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Ferðaþjónusta á
tímamótum

Dönsum

Þ

að vorar senn og birtir með
hverjum degi. Jafndægur að vori
liðin og upprisuhátíð nálgast
með öllum sínum kynjum. Nemendur á öllum sviðum uppskera, íþróttafólk færist nær takmarki sínu, dansarar
draumum. Við búum í fögru landi og
fjölbreyttu og ferðamenn flykkjast til

landsins sem aldrei fyrr að njóta náttúru og mannlífs. Hingað til lands flyst
mannauður úr fjarlægum heimshornum
til að auðga menningu okkar og listalíf.
Á meðan Leikfélag Menntaskólans sýnir velheppnaða sýningu á Ronju Ræningjadóttur í Frystiklefa Sláturhússins á
Egilsstöðum æfir seyðfirski dansarinn

Alyona Perepelytsia fyrir danssýningu
sína á efri hæðinni. Þó það taki lengri
tíma að byggja upp malarveg á Austurlandi heldur en það tekur að fara tvær
ef ekki þrjár kollsteypur og reisa hótel
í leiðinni í Reykjavík, þá látum við ekki
deigan síga. Við höldum áfram. Látum
okkur dreyma. Og dönsum.
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Skapandi
samfélag

Bogfimin
blómstrar

UNGT

6. tölublað, 6. árgangur

STARTARAR OG
ALTERNATORAR
Frí heimsending um allt land

Sími: 461 1092 • asco@asco.is

þvottavélar

ÁSCO
m
Við selju

eingöngu

mótor
lausum
með kola10 ára ábyrgð
með

TM

.900,Verð: 79

TM

8 kg 1400 Sn.
Eco Bubble
AddWash
WW80K5400UW
Eco Bubble
AddWash, Smart
Check, Tekur 8 kg,
1400 sn/mín,
Afgangsraki 44%,
Kollaus mótor,
10 ára ábyrgð á
mótor.

AddWash
nýr vefur
Netverslun

.900,Verð: 89

TM

8 kg 1600 Sn.
Eco Bubble
WW80J6600AW
Eco Bubble, smart
Check, Tekur 8 kg,
1600 sn/mín,
Afgangsraki 43%,
Kollaus mótor,
10 ára ábyrgð á
mótor.

.900,Verð: 69

7 kg 1400 Sn.
Eco Bubble
AddWash
WW70K5400UW

Eco Bubble , AddWash,
Smart Check, Tekur 7
kg, 1400 sn/mín,
Afgangsraki 44%,
Kollaus mótor,
10 ára ábyrgð á mótor.
TM

AddWash

HVAÐ ER
ECO BUBBLE?

Leysir upp þvottaduft
undir þrýstingi og
myndar kvoðu,
svo duftið leysist upp
á um það bil 15 mín,
í stað 30-40 ella.

Umboðsmenn um allt land
EgiLSBrAUT 6 · nESKAUpSSTAð · Sími 477 1900

miðvAngi 13 · EgiLSSTöðUm · Sími 471 2038
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Tvö gull og brons á Íslandsmótinu

F

rábær árangur allra þriggja
keppendanna frá Skaust, bogfimideild Skotfélags Austfjarða,
á Íslandsmótinu í bogfimi sem fram
fór síðustu helgi vakti verðskuldaða
athygli. Öll kræktu þau sér í verðlaunapeninga og yngsti keppandinn,
Þorsteinn Ivan Bjarkason sló Íslandsmetið í sínum flokki með gífurlegum mun ásamt því að ná Íslandsmeistaratitlinum í sveigboga karla
undir 15 ára frábærri frammistöðu
á föstudeginum en Guðný Gréta
Eyþórsdóttir frá Fossá í Berufirði
varð Íslandsmeistari í opnum flokki
sveigboga kvenna og þurfti bráðabana til að skera úr um úrslitin þar.
Haraldur Gústafsson, aðalþjálfari
bogfimideildarinnar var að vonum ánægður með vel heppnaðan
„víking“ Austfirðinganna til höfuðborgarinnar, skemmtilega ferð
með frábæru fólki og ekki skemmdi
það fyrir að koma heim með bronsið
úr keppni í mjög sterkum og krefjandi
opnum flokki sveigboga karla.

Bogfimideildin kornung

Það eru um fjögur ár síðan varð til
og fyrsta námskeiðið var haldið en
í dag á félagið þó nokkurn búnað og
býr við góða æfingaaðstöðu í fjölnotahúsi Fellabæjar. „Það er virkilega flott
að vera með eina alhörðustu konuna
í þessum bransa hérna hjá okkur og
svona efnilegan ungling í teyminu,“
segir Haraldur en Þorsteinn bætti Íslandsmetið í sínum flokki um heil 30
stig, og skoraði 572 stig af 600 mögulegum með 60 örvum af 12m færi. Það
þýðir raunar að hann hafi hitt í tíuna
hlutfallslega í yfir helmingi skota og

Haraldur er
aðalþjálfari
SKAUST

Þorsteinn, Haraldur, Jón Gunnarsson
og Guðný Gréta æfa þrisvar í viku

Þorsteinn setti glæsilegt Íslandsmet

fengið níu stig að meðaltali í hinum
helmingi skotanna. Sannarlega glæsilegur árangur og til gamans má geta
að í eldri flokkunum hafa menn ekki
verið að skora svo mörg stig til að
landa sínum Íslandsmeistaratitlum!

Æfa þrisvar í viku

Haraldur er sá eini í teyminu sem hefur aflað sér réttinda til að kenna bogfimina en það var fyrir tilstuðlan hans
sem fyrsta námskeiðið var haldið, vorið
2013. Hann og Jón Gunnarsson frá Hofi
í Fellum hafa stundað sportið síðan þá
en á síðustu árum hefur Guðný Gréta
lagt nokkuð á sig við að koma alla leið
úr Berufirðinum á æfingar. Námskeið
hafa verið haldin nokkrum sinnum

og segir Haraldur að það sé álíka hlutfall hér eystra eins og annarsstaðar af
krökkum sem halda áfram að máta
sig við sportið eftir byrjendanámskeið.
„Bogfimi krefst auðvitað nákvæmni og
mikillar einbeitningar og ákveðni, en
það er ekki fyrir alla að fara í gegnum
endurtekninguna sem æfingarnar fela
í sér. Við erum ekki beint að flippa,
skjóta með bundið fyrir augun eða
fyrir aftan bak, heldur snýst þetta um
að fullkomna nauðsynlega tækni. Fjölbreytnin felst aftur á móti í að reyna sig
við mismunandi tegundir af bogum

og fjarlægðum, æfa úti og inni, og svo
framvegis. En þetta er einstaklingsíþrótt þannig og í litlu félagi er maður
að keppa við eigin metnað,“ bætir Haraldur við og leggur áherslu á að í því
tilliti henti bogfimi öllum aldurshópum
og báðum kynjum.

Vaxandi vinsældir

Bogfimi hefur notið ört vaxandi vinsælda undanfarin ár, meðal annars
vegna vinsælla kvikmynda og sjónvarpsþátta þar sem bogfimi kemur
fyrir en einnig vegna þeirra eiginleika

sem hún styrkir. Nákvæmni, einbeitingu og ákveðni. Að sögn Haraldar eru nokkrar mismunandi tegundir
af bogum sem keppt er á og hafa þeir
mismunandi eiginleika sem gaman sé
að prufa sig áfram með. Algengastur í
keppni er sveigbogi, stundum kallaður Ólympískur bogi, (e. recurve bow),
svo trissubogi (e. compound bow) og
langbogi. Fleiri tegundir eru til svo
sem lásbogi, hestabogi, mongólskur
bogi og fleiri en bogfimideild Skaust
kynnir þá þrjá algengustu á námskeiðum sínum.

Sköpunarmiðstöðin er samfélag
Á

síðasta ári stækkaði listamannadvalar-hlutinn
hjá
okkur um rúmlega helming
en það þýðir að við erum með sjö
manns á hverjum tíma í stað þriggja
áður,“ segir Una Sigurðardóttir en
hún er ein þremenninganna sem eru
í forsvari fyrir Sköpunarmiðstöðina
á Stöðvarfirði. Ásamt henni eru það
Rosa Valtingojer og Vincent Wood
sem eru í forsvari fyrir þetta listamannarekna samvinnufélag sem tók
yfir rekstur gamla frystihússins á
staðnum. Allt frá stofnun hennar árið
2011 hefur starfsemin vaxið ár frá ári
og lauk standsetningu 90 fm2 vinnustofu á síðasta ári auk þess sem vinna
stendur yfir á fullu við að klára stærsta
verkefnið sem ráðist hefur verið í til
þessa innan veggja hennar, en það

Katrín I. Jónsdóttir Hjördísardóttir þar
sem hún sýnir hinu listafólkinu í dvölinni
verk sem hún hefur unnið að undafarið.

Una Sigurðardóttir frá Sköpunarmiðstöðinni, Páll Björgvin Guðmundsson bæjarstjóri,
Rósa Valtingojer frá Sköpunarmiðstöðinni og Dýrunn Pála Skaftadóttir formaður
menningar- og safnanefndar skrifa undir samninga

er fullbúið analog hljóðver sem ber
heitið Stúdíó Síló. Einnig er nýbúið að
klára keramikverkstæði sem er strax

Flott Föt Fyrir
Flottar konur

Sjáðu úrvalið á
Holtasmári 1, Kópavogur / Sími: 571 5464

tiskuhus.is

farið að nota og eykur það enn á fjölbreytnina í miðstöðinni.
Í miðstöðinni eru einnig sjálfboðaliðar og starfsnemi í starfsþjálfun á
staðnum. Einn starfsnemi kemur í
einu og dvelur þá í 6 mánuði í senn.
Þessi dvöl er mjög eftirsótt og er þá
gerður samningur við háskóla starfsnemanna og þeir koma þá gjarnan rétt
fyrir útskrift eða rétt eftir útskrift. Nisa
Sayan er núverandi starfsnemi hjá
miðstöðinni og er frá Tyrklandi.
Peter Cooper, ævintýramaður sér
um trésmíðaverkstæði Sköpunarmiðstöðvarinnar er 69 ára gamall Ástrali
sem hefur flakkað um heiminn, en
hefur dvalið síðan í ágúst í því einstæða samfélagi sem hann heillaðist
af á Stöðvarfirði. Annar sjálfboðaliði, Jonathan Hafner, frá Þýskalandi
dvelur þar einnig og starfar að uppbyggingu miðstöðvarinnar.
Í miðstöðinni er listamannadvalarprógram þar sem einstaklingar dvelja
að jafnaði einn mánuð í einu. Listafólkið kemur héðan og þaðan, en nú
í marsmánuði dvelja í miðstöðinni
ein íslensk listakona, 3 Þjóðverjar og
3 Englendingar. Þetta er listafólk af
ýmsum toga, gjörningalistamenn,
leikkona, myndlistamaður, listakona

Vincent Wood og Una Sigurðardóttir standa að
rekstri miðstöðvarinnar ásamt Rosu Valtingojer.

sem vinnur verk úr þara og danshöfundur. Þau eru á öllum aldri, sú yngsta
er 25 ára og sú elsta kominn yfir sextugt. Þetta er því mjög fjölbreyttur
og skemmtilegur hópur. Sem dæmi
um verk sem verið er að vinna er að
þýskt vinapar er að setja saman myndbandsinnsetningu.
Fjarðabyggð hefur stutt við starf
Sköpunarmiðstöðvarinnar og nýlega
var skrifað undir samning vegna þess.
Á síðustu árum hefur sveitarfélagið

styrkt starfsemina sem nemur álögðum fasteignagjöldum vegna húsnæðisins að Bankastræti 1 og hefur það
verið um 2 milljónir króna. Samningurinn hljóðaði upp á beinan styrk
upp á 2 milljónir til viðbótar.
Til þess að fylgjast með starfi Sköpunarmiðstöðvarinnar er bent á heimasíðuna inhere.is
Einn stærsti viðburður á vegum
miðstöðvarinnar er Pólar-hátíðin sem
fer fram í júlí í sumar.

TRANSIT

2.550.000 KR. MEÐ VSK
FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR

FORD TRANSIT CUSTOM

3.016.000

KR.
ÁN VSK

FORD TRANSIT VAN
FRÁ

2.056.000

KR.
ÁN VSK

FRÁ

FRÁ

FORD TRANSIT CONNECT

3.740.000 KR. MEÐ VSK
FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR

# VINSÆLASTIR

Transit eigendur hafa í áratugi sett traust sitt á styrk, virkni og áreiðanleika Ford sendibíla.
Þeir hafa fengið fjölda verðlauna enda vinnuþjarkar, sparneytnir og þekktir fyrir lága
bilanatíðni. Í fyrra var Ford Transit mest seldi sendibíll í heimi.

3.866.000

KR.
ÁN VSK

4.795.000 KR. MEÐ VSK
FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR
FÁANLEGUR MEÐ FJÓRHJÓLADRIFI

BÍLAR

TIL AF

Transit er ríkulega búinn m.a. með Bluetooth, olíumiðstöð með tímastillingu (alltaf heitir á
morgnana), spólvörn, brekkubremsu og aksturstölvu.

HEND

INGA

R STR
AX!

Brimborg leggur mikla áherslu á framúrskarandi þjónustu við Transit eigendur enda leggja
þeir traust sitt á sendibíla frá Ford.

Ford er frábær!
Komdu í Brimborg og tryggðu þér Transit sendibíl á enn betra verði!

