
Menningarstofa 
Fjarðarbyggðar

Vega
málin!

Okkar eigin 
krakkaRúv

9. mars 2017 
5. tölublað, 7. árgangur 

nú hallar á síðasta vetur vegarins 
um Oddskarð sem aðalsamgöngu-
æðar milli Neskaupstaðar og um-

heimsins. Öllum breytingum fylgja nýjar 
áskoranir og uppbygging skíðasvæðis íbúa 
Fjarðabyggðar verður spennandi verkefni 

í nýjum aðstæðum; en þangað til – þessar 
fyrstu vikur sem hægt er að nýta svæðið 
almennilega í vetur – er um að gera njóta 
þeirra forréttinda að geta skottast upp í fjall 
og lagt í vegarkantinum til að henda sér í 
brekkurnar. Að njóta náttúru og umhverfis 

skapar samhljóm við mikilfengleik sköp-
unarverksins. Hlustum á hjartað í hringiðu 
dagsins og fögnum fjölbreytileik fegurðar-
innar. „Himins opnast dyr“ segir í sálmin-
um en þar er verið að tjá þessa tilfinningu; 
hlustum á himininn. Njótum daganna.

njótum!
– gerir lífið bjartara

Stækkunarglerslampar

Ármúla 19 · Sími 568 1620 · www.gloey.is · gloey@gloey.is

Vandaðir stækkunar
glerslampar í föndur 
og fína vinnu. 
Góð birta.

kr. 39.990,-

kr. 19.900,-

 kr. 14.990,- 

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Þessir aðilar fara hér um firðina 
og vilja festa sér leyfi fyrir sinni 
starfsemi algjörlega þvert ofaní 

þá stefnu sem mörkuð hefur verið um 
uppbyggingu í ferðaþjónustu á svæð-
inu,“ segir Guðröður Hákonarson 
formaður Veiðifélags Norðfjarðarár 
og ferðaþjónustubóndi á Norðfirði 
en hann ásamt fleirum gera alvar-
legar athugasemdir við fyrirætlanir 
fiskeldisfyrirtækja sem sækja nú um 
leyfi fyrir tugþúsunda tonna fiskeldi 
allt frá Berufirði og norður á Seyðis-
fjörð. Hann líkir þessum aðilum sem 
við hunda sem merkja sér svæði til 
að festa sér tík á lóðaríi en fundur um 
fiskeldismál var haldinn í Grunnskól-
anum á Reyðarfirði í lok síðustu viku. 
Fundinum var ætlað að upplýsa íbúa 
og aðra um stöðu þessara áforma í 
sveitarfélaginu. Frummælendur auk 
Páls bæjarstjóra voru frá Hafrann-
sóknarstofnun, Skipulagsstofnun og 
Löxum fiskeldi, sem hafa fengið leyfi 
fyrir fiskeldi í Reyðarfirði. 

Fiskeldi næsta stóriðja?
Guðröður segir að vissulega sé eðli-
legt að horfa til fiskeldis eins og hvers 
annars iðnaðar sem sé úthlutað svæð-
um til atvinnuuppbyggingar en að 
skilgreina verði innan sveitarfélags-
ins hvaða svæði séu ætluð iðnaði og 
tengdri starfsemi og hvaða svæði eigi 
að vernda með tilliti til nærumhverf-
isins og uppbyggingar annarrar at-
vinnustarfsemi eins og ferðaþjónustu.

Áform eru uppi um framleiðslu 
á allt að 50 þús. tonnum af eldisfiski 
innan sveitarfélagsins en burðarþols-

mat mun skera úr um hver heildar-
framleiðsla getur orðið. Ljóst er þó 
að burðarþol á Reyðarfirði og Fá-
skrúðsfirði hefur verið metið sam-
tals 35.000 tonn og miða áætlanir 
Fiskeldis Austfjarða og Laxa við að 
festa sér starfsleyfi út frá þeim tölum. 
Mjóifjörður og Norðfjarðarflói ásamt 
Stöðvarfirði eru enn í mati. Laxar fisk-
eldi hefja í sumar framleiðslu vegna 
6.000 tonna starfsleyfis félagsins í 
Reyðarfirði. 

Vilja ráða yfir fjörðunum
Á fundinum fór Páll Björgvin Guð-
mundsson bæjarstjóri yfir fiskeld-
ismálin vítt og breitt frá sjónarhóli 
sveitarfélagsins en ítrekaði þá afstöðu 
sveitarfélagsins að eðlilegast væri að 
sveitarfélög hefðu skipulagsvald yfir 
fjörðum innan sinna marka í sam-
ræmi við umsögn bæjarfélagsins um 
nýtt frumvarp til laga sem takmarkar 
ákvörðunarvald sveitarfélaganna mik-
ið. Hann bendir á að sveitarfélagið hafi 
þurft að kæra starfsleyfi Laxa á sínum 
tíma til þess að tryggja atriði eins og 
að staðsetningar kvía og eldisstarfsemi 
hindraði örugglega ekki siglingaleiðir 
í Reyðarfirði og að ákvæði kæmust í 
samninga um ábyrgð fyrirtækisins á 
að hreinsa til eftir sig ef starfsemi yrði 
hætt. Slík ákvæði eru ekki á meðal 
þeirra skilyrða sem stjórnvöld setja 
fyrir starfsleyfum og hafa margir 
fundið að þeim galla á framkvæmd 
leyfisveitinga. 

líflegar fyrirspurnir
Á fundinum fjallaði Héðinn Valdi-

marsson, sviðsstjóri hjá Hafrann-
sóknarstofnun, um burðarþol fjarða 
og hvernig stofnunin færi að því 
að finna reikna slíkt út en hann tók 
dæmi af Vestfjörðum og að austan til 
að veita innsýn í aðferðirnar.

Sigmar Arnar Steingrímsson, 
sérfræðingur á umhverfismatssviði 
Skipulagsstofnunar fjallaði á fund-
inum um ferlið við mat á umhverfis-
áhrifum hvað varðar fiskeldi en 
síðastur á mælendaskrá var Gunnar 
Steinn Gunnarsson, rekstrarstjóri 
Laxa fiskeldis og kynnti hann áform 
fyrirtækisins hvað varðar fiskeldi 
í Fjarðabyggð. Sagði hann frá því 
að búið væri að ráða 10 starfsmenn 
og kvíar ásamt öðrum búnaði væru 
komnar á Reyðarfjörð og væru til-
búnar til uppsetningar. Hafsteinn 
Guðfinnsson, sérfræðingur á um-
hverfissviði Hafrannsóknarstofnun-
ar, Hólmfríður Bjarnadóttir, sviðs-
stjóri hjá Skipulagsstofnun og Jón 
Björn Hákonarson, forseti bæjar-
stjórnar bættust við hóp þeirra sem 
sátu fyrir svörum eftir hlé á fundin-
um og komu fram fjöldi fyrirspurna 
af ýmsum toga. Má segja að um-
ræðan um þessi mál hafi bæði verið 
drifin áfram af áhuga og gagnrýnum 
spurningum en ljóst er að fiskeldi 
getur aukið fjölbreytni í störfum í 
sveitarfélaginu til frambúðar. Það 
magn af fiski sem um ræðir getur 
fært sveitarfélaginu beinar tekjur 
upp á hundruði milljóna á ársgrund-
velli en ekki eru allir á eitt sáttir um 
það hver áhrif fiskeldis geta orðið á 
náttúrulegt lífríki svæðisins.

