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Smábátarnir róa
R

áðherrarnir eru alveg skýrir og
þessvegna alveg ljóst af hálfu beggja
aðila að við setjumst niður á morgun
til þess að reyna til þrautar. Við þurfum að
leysa þessa deilu. Það er ekki verið að bíða eftir neinu útspili ríkisstjórnarinnar,“ segir Valmundur Valmundsson formaður Sjómanna-

sambands Íslands en fundur deiluaðila er
boðaður hjá Ríkissáttasemjara í fyrramálið.
Félagsmenn í samtökum smábátasjómanna
hafa geta sótt á miðin og nú um helgina
hófu norsk loðnuskip að landa hjá Loðnuvinnslunni á Fáskrúðsfirði. Útflutningur á
ferskum fiski hefur hrunið í takt við að mest

öll bolfiskvinnsla liggur niðri í landinu og
fiskverkafólk í situr auðum höndum. Verkfall sjómanna hefur staðið í tvo mánuði en
þeir hafa verið samningslausir í sex ár. Á síðustu 30 árum hafa 15 sinnum verið sett lög
á vinnudeilur og þar af sjö sinnum á deilur
farmanna og fiskimanna við útgerðirnar.

sárasprey fyrir öll dýr
·
·
·
·
·

Einstaklega græðandi
Hægir á blæðingu
Dregur úr sársauka og kláða
Myndar filmu og hlífir sári
Vinnur gegn bakteríu- og
sveppamyndun
· Íslensk framleiðsla

Fæst hjá
dýralæknum,
hesta- og búvöruverslunum
um land allt
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Kroppakjör í
Neskaupstað

L

ítil
líkamsræktaraðstaða
var formlega opnuð í þjónustuíbúðunum Breiðabliki í
Neskaupstað í síðustu viku en frumkvæði kom frá íbúum um að það
vantaði slíka aðstöðu. Sendu þeir félagsmálanefnd bréf þar sem lagt var
til að tómstundaherbergi yrði betur
nýtt með því að koma þar upp líkamsræktartækjum. Voru rökin þau
að margir íbúanna gætu ekki stundað útihreyfingu yfir veturinn. Varð
úr að málið var samþykkt af félagsmálanefnd og síðar bæjarráði. Leituðu íbúarnir til SÚN varðandi styrk
til kaupanna. Styrkurinn var veittur
og nýlega komu tækin, hlaupabretti
og þrekhjól.
Á föstudag var loks vígsla tækjanna. Komu frá SÚN, Guðmundur R.
Gíslason, framkvæmdastjóri, Magnús Jóhannsson, stjórnarformaður og
Smári Geirsson, aðalritari og afhentu
íbúum tækin formlega. Fyrst var farið
niður í herbergið sem gárungar voru
farnir að nefna Kroppakjör. Þar voru
tækin afhent Má Sveinssyni, sem var
í forsvari fyrir íbúana og síðan voru
þau prófuð.
Að því loknu var farið upp í setustofu þar sem ræðuhöld voru. Talaði
Guðmundur fyrir hönd SÚN þar
sem hann ræddi aðkomu félagsins að
verkefninu. Helga Elísabet Guðlaugs-

dóttir, deildarstjóri búsetuþjónustu
hjá Fjarðabyggð ræddi aðkomu sína
að verkefninu, hrósaði íbúum fyrir
frumkvæðið og flutti stöku í lokin
sem vakti mikla kátínu. Að síðustu
flutti Már ræðu fyrir hönd íbúanna
en hann hafði borið hitann og þungann af verkefninu. Í ræðunni þakkaði
hann SÚN og Helgu fyrir alla aðstoðina og stuðninginn varðandi verkefnið.
Þá var notið veitinga en íbúar
höfðu staðið við bakstur á kleinum og
pönnukökum allan morguninn. Allir
íbúarnir komu saman í setustofunni
meðan á athöfninni stóð. Hún var hin
hátíðlegasta og samstaða og gleði íbúanna yfir aðstöðunni skein í gegn.

Opnun rannsóknaseturs HÍ frestað

O

pnun rannsóknaseturs
Háskóla Íslands á Egilsstöðum verður frestað
um ár vegna fjárskorts skólans.
Staða akademísks sérfræðings
verður framlengd en Bæjarráð
Fljótsdalshéraðs samþykkti á
fundi sínum í síðustu viku yfirlýsingu um stofnun rannsóknaseturs
á Egilsstöðum og áframhald rannsókna á Austurlandi. Á sama tíma
var vonbrigðum lýst vegan tafanna.
Í viðtali við Austurfrétt á dögunum
lýsti Sæunn Stefánsdóttir, forstöðumaður Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands því að stefna skólans um
að opna setrið væri óbreytt. Hún sagði
ástæðuna fyrst og fremst vera þá fjárhagsstöðu sem skólinn og allar deildir
hans og stofnanir standa frammi fyrir.
Allar einingar þurfi að fara yfir sín mál
og fram undan sé mjög strangt aðhald í
ráðningum.
Ráðið var í stöðu akademísks sérfræðings á Austurlandi árið 2014 til

Stóra bruggmálið
á Seyðisfirði
Á Alþingi er vinna
við frumvarp um
breytingar á lögum
langt komin, sem
myndi færa íslenskt
lagaumhverfi nær því
sem tíðkast á Norðurlöndunum þegar kemur að gerjun léttra
veiga til einkaneyslu.
Að sögn Pawels Bartoszeks þingmanns
Viðreisnar sem verður
flutningsmaður þess
er víðtækur stuðningur við frumvarpið.
Hann sé þó nokkuð
annar en sá sem styður nýtt áfengisfrumvarp um sölu áfengis
í verslunum. „Ég geri
ráð fyrir því að frumvarpið verði lagt fram
á næstu vikum,“ segir
Pawel í samtali við
Austurland.

L
tveggja ára með möguleika á framlengingu til eins árs í viðbót en sú heimild er nú nýtt með framlengingunni.
Hins vegar stóð til að auglýsa stöðu
forstöðumanns nú í janúar til fimm ára
og opna rannsóknasetrið á Egilsstöðum
formlega í vor.
„Stefna okkar og hugur er enn
óbreyttur en með þessu gefst okkur tími
til að undirbúa betur að hefja starfið
2018. Okkur þykir mjög leitt að staðan
sé núna þessi en þetta er eina leiðin sem
okkur er fær,“ sagði Sæunn í samtalinu
við Austurfrétt.

Alltaf eitthvað nýtt og spennandi
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ögfræðingar mínir hafa sótt
um leyfi til áfrýjunar í þessu
máli, enda í alla staði svo stórundarlegt að eðlilegt er að fjölskipað
dómsvald taki það fyrir í öllu sínu
veldi,“ segir
Þórbergur Torfason en hann var
fyrr á árinu sakfelldur fyrir bruggun á
95 lítrum af krækiberjavíni í Héraðsdómi Austurlands. Styrkur vínanda í
brugginu var á á bilinu 13-15% og var
það gert upptækt í mars árið 2015, í
lögregluaðgerð sem aðstandendur
málsins telja svo vafasama að nálægð
dómsvalds og framkvæmdavalds á
Austurlandi hafi truflað mjög sjálfstæða ákvarðanatöku heima í héraði.
Í engu hafi verið fjallað um fordæmalausar aðgerðir lögreglu í dómnum
og ekkert mið sé tekið af því að hér
á landi séu víðs vegar um land seld
tæki og efni til vín- og bjórgerðar, þó
áfengislöggjöfin sé úrelt þegar kemur
að málaflokknum. Félag áhugafólks
um gerjaða drykki, Fágun, er til að
mynda lögaðili og hefur stjórn þess
sent frá sér ályktanir og umsagnir um
áfengisfrumvörp sem lögð hafa verið
fyrir Alþingi. „Stjórnarmenn þess telja
áfengislöggjöf landsins tímaskekkju
að þessu tilliti og langt á eftir öllum
Norðurlöndunum þar sem gerjun
léttra drykkja til einkaneyslu er leyfileg,“ segir Þórbergur. Svo skemmtilega vill til að á Alþingi er vinna við
frumvarp um breytingar á lögum
langt komin, sem myndi færa íslenskt
lagaumhverfi nær því sem tíðkast á
Norðurlöndunum þegar kemur að
gerjun léttra veiga til einkaneyslu.
Að sögn Pawels Bartoszeks þingmanns Viðreisnar sem verður flutningsmaður frumvarpsins er víðtækur
stuðningur við frumvarpið og þó
nokkuð annar en sá sem styður nýtt
áfengisfrumvarp um sölu áfengis í
verslunum. „Ég geri ráð fyrir því að
frumvarpið verði lagt fram á næstu
vikum,“ segir Pawel.