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Ford_Transit_sendibílalína_Enn_betra_verð_5x38_20170316.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

17/03/2017 13:51
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leiðari

Að kunna að
skammast sín
Þ

að er sjónarspilið víða og óréttur, yfirgangur og hroki allstaðar
upp vaðandi,“ sagði við mig kona, komin til ára sinna og hafði
verið að fylgjast með fréttum. Hér á landi er blásið í herlúðra af
öllum sortum þessa dagana og nánast að manni þyki að það séu allir
að verða heyrnarlausir; jafnt þeir hinir sem
hrópa hægri og vinstri og snúsnúsnú, eins og
skáldið sagði. Það eru fjáraflamenn sem segja
það séu ekki til peningar, velferðarráðunautar sem engri ráða velferðinni og bölsýnismennirnir sem allt sjá sem fyrr á leið til andskotans. Og við hin.
Oft er þá stutt í „ó nema ég“ – viðkvæðið
þegar þetta er uppi og hugumprúðir riddarar réttlætis ríða inn á völlinn. Ég ætla ekki að
gerast einn af þeim; skammast eða hreykja
mér og ekki veit ég hvernig það verður nógsamlega fast lamið í borðið til að nokkur
hlutur í þessari hagsældar paradís sem við nú lifum að blómstrar, hreyfist til betri vegar; við lifum tíma sem Birtingur hefði stoltur kallað besta
heim allra heima og þó höfum við að okkar eigin mati aldrei séð íslenskt
samfélag jafn tætt, jafn einhliða, jafn nærri hengifluginu, jafn fjarri
draumsýninni um að vera velferðarsamfélag sem stenst samanburð við
hinar norrænu þjóðir. En við erum bæði í senn, barómet og skopparakringlur á internetinu sem tætumst í dægurþrasi síþreyttra fjölmiðla og
svo erum við líka bara manneskjur sem erum furðufegin því að losna úr
hringiðu argaþrassins þegar það hendir; og hverju sinni sem við reynum
að átta okkur á hvað hafi gerst á meðan við vorum „handan heimsins“ þá
færumst við nær skilningi á því að það bara gerist varla að maður missi
af nokkru sem skiptir máli.
Veröldin siglir öruggum kúrs einhverja leið sem fyrir löngu hefur
verið mörkuð; þó okkur takist að hnika einu eða öðru um millimetra þá
er næsta ljóst að mannskepnan er og verður sinn þræll, kúgari og böðull,
sinn drottnari og versti óvinur. Eða svo segja bölsýnismennirnir.
Já svo sannarlega lifum við á öld einstaklingsfrelsisins og hinna
óvæntu umsnúninga; menn þykjast geta talað eitt í dag og annað svo
algjörlega öndvert á morgun og verið í senn málpípur samkenndar,
miskunnsemi og óhefts kapítalisma. Sumir vara sig á að skreyta sig of
mörgum fjöðrum og setja um leið vara á eitt og annað, endrum og eins,
en það vantar þó ekki að alheimsfrelsararnir séu á hverju strái, nóg er
framboðið og lítið hald í því í nokkurri rökræðu að benda mönnum á
hverju þeir héldu fram í hentistefnu sinni fyrir ári. Skeleggur krítíker,
fordómalaus andans maður og þungbúinn, steig fram á sjónarsviðið á
dögunum og hóf spámannlega tölu á opinberum vettvangi hvar því var
lýst að hér hýrðist í landinu ömurlegasta þjóð í heimi sem hefði kosið yfir sig verstu ríkisstjórn allra tíma. Nú ætti að taka sig til og fara
skammast sín. Einhverjum dögum áður hafði snyrtilegur og blíðlyndur
fréttaþulur tekið feita konu í kennslustund um fordóma fyrir að vera
með fordóma í kjölfar ráðstefnu um jaðarsetningu fólks sem verður fyrir fordómum – og varð af því mikill stormur í tebolla hinna rörsýnu
miðla. Hinn knái nútími var búinn að snúa heila gillinu upp í grín á
auglýsingastofu við Tjarnargötuna eins og hendi væri veifað og allt fallið um sjálft sig; fordómarnir, dómharkan, heimskan og þvermóðskan,
rétthugsunin og rangfærslurnar – já til þess eins að rísa tvíeflt að morgni
með einhverjum nýjum formerkjum, í glænýrri peysu.
Það vekur mann til umhugsunar þegar einstaklingar með greitt aðgengi að almannarými í gegnum fjölmiðla taka djúpt í árinni og fara
segja fólki að skammast sín. Það er gott að viðhlæjendur þóttust geta
tekið undir en komist undan, eins og krítíkerarnir sjálfir en það sem
skortir augljóslega er samkennd. Því um það snýst það að iðrast – eða
skammast sín eins og fólk kallar það – það er að endurmeta afstöðu
sína og breyta í samhengi við það. Að iðrast er að átta sig á því að mann
skortir samkennd og að maður verður að vera tilbúinn til að setja sig í
spor annarra til að endurmeta gjörðir sínar út frá víðara mengi hagsmuna.
Ég hef trú á mannskepnunni; og þá svo mikla að það er ástæða fyrir
því að siðaprédikanir, hvort sem þær eru af pólítískum, félagslegum eða
trúarlegum toga, ganga ekki í fólk nú til dags. Ekki á þeim forsendum að
maður skammist sín til að bæta líðan Guðs eða annarra með því. Fátækt
batnar ekki af því. Ríkisstjórnin víkur ekki. Guð verður ekki glaðari. En
við getum iðrast með sálarheill okkar sjálfra að leiðarljósi, til að horfast
í augu við okkur sjálf, breytni okkar og breyskleika, með það að markmiði að fyrirgefa okkur sjálfum. Þannig getum við heil tekist á við að
breyta því sem við viljum breyta.
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77 milljónir
í framkvæmdir
á ferðamannastöðum
A

ustfirsk verkefni hlutu alls um
77 milljónir króna úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða í síðustu viku. Alls var úthlutað
610 milljónum til verkefna víðs vegar
um landið. Styrkflokkarnir eru þrír,
til ríkisstofnana, til sveitarfélaga og til
einkaaðila en hæsti styrkurinn í flokki
einkaaðila á landsvísu, tæpar 5,9 milljónir, fer til Highland Hostel ehf., sem
rekur ferðaþjónustu að Laugarfelli á
Fljótsdalsheiði. Styrkurinn er ætlaður
til að þétta stikur og gera göngubrýr á
leiðinni meðfram Jökulsá í Fljótsdal,
svokallaðri Fossagöngu. Fossahringurinn vex að vinsældum, en mýrlendi og
þoka valda göngufólki helst vandræðum og viðkvæmur votlendisgróður er
byrjaður að skemmast. Verkefnið er
gott náttúruverndar- og öryggisverkefni að mati dómnefndarinnar.
Bátahöfnin við Hafnarhólma.
Hæsta einstaka styrkinn fyrir austan
fær Borgarfjarðarhreppur til að byggja
þjónustuhús við Hafnarhólma en
hönnunarsamkeppni um það var
haldin fyrir tveimur árum. Svæðið er
vinsæll áfangastaður en viðkvæmt og
húsið mikil bót vegna ágangs gesta.
Salerni og sturtuaðstaða opin almenningi verða í húsinu og á þaki þess verður útsýnispallur en mikið fuglalíf er á
svæðinu. Þetta er innviðauppbygging
til að bæta aðstöðu til fuglaskoðunar
þar sem lögð er áhersla á aðgengi fyrir
alla. Það mun bæta öryggi þeirra sem

hafa gengið um bratta hamrana í hólminum til þess að skoða lunda og komu
20 milljónir í það verkefni eitt og sér.

Sautján milljónir í Hengifoss

Seyðisfjarðarkaupstaður fær 15 milljónir til að byggja upp áningarstað við
Neðri-Staf á Fjarðarheiði og Fljótsdalshreppur fær alls tæpar 17 milljónir í lagfæringu stígarins upp að
Hengifossi og fullnaðarhönnun aðstöðuhúss. Verkefni sem mun bæta
öryggi ferðamanna og vernda gróður
sem víða er farin að láta á sjá vegna
átroðnings en hluti styrkfjárins er
ætlaður fullnaðarhönnun verðlaunatillögu í nýafstaðinni samkeppni.
„Álag á umhverfi og náttúru við
Hengifoss eykst með hverju árinu.
Verkefnið er mikilvægt skref í að ná
sjálfbærum tökum á ferðamennsku á
einum helsta ferðamannastað Austurlands.“
Einnig fékk Fljótsdalshérað tæpar
þrjár milljónir í Rjúkanda. Styrk til
að lagfæra göngustíg, setja upp skilti,
gera útsýnispall og áningarstað. Rjúkandi í Jökuldal er nú þegar orðinn
vinsæll áningarstaður ferðamanna
og þarf að efla öryggi ferðamanna og
tryggja náttúruvernd.
Fuglastígar á Norðausturlandi er
hluti af norrænu samstarfi um hönnun
innviða og hlaut tæpar fimm milljónir til að hanna fuglaskoðunarskýli og
skjól á sex stöðum á Fuglastíg Norð-

austurlands. Úthlutunarnefnd sagði
verkefnið sérstaklega vel undirbúið og
tengdist náttúruvernd og öryggismálum en sé einnig mikilvægt fyrir framtíðar innviðauppbygginu á svæði sem
setið hefur eftir í ferðamennsku.

Tvö verkefni í Fjarðabyggð en
ekkert í Helgustaðanámur

Sómastaðir við Reyðarfjörð á vegum
Þjóðminjasafns Íslands - frágangur
þjónustuhúsa og bílastæða – hlaut
styrk til frágangs á nánasta umhverfi
þjónustuhúsa, stígagerð og frágangs
bílastæða upp á kr. 7.667.000 og
Fjarðabyggð fékk styrk til lagfæringar á göngustíg um Geithúsagil, kr.
2.000.000. M.a. til að endurnýja öryggisgirðingu og skilti.

Tvö minni viðhaldsverkefni

Lágmarks viðhald svæðis og afmörkun hættulegra staða í Fossárvík í
Berufirði, á vegum Öldu Jónsdóttur
í Fossárdal, hlaut kr. 1,75 millj úr
framkvæmdasjóðnum en verkefnið
er mikilvægt vegna náttúruverndar
og öryggismála á fjölsóttum ferðamannastað við hringveginn. Einnig
hlaut ferðamálahópur Borgarfjarðar
eystri 800.000,kr - styrk til að lagfæra
gönguleiðina fyfir í Brúnavík þar sem
hentistígar hafa myndast, koma upp
göngubrú í Brúnavík og setja upp
upplýsingaskilti við upphaf leiðar sem
hvetur gesti til góðrar umgengni.

Ljóðasamkeppni Héraðsdætra

Í

haust kom núverandi
kórstjóri, Kristín Ragnhildur
Sigurðardóttir
með þá hugmynd að kórinn
stæði fyrir ljóða- og lagasamkeppni. Með stuðningi
frá Uppbyggingasjóði Austurlands og Menninarsjóði
Fljótsdalshéraðs er því nú
ýtt af stað ljóðasamkeppninni Héraðsljóðafljóð.
Öllum skáldum er velkomið að senda ljóð í
Skiladagur er 3. apríl. Mynd Skarphéðin
keppnina en skilafrestur
n Þórisson
rennur út 3. apríl 2017.
Ljóðið má ekki hafa birst áður. Kórinn til að fara yfir innsend ljóð. Þrjú
mun áskila sér rétt til að nota innsend bestu ljóðin að mati dómnefndar fá
þá viðurkenningu og þeim komið á
ljóð.
Ljóðum skal skilað með dulnefni. framfæri yfir í næsta hluta verkefnisNafn, heimilisfang, netfang og síma- ins.
númer skáldsins fylgi með í lokuðu
Héraðsdætur hveta alla sem áhuga
umslagi, sem auðkennt er með sama hafa að vera með í ljóðasamkeppndulnefni. Póstlagt á Kvennakórinn inni, óháð aldir og búsetu. InnsendHéraðsdætur, b/t Ásdísar Helgu um ljóðum verður komið á framfæri
Bjarnadóttur, Útgarður 6 - 700 Egils- í gegnum fésbókarsíðuna Kvennakórstaðir.
inn Héraðsdætur og mögulega birt
Skipuð verður fimm manna nefnd víðar ef tilefni gefst og gæði leyfa.