„Eins og hundar að  
merkja sér svæði“

áætlað dæmi laxa fiskeldis
Ef miðað er við 20.000 tonna framleiðslu smkv. matsáætlun laxa munu allt að 140 ársverk skapast sem sem skiptast í 80 störf við eldi, 
slátrun og vinnslu og 60 störf vegna rekstar og viðhalds. á meðal starfanna eru störf sem krefjast sérmenntunar í eldi og stjórnun fram-
leiðslunnar. Einnig benda laxa-menn á jákvæð margfeldisáhrif framleiðslunnar á flutningsaðila, hafnarstarfsemi, netagerð og fleira.

áætlaðar tekjur bæjarsjóðs og hafnarsjóðs gætu samkvæmt þessum áætlunum gefið 120 -135 m.kr. á ári í hafnartengd gjöld eftir 
útflutningsverðmæti, en einnig 65-150 m.kr. á ári í fasteignagjöld allt eftir stærð vinnslustöðvar og nýtingarhlutfalli lóðar. Þá séu 
ótaldar útsvarstekjur sem gætu orðið 100 til 130 m.kr. í ljósi nýrra starfa.

Hrognataka 
á öllum 
vígstöðvum
Þessa dagana gengur mikið á 

vestur af landinu við að ná 
inn þeim nokkur þúsund 

tonnum af loðnu sem eftir eru af 
útgefnum kvóta þessa árs áður en 
hrygning fer fram. Loðnan var norð-
ur af Snæfellsnesi í upphafi vikunnar 
og nálgast hrygningarstöðvarnar en 
vonandi ná skipin að veita útgefin 
kvóta. Á öllum vígsstöðvum er nú 
hrognataka í fullum gangi í starf-
stöð Granda á Vopnafirði,  Síldar-
vinnslunni í Neskaupstað, hjá Eskju 
á Eskifirði og Loðnuvinnslunni á 
Fáskrúðsfirði.

mettúr hjá Beiti
Aflaverðmætið hefur aukist til muna 
frá því í síðustu viku en Beitir NK 
123 fór þá  í mettúr og landaði 3120 
tonnum í einni löndun en það hrá-
efni fór allt í bræðslu. Uppúr helginni 
varð síðan hrognafylling loðnunnar 
nægileg og hafa austfirsku fyrir-
tækin verið að kreista hrognin til 
vinnslu fyrir Japansmarkað síðan. 
Beitir er eitt stærsta skip austfirska 
flotans en næst því kemst Venus á 
Vopnafirði, sem þó er fimm metr-
um styttri og hálfum metra grennri. 
Þessi skip bera full lestuð um og yfir 
3000 tonn sem er gríðarleg aukning 
á burðargetu skipanna frá fyrri tíð. 
Þau veiðarfæri sem notuð eru hafa 

einnig stækkað mikið og eru að sögn 
Sturlu Þórðarsonar, annars skipstjóra 
Beitis, nærri helmingi dýpri en áður 
var, 260 faðmar í stað 180 faðma fyr-
ir nokkrum árum síðan. Það skýr-
ir kannski hvers vegna hvert 1000 
tonna kastið fylgir öðru á þessari 
vertíð, fyrir utan það að ástand loðn-
unnar er gott að mati sjómanna og 
útgerðarmanna. 

Á heimasíðu Síldarvinnslunn-
ar segir að sé farið 20 ár aftur í tí-
mann megi sjá þessi farmur Beitis 
jafngildi fullfermisförmum fimm 
minnstu loðnuskipanna sem þá voru 
í viðskiptum við Síldarvinnsluna. 
„Ef hins vegar er farið 10 ár aftur í 
tímann jafngildir Beitisfarmurinn 
fullfermisförmum þriggja minnstu 
viðskiptaskipanna. Má á þessu sjá 
hver þróun loðnuflotans hefur verið 
síðustu áratugi.“

Sturla Þórðarson og bróðir hans Þórður Þórðarson, sem sigldi á 
beiti í 38 ár, kíktu á tómas Kárason skipstjóra að loknum mettúrn-
um uppá 3210 tonn. Þeir tómas og Sturla eru skipstjórar á beiti en 
skipið gerir bæði út á uppsjávarfisk og trollveiðar þess á milli.

„Beitir NK 
123 fór þá  í 

mettúr og landaði 
3120 tonnum í 
einni löndun.

gunnar Steinn 
hjá löxum fiskeldi 
svarar fyrirspurn 
en fjölmennt var 
á kynningarfundi 
um fiskeldismál 
í grunnskóla 
reyðarfjarðar í 
síðustu viku. 
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K U G A

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

ford.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

5.690.000KR.

FORD KUGA AWD SJÁLFSKIPTUR FRÁ:

Ford er frábær! 
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Kuga
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megintilgangur kjördæma er 
að tryggja að þjóðþingið sé 
samkoma allra landshluta 

og tekið sé tillit til hagsmuna allra 
landsmanna við stefnumótun, fram-
kvæmdir og uppbyggingu á þjónustu 
ríkisins. Stundum er talað með fyr-
irlitningatón um „hagsmunagæslu“ 
þingmanna en flest viljum við líklega 
láta gæta hagsmuna okkar, hvar á 
landinu sem við búum,“ segir Þórodd-
ur Bjarnason prófessor í viðtali við Ara 
Brynjólfsson blaðamann Pressunnar. 
Tilefnið er frumvarp þingmanna Pírata 
af Suðvesturhorninu um að jafna vægi 
atkvæða á landsvísu en það hefði í för 
með sér tilfærslu fimm þingmanna frá 
landsbyggðarkjördæmum til suðvest-
urhornsins. Þóroddur segir frumvarpið 
ágætt innlegg í umræðuna um atkvæða-
vægi og kjördæmaskipan á Íslandi en ef 
það yrði að lögum þyrfti hins vegar að 
finna aðrar leiðir til að ná þeim grund-
vallarmarkmiðum sem núverandi 
skipulag þjónar. Hann segir jafnframt 
að þegar meirihluti landsmanna búi í 
einu borgarsamfélagi en minnihlutinn 
sé dreifður milli margvíslegra og ólíkra 
samfélaga á víðáttumiklu landi skap-
ist hætta á því sem hefur verið kallað 
„ofríki meirihlutans“ en það felur í sér 
að sá sem hefur til dæmis 51% atkvæða 
getur í krafti meirihluta síns tekið 100% 
af kökunni.