Safnar liði
Þórbergur vinnur að því um þessar
mundir að safna liðsmönnum til að
standa undir kostnaði við að koma
þessu prófmáli í gegnum æðsta dómstig landsins. Hann þekki til þess af
frásögnum áhugafólks um gerjun að
vinnulag lögreglu um nokkurt skeið
hafi verið það að bruggurum sem einhverra hluta vegna hafa fengið heimsókn lögreglu með húsleitarheimild,
sem sjaldnast hafi verið gefnar út til að
gera upptækt áfengi, hafi
verið gert að hella niður
glundri sínu án frekari
eftirmála. „Ég hef fengið fínar undirtektir við
því að sækja þetta mál
alla leið hjá áhugafólki
um bruggun og einnig
hjá söluaðilum þessara
tækja og efna sem ætluð eru til víngerðar.
Þó að í mínu tilviki sé
jafnvel ekki um slíka
fyrirætlan að ræða,
þar sem aðeins um ofgerjaða krækiberjasaft var að ræða en
ekki aðkeypta og íblandaða lögun til
víngerðar, þá finn ég mikinn stuðning
við að sporna við þessari lögleysu af
hálfu lögreglunnar enda starfsaðferðir
þeirra stóra málið á heildina litið. Það
er engin ólöglegur verknaður sem
leiðir af sér að þeir fái ábendingu um
eitt né neitt, eins og þeir halda fram
fyrir dómi. Húsráðandi og ég vorum
stödd í útlöndum og höfðum verið
þar um langa hríð þegar lögreglumaður í annarlegum tilgangi er að flækjast
um í húsinu án húsleitarheimildar og
rekst á þessa gerjuðu saft. Í kjölfarið er
þvinguð fram húsleitarheimild með
hótunum til þess eins að stofna til
þessa ótrúlega málatilbúnaðar.“

Tíðindi ef Þórbergur yrði
dæmdur
Að sögn Þórbergs hefur mikið verið fjallað um og gert grin að „Stóra
bruggmálinu á Seyðisfirði“ og hafi
margir á orði við starfsmenn fyrirtækja í sölu á brugggræjum að þetta sé
eitt hið allra fáránlegasta mál sem upp
hafi komið í áraraðir. Eins og fram
kom í frétt RÚV um málið í fyrra taldi
Þórgnýr Thoroddsen stjórnarmaður í
Fágun það ekki vera venju hjá lögreglu

að sækjast eftir húsleitarheimildum til
þess að elta áhugabruggara og víngerðarfólk enda sé slíkt afgerandi
aðgerð inn í einkalíf fólks. Honum
þykir af málavöxtum sem voru honum kynntir mjög ólíklegt að lögreglan
hafi getað beitt fyrir sér rökstuddum
grun um lögbrot þegar hún fór inn
á heimili hins ákærða. Lögregla hafi
fyrst verið á staðnum í leyfisleysi og að
því leyti hafi málið verið sérstaklega
viðkvæmt. Á sínum tíma taldi
Þórgnýr að það
yrðu nokkur tíðindi ef Þórbergur
yrði dæmdur til
refsingar en hann
hlaut á endanum
sekt uppá 160 þúsund auk kröfu um
greiðslu málskostnaðar.
Þórbergur
hefur nú óskað eftir
inngöngu í Félag
áhugafólks um gerjun en hefur ekki gert
upp við sig hvort
hann muni fara út í opinbera söfnun
fyrir málskostnaði við áfrýjun málsins til Hæstaréttar. Líklegt þykir að
leyfi fáist til málssóknarinnar en um
það þarf að sækja sérstaklega þar sem
sektin sem hann var dæmdur til að
greiða var svo lág.

Lítil andstaða við heimabrugg
Að sögn Þórbergs er það almennt álit
innan Fágunar að heimagerjun hafi
verið látin óáreitt um nokkurt skeið
af löggjafanum, sé hún til einkanota.
Slíkar heimildir séu í lagaumhverfi
allra Norðurlandanna. Almennt sé
lítil andstaða við þeirri hugmynd
að gerjun léttra áfengra drykkja til
einkaneyslu sé löglegt athæfi. Hann
telur þess vegna að þó áfengisfrumvarp um breytingar á sölufyrirkomulagi áfengis sé nú í hámæli þá sé mun
mikilvægara að leggja áherslu á að
breyta 4. grein laganna sem snýr að
gerjun léttra drykkja til einkaneyslu.
Hann fagnar því fyrirhuguðu frumvarpi Pawels Bartoszeks, þó fyrst
og fremst vegna þess að það séu
væntingar í samfélaginu um að löggjöfin færist til samræmis við Norðurlöndin.
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FRUMSÝNDUR Á LAUGARDAG Í REYKJAVÍK OG Á AKUREYRI
Boðið verður upp á gæðakaffi og franskar makkarónur
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Eyðsla frá 3,9 l/100 | CO2 losun frá 104g/km

TILNEFNDUR SEM BÍLL ÁRSINS Í EVRÓPU 2017
Nýr Peugeot 3008 Crossover er tilnefndur sem Bíll ársins í Evrópu 2017. Það er til marks um einstaklega vel heppnaða hönnun og
framúrskarandi gæði. Það er sama hvar borið er niður, glæsilegt útlit bílsins að innan sem utan, gæðin, þægindin, aksturseiginleikarnir,
allt er eins og best verður á kosið. Peugeot 3008 er hár frá götu, 22 cm undir lægsta punkt og framdrifið er fáanlegt með öflugri Grip
Control spólvörn sem kemur honum í gegnum erfiðustu aðstæður. Þráðlaus tækni hleður símann þinn og með Mirror Screen tækninni
getur þú notað Apple Car Play eða Mirror Link fyrir Android til að tengja snjallsímann við 8“ skjáinn. Mátaðu þig í frábær sætin og
kíktu á rúmgott farangursrýmið. Peugeot 3008 er tímamótabíll. Komdu og keyrðu Peugeot í dag.
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Nýir og notaðir bílar:
Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17
og laugardaga kl. 12-16
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leiðari

Leikur með tölur?

N

ú hefur verkfall sjómanna staðið yfir í tæpa tvo mánuði og
áhrifin af því fyrir land og lýð verið gífurleg. Tekjur launafólks
dragast saman, verkafólk sækir bætur í atvinnuleysistryggingasjóð og skatttekjur ríkis og sveitarfélaga minnka. Ótalin er samdráttur
annarra fyrirtækja sem þjónusta sjávarútveginn.
Tekjutapið er jafnvel talið í hundruðum milljóna
dag hvern og þó er það undarleg hagfræði því enn
syndir fiskurinn í sjónum. Auðlindin er á sínum
stað. En hún er ónýtt. Eitt þeirra sjónarmiða sem
er uppi er að þrír aðilar ættu að koma að þessari
deilu, útgerðin, sjómenn og fjármálaráðuneytið
sem fulltrúi hluthafaréttar þjóðarinnar að náttúruauðlindinni. En afstaða forsætisráðherra og
fjármálaráðherra er skýr. Deiluaðilar verða að
leysa málið sjálfir.
Það er enginn leikur að vera í verkfalli og ýmsum tölum hefur verið hent á loft til að skýra stöðuna í deilunni. Það þarf fróðari menn en
mig til að sannreyna allar hliðar og það er ekki auðvelt fyrir almenning að taka afstöðu um hvað eru sanngjarnar kröfur og hvort málsvörn
útgerðarinnar heldur. Sjómenn eru jú hátekjuhópur en engu síður eru
tekjur sjávarútvegsfyrirtækjanna almennt ofar skilningi almennings.
Það er stór spurning hvort málflutningur hvors aðila um sig nái eyrum almennings, og þess þá heldur hvort að afstaða almennings skipti
máli. Það sem skiptir máli er að við búum við það að lifa í ótta um að
langvarandi verkfall hafi áhrif á aðrar hagstærðir, að hið sameiginlega
verði fyrir skaða og þannig skerðist hagur okkar allra. Geta útgerðarmenn og sjómenn bitist um það endalaust hvort sameiginleg auðlind
þjóðarinnar sé nýtt?
Dæminu snúið uppá aðrar auðlindir
Ein leið til að skoða málið er að snúa deilunni þannig að auðlindin sé
aðalmálið en þeir sem bítast um skiptingu teknanna af því að nýta hana
beri fyrst og fremst ábyrgð á því að skila sanngjörnum arði af henni til
þjóðarbúsins. Í iðrum jarðar er hiti sem við nýtum til húshitunar í þágu
almennings, á fjöllum renna fallvötn sem framleiða orku, á Íslandi er
gnægð vatns sem við njótum gegn almennt séð vægu gjaldi, enda fyrirtækin sem sýsla með þessar auðlindir upp til hópa í eigu almennings
í formi eignarhalds ríkis og sveitarfélaga. Orkufyrirtækin eru þjónustuaðilar sem kæmust ekki upp með að afhenda ekki orkuna eða vatnið,
vegna þess að þau stæðu í deilu við starfsmenn sína sem sjá um að koma
afurðinni af auðlindinni, vatni og rafmagni, til notenda. Orkufyrirtækin leita hagræðingar í rekstri, sækjast eftir því að skila arði af starfsemi
sinni og bjóða upp á þjónustu til heilla fyrir land og lýð. Afurðin sem
útgerðarfyrirtæki landsins eiga að skila til almennings af nýtingu auðlindarinnar er í formi skatta, veiðileyfagjalds og annarra tekna til þjóðarbúsins sem hljótast af rekstri starfsemi í kringum fiskveiðarnar. Ef þau
kjósa að leysa ekki deiluna vegna kröfunnar um hámörkun arðs sér til
handa, þá ber að halda því til haga að sá kvóti sem fyrirtækin ráða yfir er
heimild sem ríkið lætur þeim í té til að nýta auðlind. Ef þeir sem ráðslagast með heimildina nýta hana ekki, þá er það einföld siðferðisleg krafa
að sú heimild sé afturkölluð og öðrum veitt heimild til að nýta hana til
hagsbóta fyrir land og lýð. Því að almenningur hlýtur að gera þá kröfu
að njóta arðsins af auðlindinni burtséð frá því hvort að þeir sem deila
um skiptingu meginhlutans af tekjunum sem hún skapar komist að
niðurstöðu sem báðum líkar. Það sem vantar í þankann um auðlindina
sem sameign þjóðarinnar er að ábyrgð felst í að hafa umsjón með henni.
Leiguliði á ríkisjörð í landbúnaði kemst ekki upp með það að láta hana
drabbast niður og myndi þurfa greiða skaðabætur fyrir þær búsifjar sem
hlytust af því að láta ræktarland spillast. Hvers vegna getum við ekki litið
á heimildina til að veiða fiskinn í sjónum á sama hátt, því svo sannarlega
er um leigu að ræða á afnotum af „ríkiseign“. Ef verkfall sjómanna leiðir
af sér að ríkiseignin sé ekki nýtt, eins og staðan er í dag – einn sjötta af
fiskveiðiárinu – er þá ekki eðlilegt að afturkalla sama hlutfall kvótans og
úthluta honum uppá nýtt til þeirra sem eru tilbúnir til að breyta heimildinni í tekjur fyrir þjóðarbúið? Nægir eru nú smábátasjómennirnir og
strandveiðibátarnir sem liggja við bryggjur landsins og bíða færis að róa.