Þema ljóðanna á að vera
í þessum anda:
- Ættjarðarlofsöngur um
Fljótsdalshérað og nágrenni
- og/eða
- Lofsöngur um dætur
héraðs (Fljótsdalshéraðs) Héraðsdætur.
Ljóðið má ekki hafa birst
á prenti og lagið má ekki hafa
hljómað áður. Æskilegt er
að ljóðið nái að vera í senn
ættjarðarlag svæðisins og
lofsöngur um dætur Héraðs.
Kvennakórinn Hérðasdætur áskilur sér rétt til að nota
innsend ljóð og lög, sem og að útsetja
fyrir kórinn vinningslagið.
Að lokinni ljóðasamkeppninni
fer fram lagakeppni út frá vinningsljóðunum og að lokum, ef vel tekst til
verður það lag sem samsvara sig best
útsett fyrir Héraðsdætur.
Ljóðasamkeppni og vinningsljóð
verðlaunuð í tengslum við uppákomu
á vegum Héraðsdætra. Frestur til að
skila inn er til 3. apríl 2017.
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Kynning:

Spriklandi ferskur fiskur
beint á veitingastaði
Humarsalan: ávallt með fyrsta flokks humar

F

erskir
þorskhnakkar
og
þorskbitar eru vinsæl afurð
frá okkur, sem við sækjum
nú daglega í ferskfiskvinnslu Skinneyjar-Þinganess í Þorlákshöfn. Þar
veiða menn og vinna hágæða ferskan
fisk alla daga frá bátum útgerðarinnar. Humarsalan hóf nýlega að bjóða
viðskiptavinum sínum upp á þessa
brakandi fersku afurð sem við dreifum daglega inn á veitingastaði og
mötuneyti um allt land,“ segir Jakob Hermansson, sölustjóri Humarsölunnar.
Humarsalan sérhæfir sig í sölu á
spriklandi ferskum fiski, humri og öðrum skelfiski fyrir verslanir, veitingahús, veisluþjónustur og einstaklinga.
„Humarinn og fersku þorskhnakkarnir eru langvinsælastir en við erum
sérfræðingar í sjávarfangi og bjóðum
aðeins upp á hágæða hráefni,“ segir
Jakob.

Humarsalan: Tákn um gæði

Humarsalan var stofnuð í 
janúar
2004. „Markmið okkar er ávallt að
bjóða upp á fyrsta flokks fisk allt árið
um kring og veita fyrirtaks þjónustu,“
segir Jakob. Fljótlega eftir stofnun fyrirtækisins var viðskiptavinum einnig
boðið upp á steinbíts- og skötuselskinnar, sem njóta gríðarlegra vinsælda. „Orðstír fyrirtækvaxið
isins hefur 
jafnt og þétt og má
með sanni segja
að merki Humarsölunnar sé tákn
um gæði,“ segir Jakob.

humarinn að fá,“ segir Jakob. Humarsalan selur einnig aðrar afurðir Skinneyjar-Þinganess. „Steinbítskinnar og
léttsaltaðar þorsklundir njóta orðið
sífellt aukinna vinsælda, og finnum
við fyrir miklum áhuga á íslensku
sjávarfangi jafnt hjá veitingastöðum
og hinum almenna neytanda.“

Mikið af nýjungum í
gegnum árin

Humarsalan býður upp á mjög mikið
úrval af humri með skel og án skeljar, og hefur skelfletti humarinn orðið
sífellt vinsælli. „Fólk er farið að nota
skelfletta humarinn í ótrúlegustu matargerð eins og t.d. ommelettur, pítsur,
samlokur og margt fleira. Einnig hafa
aðrar íslenskar sjávarafurðir eins og
steinbítskinnar, skötuselskinnar, léttsaltaðar þorsklundir, ásamt innfluttu
sjávarfangi eins og risarækju, hörpuskel, túnfiski og fleiru, verið mjög
vinsælar. Á vörulista Humarsölunnar
hafa verið að bætast við nýjungar í
gegnum árin og koma viðskiptavinir
Humarsölunnar víða að. Við erum því
bjartsýn og sjáum mikið af tækifærum,“ segir Jakob að lokum. n
Á vefverslun fyrirtækisins, humarlit yfir
salan.is, er að finna gott yfir
vöruúrvalið. Einnig má finna þar
fjölmargar uppskriftir af humar- og
fiskréttum. Sími: 867-6677 Netfang:
humarsalan@humarsalan.is.

Þjónusta og gæði ásamt stöðugleika í afhendingu er okkar leiðarljós hjá Humarsölunni!

Íslenskt hráefni í hæsta
klassa

„Við bjóðum aðeins upp á hráefni í
hæsta klassa frá öflugustu humarútgerð landsins, en það hefur löngum
loðað við Hornafjörð að þar sé besta

Fyrsta flokks hágæðahumar.
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Vetrartúrisminn bíður!
Það er langtímaverkefni að fá fjárfesta í uppbyggingu vetrarferðamennsku, segir Aðalheiður sem
er í forsvari fyrir verkefnið ásamt Símoni og Önnu
Salska hjá Kubbafabrikkunni. Mynd: kubbafabrikkan

lagt grunn að öflugri vetrarferðaþjónustu,“ bætir Aðalheiður við en hún
hefur notið styrkja frá Uppbyggingasjóði Austurlands í tvígang til að vinna
að verkefni til uppbyggingar vetrarferðaþjónustu og stendur fyrir klasasamstarfi með fjölmörgum öflugum
ferðaþjónustuaðilum á Austurlandi
til að byggja hana upp. Aðalheiður
starfaði í rúman áratug sem ferða- og
menningarfulltrúi Seyðisfjarðarkaupstaðar og hefur mikla innsýn í málin.

Fjárfest með langtímasjónarmið í huga

„Það er nauðsynlegt til að ferðaþjónustan verði hér heilsárs atvinnugrein
að hér sé lagt í uppbyggingu sem
stendur undir henni. Klasinn sem
stendur að markaðssetningu vetrarins
á Austurlandi hefur unnið að vöruþróun á vetrarferðaþjónustunni með
hagsmuni heildarinnar í huga enda
er fólk hér fyrir austan mjög meðvitað um að vinna saman í þessum

Að taka sénsinn!

É

g er Austfirðingur í húð og
hár. Á reyndar ættir að rekja á
vestur á firði en á Austurlandi
hef ég búið allt mitt líf. Eða, já næstum því. Eins og svo margir þá hélt ég
til Reykjavíkur í nám. Þar lærði ég að
standa á eigin fótum, lærði að rata um
götur borgarinnar með símaskrána að
vopni og kynntist fólki sem eru bestu
vinir mínir í dag. Eftir háskólanám lét
ævintýraþráin og frelsisþörfin á sér
kræla og ég skoðaði heiminn, klappaði tígrisdýrum á Tælandi, kafaði á
Bali og horfði yfir Macchu Picchu.
Með örstuttu stoppi í Kaupmannahöfn, þar sem lífið snerist um að búa
til kaffi handa gestum og gangandi, þá
hélt ég aftur á Austurland. Ég fann þó
að ég var ekki tilbúin til að setjast þar
að alveg strax og ákvað að setjast aftur
á skólabekk í Reykjavík og var þar í
þrjú ár. Þessi þrjú ár urðu þau örlagaríkustu í mínu lífi, en einn örlagavaldurinn var ungur Borgfirðingur
(sko ekki eystri, heldur syðri) og viti
menn, okkur tókst að búa til barn. Ég
fann að það kom ekki annað til greina
hjá mér en að flytja heim á Austurland
og ala barnið upp þar. Hann var sem
betur fer tilbúinn að koma með mér
og við fjárfestum í 100 ára gömlu húsi
á Seyðisfirði og fengum við það afhent daginn eftir að dóttir okkar kom
óvænt fyrr í heiminn en gert hafði verið ráð fyrir. Þó svo að við höfum alist
upp á sitthvorum landshlutanum þá

geira,“ segir Aðalheiður en skorturinn á þolinmóðu fjármagni með
langtímasjónarmið í huga er verstur.
Fólk í ferðaþjónustu á Austurlandi
hafi fulla trú á að byggja hlutina upp
með fagmennsku og gæði að leiðarljósi og þannig verði atvinnugreinin
að öruggri fjárfestingu. Aðstandendur
hótelverkefnisins er Aðalheiður sjálf
og systir hennar, ásamt eiginmönnum
þeirra – sem eru bræður – og bræðrunum í Sunnuholti sem eiga hálfa

Tunnuskemmuna á móti hjónunum
tveim. Hönnuðirnir eru svo einnig
hluti fjölskyldunnar, þau Símon Ólafsson byggingaverkfræðingur og Anna
Salska arkitekt hjá Kubbafabrikkunni.
Hótelið mun í fullum rekstri skapa allt
að 14 heilsársstörf og 24 hálfsársstörf
en vefurinn www.onestopshop.is er
gagnagrunnur verkefnisins, þar sem
meðal annars sjá þá vetrarpakka sem
verið er að markaðssetja um þessar
mundir.

Góð saga til næsta bæjar!
Verkefnið Áfangastaðurinn Austurland snýst um að þróa Austurland sem heild
til búsetu, fyrirtækjareksturs og sem áfangastað fyrir ferðamenn. Aðferðafræði
hönnunar er lögð til grundvallar í vinnunni sem byggir á rannsóknum og samtali
við íbúa, hagsmunaaðila og gesti. Verkefninu er stýrt af Austurbrú í samvinnu
við FAUST og öll sveitarfélögin á Austurlandi og var heimasíðu þess hleypt af
stokkunum í gær á Egilsstaðaflugvelli. Þessi grein er hluti af pistlaröð frá þeim
fulltrúum sveitarfélaga í verkefninu en Dagný er starfandi atvinnu-, menningar- og
íþróttafulltrúi Seyðisfjarðarkaupstaðar.

Candizol

®

150 mg

Mynd: Rhombie Sandoval

áttum við það sameiginlegt að búa við
frelsi og víðáttu og vildum það sama
fyrir stelpuna okkar. Á þessum tímapunkti var ég alveg tilbúin að flytja
heim. Heim á Austurland, til fjallanna,
til frelsisins, til fjölskyldunnar minnar.
Við renndum hálf blint í sjóinn því við
vorum hvorugt með fasta vinnu, ég í
fæðingarorlofi og hann með vinnu hér
og þar. Nú höfum við búið á Seyðisfirði í að verða 3 ár, búin að eignast
tvær yndislegar stelpur og þó svo að
þetta sé búin að vera hálfgerð rússíbanareið þá erum við komin á góðan

Austurland saman til framtíðar

Eitt hylki

stað og sjáum alls ekki eftir því að hafa
flutt heim á Austurland. Stundum þarf
að taka „sénsinn“. Þó svo maður sjái
kannski ekki fyrir sér draumavinnuna
úti á landi þá trúi ég því að með opnum og jákvæðum hug þá koma tækifærin til manns þegar maður á síst von
á þeim. Það gerðist allavega í mínu
tilfelli og nú starfa ég á vettvangi sem
ég hefði aldrei trúað að ég myndi gera.
„The sky is the limit“ sagði einhver og
það upplifi ég hér á Austurlandi. Ég
get gert allt sem ég vil.

Dagný Erla Ómarsdóttir

– einu sinni
– án lyfseðils

H V Í TA H Ú S I Ð / A c t a v i s 7 1 3 0 3 0

E

ins og fram hefur komið í
fréttum gengur neikvæð umræða í bylgjum yfir þjóðfélagið
um þenslu og óraunhæfar væntingar
um arðsemi í ferðaþjónustugeiranum.
Í viðtali við Ívar Ingimarsson framar
í blaðinu er fjallað um þennan vanda
en eitt dæmi um það hvernig fjárfestar
eru byrjaðir að halda að sér höndum
er að þenslu ástand í Reykjavík veldur því að minni trú er á þessum geira
almennt. Eins og sýndi sig í tilfellinu
með tilraunir til fjármögnunar Ylstrandarverkefnisins við Urriðavatn,
þá er tiltrúin á fjárfestingarverkefni á
landsbyggðinni því miður takmörkuð.
„Kannski er öll þessi frumuppbygging
alltaf hugsjónastarf en við erum farin
að gera ráð fyrir að hér á Seyðisfirði sé
jarðvegurinn mjög tilbúinn og markaðslega eru forsendurnar sem við höfum í höndunum nokkuð skotheldar,“
segir Aðalheiður Borgþórsdóttir en
hún hefur í dag staðið að undirbúningi
byggingar heilsárs hótels á Seyðisfirði
í um tvö ár. Hugmyndin gengur út á
það að breyta Tunnuskemmunni sem
stendur við Seyðisfjarðaránna ásamt
viðbyggingu (Langitangi 7) í 2300 m2
hótel með 42 herbergjum og þremur
svítum, veitingastað og spa, og hefur
verkefnið gott vilyrði frá lánastofnun
ef fjárfestar koma að verkefninu, að
sögn Aðalheiðar. Hún segir jafnramt
að vandinn sé krafan um of háa arðsemi í skammtímafjárfestingum og
ótímabær ótti við hrun í ferðaþjónustugeiranum, frekar en að staðsetning, samgöngur, verð eða þjónustustig
á Seyðisfirði trufli ferðaskipuleggjendur. „Mín tilfinning er sú að vöntun sé
á hóteli af þessum toga til þess að geta

Hollt og
fljótlegt

Verum
gáfuð o
g
borðum
fisk

ÁN MSG

Kveðja Grímur kokkur - www.grimurkokkur.is
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Stórum áfanga var náð í verkefninu um Áfangastaðinn Austurland miðvikudaginn 22. mars þegar ný heimasíða www.austurland.is var
sett í loftið á Egilsstaðaflugvelli. Heimasíðunni er ætlað að vera gátt inn í Austurland og er fyrir alla þá sem vilja leita sér upplýsinga um
búsetukosti svæðisins, atvinnu og fjárfestingamöguleika. Síðast en ekki síst er síðan gátt fyrir gestina okkar sem vilja heimsækja Austurland og fá nasasjón af austfirskum lífsstíl. Austurland.is á að einfalda fólki og fyrirtækjum að leita hagnýtra upplýsinga um Austurland.
Gáttin mun spila stórt hlutverk í að þjónusta austfirsk fyrirtæki og sveitarfélög við að þróa sameiginlega rödd Austurlands út á við og
leggja grunn að stjórnun áfangastaðarins til framtíðar.
Í dag er það skýr og markviss hugsun stóru aðilanna
í austfirskri ferðaþjónustu að þau eru hluti af stórri
heild sem teygir sig suður fyrir Djúpavog og vestur
fyrir Möðrudal á Fjöllum og Vopnafjörð. „Við áttum
okkur auðvitað á því að við verðum að hafa Dettifoss og Mývatn inn í því sem við bjóðum uppá, og
Jökulsárlón í suðri,“ segir Díana Mjöll Sveinsdóttir
hjá Tanna Travel en meginatriðið er að hennar sögn
það að Austurland sé kynnt sem samfelld heild.

