyrir atvinnuþróun landshlutans
og fjölbreytni starfa. Möguleikar
fólks á að njóta menningar eða skapa,
í víðtækum skilningi þess orðs, hafa
að þessu leyti víðtæk samfélagsleg
áhrif sem spanna allt frá ánægju íbúa
og ákvörðun um búsetu, að svæðisbundinni efnahagsþróun og orðspori
sveitarfélaga.
Menningarstefnu Fjarðabyggðar
er ætlað að beisla þetta menningarlega afl í þágu sveitarfélagsins og
mannlífs þess, þvert á bæjarkjarna,
landshluta og alþjóðleg landamæri.
Að þessu marki vinnur sveitarfélagið

með almennum aðgerðum, s.s. með
skipulagningu og fjármögnun menningartengdra viðburða, með því að
styðja við áhugafélög í menningargrasrót Fjarðabyggðar, með því að
stuðla að samstarfi menningarmiðstöðva landshlutans og með því að
virkja stofnanir og svið sveitarfélagsins vegna framkvæmdar menningarstefnunnar, allt eftir því sem við á.
Með markvissu og skapandi samstarfi
á sviði menningar og lista, stendur
sveitarfélagið enn fremur vörð um
orðspor Fjarðabyggðar sem menningarbær.“
Í stefnunni sem er almenn og á að
taka til allra sviða og stofnana bæjarfélagsins eins og við á, er lögð áhersla
á aðkomu menningarsjónarhornsins
til að mynda í skipulagsmálum, með
elingu safnastarfs og áherslu á skapandi greinar. Stefnt er að því að menningarstofan verði samráðsvettvangur
framkvæmdaraðila þeirra bæjar- og
menningarhátíða sem fara fram í hinum fjölkjarnaða menningarbæ. Bæj-

arlistamaður verði útnefndur, áætlun
verði gerð um kaup bæjarins á útilistaverkum og fræði-og listamannadvalir í bænum muni aukast.

Miklar vonir bundnar við
stefnuna
„Við bindum miklar vonir við þessa
nýju stefnu og þessar áætlanir,“ segir
Jón Björn Hákonarson forseti bæjarstjórnar en leggur áherslu á að þó
nauðsynlegt sé að setja stefnur og
markmið þá sé aðalatriðið að fylgja
þeim eftir með dynamísku og kröftugu starfi. Tónlistar- og menningarlíf
blómstri með ýmsum hætti í sveitarfélaginu og markmiðið sé að styðja það
með nauðsynlegu baklandi, en ekki
að þenja út aðkomu stjórnsýslunnar
að menningarlífinu. Menningarstofan muni hafa skilgreind markmið
og vonandi gagnast mörgum. Menningarstefnan verður væntanlega samþykkt og tekur gildi 2.mars og mun
Austurland fjalla frekar um hana í
næsta blaði.
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NÝ
MÓDEl

ÞVOTTAVÉLAR
AEG hefur þjónað Íslendingum í
áratugi og því margir sem þekkja
þvottavélarnar af eigin raun og
hafa borið þeim gott vitni.

ÁRGERÐ

2017

Nú er árgerð 2017 komin í
Ormsson-verslanir um allt land, og
getur því komandi kynslóð byggt á
reynslu þeirra sem þekkja til.
914550043

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 1400 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.

914550046

Þvottavél

Íslenskt stjórnborð

L7FBM826E

3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

Verð: 119.900,-

Tekur 8 kg af þvotti. 1600 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi. Kolalaus
mótor. Íslensk notendahandbók.
Verð: 139.900,-

ÞVOTTAVÉLAR

914913404

914913410

Þvottavél

Þvottavél

L6FBE720I

L6FBE840I

Tekur 7 kg af þvotti.
1200 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.
Verð: 89.900,-

Tekur 8 kg af þvotti.
1400 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Kolalaus mótor.
Verð: 99.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

850W
JUNGUL GREY

TILBOÐ

Equipt
KR. 13.900,-

CE4120
KR. 17.900,-

Skaftryksuga
m/Lithium rafhlöðu

KR. 29.900,-

Ultra Silencer
KR. 36.900,-

KR. 13.900,-

nýr vefur
Netverslun

egilsbraut 6 · neskaupsstað · sÍmi 477 1900

miðvangi 13 · egilsstöðum · sÍmi 471 2038
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„

Heimili ástar og virðingar

K

irkjan er samfélag og hreyfing
fólks sem vill standa vörð um
gildi og hugsjónir og efla kærleikann í samtímanum,“ segir Agnes
M. Sigurðardóttir biskup en hún sótti
Austurland heim síðustu helgi í tilefni
af febrúarmóti ÆskA á Seyðisfirði. „Það
er alltaf jafn yndislegt að fá tíma til að
heimsækja söfnuðina og hið kraftmikla
grasrótarstarf, því þar endurnýjast alltaf
þessi hugsun um hreyfinguna og trúin á
að sá boðskapur þurfi að heyrast víðar.
Kirkjan er ekki í eðli sínu stofnun heldur
samfélag og ég held að unga fólkið okkar
alist upp við meiri meðvitund um það í
dag heldur en var fyrir einhverjum áratugum síðan,“ segir Agnes en áberandi
í dagskrá æskulýðsmótsins á Seyðisfirði
var fræðsla um flóttamannamál þar sem
Agnes telur kirkjuna vera stíga mikilvæg
skref.
„Það er mikilvægasti hlutinn í æskulýðsstarfinu, eins og því að vera kristin
manneskja, að átta sig á samfélagslegri
ábyrgð sinni og unglingunum okkar er
mikilvægt að fá þau skilaboð. Starfið er
hvatning um að vera virkir og ábyrgir
einstaklingar í kærleiksríku samfélagi og
frábært að sjá hvað andinn hér á mótinu
var í takt við þetta. Eins og raunar í æskulýðsstarfinu á landsvísu síðustu ár. Þar er
alltaf verið að setja mikilvæg málefni í
samfélaginu í sviðsljósið, þar sem þörf
er á meiri kærleika og aukinni virðingu,“
segir Agnes en um leið segir hún að
fræðslan, leikurinn og skemmtunin þurfi
alltaf að haldast í góðu jafnvægi. „Markmið er ekki bara að víkka sjóndeildarhringinn heldur að undirstrika það að
samfélag kirkjunnar er staður þar sem
hver og einn skiptir máli. Við þurfum
öll að heyra þann boðskap Krists, sem
kirkjan hefur borið áfram og heldur á
lofti. Það er fólgin sjálfstyrking fyrir alla
í að taka þátt í slíku samfélagi og sjálfstraust er mikilvægt til að börn hafi kjark
til að vera virk í sínu samfélagi. Að þau
hafi heilbrigða sjálfsmynd og treysti sér
til að gera hluti og vera með án þess að

Markmið er
ekki bara að
víkka sjóndeildarhringinn heldur að
undirstrika það að
samfélag kirkjunnar er staður þar
sem hver og einn
skiptir máli.