Raunveruleg ógn
Þóroddur segir hættuna á ofríki 
meirihlutans vera raunverulega ógn 

við lýðræðið og í flestum löndum er 
kjördæmakerfi af einhverju tagi beitt 
til að stemma stigu við henni. Misvægi 
atkvæða milli kjördæma sé hins vegar 
groddaleg aðferð til þess, og raun-
ar gagnslítil þegar tveir þriðju hlutar 
þjóðarinnar búa í einu borgarsamfé-
lagi. „Versta lausnin væri hins vegar sú 
að sameina allt landið í eitt kjördæmi 
því að í slíku kerfi ættu þeir sem héldu 
fram hagsmunum smærri byggðarlaga 

á kostnað meirihlutans á höfuðborgar-
svæðinu litla möguleika á því að ná 
kjöri á landsvísu eða eiga aðild að rík-
isstjórn landsins,“ spáir hann.

lausnin að flytja verkefnin heim
Þóroddur bendir á að höfuðborgar-
svæðið eigi nú þegar meirihluta þing-
manna á Alþingi og það myndi ekki 
breyta miklu fyrir stöðu annarra 
byggðarlaga þótt þingmönnum þess 
fjölgaði úr 35 í 40 eins og lagt er til. 
Slík breyting gæti jafnvel orðið til bóta 
ef hún stuðlaði að meiri sátt um kjör-
dæmaskiptingu landsins þó Norðaust-
urkjördæmi hefði t.d. aðeins 8 þing-
menn. Viðfangsefni stjórnmálanna 
eigi eftir sem áður að vera það að leita 
leiða til að draga úr misvægi í opinberri 
þjónustu milli landshluta. „Í velferðar-
samfélagi ættu allir að greiða í sameig-
inlega sjóði eftir getu og njóta þjónustu 
eftir þörfum, ekki eftir búsetu.“ 

Hagsmunum landsbyggðar er ekki 
viðhaldið með fjölda þingmanna að 
mati Þórodds þar sem ríkisvaldið verði 
í framtíðinni óhjákvæmilega á valdi 
meirihlutans á höfuðborgarsvæðinu 
hvort eð er. „Eina raunhæfa leiðin til 
að koma í veg fyrir ofríki hans gagn-
vart öðrum landsvæðum er að flytja 
sem mest af tekjum og útgjöldum hins 
opinbera frá ríkinu til sveitarfélaganna 
sem starfa í umboði og þágu íbúanna á 
hverjum stað.“ 

Komi slíkar breytingar til skipti 
fimm þingmenn til eða frá litlu sem 
engu máli. 

gustar af 
austfirðingum
Það virðast mörg hitamál í loftinu og ekki ólíklegt að við 

minnumst þessara tíma sem ólgutíma þegar fram líða stund-
ir. Hver hugsar sitt. Vantraust á stjórnmálunum er ekki nýtt af 

nálinni og sjaldan hefur ríkisstjórn tekist að missa tiltrú almennings 
á jafn stuttum tíma frá kosningum og raun-
in er. Óánægjualda hefur gripið um sig á 
landsbyggðinni eftir að mönnum varð ljós sá 
niðurskurður á samgönguáætlun sem kom-
ið hefur á daginn og hvernig hann bitnar á 
þeirri innviðauppbyggingu sem lofað var í 
aðdraganda kosninga. Það er ekki bara óá-
nægjukliður sem fer um austfirskt ferðaþjón-
ustufólk þegar staðreyndirnar koma í ljós 
heldur nær bylgjan til almennings með þeim 
hætti að fluttar eru fréttir af borgaralegri 
óhlýðni í friðsælustu sveitum. Það er þó ekki 
nýtt af nálinni að niðurskurðarhnífurinn bitni á landsbyggðinni þegar 
kemur að nýframkvæmdum í vegamálum. Að sögn SSA er þetta þriðja 
árið í röð þar sem ekkert er gert á Austurlandi, en vísað til Norðfjarðar-
ganga til að afsaka allar tafir annarsstaðar. Hvað kemur til að fólk láti í 
sér heyra og keyri hnefann á loft?

 Það sama er uppi á teningnum þegar blasir við að nýjar hugmyndir 
í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu um skipulagsvald ríkisins uppí 
land eru á teikniborðinu. Þar kemur miðstýring skipulagsvaldsins á 
suðvesturhorninu við sveitafélögin hér eystra. Frumvarp þess efn-
is liggur fyrir og virðist ekki þurfa þinglega meðferð heldur nægi 
meirihlutasamþykki ráðuneytisfulltrúa. Fiskeldismál og skipulag 
þeirra í fjörðum hringinn í kringum landið virðast handan þess að íbú-
ar og sveitarfélög ráði nokkru um sitt nærumhverfi. Einhver stofnunin 
sunnan heiða getur gefið út starfsleyfi fyrir fiskeldisstöðvar í eyðifjörð-
um og uppundir bryggjusporðum almennings þar sem aldagamlar 
hefðir og eignaréttur, svo ekki sé talað um skipulagsvald, sem rakið er 
aftur til lagabálka Jónsbókar er virt að vettugi. Netlög hafa verið áhuga-
fólki um stjórn haf- og strandsvæða hugleikin en þau miða gróflega 
við að landeigandi eigi rétt til nytja á sjó út að tæplega sjö metra dýpi 
á stórstraumsfjöru.

 Skipulagsvald sveitarfélaga hefur gróflega fylgt 115 metra reglunni 
sem netlögin byggja á og  eðlilegt er að taka undir með þeim sem velta 
því fyrir sér hvort að ekki sé eðlilegt að ákvörðunarvald um nýtingu 
sjávar utan þessara marka, við landfræðilegar aðstæður eins og í fjörð-
um, séu undir ákvörðunarvaldi lýðræðislegra kjörinna fulltrúa á við-
komandi svæði. Það er í það minnsta eðlilegra en að stofnanir víðs-
fjarri viðkomandi byggð geti úthlutað svæðunum til aðila sem ef til vill 
hafa enga tengingu við byggðarlagið, til þess að gera sér að gróðavon 
almannarými á sjó úti. Til þess að tryggja rétt sinn til skipulagningar 
á þessari og tengdri starfsemi vill ríkisvaldið rýmka heimildir sínar 
enn frekar í trássi við vilja íbúa og landeigenda, og færa skipulagsvald 
sitt 30 metra uppí fjörur landsmanna. Þetta kemur ekki vel heim og 
saman við nútímahugmyndir um aukið sjálfræði og ákvörðunarvald 
landsmanna um málefni nærumhverfis síns. Og því er brugðist við 
með sama hætti og þegar enn á ný er ákveðið að íbúar Djúpavogs-
hrepps þurfi að skrölta um Berufjarðarbotninn ómalbikaðan – ásamt 
fjöldanum af innlendum og erlendum ferðamönnum sem treysta því 
að Þjóðvegur 1 sé öruggasti vegur landsins. Það er mótmælt og fussað 
og sveijað, jafnvel barið í borð. Svo gustar af mönnum.