Sameiningartákn
sem þéttir hópinn
F

erðamönnum sem komu til
Íslands fjölgaði um 39% milli
ára í fyrra, og voru tæplega 1,8
milljónir. Arion banki spáir því að á
þessu ári fjölgi þeim um 25%, en Íslandsbanki spáir enn meiri fjölgun,
30%. Ef það gengur eftir koma 2,3
milljónir ferðamanna til landsins í ár,
með enn meira álagi á flugvelli, vegi,
gististaði og náttúru landsins.
„Það er í raun bara fyndið að fólki
í ferðaþjónustu á suðvesturhorninu
hafi fundist sér ógnað þegar uppi voru
áform um það hér eystra að selja í
beinu flugi 10.000 sæti á flugleiðinni
frá London til Egilsstaða,“ segir Díana
Mjöll Sveinsdóttir en hún fagnar mjög
þeim krafti og bjartsýni sem ríkir á
meðal austfirskra samstarfsaðila og
kollega í ferðaþjónustu um þessar
mundir. Hér eystra er að hennar mati
mjög heilbrigt og varfærið viðhorf
í gangi sem sé sátt um, í stað þess að
þjónustukerfið sé þanið til hins ítrasta
með skuldsettri fjárfestingu.

Hæfni, gæði og verðmætasköpun í fyrirrúmi

„Við byggjum okkar þjónustu auðvitað á hægfara uppbyggingu sem
hefur vaxið örugglega síðan 2005,
en með auknum hraða og einhverri
þenslu síðustu fimm ár. Og þó okkar
heimamarkaður sé hér fyrir austan
þá erum við með þjónustu og skipuleggjum ferðir á starfssvæði sem nær
yfir allt land því það er bara eðli ferðaþjónustunnar í dag.“ Díana segir jafn
framt að megin markmið Tanna travel
sé að auka hæfni síns starfsfólks og
gæði ferðanna en stöðug vöruþróun
sé í gangi auk fastra verkefna eins og
þjónustu við skemmtiferðaskipin.

Austurland sjálft er segullinn

Díana segir að stefnumótun í ferðaþjónustu á Austurlandi hafi á sínum
tíma gengið nokkuð brösulega en í
dag sé það af sem áður var í austfirskri
ferðaþjónustu, þar sem fáir litlir aðilar börðust um hvern ferðamann
sem hingað villtist. „Samráðs- og
stefnumótunarfundir aðila í bransanum snérust alltaf um að finna einhvern
segul. Segullinn var einhverskonar

Frumkvöðull við brúna
Sveinn Sigurbjarnarson segir að það hafi lengi einkennt aðila í austfirskri ferðaþjónustu að vera smáir í sniðum og tilbúnir til að vinna saman en sjálfur hóf hann
sinn starfsferil þegar síldin brást í lok sjöunda áratugar síðustu aldar. „Það var
ómögulegt að vera aðgerðarlaus og eiga á hættu að lenda á framfærslu bæjarins
eða eitthvað álíka þegar enga vinnu var að fá og allt steindautt.“ Sveinn hóf upp
úr síldarbrestinum rekstur á snjóbíl og fólksflutningabíl árið 1970. Árið 1974 var
snjóbíllinn Tanni keyptur til að flytja fólk yfir Oddsskarð en af honum dregur fyrirtæki hans og dótturinnar Díönu nafn sitt. Á snjóbílnum Tanna voru farnar nokkrar
ferðir á Vatnajökul og aðra jökla, til dæmis með Jöklarannsóknarfélagi Íslands.
Smá saman stækkaði flotinn, fleiri bílar bættust við og ferðirnar urðu fjölbreyttari.
Ferðaskipulagning erlendis varð svo hluti af starfsemi fyrirtækisins árið 1984 og
síðan þá hefur þróunin verið í takt við aukinn ferðamannastraum til landsins. „Það
kemur síðan vaxtakippur í þennan bransa í kringum álvers-bygginguna fyrir 12
árum síðan og almenningssamngöngur í kringum þær framkvæmdir allar. Það
leiðir til vöruþróunar og stækkandi bílaflota en 2007 byrja skipakomur skemmtiferðaskipa hér fyrir austan og þá bætist leiðsögn og frekari ferðaskipulagning við. Með aukinni þekkingu og reynslu bætist við þjónusta sem felur um
leið alltaf í sér meiri og meiri samvinnu við aðra ferðaþjónustuaðila hér fyrir
austan,“ segir Sveinn en hann var annar aðilinn til að hljóta viðurkenningu
Markaðsstofu Austurlands, Klettinn árið 2006. Kletturinn var veittur þeim aðilum sem um árabil höfðu staðið í framlínu ferðaþjónustu á Austurlandi og
með ósérhlífni og eljusemi unnið að framgangi og vexti atvinnugreinarinnar.

eilífðarspurning og skilgreiningar á
því hverjir seglarnir væru. Þessi umræða stjórnaði allri stefnumótun en
nú erum við sammála um að Austurland sjálft sem heild er áfangastaðurinn. Það voru í raun mikil tímamót
að geta skilgreint þetta svæði hér sem
er með allskonar litla og spennandi
hluti, félagslega virkni og samvinnu
innávið, sem heild sem við erum hluti
af. Vinna ferðamálasamtakana fór þá
loksins að snúast um að skapa heildstæða fagurfræðilega ásýnd útávið og
það er einstakt verkefni á landsvísu
sem við erum mjög stolt af.“

Samhent Ferðamálasamtök

Ferðamálasamtök Austurlands gengu
í endurnýjun lífdaga í kjölfar Makeráðstefnunnar sem haldin var árið
2012 og hófst þá vinna við að þróa og
koma á koppinn verkefni sem fólk í sér
að „hanna“ heildarímynd fyrir Austurland sem áfangastað. Fyrstu árin
var mikið fundað í þeim farvegi sem
ferðaþjónustuaðilar þekktu fyrir, samráðfundir þar sem staðan var tekin og
fólk deildi reynslu og hugmyndum.
„En stærsta hindrunin var auðvitað að
fara að vinna saman í raun og veru, í
stað þess að fólk væri að finna leiðir

Hákon Guðröðarson og Díana ýttu áfangastaðarhönnuninni af stað fyrir hönd FAUST.

til þess að koma sér sem best
fyrir á markaði þar sem ferðamennirnir eru takmörkuð
auðlind,“ segir Hákon Guðröðarson, kenndur við Hildibrand hótelið í Neskaupsstað.
Hákon og Díana sóttu Makeráðstefnuna og voru leiðandi
aðilar í að koma af stað vinnu
við að Áfangastaðaverkefnið
komst á koppinn.

Litlir sigrar leiðarstef

Ein mikilvægasta víddin í
áfangastaðaverkefninu er hið samfélagslega sjónarhorn sem felur í sér
að koma öllum að borðinu á jafningagrundvelli. „Það var mikilvægt
að þetta yrði sameiginlegt verkefni
en ekki bara eitt stefnumót sem væri
eins og hver önnur ráðstefna þar sem
fólk færi svo aftur heim að vinna í
sínu horni,“ segir Hákon og í því hefur vinnan að verkefninu falist síðustu
ár. „Mikilvægt var að markaðsráð
sveitafélaganna var að verða virkara á
þessum árum og við fengum að hitta
þau til að kynna okkar hugmyndir um
sameiginlega sýn á markaðsetningu
landshlutans og það var stór lítill sigur að ná hljómgrunni á þessari vídd

sveitarstjórnarstigsins. Þegar Austurbrú fór svo að virka eins og hún á að
gera þá var þetta stóra verkefnið sem
samþætti markaðsvinnuna ekki bara á
milli staða heldur á milli ólíkra sviða
þess batterís. Þess vegna er ferðamálasamtökunum mikil ánægja að afhenda
Austurbrú þetta verkefni endanlega til
að fylgja því eftir núna í framhaldi af
því að austurland.is er farið í loftið.“

Hönnunarferlið forsenda
útkomunnar

Að sögn Díönu var það ekki gefið
að það að setja af stað hönnunarferli
á vörumerki fyrir austfirska ferðaþjónustu myndi leiða til þess að
allir yrðu sáttir en leiðarljósin í

hönnunarvinnunni hafi leitt til
þeirrar niðurstöðu að sameiningartáknið Austurland hafi orðið
ofaná. „Í þessari vinnu hefðum
við getað lent á einhverju öðru
logoi heldur en Austurland og
slagorðin hefðu getað orðið útilokandi fyrir einhverja aðila í
bransanum,“ segir Díana og
bendir á að markaðsráð á öðrum stöðum hafi komist að öðrum niðurstöðum í sinni vinnu.
Vörumerki nái sjaldan yfir heilt
starfssvæði eins og sjá má af
Visit Vatnajökull sem sé innan
stærri einingar sem sé South
Iceland, og Snæfellsnes sé eining
sem vinni innan heildarinnar
West-Iceland. „Verkefnið felur í sér að við ætlum að reyna komast undan þessari ensku hugsun sem
East-Iceland skilgreiningin felur í sér,
eða Eastfjords – ef útí það er farið – og
fá það í gegn almennt að talað sé um
Austurland í öllu kynningarefni. Það
er markmiðið en hvað sem verður
ofaná í málnotkuninni almennt þá er
þetta fyrst og síðast sameiningartákn
innávið fyrir okkur íbúana. Því þessi
hönnun er ekki síður fyrir íbúana og
skapar vonandi einingu innávið til
framtíðar sem felur í sér heild sem
nær yfir fjölbreytileikann. Laxveiðina
í Vopnafirði, hálendið upp af Fljótsdal, gönguleiðirnar á Borgarfirði, fegurð fjarðanna, fljótið, fuglaskoðunina,
sköpunarkraft og vinalegt viðmót.“
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Samfélagsuppbyggingin
inntak ferðaþjónustunnar

G

ræðgistalið er ein hliðin á peningnum en við megum ekki
gleyma því að það eru margar
hliðar á hverjum pening, allavega ef
maður er að tala um íslensku krónuna,
“ segir Ívar Ingimarsson gistihúsaeigandi á Egilsstöðum. Hann segir aftur á
móti að það sé óumdeilt að „ferðamaðurinn” hafa bjargað okkur eftir hrun,
útrýmt atvinnuleysi og að gríðarlegar
gjaldeyristekjur
ferðaþjónustunnar
hafa einar og sér verið þess valdandi
að núna sé búið að afnema gjaldeyrishöftin. „Það eru frábærar fréttir en við
verðum að horfa til framtíðar.“

ársgrundvelli. En það er algjörlega hægt
að láta hana verða það.“

Ívar Ingimarsson
gistihúsaeigandi
á Egilsstöðum
var kjörinn í
stjórn Samtaka
Ferðaþjónustunnar
í síðustu viku

Vetrarferðamennska og
Áfangastaðurinn Austurland

Kosinn í stjórn SAF

Þau tíðindi urðu í síðustu viku að Ívar
hlaut kosningu í stjórn SAF, og má
segja að þar sé hann kominn inn sem
fulltrúi landsbyggðarinnar á meðal fulltrúa stórra hagsmunaaðila í íslenskri
ferðaþjónustu, en hann er landsþekktur orðinn fyrir málflutning sinn um
nauðsyn þess að innanlandsflug verði
skilgreint sem almenningssamgöngur
í þágu íbúa hennar. Ívar er ekki sammála því að ferðaþjónustan sé drifin
áfram af græðgi og bendir á að það séu
gríðarlega mismunandi aðstæður uppi
á suðvestur-horninu og á landsbyggðinni auk þess sem gengissveifla síðustu
ára leiði af sér fordæmalausar aðstæður
í þessari atvinnugrein.

Arðsemi greinarinnar
minni en hún var

„Hækkandi verð eru fylgifiskur sterkari krónu og hærri launa,“ segir Ívar og
bendir á að það sé ósanngjarnt að segja að
ferðaþjónustan sé einungis drifin áfram
að græðgi og að verðlagning í greininni
séu út úr hófi. „Umræða síðastu daga
hefur snúist mikið um styrkingu krónunnar og ferðaþjónustuaðilar hafa verið
að benda á að Ísland sé að verðleggja sig
út af markaðnum vegna þessa og að arðsemi greinarinnar sé að minnka hratt. En
það verður að hafa í huga að margir hafa
farið út í miklar skuldsettar fjárfestingar
á síðustu árum og mánuðum og það er
ekki auðvelt að taka á sig fjórðungs rýrnun á arðseminni á milli ára vegna styrkingar gengisins og launahækkanna.“
Það er mikil þensla í gangi vegna
greinarinnar, en þessi þensla á sér stað
að lang mestu leyti
við höfuðborgarsvæðið. Þar spretti
upp hótel, veitingastaðir og afþreyingarþjónusta ásamt íbúðarhúsnæði sem
hækkar og hækkar í verði en landsbyggðin situr eftir, sem dæmi má nefna
að á Egilsstöðum stæðsta einstaka bæjarkjarna er einungis verið að bygga
eitt raðhús í 3000 manna bæjarfélagi,
fjárfestar horfi ekki út á land og óþolinmóðar lánastofnanir telji sér ekki fært
að leggja fjármagn í uppbyggingu þar.