Opinn fyrirlestur um flóttamenn Á vegum
mótsins var opinn fyrirlestur Þórunnar Ólafsdóttur á laugardeginum
en með í för var Kinans Kadir, sýrlenskur unnusti hennar, og var
hann afskaplega vel sóttur og áhugavekjandi fyrir ungmennin.

hreykni eða öfgar ráði för, eins og svo oft
er. Þjóðkirkjan vill vera samfélag skilnings og hógværðar og því endurspeglar
æskulýðsstarfið okkar það vonandi vel.“

Trúin ekki boðuð með hnefanum
„Það er mikilvægt að setja það í öndvegi
í æskulýðsstarfinu að við erum hvert
og eitt hluti af Guðs góðu sköpun og
getum haft áhrif á samfélag okkar með
kærleiksríkum hætti. Kristin lífsafstaða
og trú er tjáð og boðuð af trúmennsku
með virðingu og kærleika að leiðarljósi.
Trúna boðarðu ekki með hnefanum,
því þó verið sé að krefjast réttlætis þarf
friður og fögnuður að fylgja í kjölfarið.
Trúin og vonin er útrétt hönd en ekki
krepptur hnefi og það að ganga fram í
kærleika kallar kristið fólk bæði til frelsis
og ábyrgðar. Við megum breyta heiminum en við berum líka ábyrgð á að vernda
hann, því kærleikurinn er ekki þannig að
hann leyfi allt. Kærleikurinn setur mörk
og segir hingað og ekki lengra, þegar það
er komið nóg. Þannig vonum við að unglingarnir okkar læri að fylgja Kristi og
fordæmi hans, þar sem kærleikinn helst
líka í hendur við sjálfsvirðinguna. Þegar
við kunnum að bera virðingu fyrir okkur
sjálfum þá töpum við engu á því að bera
líka virðingu fyrir öðrum. Við græðum

Krakkar á ljósmyndanámskeiði Að sögn Sigríðar Rúnar Seyðisfjarðarprests var mótið sambland af fræðslu, leik og skemmtun. Ljósmynda-, útvarpsgerðar- og
prjónagraffítismiðjur voru í boði, ball og hæfileikakeppni og þau ríflega 50 ungmenni
sem voru samankomin hafi skemmt sér afskaplega vel.

líklega á því að auki, fræðumst og skiljum meira. Skiljum jafnvel á endanum
hvað það veitir okkur mikil lífsgæði að
elska Drottin Guð sinn og náungann eins
og sjálfan sig,“ segir Agnes og vísar þar
til gullnu reglunnar sem er eitt af kjarnagildum kristinnar trúar.

Öflugir leiðtogar að austan
Síðasta helgi var fyrsta helgin af þremur
þar sem biskup mun visitera söfnuðina
í Austurlandsprófastsdæmi en það er
þriðja prófastsdæmið sem hún heimsækir á starfstíma sínum. Hún segir

Austurlandsprófastsdæmi lengi hafa lagt
mikla áherslu á barna og æskulýðsstarf
og það krefjist mikils metnaðar, viljakrafts og þrauseigju að halda slíku úti.
„Starfið hér eystra hefur haldið velli og
gæðum sem skila sér í gríðarlega flottum
leiðtogum í kirkjunni okkar á landsvísu.
Það er eitt en um leið er það ekki síður
mikilvægt að minnast á þau sem hafa
staðið að starfinu, sóknarnefndarfólk
og þau önnur sem hafa tekið ábyrgð
innan kirkjunnar, þau vita hvað þetta
starf er mikilvægt í félagslegu tilliti til
framtíðar. Því að hér er fólk tilbúið að

Æskulýðssamband kirkjunnar á Austurlandi stóð fyrir árlegu móti sl helgi en
því lauk með messu í Seyðisfjarðarkirkju
á sunnudag þar sem frú Agnes M.
Sigurðardóttir þjónaði ásamt sr. Erlu Björk
Jónsdóttur og Sigríði Rún Tryggvadóttur.

sameinast og standa vörð um kirkjuna
sem því þykir vænt um og markar helgar
stundir á tímamótum, í sorg og gleði.“
Önnur sérstaða sem Agnes nefnir er
sú að hér eystra rekur Þjóðkirkjan einu
sumarbúðirnar sem eru á hennar vegum, í Kirkjumiðstöðinni á Eiðum og
hefur veljvilji samfélagsins og stuðningur styrktaraðila skipt sköpum í að þar
er starfið að eflast þrátt fyrir að kirkjan
hafi svo víða þurft að draga saman seglin
á síðustu árum. „Að koma austur og
snertingu við þetta öfluga starf er virkilega hvetjandi og hlakka ég til að sækja
söfnuðina á fjörðunum hér suðurfrá og
eins norðurfrá á næstu vikum.“

Til sjávar og sveita

Einfasa og þriggja
fasa 240 - 400 volt
Pedrollo
VXC

Öflugar og
traustar
brunndælur.

Pedrollo
NGA1 PRO

Ryðfríar
hringrásardælur.

Pedrollo
Dælur F

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

Neysluvatns
dælusett með kút

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

Pedrollo
CK

Olíu
dælur.

Pedrollo
TOP 2

Nettar og
meðfærilegar
brunndælur.

Dugguvogi 4 · 104 Reykjavík · Sími, 520 0000 · www.velasalan.is
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SENDUM FRÍTT UM LAND ALLT
14 DAGA ENDURGREIÐLSUFRESTUR
EINFALDARA GETUR ÞAÐ EKKI VERIÐ

Veldu greiðslumáta
· millifærsla
· kreditkort
· greiðsludreifing
· netgíró

Sendum frítt
heim um allt land

Bæta vöru í körfu
og ganga frá kaupum

KAUPA

WWW.SKOR.IS

TIL HAMINGJU MEÐ
NÝJU SKÓNA ÞÍNA!