Arnaldur Máni Finnsson
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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

Sjómannaafslátturinn:

Ríkisstyrkur
til útgerðanna

R

íkisvaldið á ekki að höggva á
deilur á vinnumarkaði með
því að koma á fót ríkisstyrkjum til útgerðanna í formi sjómannaafsláttar segir fjármálaráðherra. „Mér
finnst að fyrirtækin eigi að borga þann
kostnað sem fer í þeirra starfsmenn og
að það sé eitt skattkerfi fyrir alla. Þetta
eru ekki þau fyrirtæki sem eru veikust
á landinu heldur fyrirtæki sem hafa
sýnt ágæta afkomu. Þau eru að reyna
semja við sína starfsmenn og mér
finnst eðlilegt að ríkið haldi sér bara
utan við það. Við höfum hafnað því
að setja lög á sjómenn og mér finnst
eðlilegt að menn leysi deilurnar sjálfir. Menn eiga bara að vera jafnir fyrir
skattinum.“
Að sögn Jens Garðars Helgasonar
formanns Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi getur hann því miður ekki tjáð
sig um einstaka atriði deilunnar, meðal annars vegna fjölmiðlabanns ríkissáttasemjara. „En ég vona að við setjumst sem fyrst niður og höldum áfram
að vinna að því að leysa þessa löngu
og erfiðu deilu. Ég veit að hún er farin að koma mjög illa niður á sumum
sveitarfélögum hér fyrir austan sem og
annars staðar. Einnig eru mörg þjónustufyrirtæki á svæðinu farin að finna
virkilega fyrir áhrifum verkfallsins
sem er mjög miður." Fram kom í Austurfrétt fyrir helgi að Grétar Ólafsson
ritari Sjómannasambandsins sagði
austfirska sjómenn eitilharða í verkfallinu en uppúr samningafundi slitnaði þann 3. febrúar og þegar þetta er
skrifað hefur enn ekki verið boðaður
nýr fundur. Báðir deiluaðilar virðast
horfa til ríkisins og hafa ýmsir stjórnarliðar haft hátt um leiðir til þess.

Umræðan um íhlutun á villigötum
„Sú umræða að ríkisvaldið geti hoggið á einhvern hnút í þessum kjaradeilum snýst um það að endurvekja
sjómannaafsláttinn með einhverjum
hætti í formi skattaafsláttar á fæðis- og dagpeninga sjómanna,“ segir

Benedikt Jóhannesson fjármálaráðherra. „Þó að það séu ekki óskaplegar fjárhæðir, því það hefur verið
tekið saman að hér sé um einhverjar
nokkur hundruð milljónir króna að
ræða sem ríkið yrði af í skatttekjum,
þá held ég að þorri Íslendinga myndi
vilja sjá þeim varið til uppbyggingar
í heilsugæslunni eða menntakerfinu
heldur en ríkisstyrkja fyrirtæki sem
hafa verið að skila tugmilljarða arði á
síðustu árum.“
Benedikt bendir á að afstaða sjómanna sé mjög skiljanleg enda hafi
kjaraskerðing þeirra orðið umtalsverð
í kjölfar sterkrar stöðu krónunnar.
„Auðvitað vilja menn miða við þau
laun sem hafi verið í gangi síðustu ár
þar sem gengi krónunnar var veikara
og launin því hærri. Ég og við í Viðreisn höfum talað fyrir því að binda
gengi krónunnar við ákveðinn gjaldmiðil og útgerðarfyrirtækin sækjast skiljanlega eftir því að gera sinn
rekstur upp í erlendum gjaldmiðlum.
Við getum til dæmis ímyndað okkur að ef gengið hefði verið fest fyrir
um ári síðan þá væri þessi staða ef til
vill ekki uppi á vinnumarkaði enda
tekjutap sjómanna og útgerðar ekki
jafn mikið og raun ber vitni,“ bætir
Benedikt við en tekjutap sjómanna er
gróflega áætlað um 20% frá því árið
2015 ef miðað er við hagtölur Hagstofunnar.

Starfskilyrðin betri með
föstu gengi
„Það er ljóst að starfsskilyrði greinarinnar hefðu verið betri ef gengið hefði
verið fest en þetta er staðan sem málið er í og það er mín skoðun að þessa
deilu verði að leysa við samningaborðið. Í vinnudeilum er það þannig
ef að ríkisvaldið skiptir sér af þá eru
deilurnar ekki leystar og þeim bara
frestað í einhvern óákveðinn tíma inn
í framtíðina. Þessa deilu verða aðilar
málsins að leysa úr því að þessi staða
er komin upp,“ segir Benedikt því að
aðalatriði málsins sé að það sé óskyn-

samlegt að menn haldi áfram að bíða
eftir því að ríkið fari geri eitthvað til
þess að samningar náist. „Það er klár
afstaða mín að minnsta kosti, í þessu
máli, að þetta er deila á vinnumarkaði
sem ríkisvaldið á ekki að hlutast til
um. Allt tal um að ríkisvaldið eigi að
hlutast til um þessa deilu því að það sé
ábyrgðaraðili gagnvart nýtingu auðlindarinnar þá er það nú svo að þeir
aðilar sem tala svona segja svo eitthvað allt annað þegar kemur að því að
ræða um afgjaldið sem greiða á fyrir
nýtinguna á þessari sömu auðlind.“

Afgjaldið tvöfaldast í ár
Benedikt sagði fyrir kosningar að það
væru margir útgerðarmenn í stærri
útgerðarfyrirtækjum á Norður- og
Austurlandi sem hefðu skilning á
því að það yrði að ríkja meiri sátt í
þjóðfélaginu um það afgjald sem útgerðirnar greiddu fyrir afnot af hinni
sameiginlegu auðlind, fiskimiðunum.
Hann stendur við að það sé hans afstaða og sú hafi verið hugsunin með
þeirri markaðsleið sem Viðreisn vildi
fara í sjávarútvegsmálunum. „Tekjur
af henni haldast þó vissulega í hendur við stöðu sjávarútvegsins og yrðu
minni en áætlað var þegar afkoman
versnar , svo að það er sátt innan ríkisstjórnarinnar um að sú staða sem nú
er uppi sé ásættanleg. En málið verður
í stöðugri skoðun og áætlað auðlindagjald komandi árs hefur verið reiknað
að verði nálægt 9 milljörðum í stað
þeirra 4,5 milljarða sem komu inn
á síðastliðnu ári. Það skýrist af betri
afkomu útgerðarinnar á árinu 2015
en ársið 2014 en það er bagalegt að
greiðslur fyrir afnotin af auðlindinni
komi til greiðslu tveimur árum eftir
að tekjurnar hafa verið skapaðar. Það
kemur sér til að mynda illa að þessar
greiðslur komi til nú þegar umhverfi
útgerðarinnar er mun verra.“
Í sjávarútvegsráðuneytinu er hafin
vinna til að meta áhrif sjómannaverkfallsins en niðurstaða þeirrar vinnu
liggur ekki fyrir.
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Innflutningur bíla og hljólhýsa

Hef til afgreiðslu Ný 2017 Hobby hjólhýsi
460, 495, 540, 560 • Deluxe, Excellent, Prestige,
Premium • Öll með 12 volta kerfi og rafgeymi.

Man TGL 8.180 BL

Árgerð 2014 • Ekinn 68.000 km
6 metra vöru kassi • 1 tonna
vörulifta • Loftpúða fjöðrun aftan
Eins og nýr • Verð 4.950,000 + vsk

Nýr 2017
Hobby T70E

150 hestöfl diesel
Sjálfskiptur
Leðursæti og nánast
öllum aukabúnaði.
Verð 15,6 milljónir

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

Tæki til vetrarþjónustu

6

9. febrúar 2017

Ljósin lifna á Seyðisfirði
D

agana 24. og 25. febrúar 2017, mun hátíðin
List í Ljósi kveikja á
ljósum sínum á ný en að sögn
aðstandenda hennar eru áhorfendur hátíðarinnar um leið
virkir þáttakendur. Þeir munu
eiga von á magnaðri upplifun
í gegnum fjölbreytt ljósverk;
allt frá innsetningum og vidjóverkum til stærri ljósaskúlptúra.
Innlendir og erlendir listamenn
taka þátt í hátíðinni, sem lýsir
upp Seyðisfjörð.