Reyndi á að fjármagna
Ylstrandarverkefni

Ívar telur ferðaþjónustuna sem hreyfiafl afhjúpa margar meinsemdir í
innviðunum, hvort sem það lítur að
skekkjunni sem landsbyggðin býr við
þegar kemur að fjármögnun verkefna
gagnvart lánastofnunum eða þegar
um uppbyggingu á vegum hins opinbera er að ræða.
„Maður fann áþreifanlega hvernig
þetta helst í hendur þegar við leggjumst í að fjármagna Ylstrandarverkefnið. Við fáum það bara í andlitið frá
einum af bönkunum sem við leituðum
til með lánavilyrði að hann taldi Austurland ekki tilbúið í svona verkefni.
Við vorum að biðja um lán miðað við
50% fjármögnun með eigin fé og að
bankinn gæti bakkað út úr þessu litist
honum ekki á endanlegan hluthafahóp.
En, svarði var nei, Austurland er ekki
tilbúið í svona verkefni.

Er því vona að maður spyrji sig,
hvenær ætli Austurland sé tilbúið
fyrir svona fjárfestingu og hvernig á
að fá ferðamenn til að dreifast betur
um landið ef enginn vill lána til uppbyggingar út á landi?“
„Þessi skortur á framsýn lánveitanda og sjórnvalda í að byggja upp innviði og afþreyingu út á landi stendur
ferðaþjónustunni fyrir þrifum. Hvað
þetta verkefni varðar þá tókst sem betur fer að fá stóra fagaðila úr þessum
geira að borðinu sem mun gera þetta
verkefni að veruleika en maður veltir því fyrir sér hversu mörg verkefni
verða aldrei að til þegar svona skammsýni ræður ríkjum.

Blæs á röksemdir
gegn framkvæmdum

„Núna er til peningur – afhverju er ekki
hægt að fara í innviðauppbyggingu út á
landi?“ spyr Ívar. „Seðlabankinn talar
um að það sé þensla á Íslandi og ríkið segir að það sé ekki skynsamlegt að
fara í þensluhvetjandi framkvæmdir á
slíkum tíma og að það séu engir peningar til á sama tíma og Seðlabankinn
er bólginn af gjaldeyri. Málið er að það
er ekki þensla á Íslandi heldur er þensla
á höfuðborgarvæðinu. Það er voðalega
lítið í gangi út á landi, byggingakostnaður húsnæðis er til dæmis mun meiri
en fasteignaverðið útá landi og því er
lítið sem ekkert er byggt af íbúðarhúsnæði,“ segir Ívar en hann telur það eina
af ástæðunum fyrir því hvers vegna
fólk flytji ekki á landsbyggðina.
Ef ekki núna hvenær þá?
„Það er bara galið að nýta ekki þá
uppsveiflu sem fylgir ferðaþjónustunni
til að styrkja ennþá frekar við greinina
og tryggja vöxt hennar til framtíðar,
sérstaklega með það í huga að sú uppbygging sem þarf að eiga sér stað passar algjörlega við þá löngu tímabæru
innviðauppbygginu sem hefði átt að
vera búið að fara í á samgöngukerfinu
og nýtist öllum Íslendingum nú og til
framtíðar,“ segir Ívar og bætir því við
Þjóðvegur 1 í botni Berufjarðar ætti
ekki að vera handónýtur malarvegur
þó svo að til Íslands kæmi ekki einn
einasti ferðamaður. „Það er samt staðreynd auk þess sem það eru ennþá
39 einbreiðar brýr frá Egilsstöðum til
Víkur. Ef ekki á að breyta þessu núna
hvenær þá?“

Margt jákvætt

„Það er svo ótrúlega margt jákvætt sem
við sjáum ferðaþjónustuna hafa í för
með sér ef að hún fær að vaxa eðlilega
og í gegnum ferðaþjónustuna getum við
styrkt byggð allt í kringum landið, það

Hreyfiafl sem afhjúpar
grotnandi innviði
Síðustu ár hefur fátt verið rætt af jafn miklum móð og vöxtur ferðaþjónustunnar
á landsvísu og er það eðlilegt enda sú atvinnugrein sem hefur þanist hvað mest
út um leið og enginn virðist í raun geta spáð fyrir um hvernig þróist. Úrtöluraddir
og óánægju tala um síldarævintýri en hér eystra hefur markviss og vel undirbúin
vinna farið fram til að byggja stoðir undir greinina sem byggja á langtímahugsun
og því að samfélagslegir þættir verki með þessari þróun; eða með öðrum orðum
– að vöxtur greinarinnar skili sér einnig í auknum lífsgæðum fyrir íbúana sjálfa en
ekki aðeins skammtímagróða rányrkjumanna „að sunnan“.
Vöxtur greinarinnar hefur verið ævintýralegur, svo mikill í raun að ekki þarf nema
eina eða tvær neikvæðar fréttir um yfirvofandi hrun vegna ofurverðlagningar og
græðgi, lélegrar þjónustu eða svika, til þess að um almenning fari hrollur líkt og
nú megi búa sig undir hin ævintýralegu endalok um leið þar sem hinum misvitra
ráðsmanni, eða stjúpu, verði nú refsað og allt fari á versta veg. Á næsta leiti bíði
mannlaust hálfbyggt hótel með gapandi gluggatóftum eins og eyðikastali um alla
eilífð, héðan í frá. Þannig verði Ísland næst, eftir að hafa orðið táknmynd græðginnar
í bankamálunum, taki við ímynd þess sem Klondæks ferðamannaiðnaðarins. Þetta
er bölsýni þó öll áttum við okkur á boðskap ævintýranna sem miðla siðferðislegum
boðskap. Kapp er best með forsjá, hófsemd er höfuðprýði – osfrv.
Þessa dagana, í kjölfar ársþings Samtaka ferðaþjónustunnar í Hörpu og árlega
greiningu og umræðu um komandi vertíð – sem er vissulega orðin að heilsársatvinnugrein á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni þess – er ljóst að hinn öri vöxtur
er orðinn að áhyggjuefni og ræða bæði Grímur Sæmundsen formaður SAF og
Þórdís Kolbrún Gylfadóttir ráðherra ferðamála, um breyttar áherslur sem miða ekki
endilega eða eingöngu að aukningu heldur því að verja þá stöðu (í fjölda) sem
við erum komin í með því að leggja áherslu á hæfni, gæði og verðmætasköpun
í greininni. Um leið hefur löngum verið ljóst að ekki er áhugi fyrir því að kaffæra
ferðaþjónustunni í reglugerðum, með gjaldtöku eða álögum til að standa undir
ábyrgri umgjörð um áfangastaði ferðamanna eða tryggja einhverskonar öryggi í
því hvernig þjónusta sé í boði vítt og breytt um landið. Þessum atriðum er ferðaþjónustan að snúa sér að með skýrum og ákveðnum hætti um þessar mundir,
t.a.m. með átakinu safetravel.is í samstarfi við Landsbjörgu með stuðningi ríkisins,
sem kynnt var á ársþingi SAF á dögunum.
Það er sjálfsagt að skoða hagtölur, margföldun gistinótta á síðustu sjö árum,
prósentuhlutfall nýttra gistirýma á höfuðborgarsvæðinu á ársgrundvelli – og svo
framvegis – en það er langt mál sem miðar aðeins að einu; við áttum okkur öll á
því að vöxturinn er gríðarlegur og hefur á heildina litið farið fram úr öllum vonum
aðila í ferðaþjónustu sem reyndu að spá í framtíðina fyrir tveimur og þremur árum.
Hagfræðingar og talnaspekúlantar hafa verið að reyna ráða við styrkingu krónunnar,
útflutningsgreinarnar og ferðaþjónustan kvarta sáran undan „ofurstyrk“ hennar sem
leiðir af sér að tekjur verða minni en ella af þessum afurðum okkar, þar sem þær taka
þátt í samkeppni á alþjóðlegum mörkuðum og verða að keppa við heimsmarkaðsverð á vörum og þjónustu á óhagstæðum kjörum. Þetta leiðir af sér hækkuð verð í
ferðaþjónustunni, og margir stökkva á vagninn að álasa ferðaþjónum um græðgi.
Ívar Ingimarsson telur ferðaþjónustuna aftur á móti vera hreyfiafl sem afhjúpar
grotnandi innviði og alvarlegan skort á innviðauppbyggingu á landsbyggðinni.

er algjör synd ef við látum það tækifæri
framhjá okkur fara,“ segir Ívar.
„Náttúran og sérstaða Íslands er ekki
eitthvað sem gufar upp og fólk mun
halda áfram að ferðast hingað til þess að
njóta þess ef við vöndum okkur. Náttúran er ekki eitthvað sem er bara í kringum Reykjavík eða alþjóðaflugvöllinn
í Keflavík og það er náttúran sem fólk
er að sækja í og því er mikilvægt að fólk
geti sótt allt landið heim.“

Helmingur þjóðartekna
úr greininni

„Þegar ríflega helmingur tekna þjóðarbúsins kemur í gegnum eina atvinnugrein þá verður að hugsa um hana til

langtíma uppbyggingar. Og þegar maður horfir á það hvar hún getur vaxið þá
er það á landsbyggðinni og þessvegna
verðum við að tala um mikilvægi þess
að flæði ferðamanna sé gott um allt
land. Allir fjórðungar landsins utan suðvesturhornsins hafa verið sveltir í þessu
tilliti og eru að berjast við fólksfækkun eða besta falli stöðnun. Af hverju
er þessi stöðnun? Það er vegna þess að
þéttbýlið sogar til sín unga fólkið sem
sækist eftir afþreyingu, þjónustustigi og
tækifærum í menntun. Þegar við höfum
ekki unga fólkið til að byggja upp ferðaþjónustuna á landsbyggðinni þá verður
ekki sú þróun í henni sem þarf til svo að
hún verði alvöru atvinnugrein á heils-

Ívar metur það sem svo að tækifæri
Austurlands og Austfirðinga í þróun
sinnar ferðaþjónustu séu mikil. „Hér er
ekki enn allt orðið kjaftfullt og uppselt,
svo að við getum ennþá ákveðið hvernig staður viljum við vera og áfangastaðaverkefnið leiðir okkur áfram í því
að líta á það með heildrænum hætti,
bæði fyrir íbúana og uppbyggingu atvinnu í kringum ferðaþjónustu,“ segir
Ívar en bendir á að nú þegar þurfi að
spyrja sig þeirrar spurningar „hvernig
Austurland við viljum til framtíðar?“
Það er ljóst af eldmóði Ívars að
hann brennur fyrir þennan málaflokk
og blaðamanni leikur spurn á því hvað
drífi hann áfram í þessum efnum. Það
stendur ekki á svörum við því.
„Ég er á fullu í þessu út af eigin
hagsmunum því mér finnst frábært að
búa hér og langar að búa hér áfram,“ en
til að auka líkurnar á því að svo verði
þá þarf Austurland að verða lífstíðarbúsetu kostur sem svæðið er ekki í dag,
segir hann kinnroðalaust.

Íbúatölurnar standa í stað

„Afþreying og þjónusta er það sem
byggist hægt upp þar sem íbúum fjölgar
ekki og það má segja að skammtíma
lausnin sé sú að gera innanlandsflugið
að samgöngum á verðum sem almenningur hefur efni á,. Þannig færumst við
nær þeirri þjónustu og afþreyingu sem
byggst hefur upp í Reykjavík og þannig
hækkum við lífsgæða stuðullinn hér og
aukum líkur á að fólk flytji hingað. En
langtíma takmarkið ætti að vera það
að hér þrífist dynamískt tíu þúsund
manna samfélag sem hefur tök á að
vaxa ennþá frekar.“ Ívar telur að til þess
að svo megi verða þurfi samgöng sem
tengi saman mið-Austurland og fjölgi í
íbúakjarna stærra sveitarfélags.

Samgöngin málið

„Með þeim verður hér eitt samfélag
sem getur boðið uppá allt, fjölbreytt
atvinnulíf og afþreyingu. Góðar samgöngur á milli allra staðanna er lykillinn að þessu og ég horfi á það þannig
að næstu göng á Austurlandi eigi að
vera Samgöng, ein framkvæmd sem
tengi saman Egilsstaði, Seyðisfjörð og
Fjarðarbyggð og búi til nýjan sterkan
byggðarkjarna.“ Ívar telur nauðsynlegt fyrsta skref að gerð verði kostnaðar- og tímaáætlanir um mögulegar
leiðir og þær verði metnar með langtíma hagsmuni að leiðarljósi og sú leið
verði valin sem fyrst nái þeim árangri
að tengja saman byggðirnar.