 En hver getur árangurinn af mótmælum og fussi og sveiji orðið? Er 
allur munurinn á því hvort fussað er á Austurvelli eða við Berufjarðar-
botn? Mun öflugu sveitarstjórnarfólki og Samtökum sveitarfélaga 
takast að ná eyrum ráðamanna eftir hinum pólítísku leiðum, hinum 
siðmenntaða farvegi sem ætlaður er til að borgararnir geti haft áhrif á 
stjórnarfar síns lýðræðisríkis? Spurningin er um það hvar og hvernig 
hart mætir hörðu. Þó útgerðarmenn og sjómenn hafi á dögunum orðið 
samhljóða í kröfugerð sinni til ríkisvaldsins urðu þeir—á endanum—
sjálfir að girða sig og semja um sættir. Stjórnmálamennirnir hlustuðu 
ekki. En er það framtíðin, að þó almenningur og sveitarfélög leggist á 
eitt við að þrýsta á stjórnvöld þá þurfi þau ekki að hlusta, því við höf-
um verið svo vitlaus að kjósa þau yfir okkur og framselt þannig „vald 
okkar“ yfir heill sálar og samfélags? Eru þessir aðilar ekki í vinnu hjá 
okkur og fyrir okkur? Ekki heyrist manni það á Austfirðingum þessa 
dagana. Þeir vilja ákvarðanavaldið heim í hérað. Og þó, það skiptir 
máli hvar maður er og við hvern maður talar. En þeim sem finnst eitt-
hvað, það gustar af þeim. Við skulum ekki hræðast þau eða hæðast að 
þeim, heldur muna að þar sem orð og hugmyndir verða að veruleika, 
þar er lífið sjálft sífellt að kvikna.
 Arnaldur Máni Finnsson
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ofríki meirihlutans ógn við lýðræðið

„Þannig mætti til dæmis hugsa sér að 
meirihlutinn á höfuðborgarsvæðinu 
myndi beita aflsmun til að nýta mestallt 
skattfé landsmanna til fjárfestinga og 
uppbyggingar þjónustu í sinni heima-
byggð en skattgreiðendur annars staðar 
á landinu sætu eftir með sárt ennið,“ segir 
Þóroddur bjarnason.

nýlegar fréttir af samgöngu-
málum valda miklu upp-
námi,“ segir Benedikt Jó-

hannesson fjármálaráðherra þegar 
Austurland sækir á hann. Hann vísar 
til ályktunar bæjarráðs Fjarðabyggðar 
sem lýsir „miklum áhyggjum af ófjár-
magnaðri samgönguáætlun Alþingis.“

Og Benedikt viðurkennir að að 
framkoma þingmanna í þessu máli 
sé síst til fyrirmyndar. „Sumar-
ið 2016 samþykktu Alþingismenn 
útgjaldaramma fyrir næstu fimm ár, 
þar sem gert var ráð fyrir ákveðnum 
fjármunum til samgangna. Tveimur 
mánuðum seinna samþykkti sama 
þing samhljóða samgönguáætlun sem 
milljarðatugi skorti upp á að væri fjár-
mögnuð,“ segir Benedikt og bendir á 
að þetta hafi einmitt gerst fyrir kosn-
ingarnar 30. október.

en hverjar eru lausnirnar?
Fjárlaganefnd kom sér saman um 
að bæta rúmlega fjórum milljörðum 
króna í samgönguáætlun en enginn 
meirihluti var í þinginu í 
desember, seg-
ir Benedikt í 
svari sínu. 
„Við þing-
menn héld-

um að ýmsar framkvæmdir yrðu inni, 
framkvæmdir sem núna er frestað um 
óákveðinn tíma. Ég vissi ekki meira 
um það en aðrir hvaða framkvæmdir 
yrði ráðist í á þessu ári og hélt að ým-
islegt væri á dagskrá sem ekki er þar.“ 
Benedikt finnst að það sé mikilvægt 
að að borgararnir geti treyst áætlun-
um Alþingis og það hafi fjárveitinga-
valdið en ekki einstakir ráðherrar. 
Benedikt finnst malbikun Berufjarðar 
á topp 5-listanum yfir „knýjandi vega-
framkvæmdir á landinu.“ 

er þetta svona „Computer 
says no“-dæmi?
 „Eru þingmenn hér með hvattir til 
að leita leiða til þess að koma auknu 
fjármagni til vegakerfis landsins. 
Meðal annars með öryggisjónarmið 
að leiðarljósi sem og að horfa til lang-
tímasjónarmiða við uppbyggingu 
innviða landsins í heild,“ segir í álykt-
un bæjarráðs Fjarðabyggðar en þar 
hefur verið bent á að mikil og vaxandi 
umferð sé um allt land um þessar 
mundir vegna aukins ferðamanna-
straums og aukinna flutninga um 
vegi. Þá sé í einu af sex stefnumálum 
Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 
lögð áhersla á lagfæringu þeirra vega-
kafla sem ekki hafa bundið slitlag. Yf-
irlýsing SSA er á sömu nótum.

nýja vegaáætlun
„Allir skilja að ekki er hægt að eyða 
peningum sem ekki eru til,“ segir 
Benedikt og vill að hægt sé að treysta 
tímasetningum í loforðum stjórn-
valda. Fjármálaráðherra er annt um að 
vera maður orða sinna og geta staðið 
við það sem hann segir. Hann kallar 

því eftir nýrri vegaáætlun; „vegaáætl-
un sem hægt er að treysta, áætlun 
sem er í samræmi við þá peninga 
sem áætlaðir eru til verksins.“

Íbúar, sveitafélög, 
allir brjálaðir!
Það má segja að það hefði verið að bera í bakkafullan læk-
inn að ætla ná yfirsýn um vegamál og vandræðaganginn 
sem nú kollsteypist yfir land og lýð þegar ljóst verður að 
ófjármögnuð samgönguáætlun felur í sér að fyrirhuguð 
verkefni munu þurfa sitja á hakanum. Það nennti enginn 
að pæla í þessu fyrir jólin þegar þingið kom sér saman 
um að í fjárlögum yrðu ekki lagðir fram nema 4 þegar 
vantaði 14 milljarða. Talað er um ólýðræðislegan farveg 
hjá óbilgjörnum ráðherra; talað er um svikin loforð og 
innhaldslausar yfirlýsingar um innviðauppbyggingu. Það 
er talað og talað; Jón Gunnarsson heldur tölu á ráðstefnu 
Samtaka Iðnaðarins kl. 14:30 í dag og íbúar í Berufirði 
ætla loka Þjóðvegi 1 aftur kl. 17:00. Samband sveitafélaga 
ályktar, þingmenn skammast sín; ráðherrar vissu ekki 
neitt. Allt í einu áttum við okkur á því að samgöngumálin 
eru jafn heitt umræðuefni og heilbrigðismálin – þegar 
fólk er komið með nóg. Og þegar fólk er komið með nóg 
hvert snýr það sér með næstu spurningu?