Veisla fyrir skynfærin
„List í Ljósi er veisla fyrir skynfærin og spennandi viðburður
sem verið er að festa í sessi í
viðburðadagatali Seyðisfjarðar. Fjölskylduvæn og gagnvirk
hátíð þar sem allir ættu að
finna eitthvað við sitt hæfi,“
segir Sesselja Hlín Jónasardóttir annar megin skipuleggjendanna. Staðsetninguna segir
hún ráðast af því virka listalífi
sem Seyðisfjörður hafi uppá að bjóða.
„Það er stundum sagt að hér sé menningarhöfuðstaður Austurlands og hér
hefur í gegnum tíðina verið hýstir fjölbreyttir lista- og menningarviðburðir.
Má þar meðal annars nefna listahátíðina LungA, sem verður haldin í 18.
skiptið í ár.“ Þess má geta að út frá

listahátíðinni varð fyrsti lista lýðskóli
landsins til. „LungA skólinn er sjálfstæð menntastofnun og er listaskóli
fyrir þá forvitnu, þá ótömdu og þá sem
vilja kanna nýjar slóðir.“

Allir ánægðir með nýja hátíð
„Það ætti því ekki að koma neinum á

Útboð á uppbyggingu fráveitukerfis
Sveitarfélagið Hornafjörður óskar eftir tilboðum í verkið
„Uppbygging fráveitukerfis á Höfn - Jarðvinna og lagnir-2.
áfangi“ eins og því er lýst í útboðsgögnum.
Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur þeim reglum
sem um það gilda.
Verkið fellst í eftirtöldum verkþáttum.
Um er að ræða 2. áfanga uppbyggingu fráveitukerfis á
Höfn.
Helstu magntölur eru u.þ.b.:
Gröftur fyrir lögnum, lengd skurða
960 m
Fylling undir lagnir
1.100 m³
Fylling í lagnaskurð (uppgrafið efni)
1.300 m³
Fylling í lagnaskurð (aðkomið efni)
650 m³
Söndun lagna
1.000 m³
Landfylling (burðarhæft efni)
1.150 m³
Kjarni undir grjótvörn
300 m³
Grjótvörn (aðkomið efni)
300 m³
Grjótvörn (efni á staðnum)
100 m³
Skólp- og regnvatnslagnir
1.330 m
Skólp- og regnvatnsbrunnar með járnloki
20 stk.
Miðað er við að full ljúka öllum verkþáttum útboðs.
Útboðsgögn má nálgast með því að senda tölvupóst
á netfangið utbod@hornafjordur.is og gefa upp nafn
heimilisfang síma og netfang og fá þá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti. Einnig má nálgast útboðsgögn á
skrifstofu sveitarfélagsins gegn 5.000 kr. greiðslu.
Tilboðsgjafar skulu vera búnir að skila inn tilboði eigi síðar
en fimmtudaginn 23. febrúar 2017 kl. 14:00 er þau verða
opnuð samtímis í viðurvist þeirra bjóðenda sem óska eftir
að vera viðstaddir.
Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða
hafna öllum.
Tilboð er bindandi í 5 vikur frá opnunardegi.
Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur Róbertsson
sími 470 8000.

óvart að innan fjarðarins fæðist ný og áhugaverð listahátíð, þar sem
umhverfi og orka eru nýtt í listinni,“
segir Sesselja en Seyðisfjörður státar
af merkum menningarstofnunum á
borð við Skaftfell- miðstöð myndlistar á Austurlandi, Tækniminjasafn
Austurlands og tónleikaröðina Bláa
kirkjan. Listrými og listaresidensíur
fyrir listamenn eru umsetin og samfélagið fjölbreytt og fjölþjóðlegt. Svo það
er óhægt að fullyrða að jarðvegurinn
sé afar frjór fyrir skapandi starfsemi
af ýmsum toga. En hverjir standa að
hátíðinni?
„Við sem erum aðstandendur hátíðarinnar erum góð blanda af því
sem oft má sjá í samstarfi lista- og
menningarviðburða hér, heimamaður og erlendur listamaður,“ segir
Sesselja en hún er heimamaðurinn
og ólst upp á Seyðisfirði. Hún á ekki
langt að sækja í listaræturnar, en afi
hennar – Garðar Eymundsson – er
mikilvirkur myndlistarmaður og
eftir hann liggur fjölda verka. Eitt
stærsta verkið eru blýantsteikningar
af fjallahring Seyðisfjarðar sem komu
út á veglegri bók fyrir nokkrum árum.
Sesselja hefur komið að hinum ýmsu
lista- og menningarviðburðum. Hún
er hönnuður og framleiðslustjóri og
starfar einnig fyrir Ölduna sem ere
inn bakhjarla hátíðarinnar.
Hins vegar er það Celia Harrison,
sem kemur frá Nýja Sjálandi. Celia kom til Seyðisfjarðar, eins og svo
margir erlendir listamenn til dvalar
í einni af listaresedensíum bæjarins;
Heima.
Hún segist hafa smitast af orku
Seyðisfjarðar og er hér enn tveimur
árum síðar. Celia er stofnandi einnar
stærsu ljóslistahátíðar á Nýja Sjálandi,
“Art in the dark”, en nýsjálensku hátíðina sækja um 50.000 gestir á hverju
kvöldi, þá daga sem hún fer fram.
Saman mynda þær Sesselja og Celia
teymið sem hefur unnið að skipulagn-

ingu þeirrar áhugaverðu hátíðar sem
List í Ljósi er.

Fyrsta hátíðin gekk vel
Í ár er aftur kveikt á ljósum hátíðarinnar en í fyrra voru fjölbreytt ljósverk til sýnis sem lýstu upp landslag
og umhverfi fjarðarins. Hátíðin fékk
til sín yfir 30 listamenn sem sýndu
fjölbreytt ljósverk. Verkin sem voru
til sýnis voru frá alþjóðlegum og innlendum listamönnum, þekktum sem
óþekktum. Að auki voru til sýnist
verk eftir grunn- og leikskólabörn frá
Seyðisfirði og má segja að samfélagið
allt hafi með einum eða öðrum hætti
tekið þátt í hátíðinni. En þær Sesselja
og Celia leggja mikla áherslu á að fá
sem flesta úr samfélaginu til að taka
þátt.
Hátíðin fékk töluverða umfjöllun í
fjölmiðlum og einnig var skrifað um
hátíðina á bæði innlendum og erlendum miðlum í fyrra. Fjöldinn allur af
gestum sótti Seyðisfjörð heim á meðan hátíðinni stóð, en í ár er búist við
enn betri aðsókn.

Tækifæri til að fagna ljósinu
„List í Ljósi er tækifæri fyrir samfélagið að koma saman og fagna Seyðisfirði
í nýju ljósi í gegnum listaverk, innsetningar, sýningar og vídjóverk sem
staðsett eru víðsvegar um bæinn, að
ógleymdum sólargeislunum sem láta
sjá sig á ný eftir langa bið,“ segir Sesselja.
Hátíðin hefur stækkað við sig á
milli ára og kynnir til leiks “Flat Earth
kvikmyndahátíðina” . Fjöldi innsendra
mynda verður til sýnis á hátíðinni,
nánar tiltekið frá mánudeginum
20.febrúar og út vikuna. Sýningar
verða í bíósal Herðubreiðar, þær
verða opnar öllum, áhorfendum
að kostnaðarlausu. Sýningartímar
verða sérstaklega auglýstir á facebooksíðu hátíðarinnar.
Setning List í Ljósi fer fram

Hápunktur List í Ljósi er listaganga í
gegnum bæinn að kvöldi föstudagsins
24.febrúar og laugardagsins 25.febrúar frá 20:00-00:00. Þátttakendur fá
yfirlitskort með staðsetningu verka
og upplýsingum um listamennina.
Gestum er því í sjálfsvald sett hvernig
göngunni milli fjölbreyttra ljósverka
er háttað. Mikilvægt er fyrir þátttakendur að klæða sig eftir veðri svo að
upplifunin verði sem best. Hátíðin
umbreytir Seyðisfirði með ljósadýrð
og spennandi listaverkum um leið og
komu sólar og ljóss er fagnað, eftir
veturlanga bið.
Verið hjartanlega velkomin á List í ljósi
og upplifið með okkur uppljómaðan
Seyðisfjörð!
DAGSKRÁ LIST Í LJÓSI
Mánudaginn 20. febrúar- föstudagsins
26.febrúar : Sýningar á vegum Flat
Earth kvikmyndahátíðar í Herðubreið
Föstudaginn 24.febrúar: Setning
hátíðar hefst kl. 19:00 á Spítalatúniu,
Suðurgötu 8.
Laugadaginn 25.febrúar: Listaganga
frá 20:00 – miðnættis.
Sunnudaginn 26.febrúar: Lokasýning
Flat Earth kvikmyndahátíðar og verðlaunaafhending í Herðubreið.
Fullbúin dagskrá verður auglýst inná
www.listiljosi.com

á föstudagskvöldinu 24.febrúar kl.
19:00, en þá mun yngsta kynslóð
Seyðisfjarðar fagna komu ljóssins með
táknrænum hætti. Setningin fer fram
fyrir framan gamla spítalann, við Spítalatúnið að Suðurgötu 8.

Flat Earth kvikmyndahátíðin er systraverkefni listahátíðarinnar List í ljósi á Seyðisfirði. Hugmyndin af hátíðinni er sprottin af vikulegum kvikmyndaklúbbi sem Arndís Ýr Hansdóttir og Austin Thomasson stjórnuðu síðastliðinn vetur á Seyðisfirði.
Þau eru stjórnendur og stofnendur Flat Earth hátíðarinnar og munu bjóða gestum
og gangandi uppá einstaka skemmtun.
Hátíðin opnar þann 20. febrúar og mun standa í sex daga eða til 26. febrúar.
Sýningarnar verða í bíósal Herðubreiðar, menningar og félagsheimili Seyðfirðinga.
Tilgangur Flat Earth er að vekja upp gamaldags kvikmyndahúss stemningu, deila
vídjóverkum og bjóða um leið upp á einstaka kvikmyndaupplifun fyrir þáttakendur og áhorfendur.
Sýndar verða hreyfimyndir, stuttmyndir og heimildamyndir í fullri lengd. Verkin
eru eftir innlenda listamenn sem og erlenda. Má þar nefna Kim Richard Adler Mejdahl (DK ), Kamilla Gylfadóttir (ISK), Jake Fried
(US), Laura Tack (BE), Lars Leonhardt (DK), Fabian Wigren (SE), og Isabele McGuire (US
Alla daga mun Flat Earth bjóða upp á tveggja tíma dagskrá með mismunandi vidjóverkum, listamannaspjöllum auk óvæntra
uppákoma.
Aðstandendur Flat Earth lofa áhorfendum einstaka upplifun og má segja að hátíðin sé einhverskonar kvikmyndagjörningur. Arndís
og Austun munu láta gesti sína líða einsog þeir hafi ferðast aftur í tímann og séu komnir á gullöld kvikmyndahúsa með leikrænum
hætti.
Hátíðin er öllum opin endurgjaldslaust og boðið verður uppá poppkorn.
Dagskrá Flat Earth má finna inn á www.listiljosi.com
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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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Austri og Belgingur
tilbúnir í slaginn!
A