Tekur ekki langan
tíma að skila sér

Þegar talið berst að því að allar stórar ákvarðanir taki óhemju tíma að fá
í gegn og ólíklegt sé áhrifa þeirra gæti
nægilega fljótt til að hafa áhrif á stöðuna eins og hún er í dag, eins og sýndi
sig með tilraun Discover the World til
að fljúga beint til Egilsstaða sl. sumar,
þá vill Ívar meina að ferðaþjónustan
sé flljótari en aðrar greinar að laga sig
að nýjum aðstæðum. „Ef við skoðum
hugmynd eins og þá að lággjaldaflugfélögum sem aðeins fljúga á sumaráætlunum sé stýrt til Egilsstaða og
Akureyrar, eins og Grímur Sæmundsen talaði um á ársþingi SAF í síðustu
viku, þá tekur það ekki langan tíma að
hafa gríðarleg áhrif á okkar aðstæður.
Það breytir engu fyrir suðvesturhornið
en um leið og svoleiðis ákvörðun væri
tekin, þá þarf að setja allt á fullt við að
bregðast við því. Það myndi efla þjónustustigið hér hratt og mikið.“
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Fiskeldi, tæknital og landsskipulag

Í

tilefni af umræðu um fiskeldisáform
á Austfjörðum er áhugavert að skoða
lítillega hvaða reglugerðum, lögum
og skipulagsstefnu Skipulagsstofnun og
stjórnvöld vinna eftir. Það verður ekki
allt afgreitt í einni grein þar sem umræðan er hávær en óskýr. Hún virðist á annan bóginn mótast af sjónarmiðum þeirra
sem finna greininni allt til foráttu vegna
mengunar og umhverfisáhrifa, en hins
vegar öflugri áróðursmaskínu sem leggur áherslu á atvinnuuppbygginguna sem
greininni fylgi. Í síðasta tölublaði var
sjónarmið aðila í ferðaþjónustu kynnt til
sögunnar en að þessu sinni munum við
skoða fyrirbæri sem kalla má tæknilega
nálgun umhverfis og auðlindaráðuneyt-

isinsog varðar það að halda skipulagsvaldi yfir fjörðum og hafsvæðum allt
í kringum landið. Fyrirbærið heitir
Landsskipulagsstefna.

Skipulagslög- og stefna

Samkvæmt skipulagslögum, nr. 123/2010,
getur landsskipulagsstefna tekið til landsins alls og efnahagslögsögunnar og því
fyrirséð að almenn stefna um skipulag á
haf- og strandsvæðum Íslands geti verið sett fram þar. Landsskipulagsstefna
byggist á markmiðum skipulagslaga og
skal taka mið af fyrirliggjandi áætlunum
opinberra aðila sem varða landnotkun, auk greiningar á stöðu og þróun
skipulagsmála í landinu. Ljóst er að í

stefnunni kemur ekkert fram um það að
sveitarfélög geti haft úrslitavald um það
hvernig svæðum er úthlutað til einkaaðila
til að koma á fót fiskeldi, en í henni koma
þó fram upplýsingar um það hvar bannað
sé að koma fyrir fiskeldi eins og sjá má á
meðfylgjandi mynd. Þar er kveðið á um að
Austfirðirnir frá Seyðisfirði og suður fyrir
land sé svæði þar sem fiskeldi verði leyft.
Samkvæmt skipulagslögum skulu
sveitarfélög byggja á landsskipulagsstefnu við gerð svæðisskipulags og taka
mið af henni við gerð nýrra áætlana eða
breytinga á aðalskipulagi en stefnan
skal jafnframt byggjast á markmiðum
skipulagslaga og stefnu stjórnvalda um
sjálfbæra þróun. Sem er í sjálfu sér gott.

Óskum útgerð og áhöfn
Kaldbaks EA til hamingju
með nýtt og glæsilegt skip

Starfshópar og vistkerfisstuð

Umhverfis- og auðlindaráðherra skipaði árið 2014 starfshóp til að vinna að
gerð lagafrumvarps um skipulag hafs
og stranda þar sem mótuð verði umgjörð um stjórnsýslu skipulags haf- og
strandsvæða, helstu stjórntæki við
skipulagsgerðina og landfræðilega afmörkun þeirra. Sú stefna um skipulag
haf- og strandsvæða sem sett er fram í
landsskipulagsstefnu tekur mið af því að
lagaumgjörðin um málaflokkinn er enn
í mótun. Skipulagsgerð á haf- og strandsvæðum er almennt ætlað að stuðla að
vernd og viðhaldi vistkerfa, draga úr
árekstrum ólíkrar starfsemi og stuðla að
betri og upplýstari ákvarðanatöku. Ég
veit ekki hvers vegna sumstaðar er bannað að vera með fiskeldi en margs konar
starfsemi fer fram á haf- og strandsvæðunum við Ísland og fyrirséð að aukin
sókn verði í auðlindir þeirra, eins og
raunin hefur orðið. Almennt er gengið
út frá svokallaðri vistkerfisnálgun til að
stuðla að viðhaldi og eflingu vistkerfa.

Burðarþol fjarða

Vistkerfisnálgun felur í sér að ákvarðanir um nýtingu auðlinda byggjast á bestu
vísindalegu þekkingu um vistkerfið og að
haft sé virkt eftirlit með ástandi þess og
samræmd heildarstjórnun höfð á athöfnum manna. Krafa um mat á burðarþoli
fjarða eða afmarkaðra strandsvæða til
að taka við lífrænu álagi án þess að það
hafi óæskileg áhrif á lífríkið er dæmi
um stjórnun nýtingar á haf- og strandsvæðum sem byggist á vistkerfisnálgun.
Með breytingum á lögum um fiskeldi,
nr. 71/2008, sem gerðar voru árið 2014
er gerð krafa um að slíkt burðarþolsmat
verði framvegis lagt til grundvallar leyfisveitingum til sjókvíaeldis. Sem er gott. En
ber fagur eyðifjörður fjölbreyttar tegundir
starfsemi; fiskeldi og ferðamenn? Hnignun búsvæða er talin helsta ógnin við fjölbreytni lífríkis í hafinu við Ísland en ýmiss
konar álag getur raskað búsvæðum sjávar,
til dæmis efnistaka, en einnig mengun
eða breytingar í umhverfi vegna loftslagsbreytinga. Þannig getur mengun frá fiskeldi í sjó haft áhrif á ástand strandsjávar

og nýtingu auðlinda hans og notagildi til
útivistar og ferðamennsku.

Upplýsingar undirstaða skipulags

Heildstæð öflun upplýsinga um
sjótengda starfsemi og svæði sem hafa
verið vernduð eða nýting þeirra á einhvern hátt takmörkuð er ein af undirstöðum skipulagsgerðar á haf- og strandsvæðum og mun styðja við sjálfbæra
nýtingu auðlinda þeirra. Þó liggur fyrir
að slík skipulagsgerð er mismikið aðkallandi eftir landshlutum, þar sem bæði
landfræðilegar aðstæður eru ólíkar og
ólík starfsemi fer fram. Sjókvíaeldi hefur
til dæmis aðallega byggst upp og verið
áformað á Vestfjörðum og Austfjörðum
þar sem aðstæður eru ákjósanlegar, en
auk þess ræðst staðsetning sjókvíaeldis af
því að bann er við eldi laxfiska á tilteknum strandsvæðum umhverfis landið.
Rými fyrir sjókvíaeldi er því takmarkað
en jafnframt hefur fiskeldi verið í miklum vexti síðustu ár. Því er fyrirsjáanlega
brýnt að vinna svæðisbundnar skipulagsáætlanir á strandsvæðum við Vestfirði og
Austfirði þar sem taka þarf á hugsanlegum hagsmunaárekstrum sjókvíaeldis við
aðra nýtingu og verndarsjónarmið.
Í ljósi allra þessara upplýsinga um
markmið landsskipulagsstefnunnar er
ekki úr vegi að kalla eftir því að þessar
svæðisbundnu skipulagsáætlanir stjórnvalda séu almenningi kunnar og ljósar.
Annars geta íbúar ekki haft áhrif á nýtingu landsvæða sem þeir telja heldur
ákjósanlegri að verði nýtt til uppbyggingu
ferðaþjónustu með því að hafna því að
þar verði veitt starfsleyfi fyrir fiskeldi.
AMF


Vísnaþáttur
Íslenskt fjölskyldufyrirtæki
og framleiðsla síðan 1984

Sælnú!
Árið 2014 kom út ljóðabók sem heitir Vornóttin angar eftir Odd Sigfússon frá
Krossi í Fellum. Hann lærði húsasmíði og býr í Reykjavík. Ragnar Aðalsteinsson
sem ritar formála bókarinnar segir tvennt einkenna ljóðin, annars vegar sátt og
bjartsýni í efnistökum og hins vegar að brageyra höfundarins sé afar næmt...
Í þessum vísnaþætti verður gluggað í bók Odds.
Vetur
Þótt hylji sveitir hvítur snær
hríðarkalda daga
það víst mun gleymt er vorið hlær
og vermir græna haga.

MIKILVÆGASTI
VEISLUGESTURINN
TE & KAFFI NOTAR EINGÖNGU ÚRVALS KAFFIBAUNIR
FRÁ BESTU RÆKTUNARSVÆÐUNUM, SÉRVALDAR OG
BRENNDAR AF BRENNSLUMEISTARA.

Á leið til Austurlands
Í Reykjavík fæ ég af reynslunni nóg
hún ræktar mér visku og þor
en Austurlandsfegurðin ætíð mun þó
æskunnar minna á vor.
Af ferðalögum höfundar..
Í Sviss
Það getur að líta hér gróandi völl
og glitrar á stöðuvötn tær
en háreist og tignarleg hefja sig fjöll
mót himni ef litið er fjær.
Beirút í Líbanon
Beirút fannst mér borga val
bæði ljót og fögur
um morð og rán og mana sal
þar margar ganga sögur.
Að lokum er hér skondin lýsing á honum sjálfum.
Sjálfslýsing
Frá Oddi gamla á Krossi mun það eitt nú helst að segja
sem áður fyrr var þekktur í að gera mörgum hrekk
að nú er hann svo latur að hann nennir ekki að deyja
en norpir hér á jörðinni eins og sumarlamb við stekk.
Ort í janúar 2014

Góðar stundir, Sigþrúður Sig.

ingu á vef Fjölmiðlanefndar nemur
hluturinn nú 1,6 prósentum.
„Ég er búinn að finna kaupanda,
Íslending sem býr erlendis, en við
höfum ekki getað verið á sama stað á
sama
tíma2017
til að ganga frá þessu. Við
23.
mars

þetta gengur sennilega.“

Kostnaður við uppbyggingu

Ef miðað er við nafnvirði eignarhlutar Smára í Stundinni er Útgáfufélagið Stundin, sem gefur út Stundina

og heldur úti vefmiðlinum stundin.
is, metið á um 62,5 milljónir króna.
Markaðurinn, viðskiptablað Fréttablaðsins, greindi frá því í byrjun janúar að útgáfufélagið hefði verið rekið

með 13 milljóna króna tapi árið 2015,
fyrsta rekstrarár fjölmiðilsins samkvæmt þá nýbirtum ársreikningi.
Skuldir hafi numið 17 milljónum og
eigið fé neikvætt um rúmar 900 þús-

und krónur. Í ársreikningnum kom
fram að gert hafi verið ráð fyrir 10
til 25 milljóna króna tapi við uppbyggingu rekstrarins á árinu 2015. n
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Verðlaunaður gæðalax frá Fiskási

F

yrirtækið Fiskás er staðsett
við tvær flottustu laxár
landsins, Ytri- og EystriRangá. Starfsemin hófst
sumarið 2010 með reykingu á
laxi. Í nóvember sama ár opnuðu
eigendur fyrirtækisins fiskbúð
á Hellu. Torfi Sigurðsson, framkvæmdastjóri og einn af þremur
eigendum fyrirtækisins, segir
Fiskás hafa það að markmiði að
þjónusta laxveiðimenn á Íslandi
og hafa laxveiðimenn, bæði
íslenskir og erlendir, sem veiða í
Rangánum notað þjónustuna og
verið mjög ánægðir með vörurnar
sem Fiskás býður upp á að sögn
Torfa. „Fyrirtækið þjónustar einnig
heimafólk og fyrirtæki á Suðurlandi á ferskum fiski sem keyptur
er á markaði,“ segir Torfi.
Viðurkenning frá
Gordon Ramsay
„Það er gaman að segja frá
því að sælkerakokkurinn
Gordon Ramsay gaf okkur
fyrstu einkunn fyrir reykta
laxinn okkar,“ segir Torfi. Að
sögn Torfa borðaði Gordon
heilt flak af reyktum laxi frá
Fiskás á degi hverjum þegar
hann var við veiði á svæðinu.
Torfi er afar ánægður með
hversu vel Gordon líkaði
laxinn. „Það er óhætt að
segja að það sé öflug viðurkenning þegar heimsklassa
sælkerakokkur leggur
blessun sína og rúmlega
það yfir vöru sem maður er
að framleiða,“ segir hann.
Bæði með ferskfisk
og reyktan fisk
Hjá Fiskási starfa fjórir til sex

Sem fyrr segir þá rekur Fiskás
verslun undir sama nafni sem er
opin alla virka daga frá kl. 10 –17.
Tilvalið er fyrir ferðalanga og
sumarhúsaeigendur í grennd að
renna við í versluninni og ná sér í
úrvals fiskmeti.
starfsmenn eftir vertíðum. „Við
erum að reykja fisk yfir sumarmánuðina og fram að áramótum

en þá minnkar örtröðin örlítið.
Hins vegar er mikið að gera allan
ársins hring í ferskum fiski hjá

okkur þar sem við erum að sinna
hótelunum og skólunum á svæðinu með slíkar vörur,“ segir Torfi.