Skiljanlegt uppnám

benedikt 
Jóhannesson 
fjármála- 

ráðherra



Þvottavél
L7FBM826E
Tekur 8 kg af þvotti. 1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. 

Verð áður: 139.900,-  Verð nú: 111.920,- 

Þvottavél
L7FBE840E

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

Íslensk notendahandbók. 

Verð áður: 119.900,-  Verð nú: 95.920,-

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
L6FBE840I
Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 sn. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
Íslensk notendahandbók.
Verð áður: 99.900,-
Verð nú: 79.920,-

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Íslensk notendahandbók. 

Verð áður: 89.900,-  
Verð nú : 71.920,-  3 ára ábyrgð

Íslenskt stjórnborð
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ÞVOTTAVÉLAR
ÞURRKARAR & 
UPPÞVOTTAVÉLAR

ÞURRKARAR UPPÞVOTTAVÉLAR

NÝ MÓDEl
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2017

Þvottadagar
20%

20%

ÞURRKaRI
T6DEL821G
Tekur 8 kg 
af þvotti. 
 
Áður: 109.900,-
Nú: 87.920,-

916097952

ÞURRKaRI
T6DBM720G
Tekur 7 kg 
af þvotti. 

Áður: 99.900,-
Nú: 79.920,-

916097949

20% 20%

20%

UPPÞvottavél

Topplaus gerð 
undir borðplötu. 

Áður: 109.900,-
Nú: 87.920,-

911444363

20%

UPPÞvottavél

Topplaus gerð 
undir borðplötu. 

Áður: 99.900,-
Nú: 79.920,-

911444362

20%

miðvangi 13 · egilsstöðum · sÍmi 471 2038egilsbraut 6 · neskaupsstað · sÍmi 477 1900

Netverslun
nýr vefur
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líflegt útvarpsnámskeið fór 
fram síðastliðna helgi á vegum 
Okkar Eigin og KrakkaRÚV 

í Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Aðal-
leiðbeinandi á námskeiðinu var Sigyn 
Blöndal en hún er umsjónarmaður 
Stundarinnar Okkar en Karna Sig-
urðardóttir og Arnaldur Máni voru 
henni til halds og trausts í kennslunni 
ásamt leiðbeinendum sem fylgdu 
tæplega 30 krökkum á aldrinum 
10-16 ára á námskeiðið. Krakkarnir 
komu víðsvegar að eða frá Seyðisfirði, 
Norðfirði, Borgarfirði eystra, Eski-
firði, Egilsstöðum og Fellabæ.

„Það sem var skemmtilegast við 
námskeið helgarinnar var hvað krakk-
arnir voru áhugasamir og vinnusamir 
og til í að demba sér út í þetta.” segir 
Sigyn en hún hefur náð góðum ár-
angri í að hvetja börn til að búa til 
eigið efni í vetur, en í Stundinni Okk-
ar er einmitt dagskrárliður þar sem 
börnin senda inn í þáttinn heimagerð 
myndbönd. Sigyn hefur mikla reynslu 
af því að vinna með börnum og var 
ekki annað að sjá en hún næði vel til 
austfirsku krakkanna og gekk vel að 
miðla þeim af innsýn og stuði.

Nemendurnir fengu tækifæri til að 
taka upp hljóð, læra að nota mismun-
andi míkrófóna og að beita ólíkri við-
talstækni. Þá klipptu sum jafnvel efnið 
eða mixuðu í stutt útvarpsinnslög.

 „Við byrjuðum á því að fara yfir 
mismunandi tegundir af útvarpsþátt-
um og það er greinilegt að þau tóku 
vel eftir því þau voru mjög ákveðin 
hvernig útvarpsþætti þau vildu gera. 
Við unnum m.a. eitt útvarpsleikrit frá 
grunni, eina útvarpssögu með leik-
hljóðum, viðtalsþætti, menningar-
innslög og fleira. Það var líka gaman 

að sjá þau reyna sig við að fara niður í 
bæ og gera svona Vox-pop þætti, sem 
gekk mjög vel hjá öllum og svo gerðu 
Seyðfirðingarnir mjög skemmtilegan 
tónlistarþátt með blandi af fróðleik 
og skrýtnum staðreyndum.“ Sigyn 
stefnir að því að spila valin innslög af 
námskeiðinu og gera allavega tvo Út-
varps-Stundar Okkar þætti úr því sem 
eru fluttir á Rás 1. 

gerðu frétt um grænmetis-
fæði
Fjölbreytt verkefni voru á dagskrá og 
þeir þremenningar Júlíus, Einar og 
Páll frá Borgarfirði eystra gerðu sér 
far ásamt Sigyn og föruneyti hennar í 
Asparhúsið í Vallanesi til að máta sig 
við hlutverk lífstíls-fréttamanna. „Það 
er ótrúlega gaman að krakkarnir hafi 
fengið að kynnast því svona vel hversu 
fjölbreyttur og skemmtilegur miðill 
útvarpið er og í raun algjör forréttindi 

fyrir krakkana hér fyrir austan að 
það hafi verið boðið uppá þetta hér. 
Enda kemur frumkvæðið héðan, því 
að því miður getur KrakkaRÚV ekki 
ennþá boðið uppá svona námskeið 
almennt.“ segir Sigyn en hvatningin 
til krakka um að senda efni skili samt 
miklu.

Að hennar mati sé ótrúlega snið-
ugt að fá fleiri raddir inní Útvarps-
stundina, en þar sé áhugi fyrir að vera 
með efni af þessum toga, sem meðal 
annars hafa verið unnin með skólum í 
Reykjavík. „Við sjáum bara hvað verð-
ur úr þessu og vonandi eru þau komin 
með útvarps-bakteríuna eftir helgina 
og halda áfram að æfa sig í að taka 
upp og klippa og senda okkur efni að 
austan!" 

Okkar eigin hefur hug á að halda 
fleiri KrakkaRÚVnámskeið ef fjár-
mögnun tekst en þessi helgi var styrkt 
af Uppbyggingarsjóði Austurlands.

Upprennandi útvarpsstjörnur
gerðu frétt um grænmetisfæði
á meðan börnin lærðu að 
smíða útvarpsefni lærðu 
ferðaþjónustuaðilar allsstaðar 
að af austurlandi að elda 
hollt og gott í nýja asparhús-
inu í Vallanesi. námskeiðið er 
liður í að auka þjónustustig í 
ferðaþjónustu í fjórðungnum 
og hvetja ferðaþjónustuaðila 
til geta boðið gestum upp 
á fjölbreyttan mat úr héraði, 
en sér í lagi var verið að auka 
meðvitundina um að  stærri 
og stærri hluti ferðamanna 
kýs að neyta aðeins græn-
metisfæðu. Dóra Svavars-
dóttir, oft kennd við næstu 
grös, kenndi á námskeiðinu en hún er matreiðslumeistari og rekur veisluþjónustuna 
Culina. Þrír borgfirskir drengir gerðu matreiðslunámskeiðið að viðfangsefni og fóru 
í vettvangsferð í Vallanes til að kynna sér málið. Eygló björk og Eymundur í Vallanesi 
tóku vel á móti nemendunum ásamt Dóru sem sagði þeim frá matnum og mikilvægi 
þess að borða fjölbreytta fæðu. Ekki leyst borgfirskum unglingum svo á í fyrstu að 
hollt og gott grænmetisfæði gæti bragðast vel en Páll Jónsson varð fórnarlamb Dóru 
og snérist algjörlega hugur þar sem hver rétturinn bragðaðist öðrum betur.  