Varan kemur til þín
innan skamms
Ef þú þarft að skila eða
skipta þá sendirðu okkur
vöruna til baka í sama
ástandi og þú fékkst hana
með athugasemd og við
sendum þér nýja vöru eða
endurgreiðum þér vöruna
að fullu.
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80 úthlutanir úr U

Sóknaráætlun og
langtímamarkmiðin

Þ

að er skoðun fjármálaráðherra
að auka þurfi áherslur á vægi
sóknaráætlana landshlutanna
þegar komi að fjármögnun verkefna á
ákveðnum svæðum þar sem forgangsröðun sé í höndum heimamanna.
Uppbyggingar- og sóknaráætlanir
hafi eins og staðan er í dag úr mjög
takmörkuðu fjármagni að spila, en
til framtíðar megi gera ráð fyrir að
slíkum áætlunum ætti að fylgja mun
meira fjármagn og fleiri verkefni.
„Við erum að tala um einhverja tugog hundruð milljóna fjárveitingar til
uppbyggingasjóða og smærri verkefna
en ættum að horfa til lengri tíma að
mínu mati,“ segir Benedikt Jóhannesson. „Ég sé fyrir mér í því að áherslur
í samgöngumálum og menntamálum
sérstaklega, ættu að vera teknar af
heimamönnum á þessu sameiginlega
sveitarstjórnarstigi sem sóknaráætlanir eru mótaðar á. Það þýðir þá líka
að það kallar á meiri samvinnu innan
landshlutanna um ákveðin verkefni,
en um leið fylgir sjálfsákvörðunarvald
yfir einhverjum milljörðum króna,
ekki bara smápeningar í lítil verkefni.“
Benedikt segir að slíkt fyrirkomulag þýði ekki að rekstur samgangna,
menntunar og heilbrigðismála sé tekið
yfir heldur sé um hugmynd að landshlutasjóði til uppbyggingar innviða að
ræða.

Ný vinnubrögð í kringum nýja
fjármálastefnu
Benedikt segir að það sé samhljómur innan ríkisstjórnarflokkanna um
að horft sé með skýrari hætti á sóknaráætlanir landshlutanna. „Í dag eru
langtímaáætlanir í gangi vegna nýju
fjármálastefnu í ríkisrekstrinum og
aukafjárveitingar fjárlaganefndar hafa
verið lagðar af til að bregðast við þeim
liðum sem alltaf fara fram úr fyrri
áætlunum. Það er nýja kerfið og það
eru allir að venjast við það. Óráðstafað
lausafé ráðuneytanna á að mæta þessu
í dag, að hægt sé að grípa til þeirra
sjóða ef eitthvað kemur upp sem ekki
var fyrirsjáanlegt. Það eru allir að læra
á þetta í ár því umhverfið er breytt
frá fyrri árum, eins og við sjáum hér
eystra.“

Tekur undir gagnrýnisraddir
Í því samhengi tekur Benedikt undir
með Bjarkey Gunnarsdóttur Olsen
þingmanni VG sem hefur bent á að
smærri verkefni eins og fræðslustarf
menningarmiðstöðvanna á Austurlandi leggist niður þar sem aukafjárveitingar til þeirra rúmist ekki í nýja
kerfinu, en miðstöðvarnar þrjár fengu
úthlutað til þess eftir á á síðasta ári.
Aðeins ein þeirra, Skaftfell á Seyðisfirði, brá á það ráð til að geta haldið
fræðslustarfi sínu áfram að sækja
fjármagn til þess í Uppbyggingarsjóð
Austurlands. Fræðsluverkefnið og
vinna við það er um 60% af því fjármagni sem Skaftfell aflar eftir þessari
leið en þess má geta að myndlistarmiðstöðin fékk nærri 10% af úthlutuðu fé Uppbyggingarsjóðs að þessu
sinni.
Að mati Tinnu Guðmundsdóttur
forstöðumanns Skaftfells er það bagalegt að stofnun sem er samningsbundin við SSA um að sinna fræðslustarfi
á sviði myndlistar í landsfjórðungnum þurfi að keppa um fjármagn til að
sinna því starfi í samkeppnissjóði sem
ætlaður er til að fjármagna margvísleg
menningarverkefni á svæðinu. „Það er
auðvitað ósanngjarnt gagnvart þeim
aðilum sem eru að sækja í sjóðinn að

keppa við fagfólk á sviði umsóknargerðar, því að við höfum vissulega
mikið forskot á einstaklinga sem er
að reyna koma verkefnum á koppinn
í grasrótinni og þurfa nauðsynlega
á verkefnafé úr þessari átt að halda.
Vandamálið er bara að við þurfum
líka nauðsynlega á því að halda til að
fræðslustjórinn og fræðslustarfið detti
ekki uppfyrir. Við erum að sýna fram
á mjög góðan árangur af þessu starfi
og verkefni okkar hafa verið tekin
upp á landsvísu. Þau eru fyrirmynd
og það eykur hæfi umsókna frá okkur
í sjóðinn. Sá árangur sem við höfum
sýnt frammá ætti aftur á móti að leiða
það af sér að við hefðum stuðning
beint frá menntamálaráðuneytinu til
að sinna þessu starfi og þyrftum ekki
að taka nærri 10% af því fjármagni
sem ætlað er til menningarhlutans í
úthlutuninni, í það eitt að reka samningsbundna starfsemi. Þetta er kerfisvilla og þetta á ekki að þurfa vera
svona. Við erum 20 ára gömul stofnun
og njótum virðingar bæði innanlands
og utan. Erum eftirsóttur þáttakandi
í ýmsum alþjóðlegum verkefnum og
eigum að vera búin að sanna mikilvægi þess starfs sem hér fer fram.“
Signý Ormarsdóttir, verkefnastjóri
Uppbyggingarsjóðs
Austurlands,
segir að sjóðurinn tilheyri samningi
um sóknaráætlun en hann sameinar sóknaráætlanir landshluta, vaxtarsamning og menningarsamning.
Áður höfðu vaxtar- og menningarsamningar veitt fjármagni í verkefni
á Austurlandi. Samband sveitarfélaga
á Austurlandi (SSA) er samningsaðili
ríkisins og ber ábyrgð á sjóðnum sem
og sóknaráætlun Austurlands þar
sem stefna Austurlands í mennta- og
menningarmálum, atvinnu og nýsköpun og lýðfræði og mannauð er
mótuð. Sóknaráætlun Austurlands er
endurskoðuð árlega af samráðsvettvangi sóknaráætlunar í samstarfi við
íbúa Austurlands.
SSA fékk úthlutunarnefnd síðasta
árs til að vinna að endurskipulagningu
á úthlutunarreglum, eyðublöðum og
verklagi sjóðsins til að skerpa enn betur á faglegum vinnubrögðum. Það er
mat Signýjar að vel hafi tekist til og að
þær breytingar sem lagðar voru til eru
flestar komnar í framkvæmd. Þá var
umsóknareyðublaðinu komið í rafrænt form í fyrsta skipti sem er mjög
ánægjulegt skref til hagræðingar fyrir
alla.
Uppbyggingarsjóður Austurlands er samkeppnissjóður. Áætlaður
heildarkostnaður þeirra verkefna sem
sóttu um styrki var 528 miljónir króna
og því ljóst að meira fjármagn þyrfti að
vera í sjóðnum þannig að hægt væri
að styðja vel við öll þau fjölmörgu
verkefni sem sótt er um til sjóðsins.
„Þegar samkeppni er um veitingu fjármagns er mjög mikilvægt að vanda
til verka og vinna vel. Því er eðlilegt
að gerðar séu kröfur til umsækjenda
sem og þeirra sem meta umsóknir,
sem eru fagráð og úthlutunarnefnd.
Fagráðin og úthlutunarnefndin vinna
samkvæmt stjórnsýslulögum og vanda
mjög til verka í vinnu sinni. Þannig
eru fagráð og úthlutunarnefnd aðskilin í vinnubrögðum og þess gætt
að „armslengd“ eins og það er gjarnan
kallað sé á milli þeirra. Tveir fulltrúar,
sem komu að mati verkefna, eru utan
landshlutans og er það mjög jákvæð
og ánægjuleg nýjung,“ segir Signý.
„Ég tel að umsækjendur ættu
hikstalaust að þiggja þá aðstoð sem í
boði er fyrir gerð umsókna . Það hefur