Fiskás ehf, Dynskálar 50,
850 Hella. Símanúmer: 546-1210 og
651-1210. www.fiskas.is

Bókhaldskerfi
í áskrift
Microsoft Dynamics NAV er eitt
mest selda bókhaldskerfi landsins
og fæst í mánaðarlegri áskrift.
Þú færð fullbúna viðskiptalausn, hýsingu
og afritun í Azure ásamt vottuðum
sérkerfum Wise á navaskrift.is
Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

kr.

9.900

pr. mán.
án vsk.

Wise lausnir ehf. » Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is
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HINsegin fræðsla
V

ið höfum reynt að leggja
hvað mesta áherslu á þá sem
standa hvað höllustum fæti í
samtímanum í fræðslu okkar,“ segir
Hans Jónsson uppfræðari Hinsegin
Norðurlands – HIN – en á dögunum
fór félagið með hinsegin fræðsluferð í
grunnskóla Fjarðabyggðar. Hans segir
áherslu HIN, innan regnlífasamtaka
og í gegnum hagsmunasaðild Samtökunum “78, vera til dæmis miðaða
að því að rétta hlut intersexual fólks
á lagasviðinu, líkt og Intersex Iceland.
Fundaferðin var farin að frumkvæði
félagsmiðstöðva Fjarðabyggðar og var
fræðslunni vel tekið, að sögn aðstandenda. Hlutverk Samtakanna “78 er að
mati Hans og Dagbjartar Guðjónsdóttur orðið mun víðfeðmara í dag
heldur en að takmarkast við fræðslu
um samkynhneigð enda séu unglingar í dag mun meðvitaðri en áður
um hugtök eins og homma og lesbíur
og finnist í raun ekkert sérstakt við að
fá fræðslu um slík tilbrigði við flóru
mannlífsins.

Víðari
orðræða um
sjálfsmynd

„Við reynum að
ná athygli krakkanna um þennan
veruleika með því að
kynna þau fyrir víðari
hinsegin orðræðu því
að sjálfsmynd þeirra og
upplifun af kynhneigð
eða kynvitund er orðin
miklu flóknari í dag en
áður var,“ bætir Dag-

björt við en hún sjálf skilgreinir sig
sem pansexual hán, einstakling sem
hrífist bæði af körlum og konum og
sé á milli kynja, hvorki hún né hann.
„Það er svo ótrúlega sterkt að koma
og ræða svona hluti við krakka sem
eru að byrja að velta þessum hlutum
fyrir sér og finna hvernig sum þeirra
eru að tengja við það sem við erum að
lýsa. Það er svo frelsandi fyrir krakka
í þessari stöðu að átta sig á því að það
eru til aðrir eins og þú og það er til
nafn yfir þessar tilhneigingar þínar
eða tilfinningar.“

Nauðsynlegt að umræðan sé
ekki einangruð við Reykjavík

Hans og Dagbjört segja að flestir
einstaklingar á landsbyggðinni sem
finni hjá sér tilbrigði við hið heterósexúella staðalform leiti fyrr eða síðar
í stærri samfélög til að geta verið opin
með tilfinningar sínar. „Það er eðlilegt
en það er líka mikilvægur stuðningur
við fólk að geta átt tengingar við aðra

sem eru á svipuðum stað, með því að
vita af því að „þetta er til“ og það þarf
ekki að skammast sín fyrir það,“ segir
Hans. Í Menntaskólanum á Egilsstöðum er hópur starfræktur sem meðal
annars gekkst fyrir fræðslu fyrir foreldra á dögunum, á vegum Samtakanna “78, en opinn fundur Hinsegin
Norðurlands í Neskaupstað var einnig
vel sóttur. Þar fór fram fræðsla bæði
fyrir grunnskóla og Verkmenntaskóla
Austurlands, auk þeirra sem voru
áhugasöm um að fræðast meira um
málaflokkinn. Elísabet Þorgeirsdóttir
félagsráðgjafi í ráðgjafahópi Samtakanna “78 segir að það sé mikilvægt
að umræðan einangrist ekki bara í
Reykjavík og fræðsluátak af þessu
tagi sé mikilvægt fyrir þau sem vilja
leita sér upplýsinga en algengast sé að
þeir sem vilja leita sér frekara samtals,
fræðslu eða ráðgjafar, hafi samband
við símaþjónustu ráðgjafateymis
Samtakanna. „Við sinnum þjónustunni um allt land og leitumst við að hjálpa bæði
e i n s t a k l i n g u nu m
sjálfum og aðstandendum þeirra að
fara í gegnum
þetta ferli að
sætta
sig
við tilfinningar sínar, kynhneigð eða kynvitund,
og vinna úr þeim með uppbyggilegum hætti. Það eru mörg litbrigði
og fjöldinn allur af skilgreiningum í
gangi sem gagnast ekki öllum. Það að
vera sáttur við sína sjálfsmynd er aðalatriðið.“

Óræð kyn, intersex
og pansexualitet

„Það er til líffræðilegt intersex fólk
sem er mikilvægt að fái að skilgreina
sig sjálft hvort sem það er alið upp sem
stelpur eða strákar. Kyn, kynvitund og
kynhneigð getur skilgreint okkur með
ólíkum hætti þannig að við eigum það
sameiginlegt að vera ekki straight, þó
við séum ekki eins. Það er hægt að vera
hinsegin á margan hátt og það er mikilvæg félagsleg fræðsla almennt líka
fyrir unglingana,“ bætir Dagbjört við
og bendir á að fræðsla hinsegin fólks
sé í dag allt öðruvísi en áður var. „Fólk
sem er kynsegin, upplifir sig hvorki

VIÐHELDUR HEILBRIGÐI TANNA
MEÐ ÖFLUGRI MUNNVATNSFRAMLEIÐLSU

TANNLÆKNAFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ HAp +

KLÍNISKT
PRÓFAÐ

SJÁ NÁNAR Á HAPPLUS.IS

Hans og Dagbjört
segja mikilvægt að
opna umræðuna.

sem karlmann eða konu eða bæði, og
fólk sem er pansexual getur átt meira
sameiginlegt og skilið hvort annað
betur heldur en það sé nauðsynlegt að
passa inn í félagslegt norm á fámennum stöðum. Við erum fyrst og fremst
boðberar þeirra frétta að það eru til
orð fyrir alla liti regnbogans og það
er meira gefandi en að fræða þau bara
um einhver lagaleg baráttumál. Það
að þau viti að þau mega vera eins og
þau eru er aðalmálið. Og að enginn
fari uppúr grunnskóla án þess að hafa
fengið að vita það, það væri algjör
snilld að okkur tækist að koma því til
leiðar.“
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Kynning:

Ferskari verður fiskurinn ekki
Lindarfiskur er alinn í ferskum sjávarlindum

L

indarfiskur er lítið fjölskyldufyrirtæki staðsett í Meðallandinu rétt austan við Vík.
„Móðir mín er frá þessari jörð og er
staðurinn algerlega einangraður. Aðalverðmætin á jörðinni eru allt þetta
tæra lindarvatn sem streymir hér
beint úr eldhrauninu og því er staðurinn fullkominn fyrir bleikjueldi,“
segir Drífa Bjarnadóttir, einn eigenda
Lindarfisks. „Við fjölskyldan eigum og
rekum Lindarfisk saman. Það eru ég
og maðurinn minn, Árni Jóhannsson,
systir mín, Sigrún Bjarnadóttir, og
foreldrar okkar, þau Helga Ólafsdóttir
og Bjarni Jón Finnsson,“ segir Drífa.

Alger sjálf bærni

Fyrstu bleikjuhrognin voru tekin
hjá fyrirtækinu árið 2011 og síðan
þá hefur Lindarfiski svo sannarlega
vaxið fiskur um hrygg. „Við stefnum
að algerri sjálfbærni og gerum því
allt sjálf. Nýlega fengum við okkur
svín sem éta nánast allan afskurðinn
af bleikjunum og afgangurinn er svo
notaður í áburð. Fiskinn vinnum við
alfarið á svæðinu. Það hefur gengið
hægt en örugglega að koma fyrirtækinu á þann stað sem það er á í dag og
munum við von bráðar selja vörur
okkar í stórmarkaði. Við höfum meðal annars hannað neytendaumbúðir
sem eru svartar og nær ógegnsæjar
til þess að stuðla að ferskari og betri
vöru. Að auki höfum við hugsað okkur að fara í útflutning á eldisbleikju,
enda erum við með ótrúlega ferska
vöru í höndunum,“ segir Drífa.

Tærasta vatnið, ferskasti
fiskurinn

„Við leggjum mjög mikið upp úr ferskleika, það er eitthvað sem við getum
bara alls ekki slegið af hérna hjá Lindarfiski. Hrognin fáum við frá kynbótastöðinni á Hólum í Hjaltadal sem framleiðir fyrsta flokks hrogn. Þau ölum
við svo hér í Meðallandinu í kerjum og
svokölluðum lengdarstraumsrennum.
Hér rennur ferskt og tært vatn beint úr
lindaruppsprettum og fiskurinn er eins
ferskur og getur orðið,“ segir Drífa.

Hafðu samband

„Við erum aðallega að selja bleikju til
veitingastaða sem undantekningarlaust
lofa bleikjuna okkar í hástert,“ segir
Drífa. Enn sem komið er selur Lindarfiskur ekki vörur í stórmörkuðum en
til þess að versla beint við Lindarfisk
er hægt að hringja í Drífu í síma 6634528 eða senda henni netpóst á drifa@
lindarfiskur.com.

Nánari upplýsingar má nálgast á
vefsíðu Lindarfisks og á Facebook-síðunni. Einnig heldur Lindarfiskur úti
síðu á Instagram sem er stórskemmtilegt að fylgjast með.

Girnileg bleikja.

INNFLUTNINGUR BÍLA OG HLJÓLHÝSA

Útvegum eða eigum flest allar gerðir nýrra 2017 árgerða Hobby hjólhýsa og húsbíla

Hobby 650 KMFe deluxe 2017

Hobby 540Ufe Prestige 2017

Til afgreiðslu strax • 2 kojur • stór Íslápur

Stór Ískápur •
Verð 3.700.000 kr. • Til afgreiðslu strax

Aukabúnaður: Alde hitun, Hobby Connect
system, 4,5 metra markisa upp á þaki,

Hobby 540Ufe Excellent 2017

TFT, Sjónvarpsfesting, Sólarsella 150 watta

Verð 4.500.000 kr.

Stór ískápur • gólfhiti • Truma Ultraheat • TFT •
eldhúsvifta • gólfteppi •
Verð 3.800.000 kr. • Til afgreiðslu strax

Mercedes Benz Atego 1218
Sjálfskiptur • 12/2009 ekinn
193.000 km • Kassi 6,4 metrar
með hliðar hurð • Lyfta 1,5 tonn
Heildarþyngd 12 tonn
Burðargeta 6 tonn
Verð 2.950.000 kr. + vsk

Facebook:
Email: boas@b1.is / Strandartindur ehf /
Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007
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Austurland: Make it happen again
- Ávextir austfirskrar hönnunar
Föstudaginn 24. mars
kynnir Austurland
áfangastaðaverkefni sitt og
austfirska hönnun í víðu
tilliti með viðburði á KEX
Hostel í Reykjavík, sem
fram fer undir merkjum
HönnunarMars. Garðar
og Eva hjá STUDIO
EYJOLFSSON kynna
verkefni sem þau hafa
verið að vinna með franska
hönnuðinum Thomas
Vailly og ber heitið Vidar
– Woody en Elísabet og
Ágústa hjá ALVÖRU kynna
vörulínu úr hreindýraleðri
sem ber heitið USELESS.
Á meðal þeirra sem flytja
örfyrirlestra á viðburðinum
eru Garðar og Eva hjá
STUDIO EYJÓLFSSON
og Elísabet Karls hjá
ALVARA. Austurland tók
þau stuttlegu tali.