ustfirsku brugghúsin sem
nú eru að komast á koppinn
stefna að því að bjóða upp á
nokkra ólíka stíla í takt við aukningu
á framboði og eftirspurn eftir öli af
ýmsum gerðum frá fjölmörgum smábrugghúsum
(micro-brewery)
sem hafa tekið til starfa á
Íslandi á síðustu árum.
Segja má að báðir
aðilarnir stígi varlega til jarðar og
byrji með minnstu
mögulegu
yfirbyggingu á slíkum
rekstri, en það eru
tveir 300 l. suðukatlar, og 6 gerjunar eða
geymslutankar af sömu
stærð. Þeir Elís Pétur og
Daði hjá Hinu austfirzka bruggfjelagi keyptu danskt smábrugghús, Aarup bryghus sem starfrækt
hafði verið í þrjú ár og gert tilraunir með framleiðslu fjölda tegunda.
Bruggmeistari þess húss mun fylgja
tækjunum eftir og koma þeim
Belgings-mönnum af stað með þær

tegundir sem þeir eru spenntastir fyrir en þeirra markmið er einna helst
að sérhæfa sig í bjórum þar sem aðeins grunnhráefnin þrjú koma við
sögu, vatn, korn og ger. Þeir Stefán og
Karl, sem eru í forsvari fyrir tæplega
40 hluthafa í Austra Brugghúsi á
Egilsstöðum, fjárfestu aftur
á móti í nýjum tækjum
og hófu tilraunir með
þær tegundir sem
þeir stefna að því að
setja á markað fyrir vorið. Hvorugt
fyrirtækið stefnir
beint á samkeppnismarkað í gerð
lagerbjóra,
ódýrra
hins klassíska miðevrópustíls þar sem markaðsráðandi staða stórfyrirtækja er
mikil, en útiloka þó ekki að einhverjar
tegundir verði framleiddar af „auðmeltari“ gerðinni. Sérstaða smábrugghúsa liggi þó alltaf í samkeppnishæfni
í sértækum stílum bjórgerðarinnar,
hinum vinsælu IPA-bjórum og sterkari og bragðmeiri tegundum.

Bruggmeistarinn
Það er draumur margra að læra að verða
bruggmeistari og auðvitað að vinna við það. Í
raun er ekki skilyrði að fara í nám þ.e.a.s. það er
hægt að byrja í brugghúsi og læra að brugga
í nokkur ár og unnið sig upp í stöðu bruggmeistara en svo auðvitað fer þetta eftir hverju
brugghúsi fyrir sig. Sum brugghús vilja að sá
sem ætlar sér að verða bruggmeistari, klári efna
verkfræði, líffefnafræði og eða sambærilegt
nám og fari svo í skóla þar sem kenndur er
bruggmeistari, fyrir utan að vinna svo við þetta
ákveðið lengi til að ná stöðu bruggmeistara.
Bruggmeistari hefur ábyrgðarhlutverk,
sérstaklega ef verið er að tala um að stjórna
stórum brugghúsum en bæði austfirsku
brugghusin eru að þjálfa upp men í þessar
stöður. Verðandi bruggmeistarar þurfa að
vinna sem „bruggarar“ í nokkurn tíma áður en
viðkomandi getur kallað sig bruggmeistara.
Það er vel þekkt í stóru brugghúsunum að
það geti tekið allt að 15 ár að verða titlaður
sem bruggmeistari. Hægt er þó að vinna í
brugghúsi án einhverrar sérstakrar menntunar
með það fyrir sjónum að verða bruggmeistari,
það tekur hins vegar mjög langan tíma. Víða í
Evrópu er boðið upp á nám í bruggskólum auk
lengri námskeiða.

Friðrik Bjartur tók á dögunum við stöðu bruggara hjá Austra Brugghúsi.

AUSTRI BRUGGHÚS
A

ustri Brugghús er staðsett
við Fagradalsbraut á Egilsstöðum og hefur hópur
manna lagt fram hlutafé til að láta
þetta skemmtilega verkefni verða að
veruleika. Karl S. Lauritzson og Stefán Sigurðsson hafa um nokkurt skeið
alið með sér hugmyndina um að
koma á fót brugghúsi á Egilsstöðum
og söfnuðu hægt og bítandi nægilega
stórum hópi hluthafa og hlutafjár til
að ýta verkefninu af stað. „Þetta eru
mest áhugamenn um bruggun og
bjór sem vilja bara að það sé eitthvað
skemmtilegt að gerast í þessum málum hér á Austurlandi og að starfsemin verði full sjálfbær,“ segir Stefán Sigurðsson sem hefur verið einn helstu
hvatamanna að fyrirtækinu ásamt
Karli. Karl segir að aftur á móti að
þróun viðskiptahugmyndarinnar hafi
tekið sinn tíma og niðurstaðan verið
sú að fara út í þennan smábrugghúsabransa frekar en að koma á fót stóru
brugghúsi sem keppi við ódýru lagerbjóra stóru fyrirtækjanna.. „Það er
sífellt meiri eftirspurn eftir gæðabjórum af ýmsum tegundum og við gerum ráð fyrir að setja á markað rauðöl
og aðra stíla úr ýmsum áttum. segir
Stefán. Í upphafi febrúar tók til starfa
hjá Brugghúsinu ungur bruggmeistari, Friðrik Bjartur Magnússon
Austri Brugghús gerir ráð fyrir
því að framleiða á þessu ári 25 þúsund lítra á þessu ári og hafa þegar
verslað inn korn og ölgerðarefni sem
ætlað er að dugi í 20 þúsund lítra.
Stefán segir ekki gott að áætla hversu
hátt hlutfall ferðamanna muni sækjast eftir að smakka staðbundinn bjór,
en markaðssetningin byggi auðvitað
að nokkru leyti á eftirspurninni eftir
slíkri vöru. Hún sé vinsæl og mikið
spurt um sérstaka staðbundna bjóra.
Hann telur að fyrst um sinn muni
þeir leggja áherslu á að framleiða
rauðöl og ljósöl líkt og þá sem þeir
hafi verið að gera tilraunir með.

Markaðsvæðið fyrst og
fremst á Austurlandi
„Við höfum verið að vinna þetta
markaðsstarf á persónulegum nótum, augliti til auglitis við viðskiptavininn , en nándin á austfirskum
markaði gerir það að verkum að sú
leið er greiðfærust. Við gerum ráð
fyrir að markaðssvæðið sé einungis
hérna austanlands til að byrja með og

svo sjáum við til hvernig það þróast,“
segir Karl.
Brugghús Austra er staðsett við
Fagradalsbraut 25 Egilsstöðum. Laust
rými er í húsnæðinu framantil og
möguleikar fyrir áhugasama að koma
þar að með starfsemi í einhverjum
tengslum við brugghúsið, kynningar
, veitingar ofl.
Tilraunastarfsemin hefur staðið

yfir í tvo mánuði en fyrstu afurðirnar
voru kynntar á Þorrablóti Egilsstaða
þann 21. Janúar. Þá voru á boðstólnum Rauðöl og IPA-bjór, sem mæltist
vel fyrir að sögn Karls sem stóð vaktina á bjórdælunum.
Heita vatnið á Egilsstöðum er
vottað neysluvatn og hægt væri að
nota það beint til framleiðslunnar ef
men vilja og myndi skapa mikla sér-

stöðu. „Það er ekki það sem við göngum útfrá núna en munum örugglega
gera tilraunir með það í framtíðinni,
enda áhugavert fyrir neytendur að
bera saman heitavatnsbjór og þessa
hefðbundnu. geri ég ráð fyrir... Við
erum lítið fyrirtæki og eigum auðvelt
með að koma á breytingum. Hvert
þetta litla ævintýr mun leiða okkur á
eftir að koma í ljós.
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Ferli
bruggunar
Bjór eða kornöl er framleitt með því að
gerja sterkjuríkt korn, oftast melt bygg,
en ómelt bygg, hveiti, maís og aðrar
korntegundir eru einnig notaðar í suma
bjóra. Bjórframframleiðsla er nokkuð flókið
ferli í mörgum skrefum, en oftast kölluð
einu nafni bruggun þó strangt til tekið eigi
það heiti eingöngu við eitt skrefið (suðu í
bruggkatli). Bjór var þekktur meðal Súmera,
Egypta og Mesópótamíumanna og hefur
því verið framleiddur að minnsta kosti frá
4000 f.Kr. Þar sem hráefnin sem notuð eru
við bjórbruggun eru ólík á milli landsvæða
geta einkenni bjórs (gerð, bragð og litur)
verið nokkuð ólík og bjórar því gjarnan
flokkaðir í mismunandi stíla. Helstu hráefnin til bjórgerðar eru vatn, melt bygg (malt),
humlar, ger og stundum sykur.

Austfirzk brugghús
Með vorinu munu tvö austfirsk brugghús verða komin í gagnið en Austri Brugghús hóf
kynningu á framleiðslu sinni á Egilsstaðablótinu á dögunum. Hvorugt brugghúsið er
tilbúið að gefa upp hvaða nöfn nákvæmlega framleiðslulínurnar munu bera en áætlanir
fyrirtækjanna eru hófstilltar til að byrja með og gera ráð fyrir að festa sig í sessi á heimamarkaði til að byrja með, á austfirskum börum og veitingahúsum. Á Breiðdalsvík stefna
aðstandendur Hins austfirzka Bruggfjelags, þeir Elís Pétur Elísson og Daði Hrafnkellsson,
á að opna barinn Gæruloftið í húsnæði brugghússins og bæta þannig við þá flóru
áfangastaða sem laði ferðamenn að bænum.