Það voru mennta- og menningarmálaráðherra, Kristján Þór Júlíusson, og Signý Ormarsdóttir verkefnastjóri hjá Austurbrú, sem
afhentu styrkina. Hæstu verkefnastyrkina hlutu þrír aðilar, þrjár milljónir hver, tveir úr atvinnuþróunarhluta sjóðsins en einn úr
menningarhlutanum.
Havarí í Berufirði hefur getið hefur sér gott orð fyrir framleiðslu á „Sveitasnakki“ og hlaut styrkinn til áframhaldandi vöruþróunar
og markaðssetningar. Þá fékk Orri Smárason, sálfræðingur, styrk fyrir verkefni sem ber heitið „Lifðu betur“. Verkefnið snýst um
þróun leiða til að hjálpa fólki að nýta sér svonefnda ACT Therapy (sáttar- og atferlismeðferð) sem gefið hefur góða raun við lausn
á geðrænum vanda og vanlíðan. Síðan hlaut LungA – listahátíð ungs fólks á Austurlandi menningarstyrk til að halda hátíðina eins
og síðustu ár.
Meðal annarra sem fengu háa styrki voru Skaftfell – Myndlistarmiðstöð Austurlands sem hlaut 5,2 m.kr. í fjögur verkefni en þar af
var 3,1 milljón í fræðslustarf stofnunarinnar.

sýnt sig að umsækjendur sem eru tilbúnir til að vinna umsókn og fá aðra
til að „rýna“ hana ná betri árangri
og þar að leiðandi hærri einkunnagjöf sem leiðir að sjálfsögðu frekar til
styrkveitingar. Almennt eru umsóknir að verða betri með hverju árinu og
flestir vilja vanda til verka. Enn er þó
nokkuð um það að einstaklingar halda
að þeir geti sótt um kvöldið áður en
umsóknarfrestur rennur úr en slík aðferðarfræði skilar oftast litlum árangri
og er mjög sýnileg þegar lesið er yfir.
Það tíðkast í mjög mörgum sjóðum á
landsvísu sem og erlendum sjóðum er
sækja þarf um oftar en einu sinni með
sama verkefni áður en styrkur fæst.“
Signý segir það ljóst að markmiðið sé ekki að reka alla nýsköpun og
menningarstarfsemi á Austurlandi
með aðkomu opinbers fjármagns í
gegnum Uppbyggingarsjóð Austurlands þó vissulega sé mikilvægt að
sjóðurinn stækki. „Við búum svo vel
í landshlutanum að mörg fyrirtæki
og sveitarfélög eru með samfélagsog menningarsjóði sem hægt er að
sækja í og styðja þannig við sömu og/

Karítas Gunnarsdóttir kom austur af tilefni úthlutunarinnar en hún hefur verið
stefnumótandi í vinnu mennta-og menningarmálaráðuneytisins við gerð Vaxta-og
Uppbyggingarsjóðssamninga. Hér ræðir hún við Benedikt Jóhannesson fjármálaráðherra.

eða önnur verkefni en Uppbyggingarsjóður Austurlands.“ Á Austurlandi
blómstra menningarhátíðir sem aldrei
fyrr og er nýjasta Eyrarrósin sönnun
þess en hana hlaut þungarokkshátíð-

in Eistnaflug á dögunum. Af þeim sex
verkefnum sem fóru á Eyrarrósarlistann 2017 voru þrjú af Austurlandi;
List í ljósi, Snjóboltinn og Eistnaflug. Áður hafa Skaftfell, Bræðslan og
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Alls bárust 115 umsóknir sem eru heldur færri en í fyrra. Áætlaður heildarkostnaður verkefna er 528 m.kr. en sótt var um styrki
fyrir 131 m.kr, þar af 83 m.kr. til menningarmála og 48 m.kr. til atvinnuþróunar. Til úthlutunar að þessu sinni voru 58,5 m.kr. og
veittir voru 80 styrkir: 54 til menningarmála upp á 33,5 m.kr. og 26 styrkir til atvinnuþróunar upp á alls 25 m.kr.
Áætlaður heildarkostnaður verkefna sem hlutu styrk eru 349 m.kr. Jöfn kynjahlutföll voru á milli styrkþega þar sem 40 konur
og 40 karlar hlutu styrki.

Tinna Guðmundsdóttir segir
að það sé kerfisvilla að þurfa
sækja í Uppbyggingarsjóð
eftir fjármagni til að sinna
fræðsluverkefnum Skaftfells.
Þrátt fyrir það sé óvíst hvort
hægt sé að reka þau þar til
ráðuneytið úthlutar sínu
fjármagni eftir nýrri fjármálastefnu ríkisins.

Verkefni sem felst í að skrá þekkingu Páls Pálssonar á Aðalbóli á íslenskum heiðabýlum hlaut
styrk úr sjóðnum í ár segir Páll það upphafið á
að breyta Íslandssögunni til frambúðar.