Bauna-salsa með byggi
n 150gr. soðnar baunir t.d. kjúklingabaun- ir, 
augnbaunir eða nýrnabaunir
n 150gr. soðið bygg
n 2 stk. tómatar, skornir í litla bita
n 1 stk. agúrka, skorin í litla bita
n ½ stk. rauðlaukur, saxaður
n 2 stk. Hvítlauksgeirar, saxaðir
n 1 búnt ítölsk steinselja, söxuð
n ½ búnt Kóríander, saxað
n 1 cm. Engifer, saxað að vild
n Ólífuolía eftir smekk
n salt og pipar
n appelsínudjús eða tómatsafi
n sítrónusafi eða milt edik
 
öllu blandað saman og smakkað til, best ef þetta er gert deginum áður og smakk-
að aftur til rétt áður en það er borið fram.

Þremenningarnir Júlíus, Einar og Páll frá 
borgarfirði eystra gerðu sér far ásamt Sigyn og 
föruneyti hennar í asparhúsið í Vallanesi til að 
máta sig við hlutverk lífstíls-fréttamanna.

VÖNDUÐ JEPPADEKK
FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3 
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.com

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT DEKK 
UNDIR FLESTAR GERÐIR 
JEPPA OG JEPPLINGA. 
STÆRÐIR FRÁ 29-44 TOMMU.

ÖLL ALMENN
DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR 
Í SÍMA 540 4900



EINFALDARA GETUR ÞAÐ EKKI VERIÐ

SENDUM FRÍTT UM LAND ALLT 
14 DAGA ENDURGREIÐLSUFRESTUR

WWW.SKOR.IS

KAUPA

Bæta vöru í körfu  
og ganga frá kaupum

Veldu greiðslumáta 
· millifærsla 
· kreditkort 
· greiðsludreifing 
· netgíró

Sendum frítt 
heim um allt land 

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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Í ljósi nýsamþykktrar menn-
ingarstefnu Fjarðabyggðar 
mun aðkoma sveitarfélagsins 

að stuðningi við hvers kyns menn-
ingarstarfsemi stóreflast með til-
komu nýrrar menningarstofu. Að 
sögn Páls Björgvins Guðmundsson-
ar, bæjarstjóra Fjarðabyggðar mun 
Menningarstofa Fjarðabyggðar ekki 
endilega verða staður með kaffistofu 
og móttöku enda getur eðli slíkrar 
starfsemi vart gengið upp í fjölkjarna 
bæjarfélagi eins og Fjarðabyggð ef 
hún er staðbundin. Helstu nýmælin í 
stefnunni eru fyrrnefnd stofnsetning 
Menningarstofu og ráðning forstöðu-
manns hennar en á meðal verkefna 
viðkomandi verður að hrinda í fram-
kvæmd viðamikilli aðgerðaráætlun 
sveitarfélagsins til 2018. 

ekki staður heldur  
hugmyndafræði
„Menningarstofan er ekki einhver 
sérstök baðstofa þar sem tekið verður 
á móti fólki heldur heiti sem nær yfir 
þá hugmyndafræði og verkefni sem 
við höfum ákveðið að sinna af aukn-
um krafti í ljósi hinnar nýsamþykktu 
stefnu. Þó starfsmaður hennar falli 
undir stjórnkerfi bæjarins og fari með 
forstöðu Tónlistarmiðstöðvar Aust-
urlands þá verður þetta ekki heldur 
einhver kontór hér á bæjarskrifstof-
unum heldur bindum við vonir við 
að í þetta starf fáum við öflugan og 
áhugasaman einstakling sem sé til-
búinn til að vera þar sem hlutirnir 
eru að gerast hverju sinni. Það spilar 
mjög stóran hluta af menningarstefn-
unni að vel takist til með ráðningu í 
þetta starf. Þessi einstaklingur er sá 
sem á að hafa yfirsýn og drifkraft til 
að tengja saman allt það ólíka sem 
fer fram á mörgum stöðum; frábæra 
starfsemi Sköpunarmiðstöðvarinnar 
á Stöðvarfirði í suðri, öflugt frum-
kvöðlastarf og tónlistarmenningu 
í Neskaupsstað til norðurs og svo 

kjarnastarfsemi Tónlistarmiðstöðv-
arinnar og áherslur bæjarfélagsins 
í þróun þessara mála í samræmi 
við aðgerðaráætlunina sem var sett 
fram.“ 

að brenna fyrir fjölbreytt starf
„Sá aðili sem kemur inn í þetta þarf að 
brenna fyrir þetta starf, því þetta eru 
fjölbreytt verkefni og ekki síst það að 
viðhalda heilbrigðri þróun í því hvaða 
verkefni verða til, “ segir Páll en hann 
telur það styrk í þessu starfi að það 
er ekki einhæft eða innilokað í ein-
um bæjarkjarna. Þessi aðili mun hafa 
svona „hvatningarhlutverk“ á hönd-
um að sögn bæjarstjórans, til að styðja 
við menningarstarfið á hverjum stað. 
„Það er ekki öllum gefið að ná árangri 
í svona verkefni og hvernig til tekst 
ræðst af því hvort einstaklingurinn 
hefur hæfileika til að vinna með ólíku 
fólki og fá fólk með sér á hverjum stað. 
Það þýðir um leið að viðkomandi þarf 
að hafa innsýn í menningu hvers stað-
ar og geta unnið útfrá sérkennum og 
áhuga fólks á hverjum stað.“ 

Tólf milljón króna  
aukaframlag
Framlög sveitarfélagsins til menn-
ingarmála og menningarstarfs hafa 
í gegnum árin verið umtalsverð ef 
allt er talið, ein málaflokkurinn nær 
vissulega yfir vítt svið. Fyrir utan 
ýmsa dreifða styrki og rekstur þriggja 
tónlistarskóla hafa fjórar milljónir á 
ári verið settar í rekstur Tónlistamið-
stöðvar Austurlands og að meðaltali 
um 8-9 milljónir til Uppbyggingasjóðs 
Austurlands samkvæmt samningi SSA 
þar um. Páll Björgvin telur heimtur 
úr þeim sjóði hafa að meðaltali verið 
ásættanlegar í gegnum árin. Nýmæl-
ið sem felist í rekstri Menningarstofu 
og framkvæmd menningarstefnunn-
ar feli í sér ákvörðun um að veita 12 
milljónum aukalega af ráðstöfunar-
tekjum sveitarfélagsins til málaflokks-

ins, án þess að skera önnur framlög 
niður á móti. „Það er verið að taka 
hluta af skattfé borgaranna til að efla 
menningarstarfið, og það er aðal-
málið. Við erum stolt af því að geta 

þannig stutt við grasrótarstarf og hug-
myndir íbúanna áfram eins og dæmin 
sýna að geta skipt verulegu máli. Við 
getum litið til þess  kraftaverks sem 
Sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði 
er sem dæmi,“ segir Páll Björgvin en 
hann telur tilkomu miðstöðvarinnar 
hafa skipt sköpum fyrir bæjarfélagið. 