BELJANDI
Á

Breiðdalsvík hefur Beljandi,
foss í nágrenni bæjarins,
orðið að ímynd brugghússins
og gert ráð fyrir að nafnið verði að
einhverju leyti grunntónn í framleiðslu fyrirtækisins líkt og hjá Kalda.
Að sögn Elíss Péturs hjá Beljanda eru
áætlanir um stækkun þegar á borðinu
og ráðist verður í þær um leið og tilefni þykir til. „Við ætlum að ráðast í
það í sumar að fullgera næsta rými í
húsunum, til að stækka sem fyrst og
auka getuna til að framleiða ef vel
gengur, en þá er aðallega um það að
ræða að setja upp pökkunaraðstöðu
og átöppunarlínu. Í dag erum við með
átöppunargræju sem er handstýrð

og það verður að sjá hverju við önnum með þeim hætti, en aðaláherslan
verður í takt við það á að selja okkar
afurðir á krana. Eftir þetta ár munum
við svo setja niður nákvæmari áætlanir um framhaldið, sjá hvernig þetta
gengur og það getur farið mjög mikið
eftir því hvernig bruggmeistara við
fáum til liðs við okkur.“
Brugghúsið Beljandi verður staðsett í Gamla Sláturhúsinu, sem einnig
var áður frystihús, á Breiðdalsvík og
munu aðstandendurnir leggja sig
fram við að halda í sem flest sem getur
minnt á uppruna og hlutverk hússins.
Elís Pétur telur að það sé mikilvægt
að tengja nýtt fyrirtæki með þessum

hætti við sögu staðarins og sálina í bænum. „Við erum búnir
að liggja yfir því lengi
að upphugsa nöfn og
mögulegar
vörulínur
sem tengjast staðnum
og eru í takt við það sem er
að gerast í þessum smábrugghúsaheimi. Þetta verður gamaldags og
fullt af sál þó þetta sé nýtt af nálinni
því það er það sem við fílum best. Við
erum búnir að heimsækja gríðarlegan
fjölda af brugghúsum til að kynna
okkur svona þessa strauma og stefnur
í þessum málum og erum ekki með
neina eina fyrirmynd heldur tök-

um það svona
sem
okkur
líkar
best.“
Elís Pétur segir
það líka áhugaverðan kost að
öðrum
tengjast
aðilum í matarframleiðslu á svæðinu, það sé
margskonar nýsköpun í gangi í þeim
efnum á Austurlandi og gaman að
skapa svæðinu sérstöðu með miklu
framboði af vörum úr nágrenninu.
„Svo gerum við ráð fyrir að geta boðið uppá línuna frá okkur á sérvöldum
stöðum í Reykjavík, þar sem við höfum góðar tengingar eða á börum sem

hafa sérstakar tengingar austur. Það
er nefnilega stefnan að koma sterkir inn í þennan smábrugghúsaheim
með því að skipuleggja í samstarfi við
önnur brugghús bjórhátíð sem muni
ferðast um landið eða vera haldin í
hverjum landshluta, sem verði svona
uppskeruhátíð
smábrugghúsanna.
Það styrkir stöðu þessara minni framleiðenda að hittast og vinna saman.“
Óhætt er að segja að stóru brugghúsin
séu þannig ofurefli við að etja að erfitt
verði að beina kastljósi áhugafólks um
bjór að litlum framleiðendum nema
þeir einmitt taki höndum saman við
að kynna sínar sérstöku vörur á fleiri
stöðum en á Bjórhátíðinni á Hólum.
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Þórunn valin
Austfirðingur ársins

Þ

órunn Ólafsdóttir frá Fáskrúðsfirði var valin Austfirðingur ársins 2016 af
lesendum Austurfréttar. Þórunn
hlýtur viðurkenninguna fyrir störf
sín til hjálpar flóttamönnum og fyrir að vekja athygli á kynferðislegri
áreitni í garð fiskvinnslufólks.
„Mér þykir mjög vænt um þessa
viðurkenningu og hún hvetur mig til
dáða. Annars vegar sýnir þessi viðurkenning að málefni fólks á flótta eru
samfélaginu hugleikin og það þykir
mér gott. En mér þykir ekki síður
vænt um að ég hafi verið tilnefnd
fyrir greinina sem ég skrifaði um þá
kynferðislegu áreitni sem viðgekkst
á mínum fyrsta vinnustað,“ segir
Þórunn í samtali við blaðið. Þórunn
flutti aftur heim til Íslands í ágúst
ásamt sýrlenskum unnusta sínum,
Kinan Kadoni. Fyrri hluta síðasta árs
var hún í Grikklandi til að aðstoða
flóttafólk en hún er stofnandi og
formaður samtakanna Akkeris sem
aðstoða og vekja athygli á málefnum
flóttafólks. Hún hefur hlotið fleiri
viðurkenningar fyrir þau störf sín.
„Persónulega finnst mér hjálparstarfið mjög sjálfsagður hlutur og ég
hef sagt það áður að mér þyki smá

Kristján Guðjónsson

Eyrarrósin 2017
Eistnaflug, Rúllandi
snjóbolti 7 og List í
ljósi tilnefnd

H
ógnvekjandi þegar þessi borgaralega
skylda að hjálpa öðrum sé orðin að
einhvers konar hetjudáð.
Ég hef reynt að hvetja aðra til
dáða. Þó ég hafi haft tíma og svigrúm
til að fara á staðinn, sem ekki allir

geta, þá geta allir gert eitthvað á sinn
hátt. Fólk upplifir oft vanmátt gagnvart stóru verkefni og að eitt lítið
handtak skipti ekki máli en dæmin
sýna annað. Við getum öll gert eitthvað,“ sagði Þórunn.

Leitum að liðsfélögum
N1 Egilsstöðum óskar eftir kraftmiklu fólki til starfa.
Þjónustustöðin okkar er fjörugur vinnustaður sem
iðar af mannlífi frá morgni til kvölds.
Starfskraftur til framtíðarstarfa
í eldhúsi

Sumarstörf

Þjónustulipurt starfsfólk
í almenna afgreiðslu

Helstu verkefni

Helstu verkefni

• Undirbúningur og matreiðsla rétta
af matseðli

• Almenn afgreiðsla og þjónusta
við viðskiptavini

• Almenn eldhússtörf og þrif

• Önnur tilfallandi verkefni
á stöðinni

• Önnur tilfallandi verkefni

Umsækjendur þurfa að vera liprir í samskiptum og eiga auðvelt með
að vinna í hópi. Reynsla af störfum í verslun og þjónustu er kostur.
Áhugasamir sæki um á www.n1.is – merkt Egilsstaðir.
Nánari upplýsingar veitir Sigrún Hólm Þórleifsdóttir
í síma 4401452 eða sigrunht@n1.is
Við hvetjum bæði kyn til að sækja um
auglýst störf hjá fyrirtækinu.

VR-15-025

elmingur þeirra verkefna
sem eru tilnefnd til Eyrarrósarinnar í ár eru austfirsk
en sex ólík menningarverkefni á
landsbyggðinni sem hafa verið valin
á Eyrarrósarlistann 2017 og eiga þar
með möguleika á að hljóta Eyrarrósina í ár. Ausfirsku verkefnin eru
Eistnaflug í Neskaupstað, List í ljósi
á Seyðisfirði og Rúllandi snjóbolti á
Djúpavogi. Auk þeirra eru Alþýðuhúsið á Siglufirði, , Nes – Listamiðstöð
á Skagaströnd, og Vesturfarasetrið á
Hofsósi tilnefnd. Að þessu sinni bárust alls 37 umsóknir um Eyrarrósina,
hvaðanæva af landinu.
Eyrarrósin er viðurkenning
sem veitt er framúrskarandi menningarverkefni utan höfuðborgarsvæðisins. Hún beinir sjónum
að og hvetur til menningarlegrar
fjölbreytni, nýsköpunar og uppbyggingar á sviði menningar og
lista. Að verðlaununum standa
Byggðastofnun, Flugfélag Íslands
og Listahátíð í Reykjavík. Forsetafrúin Eliza Reid, nýr verndari
Eyrarrósarinnar, mun afhenda
verðlaunin 16. febrúar næstkomandi við athöfn í Verksmiðjunni á
Hjalteyri, sem er handhafi Eyrarrósarinnar frá síðasta ári. Verkefnið
sem hlýtur Eyrarrósina fær tvær
milljónir króna í verðlaun en tvö
önnur verkefni á listanum hljóta
500 þúsund krónur.

Seyðisfjarðarmolinn

B

æjarráð Seyðisfjarðar fór
ásamt forseta bæjarstjórnar í
síðustu viku til höfuðstaðarins
og átti þar marga góða og mikilvæga
fundi, segir í frétt af facebook-síðu
Seyðisfjarðarlistans í vikunni.
Mennta- og menningarmálaráðherra var sóttur heim og rætt við hann
um hið mikla menningarstarf sem hér
fer fram og undirfjármögnun sem það
býr við og hefur gert um langt skeið.
Nýr
samgönguráðherra
fékk
frá okkur gögn um gangnagerð og
ræðuna síendurteknu um mikilvægi
þess að rannsóknir haldi áfram eins
og gert er ráð fyrir í samgönguáætlun
þannig að göngin verði tilbúin til útboðs fyrr en seinna. Þá var ítrekað að á
eftir Dýrafjarðargöngum væru Seyðisfjarðargöng.
Báðir ráðherra sýndu málstað okkar skilning en eins og pólitíkusa er
siður, gáfu engin afgerandi svör en við
fórum bjartsýn af fundunum.
Fundað var með stjórnendum hjá
RARIK varðandi húshitun og mögulegar aðrar lausnir í þeim málum í
kaupstaðnum, en ljóst er að RARIK
sér ekki fyrir sér að fjarvarmaveitan
verði framtíðarlausn. Ekki er komin
nein niðurstaða í þau mál en fullreynt
hefur verið að leita að nothæfu heitu

vatni hér í firðinum.