Sjónarhorn: Nokkrir þankar um styrki og markmið sjóða

K

ristín Atladóttir, rekstraraðili Menningarmiðstöðvar
Fljótsdalshéraðs segist ekki
hafa næga reynslu af úthlutum úr
Uppbyggingasjóði Austurlands til
þess að geta tjáð sig um þær sérstaklega en sem fræðimaður og kennari,
sem þekkir nokkuð til þróunar- og
uppbyggingarstarfs í menningar- og
nýsköpunargeiranum á fleiri svæðum en því íslenska, vildi hún setja
fram sitt sjónarmið. Skilgreint hlutverk sjóðsins væri ekki að efla listir á
Austurlandi en ef það væri markmið
sjóðsins þyrfti að þrengja og skýra
skilyrðin fyrir úthlutunum.
„Í fyrsta lagi er það mat mitt að
til þess að uppbyggingar- og styrkt-

arkerfi sé félagslegt jöfnunar- og
byggðaþróunartæki þá þurfi skili
markmiðin að vera skýr og þröng til
að skila tilætluðum árangri. Skilyrðin
fyrir úthlutunum þurfa þá líka að
falla að markmiðunum.
Tökum sem dæmi sjóð sem hefur það að markmiði að efla á listir
á Austurlandi. Ef skilyrði eru sett
um ákveðna aldursdreifingu, kynjaskiptingu, búsetu og jafnræði á milli
listgreina er augljóst að sjóðurinn
dreifði fjármagninu jafnar. Hjá Uppbyggingarsjóði eru markmiðin orðin
óljósari og víð, og líklegt að efling
lista á Austurlandi verði langt undir
því sem orðið hefði ef bestu aðferðum væri beitt til þess eins að efla listir

á Austurlandi.
Annað er hagsmunir ríkis og
sveitafélaga af sjóðnum.
Ef þeir eru einhverjir
umfram það sem tekið
er fram í markmiðum
sjóðsins myndast enn
önnur skekkja. Ef ríkið losnar við alls kyns
sérframlög til málaflokksins með því að
demba þeim í einn
pott sem einstaklingar
og stofnanir keppast við að sækja í, má
nokkurn vegin gefa sér
að heildarframlagið verður minna en
ella og menningarstefna óskilvirkari.

Og ef, vegna tilvistar þannig sjóðs,
fjármögnun flyst frá sveitafélagi yfir
til ríkisins myndast a)
meiri óvissa í rekstri
lista- og menningarstofnana sem verða
að keppa um fjármuni
sem annars hefði verið í rekstraráætlun og
b) fjármögnun verður
tilviljanakenndari og
því erfiðara að vera
með markvisst uppbyggingarstarf.
Þriðja atriðið sem
mig langar að nefna
er aðalatriðið – og það er árangursmat og árangursmæling. Ef ekki eru

settar í reglur stikur sem segja til um
hvernig og hvenær meta eigi árangur af hinu nýja úthlutunarkerfi þá
er um handabaksvinnu að ræða. Ef
við mælum ekki og metum árangur
jafnóðum getum við ekki vitað hvort
kerfið er að virka, hvort árangurinn er
góður og hvort framþróun er að eiga
sér stað. Við verðum að fínstilla kerfið út frá upplýsingum um árangur, sjá
hvað virkar, hvað ekki, laga það sem
betur má fara. Starfslaun listamanna
– listamannalaun eru gott dæmi
um misbresti þar á, um þau stendur
endalaus styr og enginn veit hverju
þau skila. Það sama getur orðið uppi
á teningnum með Uppbyggingarsjóð
ef markmið hans eru ekki skýr.“
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UNGA FERSKA
AUSTURLANDIÐ!
Ungt Austurland eru frjáls félagasamtök
einstaklinga á aldrinum 18-40 ára. Allir á því
aldursbili geta gerst félagar og fellur aðild úr
gildi á 40 ára afmælisdegi félagsmanns. Tilgangurinn er að gera Austurland að vænlegum
búsetukosti fyrir ungt fólk og að auðga umræðu og tengslanet ungs fólks sem hefur áhuga
á að byggja fjórðunginn blómlegu samfélagi.

Á

síðustu mánuðum hefur starfsemi hins nýstofnaða Unga
Austurlands verið að skýrast
og hefur félagið fundað með sveitarfélögum og samtökum sem mikilvægt
er að taki höndum saman með verkefni eins og þessu, þar sem markmið
félagsins er að leggja gott til málanna
og umræðunnar um hvernig auka eigi
lífsgæði og búsetuskilyrði ungs fólks á
Austurlandi.

Byggðaþróun er mál unga
fólksins
Á Borgarfirði eystra hefur verið í
gangi verkefnið „Að vera valkostur“
þar sem ungir
Borgfirðingar leiddu vinnu í
byggðamálum, þau Ásta Hlín Magnúsdóttir, Kristján Geir Þorsteinsson
og Óttar Már Kárason. Á byggðaráðstefnu Byggðastofnunar á Breiðdalsvík
2016 hittu þau fátt annað ungt fólk þar
sem meðalaldur á slíkum ráðstefnum
er oft nokkuð hár. Það unga fólk sem
var á ráðstefnunni var þó sammála um
að ungt fólk þyrfti að hittast til að tala
um byggðaþróun. Því var ákveðið að
halda Byggðaráðstefnu ungs fólks á
Austurlandi.
Til að undirbúa slíka ráðstefnu,
var með aðstoð SSA og Borgarfjarðarhrepps haldinn 40
manna fundur á Borgarfirði með
erindum og umræðum sem byggðu
á þjóðfundarfyrirkomulaginu. Fund-

Würth á Íslandi ehf
www.wurth.is

inn sóttu ungir Austfirðingar úr öllum
byggðakjörnum í fjórðungnum og þar
var bæði rætt um byggðamál og form
stærri ráðstefnu.

Félagið stofnað
Niðurstaðan á Borgarfirði var að
stofna félag til að halda utan um stóra
ráðstefnu í vor og
vera áfram vettvangur fyrir unga
austfirðinga. Á Borgarfirði var svo
skipuð bráðabrigðastjórn sem undirbjó stofnfund Ungs Austurlands sem
haldinn var í Valaskjálf í desember
2016.
Formaður félagsins er Margrét
Árnadóttir, verkefnastjóri hjá Austurför og Visit Egilsstöðum, en hún er
búsett á Egilsstöðum. „Sveitarfélögin
á Austurlandi hafa tekið mjög vel á
móti okkur og erum við nú þegar með
styrkjarvilyrði frá mörgum þeirra. Við
erum einnig þakklát góðum meðbyr
frá Austurbrú og Sambandi sveitarfélaga á Austurlandi og sjáum við fyrir
okkur að vera í nánu samstarfi við þau
þegar við á,“ segir Margrét en bendir
á að félagið sé glænýtt og enn í mótun. „En það er ánægjulegt að finna að
það er sameiginleg trú á mikilvægi
félagsins til að byggja upp blómlegt
samfélag á Austurlandi. Það eru líka
margir eldri en 40 ára sem hafa sýnt
félaginu áhuga og hver veit nema það
verði til silfurhópur fyrir þá eldri sem
vilja standa við bakið á okkur. Við vilj-