Fjórðungi þeirrar aukningar sem áætl-
uð er, 3 milljónum af 12, verður veitt 
til verkefna á Stöðvarfirði; tveim millj-
ónum til Sköpunarmiðstöðvarinnar 
en einni til fornleifauppgraftarins á 
Stöð.  Áætlað er að forstöðumaður 
og rekstur Menningarstofunnar kosti 
hinar níu milljónirnar.

Stórefldur stuðningur 

á sínum tíma hugsaði ég með 
mér að það gæti verið gaman 
að geta boðið upp á almenni-

legt hús til tónlistarflutnings hér á 
Austurlandi,“ segir Davíð Baldursson 
prófastur á Eskifirði en Tónlistarmið-
stöð Austurlands er með nokkrum 
hætti órjúfanlegur hluti af þeirri 
menningarmiðstöð sem Eskifjarðar-
kirkja er. Þar sé langsamlega besta 
húsnæðið og aðstaðan til flutnings 
klassískrar tónlistar, enda kirkjan 
sérhönnuð með tónlistarflutning í 
huga. Davíð, sem starfaði einnig sem 
tónlistarskólastjóri á Eskifirði frá 
1977-1990, segir að starf kirkjunnar 
og tónlistarmenningin á landsbyggð-
inni hafi alltaf verið samofin og verði 
það áfram með einhverjum hætti 
þar sem bæði fagfólkið í tónlistinni 
og hinn öflugi hluti tónlistarstarfs-
ins sem tengist söng og kórastarfi, sé 
hluti af kjarnastarfi kirkjunnar sem 
menningarstofnunar. 

Talað fyrir daufum eyrum 
um vægi organistanna
Davíð rekur sögu tónlistarflutnings 
á Austurlandi til baka í tveimur 
þráðum frá því að hann tók til starfa 
sem prestur á Eskifirði á sjöunda 
áratugnum. Þar sé um að ræða ball-
tónlist og popp sem hafi átt heima í 
félagsheimilum og á skemmtistöð-
um, þar sem margir frábærir tónlist-

arkennarar hafi örvað tónlistarlífið 
með sinni aðkomu. Flutningur þeirr-
ar tegundar tónlistar sé oft tengdur 
skemmtanahaldi og víndrykkju en 
það sé menning sem sé nauðsynleg 
og þrífist vel. Hún sé aftur á móti 
aðeins möguleg vegna öflugs starfs 
tónlistarskólanna sem hafi að mark-
miði að þeir sem hafi hæfileikana geti 
þroskað sig sem tónlistarfólk í hæsta 
gæðaflokki. „Maður fann oft fyrir því 
þegar maður var að bjóða hámennt-
uðu og frábæru tónlistarfólki hingað 
austur í gamla daga til að flytja tón-
list, að maður skammaðist sín fyrir 
aðstæðurnar sem voru fyrir hendi. 

Það þurfti að spila norpandi í köld-
um kirkjum og hýrast inná klósettum 
fyrir tónleika að bíða eftir því að þeir 
hefðust,“ rifjar sr. Davíð upp.

Bakland Tónlistarskólanna
Með tilkomu Tónlistarmiðstöðvar-
innar sé aðstaðan allt önnur og það 
verði alltaf hlutverk hennar að vera 
sterkt bakland Tónlistarskólanna í 
Fjarðabyggð og á Austurlandi, nú 
sem fyrr. „Það vilja margir horfa 
framhjá því þegar tónlistarlífið eflist 
að í gegnum tíðina hefur kirkjan 
hefur verið öflugasti liðsmaður tón-
listarinnar á Austurlandi, eins og á 

landsbyggðinni almennt. Ég hef talað 
fyrir daufum eyrum þegar ég bendi 
á að fyrir tónlistarskólana hefur það 
verið lífsnauðsynlegt til að fá frjótt, 
hámenntað og hæfileikaríkt fólk til 
starfa að tónlistarstarfið í kirkjunni 
er það sem hefur haldið slíku fólki 
áfram á staðnum. Störfum organist-
anna hefur verið sinnt af fólki sem 
hefur verið þvílíkur fengur fyrir sam-
félagið hér eystra tónlistarlega séð.“ 
Davíð segir þau störf hafa fest fólkið 
í sessi og boðið uppá fjölbreytnina 
sem skapandi fólk þurfi til örvunar 
og til þess að skapa stöðuga samfellu 
í starfi hæfileikaríks fólks sem nægi 
ekki að bíða árlegra tónleika skól-
anna til að sjá árangur. „Í kirkjunni 
eru tónleikar hálfsmánaðarlega þar 
sem eru ný verkefni og áskoranir. 
Okkar besta fólk og það sem hefur 
haft hvað mest áhrif á tónlistarlífið 
eystra hefur starfað í kirkjunni og 
verið annt um hana,“ bætir Davíð 

við og nefnir til dæmis þau Gilli-
an Haworth, Sunčana Slamnig og 
Charles Ross, sem hafi komið austur 
til að starfa sem organistar. Ágúst 
Ármann á Norðfirði og Thorvald 
Gjerde á Egilsstöðum séu einnig 
dæmi um gríðarlega áhrifamikla org-
anista sem hafi lyft menningarlífinu á 
starfssvæði sínu.

Davíð segir það fagnaðarefni að 
sveitarfélagið sæki fram með því að 
leggja til forstöðumann Menningar-
stofu, sem sinni verkefnum Tónlist-
armiðstöðvar Austurlands enda hafi 
það verið mikill barningur að halda 
starfsemi hennar á floti síðustu ár, 
þar sem rekstrarumhverfi hennar 
hafi verið erfitt frá hruni. Langt sé 
síðan Tónlistarmiðstöðin hafi notið 
þess að hafa starfsmann í fullu starfi 
við að sinna málefnum hennar þó 
hann sjálfur hafi gert sitt besta við 
að afla henni fjár til að sinna menn-
ingarlegu hlutverki sínu. Það sé fyrst 
og fremst það að vera vettvangur 
hvatningar og örvunar á starfi tón-
listarskólanna, þar sem leitast hefur 
verið við að sinna ákveðinni endur-
menntun tónlistarkennaranna með 
námskeiðahaldi og flottum tónleik-
um á klassískum nótum. Fagráð 
tengt FÍH og Listaháskólanum muni 
eflaust efla starfsemi Tónlistarmið-
stöðvarinnar og hún gegna hlutverki 
sínu til framtíðar með sóma.