Góðir fundir vegna ofanf lóðavarna og hættumats
Við áttum mjög upplýsandi fund
með fulltrúum frá Veðurstofu, Ofanflóðasjóði og verkfræðistofum varðandi ofanflóðavarnir í firðinum og
endurskoðað hættumat. Unnið er að
tillögum varðandi varnarvirki gegn
snjóflóðum í norðanverðum firðinum
fyrir ofan byggðina á Bökkunum. Sá
tímarammi sem unninn er með núna
er að viðeigandi frummatsskýrsla
verði tilbúin í lok sumars eða næsta
haust og þá er gert ráð fyrir íbúafundi
til að kynna þessi mál. Einnig voru
ræddar aðgerðir varðandi sunnanverðan fjörðinn en komið hefur í ljós
að þar er mun meira hætta á aurskriðum en áður var talið. Í raun er litið
til að drena Botnana og svo þarf að
byggja varnargarð fyrir ofan byggðina nær alla sunnanverða ásamt fleiri
aðgerðum. Þau varnarvirki sem talað
er um að þurfi að fara í hér í firðinum
fagra eru mjög umfangsmikil og mun
taka langan tíma að koma þeim upp
en íbúar verða að sjálfsögðu upplýstir
um þetta allt eftir því sem vinnunni
vindur fram.
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Umsóknir og nánari
upplýsingar

RAFVIRKI
Eskja hf. óskar eftir að ráða rafvirkja til að sinna
fjölbreyttum og krefjandi störfum í tæknideild í
nýju uppsjávarfrystihúsi félagsins á Eskifirði.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Nánari upplýsingar um
störf má finna á:
www.eskja.is

Umsóknir óskast fylltar
út á:
www.eskja.is

Starfssvið:
 Viðhald, eftirlit og viðgerðir
 Undirbúningur og skipulag viðhaldsverkefna

Umsóknarblöð er að
finna undir flipanum
Fyrirtækið ->
Atvinnuumsókn

 Vinna við fyrirbyggjandi viðhald
 Samstarf við rekstrar- og tæknifólk

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

Allar umsóknir eru

Menntunar og hæfniskröfur:
 Sveinspróf í rafvirkjun eða önnur sambærileg
menntun
 Reynsla af vinnu við PLC–stýringar er mikill kostur

meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál

Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið
tekin
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Blessandi
samfélag með Téo

H

ollenski guðfræðingurinn
og djákninn Téo van der
Weele verður á Egilsstöðum en hann er mörgum Íslendingum
kunnur sem andlegur leiðbeinandi og
fagmaður á sviði sálgæslu eftir áratuga
þjónustu. Hugtökin friður og blessun
koma mikið fyrir í kennslu og sálgæslu
hjá Téo. Þá er um að ræða áhrifaafl
sem vekur kyrrð og öryggi í lífi fólks
og hjálpar þeim sem orðið hafa fyrir
áföllum að fóta sig að nýju í lífinu. Sem
ungur prestur starfaði hann á meðal
flóttafólks í Tælandi þar sem þúsundir
þörfnuðust áfallahjálpar. Þá hóf hann
að þróa aðferð sína sem miðar að því
að almennir sjálfboðaliðar geti lært
að miðla græðandi mætti Guðs inn
í líf annarra. Téo leggur áherslu á að
miðla friði og blessun Guðs í gegnum fyrirbæn. Friður í skilningi Téo
er merkilegt afl sem getur gefið þeim
sem orðið hafa fyrir áföllum færi á að
endurheimta sjálf sig.
Námskeiðið Friður – kraftur til
breytinga verður haldið 11. til 12. feb., í

Egilsstaðakirkju á Egilsstöðum.
Fólki býðst að sækja námskeiðið
í Safnaðarheimili Egilsstaðkirkju,
Hörgsási 4. – kl. 10:00-17:00 laugardaginn 11. febrúar og frá kl. 13.00
sunnudaginn 12. Léttur hádegisverður
á laugardaginn.
Skráning og nánari upplýsingar í s.
863 6866 – hjá Vigfúsi Ingvari en námskeiðsgjald er 3.000 kr.
Opin samvera verður á sama stað
með Téo sunnudagskvöldið 12. febrúar
kl. 20:00.

Kennaranámskeið
fyrir KrakkaRúv

N

úna á laugardag hefjast
kennaranámskeið
fyrir
KrakkaRúv verkefnið sem
kynnt var í síðasta blaði. Áætlað er
að hver grunnskóli sendi kennara á
kynningarnámskeið 11. eða 18. febrúar. Þar fái þeir innsýn í þau tæknilegu atriði sem þarf að ráða yfir til
að leiða krakkana áfram í að vinna

efni fyrir útvarp. Skráning kennara
fer fram hjá okkareigin@gmail.com
en námskeiðið sem krakkarnir koma
á verður haldið 4.-5.mars. Nánari
upplýsingar fást hjá umsjónarmanni
verkefnisins sem styrkt er af Uppbyggingarsjóði Austurlands, Arnaldi
Mána í s. 8228318 eða í netfangið
okkareigin@gmail.com

Bakkfirðingar
vilja austur
S

keggjastaðasókn í Langanesbyggð verður að öllum líkindum lögð undir Hofsprestakall
á Kirkjuþingi síðar í mánuðinum en
Vopnfirðingar hafa fyrir sitt leyti samþykkt breytingarnar sem og Bakkfirðingar. Seint í janúar samþykkti
sóknarfólk í Hofsprestakalli fyrir sitt
leyti tillögu Biskups um breytta skipan
þjónustunnar í prestakallinu. Skeggjastaðasókn sem nú tilheyrir Langanesprestakalli mun því færast og halda

tengslum við Austurland, en sóknin
hefur ávalt tilheyrt Austurlandsprófastsdæmi.
Að lokum fer málið fyrir kirkjuráð
og kirkjuþing í lok mánaðar með
mögulega áorðnum breytingum.
Á biskupafundi var samþykkt að gefa
safnaðarfundum viðkomandi sókna
og héraðsfundi kost á að veita umsögn
um tillögur um breytingar á skipan
sókna og prestakalla. Umsögn Vopnfirðinga var send biskupafundi, sem

Skeggjastaðir

býr málið til kirkjuþings. Sóknirnar
eiga síðan að velja sér prest í kosningu og lagði biskup til að prestssetur Hofsprestakalls verði eftirleiðis í
þéttbýli Vopnafjarðar í stað núverandi
prestssetursjarðar á Hofi. Núverandi
sóknarprestur Hofsprestakalls býr í
embættisbústað á Vopnafirði sem er
í eigu kirkjumálasjóðs. Viðtakandi
sóknarprestur Hofsprestakalls muni
hafa val um að búa þar áfram.

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
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GLÆSILEGaR DaNSKaR

INNRéTTINGaR
Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

fjÖLBREyTT úRVaL af HuRðuM, fRaMHLIðuM, KLÆðNINGuM OG EININGuM,
GEfa þéR ENDaLauSa MÖGuLEIKa Á að SETja SaMaN þITT EIGIð RýMI.

Baðherbergi

Góðar hirslur

Innbyggðar uppþvottavélar

Pottaskápar

Allar útfærslur

HREINT OG KLÁRT

Fataskápar

Sérsmíði

VIð HÖNNuM OG TEIKNuM fyRIR þIG

Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu,
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum,
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

Þvottahús

Úrvalið er hjá okkur

þITT ER VaLIð

Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum,
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • Mán. - föst. kl. 09-18 • Laugardaga kl. 11-15

friform.is
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LungAskólinn lengist
L
ungA skólinn á Seyðisfirði
sem opnaður var formlega
árið 2014 hefur nú ákveðið
að bjóða uppá nýja námsleið sem
nefnist ‘175’, og vísar til þess að önnin er 175 daga löng. Nýja námsleiðin
verður starfrækt samhliða núverandi
námsleið sem stendur yfir í 84 daga
í senn.
„Þessir 175 dagar er samansett
rými í tíma þar sem við förum í
gegnum fjölbreyttar vinnustofur sem
leiddar eru áfram af samtímalistamönnum, sýningum, vettvangsferðum, gagnrýni, íhlutun og samræðum
svo fátt eitt sé nefnt,“ segir Jónatan
Spejlborg skólastjóri en það verður
að hans sögn spennandi verkefni
að breikka úrval námsbrauta með
þessum hætti. 25 vikna námsleiðin
‘175’ er nýjasta útfærslan á heildaráætlun og tilraunum í LungA skólanum. Þessi námsleið er ætluð eldri
nemendum úr ‘84’ prógraminu sem
og til að laða að starfandi listamenn.
Námsleiðin verður í boði einu sinni á
ári, hefst að hausti er yfir veturinn og
lýkur snemma vors.
„Við gerum ráð fyrir því frá byrjun hafi að þeir listamenn sem taka
þátt tamið sér ákveðin vinnubrögð.
Á þeim tímapunkti grípum við aðeins inní, hreyfum við, mögnum upp
og byggjum undir leiðir þeirra til að
hugsa og framkvæma,“ segir Jónat-

an en vinnan er vinnustofutengd og
ætluð átta nemendum í senn. „Þeir
fá tíma og rými til að þróa eigin
listsköpun umkringdir leiðbeinendum skólans og jafningjum úr
listaheiminum en þess utan verður
pláss og stuðningur fyrir nemendur
til að skipuleggja sinn eigin tíma og
vinnu, bæði í hópi og hver fyrir sig.
Við munum bjóða vinnustofu-leiðbeinendum að búa og starfa samhliða nemendum. Þeir ásamt okkur
munu ýta undir og örva metnaðinn
sem nemendur búa yfir,” segir Jónatan. Námsleiðin verður í boði frá 1.
október 2017 og stendur yfir til og
með 24. mars 2018.

Einfalt og hollt
heilhveitibrauð
Uppskrift:
8 dl KORNAX heilhveiti
3 dl kókosmjöl
6 tsk lyftiduft
1 tsk salt
6 -7 dl ab-mjólk

Aðferð:
1. Hitið ofninn í 180°C.
2. Blandið þurrefnum saman í stóra skál.
3. Hellið ab-mjólkinni út í og hnoðið.
(Ef notuð er hrærivél með hnoðara,
gætið þess að hræra ekki of lengi).
4. Setjið deigið í formkökuform og
bakið í ca. 50-60 mínútur.