Norðlingabraut 8
Reykjavík

Á fundinum var kosið í embætti stjórnar og hana skipa: Margrét Árnadóttir formaður, Ásta Hlín varaformaður, Gunnar Gunnarsson ritari, Sigurður Borgar gjaldkeri og Dagur Skírnir Óðinsson almannatengill stjórnar. Auk þess sátu Bára
Dögg og Emma Björk fundinn en þær sitja í varastjórn ásamt Maríu Hjálmarsdóttur, Hákoni Hildibrands og Körnu Sigurðardóttur.

um náttúrulega fjölbreytt og víðsýnt
samfélag, og þá er mikilvægt að öllum
aldurshópum geti liðið vel og verið
nærðir á líkama og sál hér á Austurlandi.”
Fimm manns sitja í stjórn og lagt
er uppúr að fimm manna varastjórn sé
virk í starfi félagsins en ekki einungis í forföllum stjórnarmanna. 40-50
manna miðstjórn er kjarni félagsmanna sem kjósa að vera virkari en
almennir félagsmenn, eru tilbúnir
að starfa í nefndum og vinnuhópum.
Aðra helgina í apríl er gert ráð fyr-

Bíldshöfði 16
Reykjavík

ir að halda stóra ráðstefnu og auka
við félagafjöldann og efla umræðuna
og vinnur stjórnin að skipulagningu
hennar núna.
Áhugasamir geta fylgst með gangi

mála á opnum facebook hóp félagisins undir heitinu “Ungt Austurland”.
https://www.facebook.com/groups/
UngtAusturland

Á döfinni:
n Kynning á félaginu á Vopnafirði þann 14.
mars.
n Ráðstefna á Borgarfirði eystra 8.-9. apríl
(takið helgina frá!)

Flatahraun 31
Hafnarfirði

Tryggvabraut 24
Akureyri
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Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnakerfi
Innkaupakerfi
Sölu- og birgðakerfi
Eignakerfi
Verkbókhald

Bókhaldskerfi
í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
er eitt mest selda bókhaldskerfi
landsins og fæst í
mánaðarlegri áskrift.
Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun
í Azure skýjaþjónustu Microsoft
ásamt vottuðum sérlausnum Wise
frá kr. 9.900 á mánuði.
Kynntu þér málið á navaskrift.is

Ótakmarkaður fjöldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður
Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

kr.

9.900

pr. mán.
án vsk.

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launakerfi
Innheimtukerfi
Bankasamskiptakerfi
Rafræn móttaka reikninga

kr.

17.900

pr. mán.
án vsk.

Microsoft Azure

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.
Borgartún 26, Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, Akureyri
Sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is
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Mynd Sigtryggur Ari Jóhannsson

Áfangastaðurinn Austurland:

Hvenær hættir
fjórðungurinn að minnka?
F

ram til 1783 náði Austfirðingafjórðungur frá Langanesi
að Jökulsá á Sólheimasandi.
Heldur hefur saxast á fjórðunginn og
telst Austurland nú bara landshluti
þó að okkur sé enn gjarnt að tala um
fjórðung. Vopnafjörður til Djúpavogs
telst vera Austurland í dag en náði
frá Bakkafirði til Hornafjarðar þegar
ég flutti aftur austur um aldamótin.
Landshlutinn okkar er því alltaf að
minnka þó að landslagið breytist
ekki neitt. Reyndar eru hreppamörk,
sýslumörk, kjördæmamörk og ýmis
önnur opinber landamæri ósamræmd
og því að æra óstöðugan að reyna
að uppfræða yngri kynslóðir eða erlenda gesti um hvernig Austurlandið
liggur á pappírunum. Reitaskiptingar
og kassabyggingar eru stjórnsýslunni tamar en geta verið óttalegur
dragbítur á samstarf og samkennd.
Og erlendir ferðamenn sjá ekki þær
ósýnilegu línur sem við höfum dregið á landabréfið. Þeir sjá bara einstaka

náttúru og blómlegt mannlíf – þó að
við séum ekki mörg.
Á Austurlandi dagsins í dag búa
rúmlega 10 þús. manns og hefur okkur fækkað tvö ár í röð. Þeim sem sækja
okkur heim fjölgar hins vegar stöðugt
þó að straumurinn sé sem betur fer
bara í ökkla hér á meðan hann nær að
eyrum kringum höfuðborgina. Þessu
tvennu þurfum við að gefa gaum og
takast á við. Þó að það sé ósköp þægilegt að hafa alla þessa náttúru út af fyrir sig og þurfa ekki að deila henni með
nema 10 þús. öðrum þá held ég að sú
tilfinning hyrfi ekki þó að mannfjöldi
á Austurlandi tvöfaldaðist. Að sama
skapi þvælast ferðamennirnir ekkert
mikið fyrir okkur ennþá og við vildum alveg sjá þá eyða meiri tíma hér í
landshlutanum.
Síðustu misseri hefur verið unnið
að verkefni sem gengur undir heitinu
Áfangastaðurinn Austurland. Áfangastaðahönnun er vinsæl í dag og stjórnvöld með sérstakt átak í þeim efnum

um þessar mundir á landsvísu. Að
sjálfsögðu erum við Austfirðingar í
fararbroddi og hófum okkar vinnu á
undan öðrum. Því að þrátt fyrir umtalaðan ríg þá er meiri samstarfsvilji á
Austurlandi en í öðrum landshlutum.
Verkefnið snýst ekki eingöngu um
markaðssetningu á fyrir erlenda ferðamenn heldur ekki síður um hvernig
samfélagi við viljum búa í og hvernig
við getum laðað til okkar, hvort heldur er nýja íbúa eða góða gesti. Á þriðja
hundrað Austfirðingar eru búnir að
koma að mótun verkefnisins og nú
er komið að innleiðingunni sem allir
þurfa að vera með í. Eitt stærsta málið
er að losna við minnimáttarkenndina
og tala bara um AUSTURLAND
(ekkert East Iceland), hvort sem við
ræðum við útlendinga eða Íslendinga.
Við búum á AUSTURLAND og þú
ert velkomin á AUSTURLAND, hvort
sem þú er dreifbýlisbóhem, hygginn
landkönnuður, virk kósýtýpa, ljúfur
ævintýramaður eða náttúrunörd. Við

viljum fjölga þeim sem búa á Austurlandi, þ.e. Austfirðingum, og þeim sem
heimsækja Austurland en til þess þurfum við að ganga í takt og hafa sömu
sýn. Áfangastaðurinn Austurland er
kompásinn sem við getum notað til að

ná áttum og þá mun Austurland taka
að vaxa aftur. En Austlendingur verð
ég aldrei!
Eftir Skúla Björn Gunnarsson,
forstöðumaður Gunnarsstofnunar.