VIDAR - WOODY
Hver eruð þið og hvað gerið þið?
Við erum Garðar Eyjólfsson og
Eva Dögg Kristjánsdóttir. Garðar er
hönnuður og hefur verið fagstjóri í
vöruhönnun við LHÍ undanfarin ár
og mun í haust, ásamt Thomasi Pausz,
taka við fagstjórn í mastersnámi í
hönnun við sama skóla. Saman rekum við Studio Eyjolfsson, sem er
hönnunarstúdíó. Verkefnin okkar
hafa hingað til snúist mikið um staðbundin hráefni og áhugaverðar framleiðsluaðferðir. Við höfum gaman að
því að stefna saman ólíkum samhengjum, til dæmis handverki og stóriðju
og sjá hvernig afurðin af slíku samtali
kemur út. Upp á síðkastið höfum við í
auknum mæli verið að vinna með video til að miðla niðurstöðum frekar en
að útkoman sé endilega bundinn við
hlut eða ákveðna framleiðsluaðferð.
Hvað dregur ykkur til að vinna á
Austurlandi
Austurlandið á hlut í okkur báðum.
Oft er dregin upp sú mynd á Íslandi að
menning og listir búi í höfuðborginni
en ekki úti á landi. Það getur vel verið
að fólk í einhverjum landshlutum sam-

svari sér með þessari skiptingu en á
Austurlandi er rík hefð og mikill skilningur fyrir menningarstarfi og jarðvegur til að gera framúrstefnulega hluti.
Framleiðslumöguleikar og aðgengi að
handverksmönnum er einnig mjög gott.
Smæð samfélagsins getur einnig verið
kostur þegar maður vill gera tilraunir
og ýta hlutum áfram, aðgangur að mismunandi framleiðsluaðferðum er góður
og eitt símtal getur nægt til að koma
hugmynd á næsta level. Okkur finnst
Austurland því ákaflega gott samhengi
til að ýta áfram og kanna hugmyndir
um tengsl efnis og samfélags.
Hvernig hefur Austurland áhrif á
verkin ykkar?
Hallormsstaðaskógur
hefur
lengi verið Garðari hugleikinn. Í
verkinu okkar Vidar - Woody sem
verður frumsýnt á sýningu Make á
HönnunarMars miðlum við niðurstöðu rannsóknar okkar og franska
hönnuðarins Thomas Vailly um
möguleikana í nýtingu skógarafurða.
Á íslandi er stór hluti skógarafurða
kurlaður og notaður sem íblöndunarefni í járnblendi. Það er vissulega ein

Verkefni Evu og Garðars er styrkt af Uppbyggingarsjóði Austurlands

nýtingarleið en það eru líka ótal aðrir
möguleikar sem innihalda hugsanlega
meiri verðmætasköpun. Augljósir
möguleikar eins og að framleiða parket eða smíða húsgögn eru ekki endilega einu möguleikarnir.
Teljiði mikilvægt fyrir nemendur
að vinna í umhverfi ólíku sínu daglega
umhverfi? Af hverju?
Glöggt er gests augað. Það er oft
þannig að maður sér ekki tækifærin í
eigin heimahögum fyrr en maður er
búinn að fara út í heim og koma aftur.
Við teljum því mikilvægt að ýta undir samstarf milli landshluta og landa.
Garðar hefur lengi haft áhuga á að
koma á fót annað hvort sumarskóla fyrir hönnuði eða taka námskeið úr listaháskólanum austur. Þessi hugmynd er
ennþá bara hugmynd, og kostnaður er
ákveðin fyrirstaða, en það væri gaman
ef þetta yrði að veruleika einn daginn.
Hver er ykkar sýn fyrir hönnunarverkefni á Austurlandi?

MAKE hefur verið metnaðarfullt verkefni og skilað áhugaverðum
niðurstöðum. Við teljum mikilvægt
að halda áfram og kafa dýpra. Ef við
hugsum til dæmis um það átak sem
hefur verið gert í nýtingu sjávarafurða
á Íslandi undanfarin ár, þá undirstrikar það nauðsynina fyrir sambærilegt
átak á sviði skógarafurða, á borð við
afurðamiðstöð skógarafurða á Austurlandi sem nú er í burðarliðnum.
Lækninarvörur unnar úr rækjuskel á
Siglufirði eru dæmi um vöru og virði
sem er langt því frá að vera augljós
nýting á sjávarafurð. Vonandi verðum við komin á svipaðar slóðir með
skógarafurðir eftir nokkur ár, en
til þess þarf að tryggja samstarf og
samfelldan stuðning við rannsóknir á þessu sviði. Verkið okkar Vidar
- Woody er hugsað sem innblástur í
upphafi þessa ferðalags sem við eigum
fyrir höndum.
eyjolfsson.com

USELESS

Laus
störf 2017-18
Auglýst er eftir umsóknum í eftirtalin störf
Aðstoðarskólastjóri á yngra stigi skólans

Aðstoðarskólastjóri sér um daglegt skólastarf á yngra stigi
skólans, heldur utan um stoðþjónustu þar auk þess að vera
hluti af stjórnendateymi skólans og sinna þar með faglegri
forystu.

Umsjónarkennari á eldra stig.
Íþróttakennurum bæði á yngra og eldra stig skólans.
Annar í eitt ár vegna barnsburðaleyfis.

Sérkennari
Heimilisfræðikennari
Tónmenntakennari í 50 % starf
Umsækjendur skulu hafa tilskylda menntun og eða
reynslu til starfsins. Áhersla er á að umsækjandi sýni
hæfni í samskiptum, frumkvæði og sé lausnamiðaður.
Í Grunnskóla Hornafjarðar verða næsta vetur rúmlega
250 nemendur í tveimur aðskildum húsum. Í öðru húsinu
er í 1. – 6. bekkur en 7. – 10. bekkur í hinu. Í skólanum
er áhersla á list- og verkgreinakennslu um leið og unnið
er að bættum árangri í bóklegum greinum. Unnið er
eftir hugmyndarfræði uppeldis til ábyrgðar og skólinn er
bæði grænfánaskóli og heilsueflandi skóli. Í Grunnskóla
Hornafjarðar er góður starfsandi og skólinn er vel búinn.
Sveitarfélagið er vel statt og þar er blómlegt mannlíf.
Umsóknarfrestur er til 2. apríl. Umsóknum skal skilað
skriflega til skólastjóra á þar til gerðu umsóknareyðublaði
sem er á heimasíðu skólans.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi KÍ og
Sambands íslenskrar sveitarfélaga.
Frekari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 8995609
og á netfanginu thorgunnur@hornafjordur.is

Hver eruð þið og hvað gerið þið?
ALVARA er þverfaglegt hönnunarstúdíó þar sem Ágústa Sveinsdóttir
vöruhönnuður og fatahönnuðurinn
Elísabet Karlsdóttir sameina krafta
sína. „Við vinnum á mörkum vöruog fatahönnunar og leitumst eftir
að skapa nýjar og tilraunakenndar
leiðir í efnisnotkun. Við horfum til
nýrra áhersla samtímans hvað varðar
umhverfismeðvitund. Hvaðan varan
kemur og hvernig hún verður til er
útgangspunkturinn fremur en notagildið eitt og sér.“
Á síðasta ári vorum við mjög áktívar í hönnun og vöruþróun og héldum tvær sýningar á ólíkum verkum.
Annars vegar skartgripalínunni Silfru
sem við sýndum í verslun Geysis á
HönnunarMars og svo sýndum við
verkefnið USELESS, fata– og fylgihlutalínu úr hreindýraleðri í desember. En nú er mikil vinna framundan
við að þróa vörulínurnar áfram þannig
að þær henti sem best í framleiðslu og
koma þeim í sölu.
Hvað er það við hreindýrahráefnin
sem heillar okkur?
Þetta eru auðvitað hráefni sem ég
hef alist upp við að sjá í ýmis konar
hönnun og handverki eins og aðrir að
austan, segir Elísabet. Í seinni tíð eftir
að hafa menntað mig í hönnun heillaðist ég ennþá meira að hráefninu og
áskorunum sem felast í því að vinna
með staðbundin hráefni eins og þessi
og koma þeim líka á framfæri utan
Austurlands. Við byrjuðum á að nota
leðrið, en höfum líka gert tilraunir
með beinin og klaufar og langar til
þess að þróa það áfram.
Svo heillar þetta hráefni okkur líka
því að við vissum af því að það væri
pláss fyrir fleiri til þess að vinna með
þessi efni, því oft er talsvert fargað af
skinnunum enda mikil vinna fyrir
hvern og einn veiðimann að koma

Ágústa og Elísabet vinna að hönnun ALVÖRU

skinni í sútun og svo kannski ekki
allir sem sjá not fyrir þau. Það er því
gott að það séu til fjölbreyttar vörur
úr hráefnunum, sem geta þá virkað sem minjagripir um veiðar eða
heimsókn á svæðið enn á sama tíma
verið spennandi utan svæðisins og
bæst í sívaxandi flóru flottra íslenskra
hönnunarverkefna.
Skiptir staðsetning hreindýranna
máli, umhverfi og uppruni þeirra á
Austurlandi?
Það skiptir allavega máli þegar
maður vinnur með hráefni eins og
þetta að segja frá uppruna efnanna og
sögunni í kringum þau sem er auðvitað Austurland í þessu tilfelli. Það
er það sem laðar okkur að efninu og

það sem gerir verkefnið USELESS
spennandi. Við höfum fundið fyrir
miklum áhuga á þessari baksögu og þá
um leið hafa vörurnar meira vægi enn
að vera bara fatnaður eða einhversskonar nytjahlutur.
Skiptir baksaga hráefnanna máli í
ykkar vinnu?
Ég held að einmitt núna sé baksaga
hráefna farinn að skipta marga neytendur mjög miklu máli. Fólk er orðið
svo miklu meðvitaðra um sína ábyrgð
og það er alltaf að verða meiri krafa
um það að vita meira um það sem við
kaupum, mat, húsgögn, fatnað og annað. Þarna er mikilvægt að hönnuður
stígi inní og svari þessari kröfu. Við
erum mjög meðvitaðar um þetta og
höfum ástríðu fyrir því að bjóða upp
á vandaðar vörur sem standa tímans
törn því þær eru meira en bara punt,
eru einmitt líka hlutir með sögu.
Þegar við völdum nafnið á línuna
úr hreindýraafurðum, USELESS vildum við bæði vekja athygli á því að
þetta væru undanafurðir sem færu í
talsverðu magni til spillis, en líka vekja
fólk til umhugsunar um sýna neysluvenjur, oft má velja betur og kaupa
minna.
Þannig að baksagan er í raun jafn
mikilvæg og varan sjálf, þetta er samofið og virkar ekki án hvors annars.
alvarareykjavik.is

Frí heimsending
hvert á land sem er
Skólatölvur

ef pantað er fyrir 5.000 kr. eða meira

79.900 kr.

44.990 kr.

15,6" FHD skjár,
Intel Core i3,
8GB minni,
256GB SSD

Asus E502SA

Leikjatölvur

Leikjafartölvur

15,6” HD skjár, Intel Dual örgjörvi,
4GB minni, 128GB SSD

Asus FX553
Gaming

154.900 kr.

15,6" FHD skjár,
Intel Core i5, 8GB,
128GB SSD og
1TB HDD, nVidia
GTX1050 2GB

Asus rOG
Gaming
15,6" FHD skjár,
Intel Core i5,
128GB SSD og
1TB HDD, nVidia
GTX1060 6GB

209.900 kr.

In Win Gamer
Ultimate
Intel Core i5, 16GB
DDR4, 525GB
SSD, nVidia
GTX1060 3GB

Asus
X540LA

In Win
Gamer
Extreme

169.990 kr.
249.900 kr.

In-Win leikjatölvurnar okkar eru með 3ja ára ábyrgð.

Skipholt 50c, 105 Reykjavík | Sími: 582-6000 | info@computer.is

Intel Core i7,
16GB DDR4,
275GB SSD, 3TB
HDD, nVidia
GTX1070 8GB

Candizol®150 mg
Eitt hylki

– einu sinni
– án lyfseðils

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

6. tölublað, 6. árgangur

Að hafa
ekki skoðun
Síðustu daga hef ég verið að reyna að
tileinka mér eitthvað sem ég hef séð
að Bubbi Morthens er að vinna með
þessa dagana. Að hafa ekki skoðun.
Á tímum samfélagsmiðla og
kommentakerfa er hægt að hneykslast,
tuða og vera brjálaður 24 tíma dagsins 7 daga vikunnar. Ananas á pizzur,
ókeypis túrtappar í bíóum og áfengi í
verslanir (þreytt dæmi, afsakið). Það
er hægt að hafa skoðun á öllu og öllum og það er auðvelt að reyna troða
skoðunum sínum uppá aðra. Treystið
mér ég hef alveg reynt það.
Svona tvisvar í viku fer Twitter eða
Facebook á hliðina útaf einhverju.
Stundum einhverju sem skiptir máli
en oft líka útaf einhverju sem skiptir
engu f****** máli.
Það hefur verið frelsandi reynsla að
hafa ekki skoðun á neinu þeirra smávægilegu þrætuepla sem yfirtekið hafa samfélagsmiðla mína síðustu vikur og skil ég
loksins frasann „Ignorance is bliss“.
Það er þó ekki þannig að maður eigi ekki að hafa skoðun á neinu.
Frekar væri að vanda valið. Velja hvað
maður eyðir orku og tíma í að hafa
skoðun á.
Framtíð Austurlands er eitthvað
sem ég tel að allir búsettir eða uppaldir í fjórðungnum ættu að hafa skoðun
á og eyða orku í, ekki síst við sem
erum enn (frekar) ung og munum erfa
landið.
Samtökin Ungt Austurland eru
stofnuð með þetta í huga – að vera
vettvangur fyrir ungt fólk til að koma
skoðunum sínum á framfæri og hafa
áhrif á nærumhverfi sitt.
Þann áttunda og níunda apríl verður Ungt Austurland með ráðstefnuna
#UngAust 2017 sem öllum ungum
austfirðingum stendur til boða að
sækja. Þar verður tækifæri til að móta
stefnu félagsins og í leiðinni heyra
raddir einstaklinga með fjölbreyttan
bakgrunn en sameiginlega hagsmuni.
Betra Austurland.
Svo hættu að eyða orku í að hafa
skoðun á hlutum sem skipta engu máli.
Hafðu skoðun á hvernig samfélagi þú
vilt búa í. Sjáumst á #UngAust 2017.

Actavis 713030

23. mars 2017

HÓTELREKSTUR
ALLT Á EINUM STAð

Handklæði

SængurveraSett
lök

rúmábreiður

Hlífðardýnur

borðdúkar

FYRIR OKKUR
Sápur

Hótelvörur

Sloppar og inniSkór

Síðumúli 1 | 108 Reykjavík | Sími 788-2070 & 787-2070 | hotelRekStuR@hotelRekStuR.iS

kemur út hálfsmánaðarlega og er dreift frítt í 5.000 eintökum á öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi frá Vopnafirði að Djúpavogi.
Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður.
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is

Auglýsingasíminn er 578-1190 og auglýsingar sendist á auglysingar@fotspor.is