Salka Guðmundsdóttir
mynd visir.is

Skrifandi fólk athugi:
Leikskáldahelgi

O

kkar eigin ritsmiðjur blása
til leikskáldahelgar í samstarfi við Menningarmiðstöð
Fljótsdalshéraðs og Borgarleikhúsið
helgina 25-26.febrúar. Það er Salka
Guðmundsdóttir starfandi hússkáld
Borgarleikhússins sem kemur austur, fer yfir leikritunarskrif og miðlar
af sinni reynslu bæði í tilviki verka
fyrir svið og útvarp. Salka er þýðandi
og leikskáld og stundaði nám í Wales.
Meðal verka Sölku eru Súldasker,
Hættuför í Huliðsdal og Old Bessastaðir. Salka hefur meðal annars þýtt
Emmu eftir Jane Austen og Hver er

Arndís Þorvaldsdóttir skrifar:

Vísnaþáttur
Heilir og sælir lesendur góðir!
Heimurinn hefur svo sannarlega
skroppið saman. Á öldum ljósvakans barst mér beiðni um vísnaþátt og hér sit ég sunnan Píreniafjalla
og pikka á tölvuna. Engin bókakver
eru við hendina en treyst á minnið
og stuðst við netið.
Þorri er nú genginn í garð og
veraldlegur kveðskapur í hávegum
hafður. Húsfreyjur hafa gert vel við
bændur sína og enn hefur sannast,
rússneska máltækið, að konulaus
karl sé álíka á vegi staddur og Rússi
sem vaknar upp án loðhúfu um hávetur. Kannske var skáldinu Steini
Steinars hugsað til þessa máltækis
þegar hann kvað:
Kvenmannslaus í kulda og trekki
kúri ég volandi,
þetta er ekki, ekki, ekki,
ekki þolandi.
Það styrkir kenninguna að vísukorn
þetta er gjarnan sungið við tilfinningaþrungið rússneskt þjóðlag.
Leitin að réttu konunni hefur
reynst mörgum manninum torveld
eins og kemur fram í gamallri vísu
eftir Jónas Illugason.
Styðst ég fram á stafinn minn
stormar lífsins hvína,
ég er að leita en ekki finn
efni í konu mína.
Og Bólu-Hjálmar hafði þetta að segja:
Dreg ég út á djúpið þitt
því dætur áttu og sonu,
gamli heimur, greyið mitt,
- gefðu mér nú konu.
Sú var tíðin að hjónaband þótti eftirsóknarvert og sjálfsagt hlutskipti
kvenna. Ekki verður þó sagt að það
hafi alltaf verið ávísun á auðvelt eða
þægilegt líf. Kristján Jónsson ( Fjallaskáldið?) kveður til ungrar stúlku:

- Trefjaríkt, fyrir heilsuna -

hræddur við Virginíu Woolf? sem sýnt
var í Borgarleikhúsinu í fyrra. Markmið Okkar eigin ritsmiðja er að efla
nýsköpun og fjölbreytni í íslenskri
leikritun og auka vægi leikritunar
í austfirsku samfélagi. Þær eru öllu
áhugafólki opnar en vinnuhelgin fer
fram í Sláturhúsinu á Héraði og stendur yfir frá 10-17 báða dagana. Skráning fer fram í netfanginu okkareigin@
gmail.com og síma 8228318. Staðfestingar- og fæðisgjald er 2500 kr. og
skal greitt fyrir 24.febrúar. Námskeiðið
er frítt og styrkt af Uppbyggingarsjóði
Austurlands.

Lát sem fljótast lyndisgljúp
lífsins straum þig bera,
ofan í það undradjúp
eiginkona að vera.

Og hvað var það nú helst sem karlarnir heilluðust af.Um það má fræðast í þessum gamla húsgangi:
Þrír eru hlutir það ég veit
sem þýða gleðja rekka,
konan heit og kakan feit
og kaldar áfir að drekka
Svo var nú stundum glingrað utan
öryggis og hlýju hjónabandsins og
lítt hugsað um afleiðingarnar:
Margur er kátur maðurinn
og meyjan hneygð fyrir gaman,
svo kemur helvítis heimurinn
og hneykslast á öllu saman.
Ólína Jónasdóttir var lipur og
skemmtilegur hagyrðingur. Hennar
hlutskipti var að dvelja langtímum
saman á sjúkraskýlinu á Sauðárkróki.
Einhverju sinni þegar kunningi
hennar var í heimsókn varð henni
litið út um glugga á herberginu og
sá þá þrjár litlar telpur leiðast eftir
götunni. Í humátt á eftir komu þrír
drengir. Þá varð til þessi vísa:
Misjafnlega tíminn timbrar
og teygir þessi jarðarpeð.
Líttu á þessar litlu gimbrar
og lambhrútana skokka með.
Ólína gerði ekki víðreist um ævina. Hafði þó mikinn áhuga á landi
og þjóð, hlustaði á útvarpið og las
mikið. Vísa hennar hér að neðan
ber með sér að þrátt fyrir veikindin
héldu huganum engin bönd.
Ég er komin upp á það
allra þakka verðast.
Að sitja kyrr á sama stað
en samt að vera að ferðast.
Kæru lesendur! meira verður ekki
kveðið að sinni. Þar sem ég bý við
bókaskort og á von á að gera fleiri
vísnaþætti þætti mér akkur í að fá
frá ykkur vísur. Ég tala nú ekki um ef
þær eru nýjar af nálinni. Netfangið
mitt er: dm1124@simnet.is
Skrifað í Dona Peba 2. febr. 2017

9. febrúar 2017

15

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

9. febrúar 2017

2017

3. tölublað, xx. árgangur

Menntaverðlaun atvinnulífsins

MENNTAFYRIRTÆKI
ÁRSINS

Hvað er eftir?

Það stefnir allt í að Bakkafjörður
verði eyðiþorp innan skamms og ég
vona svo sannarlega að ekki fari fyrir Bakkafirði eins og fór fyrir Skálum
forðum daga. Fyrst fór kvótinn, pósthúsið, svo fiskverkuninn með tilheyrandi atvinnumöguleikum og nú síðast matvöruverslunin. Nú á að halda
áfram að minnka þjónustu á svæðinu.
Sveitastjórnin hefur ákveðið að í vor
eigi að loka skólanum á Bakkafirði
og senda öll börn til náms yfir heiði.
Í ofanálag á líka að loka kirkjustaðnum á Skeggjastöðum, elsta nústandandi kirkjustað á öllu Austurlandi, svo
enginn sitjandi prestur verði á staðnum. Fólk þarf því að sækja sína kirkjuþjónustu á Þórshöfn eða Vopnafjörð,
líkt og alla aðra þjónustu og nauðsynjar. Þá er ónefnt sálgæslu og félagslegt
hlutverk Skeggjastaða og prests, sem
verður sannarlega eftirsjá af.
Hvað er eftir? Ekkert nema þá
húsin og fólkið. Er ekki verið að neyða
fram fólksflótta, koma gersamlega í
veg fyrir alla uppbyggingu og brjóta
mannréttindi þessa fólks með þessu
afskiptaleysi? Ef ekkert er gert og hlutir halda afram að þróast mun þorpið
deyja. Það er ólíðandi að byggðir lognist út af vegna ómöguleika, það er ekki
það að fólk hafi ekki áhuga á að búa
þar, vera þar og vinna þar. Tækifærin eru bara engin, framtíðin svört og
ástandið grátlegt. Hvergi annars staðar
á landinu er jafn há prósenta eyðibýla
og tómra húsa og í Langanesbyggð.
Í æsku horfði ég yfir flóann og sá
fyrir mér hvernig tíminn og náttúran
væri að taka yfir þorpið á Skálum og
fannst það draugaleg tilhugsun. Heilt
þorp, tómt og án fólks! Nú virðast
bernskuslóðir mínar stefna hraðbyrðis á sömu grátlegu örlög. Ljóðlínurnar
"nú á ég hvergi heima" hafa aldrei hitt
jafn beint í hjartastað eða vakið með
mér jafn mikla sorg og nú. Það sorglegasta er að það er hægt að sporna við
þessu og grípa inn í og hindra þessar
áætluðu lokanir í vor með réttum aðgerðum og uppbyggingu, en tíminn er
núna strax eða aldrei ef Bakkafjörður
á að lifa af.

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver Fjarðaáls við
Reyðarfjörð er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Öryggi er í fyrirrúmi og mikið er lagt upp úr góðum
aðbúnaði starfsmanna, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Spennandi sumarstörf
hjá traustu fyrirtæki
Alcoa Fjarðaál leitar að góðu fólki til sumarafleysinga í álverinu við Reyðarfjörð.
Um er að ræða framleiðslustörf á þrískiptum átta tíma vöktum í kerskála, skautsmiðju og steypuskála Fjarðaáls. Sumarstarfsmenn þurfa að geta unnið samfellt í að minnsta kosti tvo og hálfan
mánuð. Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri, hafa gild ökuréttindi og hreint sakavottorð.

Teresa Dröfn Njarðvík,
brottfluttur Bakkfirðingur.

Leiktæki
Fallvarnir
Leikföng
Húsgögn
Föndurvörur
ofl.

•
•
•
•

Almennar hæfniskröfur
Sterk öryggisvitund og árvekni.
Dugnaður og vilji til að takast á við krefjandi verkefni.
Heiðarleiki og stundvísi.
Lipurð í samskiptum og vilji til að vinna í hóp.

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum
20. febrúar. Áhugasamir eru hvattir til að sækja
um sem fyrst. Umsóknir eru trúnaðarmál og er
þeim öllum svarað.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin. Frekari upplýsingar veitir
Valgerður Vilhelmsdóttir, valgerdur.vilhelmsdottir@alcoa.com eða í síma 470 7700.
Skriflegum umsóknum skal skilað á www.alcoa.is.

Sími 587-8700
www.krumma.is