SVEIGJANLEG OG LIPUR
INNHEIMTUÞJÓNUSTA
Það er einfalt og auðvelt
að prófa þjónustuna
- engin skuldbinding
- enginn dulinn kostnaður

Af reynslunni verður þú ríkari!
A R G U S 1 7 - 0440

Hafðu samband, við leysum málin með þér!

Momentum greiðslu- og innheimtuþjónusta ehf. | Suðurlandsbraut 18, 108 Rvk. | Sími: 510 7700 | momentum@momentum.is
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Kerrurnar frá Humbaur hafa
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm
verð: 139,900, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

750 kg 251x131 cm
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur.
verð: 285,000, -m/vsk.

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.
Heimasíða: www.topplausnir.is

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.
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Hugleiðing um orðið

K

affihúsamessa
í
Kaupvangskaffi á Vopnafirði núna
á konudaginn varð hvati til
hugleiðinga um hvernig ég hafði á
hverjum tíma litið á Guðsmyndina
og sjálfsmyndina sem var umræðuefni Arnaldar Mána á kaffihúsinu að
þessu sinni. Ég hef velt því fyrir mér
síðan hver tenging hefur verið milli
sjálfsmyndar minnar og Guðs á hverjum tíma og þá feminísku spurning
hvort Guð er hann, hún eða jafnvel
það. Ég var alin upp meðal trúleysingja og fólks sem tilheyrði Þjóðkirkjunni meira af vana enn vilja. Fríkirkjufólk var einnig meðal ættingja
minna. Ég hef haft gaman af því að
rifja upp hversu djúpar umræður gátu
orðið á mínu bernskuheimili um trúmál, einmitt vegna ólíkra skoðana
ættmenna minna á málefninu. Það
var fljótt augljóst að ég vildi tilheyra
Þjóðkirkjunni af lífi og sál og gerðu
svo vel góða mín, þú ræður því sjálf.
Meðal þessa fólks var ríkjandi sterk
jafnréttiskennd, náungakærleikur (í
orði sem verki), jafnvel trú á sterkan
kraft í veröldinni sem gæfi von um frið
og farsæld vegna gjörða okkar í samfélagi mannanna. Mér fannst þetta
ríma bara nokkuð vel við Fjallræðuna,
kærleikskenningu kristinnar trúar
og ýmislegt sem ég las mér til í Nýjatestamentinu sem Gídeon-félagið
dreifði í 12 ára bekk í Melaskóla. Árin
liðu og ég kynntist fólki sem taldi sig
mjög sanntrúað, en fordómafullt og
sérgott með afbrigðum. Og þá hugs-

aði ég oft eins og Faríseinn „ ó, Guð,
ég þakka þér að vera ekki eins og þessir bersyndugum menn“, en ég meinti
hið gagnstæða, þakkaði fyrir að hafa

lært gott orð í bernsku, lært að í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði,
finna ætíð til sterkrar samkenndar
með fólki og órjúfanleg tengsl við „

Guð í alheimsgeimi“. Kærleikur Guðs
getur ekki ráðist af því hvort við karlkennum, kvenkennum eða einfaldlega
í núvitund tölum um Það. Orðið er

Kveður okkur Þorri þíður
þokufullum augum hvimar:
„Var ég ekki ósköp blíður?“
eftir Góu sinni skimar.
En Góa er ekki alveg ánægð
með Þorra þótt hún taki honum vel
í fyrstu.

...Þú hættur ert að hirta bændur
hefur ekki getu neina.
Mörsugur og fleiri frændur
frekar nenntu ekki að reyna.

upphaf og endir alls.
Ágústa Þorkelsdóttir,
eftirlaunaþegi.

Vísnaþáttur
Sælnú!
Þorrinn er ævagamalt nafn og
nokkrar tilgátur um hvaðan það sé
komið. Telja sumir það tengjast sögninni á „þverra“ eða minnka eða lýsingarorðinu „þurr“ sbr.
Þurr skyldi þorri,
þeysöm góa,
votur einmánuður,
þá mun vel vora.
Í síðari alda heimildum eru þorri
og góa gerð að hjónum en börnin

þeirra
voru
einmánuður og
harpa.
Eflaust hefur
samband þeirra
stundum verið stormasamt.
En ég velti fyrir mér hvernig
samband þeirra þorra og góu hafi
verið í vetur.

Kyssir Þorra, Góa glettin
geispar stórum, allvel haldin
og horfir upp í himin, grettin:
„Hrista þarf ég pilsa faldinn?...

Þér farið er að förlast góði
fannir engar upp til brúna.
Það er enginn, grey mitt, gróði
að grasið fari að spretta núna.“
Þorri möglar eitthvað mæddur
máttur hans er rétt að þverra.
Syfjaður á kodda, klæddur:

„Það ku víst geta verið verra.“
Það er svo bara að bíða og sjá sonur
þeirra verði í blautara lagi í ár.
Hvort Einmánuður höndum hlýjum
heldur þessu enn til streitu?
Það er vont í vaðmálsrýjum
að vaða aðeins forarbleytu.
Nóg er þá kveðið!
Sigþrúður Sig.
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Öryggisgirðingar ehf bjóða heildarlausnir
á girðingum, hliðum og aðgangskerfum

Nánari upplýsingar
á heimasíðu okkar
www.girding.is
Öryggisgirðingar ehf. - Suðurhraun 2, 210 Garðabæ
Sími 544 4222 - Fax 544 4221 - girding@girding.is

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

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

fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla
Frí heimsending um allt land

23. febrúar 2017
4. tölublað, 6. árgangur

Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri

Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is

ÁSCO

Sameining
í suður

Margar ástæður eru fyrir því að sveitarfélög fara í það að kanna sameiningarmöguleika. Stundum er það útaf
sameiginlegri hugsjón og að tækifæri
sjást í stærra og fjölmennara sveitarfélagi, stundum er það
vegna þess að lögformlegar skyldur sveitarfélaga eru orðnGerðu betri bílakaup hjá okkur! Hringdu núna í síma 511 2777
ar of sligandi fyrir þau, og þá sérstaklega
Gerðu betri bílakaup hjá okkur! Hringdu m.
núna
í síma 511 2777
m. VSK.
þau fámennu og stundum eflaust af allt
VSK.
Afhendingartími
er
5
til
11
vikur
frá
pöntun
öðrum ástæðum.
- Afhendingartími er 5 til 11 vikur frá pöntun Mikið hefur verið rætt um sameiningarmöguleika á Íslandi og um þessar
mundir er verið að kanna sameiningu
kr. 7.950.000
Verð
kr. 8.495.000
Verðsveitarfélaganna
kr. 6.950.000 m. Djúpavogshrepps,
VSK.
Verð
kr. 7.950.000
Verð kr. 8.495.000
Verð kr.Verð
6.995.000
m. VSK.
kr. 6.950.000
m. VSK.
VerðVerð
kr. 6.995.000
m. VSK.
Hornafjarðar og Skaftárhrepps. Hér á
Djúpavogi hefur nokkuð verið kjaftað
um eina svaðalega samsæriskenningu
um málið...
Ef af sameiningu þessara þriggja
sveitarfélaga verður, þá mun sveitarfélagið ná yfir um 14% af Íslandi. Það er u.þ.b.
jafn stór hluti landsins og allur Vatnajökulsþjóðgarður, en fulltrúar Hornafjarðar
og Skaftárhrepps sitja í sitthvoru svæð2016 módel Ram 3500 Tradesman
2016 módel Ford F350 XLT
2016 módel Volvo XC90 T8
2016 módel Volvo XC90 T8
isráði þjóðgarðsins; svæðisráðum vest4x4
Diesel.
Ekinn
19þ.
km
Ekinn
5þ.
km
4x4
Diesel.
Ekinn
20þ.km
Momentum.
Inscription. Ekinn 3þ.km
urog
suðursvæðis.
Samsærið
felst
í
því
016 módel Ram 3500 Tradesman
2016 módel Ford F350 XLT
2016 módel Volvo XC90 T8
2016 módel Volvo XC90 T8
að Djúpavogshreppur hafi í raun verið
4x4 Diesel. Ekinn 20þ.km
Momentum. Ekinn 5þ. km
Inscription. Ekinn 3þ.km
4x4 Diesel.
Ekinn 19þ. km
skyldaður til þess, af yfirstjórn Cittaslow
Verð
kr.
8.450.000
Verð
kr.
1.795.000
Verð kr. 3.795.000
Verð kr. 4.650.000
samtakana, að dreifa boðskap samtakanna sem víðast og er þetta þá hluti af
Verð
kr. 8.450.000
Verð kr. 1.795.000
Verð kr. 3.795.000
Verð kr. 4.650.000
vegferð.
Kenninguna um þetta
þeirri
makk styður sú staðreynd að útsendarar
frá hreppnum voru einmitt á vinnufundi
í ítölsku borginni Orvieto nú fyrir stuttu
(mjög sennilega til að undirbúa þetta og
plana yfirtöku), en höfuðstöðvar samtakana eru einmitt þar í borg. Með þessu útspili myndi Cittaslow hugmyndafræðin
því ná yfir tæp 30% af Íslandi ef reikn2016 módel BMW X5 xDrive40e
2015 módel Nissan Leaf S.
2015 módel BMW i3 Extended
2016 módel BMW 330 e Hybrid
ingsdæmið er auðveldað til muna.
Range. 250 km drægni. Ekinn 2þ. km
Ekinn 4þ.km
M-sport. Ekinn 10þ. km
En að öllu þorrablótslegu gríni
slepptu:
Ekki erX5
búið
að ákveða neitt ennþá.
016 módel BMW
xDrive40e
2015 módel Nissan
Leaf
S.
2015 módel BMW
2016 módel
BMW
330 e Hybrid
Verð
kr.3.250.000
Verði3
kr.Extended
3.690.000
Verð
kr. 3.650.000
Verð kr. 3.990.000
Kannanir hafa verið lagðar fyrir íbúa á
Ekinn
4þ.km
M-sport.
Range.
250
km
drægni.
Ekinn
2þ.
km
Ekinn
10þ.
km
netinu og kynningarfundir hafa verið
boðaðir í öllum sveitarfélögunum. Ekki
veit ég hvernig skipulagi verður háttað ef
Verð kr.3.250.000
Verð kr. 3.690.000
Verð kr. 3.650.000
Verð kr. 3.990.000
til sameiningar
kæmi og hvort sjónarmið
okkar í austrinu myndu heyrast suður á
Reykjanes. Eins og staðan er nú þá tekur
Djúpavogshreppur virkan þátt í ýmsum
málum sem varða Austurland og fulltrúar hreppsins sitja nefndum og ráðum
sem varða kjördæmið og starf SSA. Ver2016 módel Chevrolet Volt
2017 módel Nissan Leaf
2015 módel Audi A3 e-tron
2015 módel Volvo V60 AWD
kefni innan hreppsins hafa verið studd
Plug-In Hybrid. Ekinn 12þ. km
Tekna+ Nýr bíll!
Ekinn 25þ. km.
Twin-Engine. Ekinn 50. þ km.
rækilega með styrkjum úr Uppbyggingasjóði og hver vegferð menningarstarfs og
uppbyggingar yrði í samhengi áherslna á
Suðurlandi er erfitt að spá fyrir um. En
við erum
að eðlisfariVolt
bjartsýn...
2016 módel
Chevrolet
2017 módel Nissan Leaf
2015 módel Audi A3 e-tron
2015 módel Volvo V60 AWD

Gerðu be
-

Verð kr. 6.950.000

Verð kr. 6.995.000

2016 módel Ram 3500 Tradesman
4x4 Diesel. Ekinn 19þ. km

2016 módel Ford F350 XLT
4x4 Diesel. Ekinn 20þ.km

Verð kr. 8.450.000

2016 módel BMW X5 xDrive40e
Ekinn 4þ.km

Verð kr. 1.795.000

2015 módel Nissan Leaf S.

Verð kr.3.250.000

Plug-In Hybrid.
Ekinn 12þ. km
Sævar Þór Halldórsson landvörður

á Teigarhorni

Splunkunýr
Mitsubishi Outlander
PHEV 2017 - 4x4

Tekna+ Nýr bíll!

Ekinn 25þ. km.

Splunkunýr
Mitsubishi Outlander2016 módel Chevrolet Volt
Plug-In Hybrid. Ekinn 12þ. km
PHEV 2017 - 4x4
Verð kr. 4.280.000

PREMIUM

Verð kr. 4.650.000

Twin-Engine. Ekinn 50. þ km.

2017 módel Nissan Leaf
Tekna+ Nýr bíll!

PRESTIGE

Verð kr. 4.960.000

- Verð miðast við 122 kr. á evru og 113 kr. á dollara. -
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PURE

PREMIUM

PRESTIGE

2015 mód
Range. 250 k

Verð kr. 3.690.000

Splunkunýr
Mitsubishi Outlander

PURE

2016 mó
Moment

PRESTIGE+

PRESTIGE+

Verð kr. 5.360.000

2015 mó
Ek