„Það er verið 
að taka hluta 

af skattfé borgar-
anna til að efla 
menningarstarfið, 
og það er aðalmálið.

- segir Páll björgvin bæjarstjóri

Upphafið að draumnum um 
Tónlistarmiðstöð austurlands„Maður 

skammaðist 
sín fyrir aðstæð-
urnar sem voru 
fyrir hendi.

Í stefnunni segir meðal annars:
Menningarstefnu Fjarðabyggðar er ætlað að beisla þetta menningarlega afl í þágu 
sveitarfélagsins og mannlífs þess, þvert á bæjarkjarna, landshluta og landamæri. að 
þessu marki vinnur sveitarfélagið með almennum aðgerðum; með skipulagningu og 
fjármögnun menningartengdra viðburða, með því að styðja við áhugafélög í menningar-
grasrót Fjarðabyggðar, með því að stuðla að samstarfi menningarmiðstöðva landshlutans 
og með því að virkja stofnanir og svið sveitarfélagsins vegna framkvæmdar menningar-
stefnunnar, allt eftir því sem við á. Menningarstofan er lykilstofnun til að vinna að þessum 
aðgerðum með markvissu og skapandi samstarfi á sviði menningar og lista og enn 
fremur standa þannig vörð um orðspor Fjarðabyggðar sem menningarbæjarfélags.

Þórður Sigurðarson organisti og 
Hera björk sáu um söngnámskeið í 
tónlistarmiðstöðinni í síðustu viku.
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Þegar þessi vinna hófst þá fundum 
við fyrir því hversu mikilvægt 
það er að hafa einstakling sem 

getur tengt á milli staðanna, því að þegar 
starfshópurinn kom saman með einstak-
linga úr öllum bæjarkjörnum til að vinna 
að þessu máli þá áttuðum við okkur á 
því að þó fólk væri að gera áþekka hluti 
á sitthvorum staðnum, þá var fólk ekki 
meðvitað um þróunina í næsta bæj-
arkjarna. Að tengja þetta saman, fólk 
sem gengur með sömu hugmyndir eða 
styður við hugmyndir og verkefni hvors 
annars, það er háleitt og göfugt mark-
mið, því flæðið á milli þarf að virkja,“ 
segir Dýrunn Pála Skaftadóttir, formað-
ur starfshóps sem vann nýsamþykkta 
menningarstefnu Fjarðabyggðar. 

menningarstarfið eflir
Megin inntak menningarstefnu Fjarða-
byggðar er að sú þýðing sem menning 
og skapandi starf hefur fyrir samfélag-
ið - viðgang þess, vöxt og þróun – njóti 
sannmælis og sé studd með afgerandi 
hætti af hálfu sveitarfélagsins í samræmi 
við það hlutverk sem það hefur gagnvart 
fjórðungnum og því að sinna tónlist sér-
staklega. Víðfeðmur starfshópur vann 
að mótun menningarstefnunnar undir 
stjórn Dýrunnar og lagði til grundvallar 
þeim tillögum sem kynntar voru þá skil-
greiningu að stuðningur við menningu 
væri mikilvægur menningarinnar vegna, 
en ekki skilgreiningar um það hvort þessi 
eða hin menningin væri mikilvægari en 
önnur eða hvaða menningu fulltrúar í 
starfshópnum kysu helst að styðja. Það 
sem mestu skipti, að mati Dýrunnar, var 
að finna leiðir til þess að hlúa mætti sem 
best að menningunni í víðum skilningi, 
fyrir samfélagið og framtíð þess. 

menningarstofan er útkoman
Aðalútkoman úr þessu langa ferli og 
miklu vinnu segir Dýrunn þá staðreynd 
að Fjarðabyggð muni hafa forgöngu um 
stofnun Menningarstofu Fjarðabyggð-
ar og það sé tímabært og gríðarlega 
ánægjulegt. Slíkur samstarfsvettvangur 
ólíkrar menningar og lista í sveitarfé-
laginu hafi orðið til við skipun starfs-
hópsins og þá verið samhljómur um það 
strax að menningarstofu af einhverju 
tagi þyrfti til og hefði það hlutverk að 
styðja við menningu og afþreyingu í 
Fjarðabyggð og stuðla með því móti að 
auknum lífsgæðum íbúa.

„Ferlið hefst í rauninni í gegnum 
það að sveitarfélagið vildi koma betur og 
skýrar að starsemi Tónlistarmiðstöðvar-
innar en útkoman verður miklu meira 
en bara ályktun eða stuðningur við nú-
verandi starfsemi Tónlistarmiðstöðvar 
Austurlands,“ segir Dýrunn. Hlutverk 
Menningarstofunnar verði vissulega að 
efla hlutverk TA í samfélaginu og koma 
umbúnaði hennar í farveg fyrir skilyrð-
um um áframhaldandi og aukinn stuðn-
ing opinbers fjármagns en um leið sé það 
mikilvægt hlutverk stofunnar að koma 
öðrum menningarmálum í skýrari farveg 
í leiðinni. Það hafi lengi setið á hakanum í 

ljósi þess að enginn sérstakur menningar-
málafulltrúi hefur starfað hjá Fjarðabyggð.

 Menningarstofa Fjarðabyggðar 
er enn fremur ætlað að styrkja starfs-
grundvöll menningar og afþreyingar 
sem eins af grunnþáttum í efnahags- og 
atvinnulífi landshlutans, ásamt nýsköp-
un og þróun í menningarstarfi og tón-
list. Það var jafnframt mat starfshópsins 
að með aðild að menningarstofunni 
ræki Fjarðabyggð jafnframt þær for-
ystuskyldur sem sveitarfélagið gegnir á 
sviði menningar og lista.

Flæðið á milli 
þarf að virkja

aðgerðaráætl-
un til 2018 
n listahátíð Fjarðabyggðar – almenn 
listahátíð sem vekji athygli á fjölbreyttu 
litrófi lista í Fjarðabyggð og kynni fyrir 
íbúum strauma og stefnur í ólíkum 
listgreinum á heimavelli.
n Efldur stuðningur við bæjar- og 
menningarhátíðir með aðkomu 
menningarstofustjóra:
Forstöðumanneskjan á að halda áfram 
að styðja við það að hver og ein hátíð 
sé sprottin úr grasrótinni á hverjum 
stað, því þó bæjar- og menningarhá-
tíðir fjölkjarna sveitafélags verði í 
samstarfi við menningarstofu í sam-
hengi við eðli þeirra. rekstur þeirra 
eða umsjón færist ekki til menningar-
stofunnar heldur verður áfram veitt 
fjármagn í sértæka styrki til þeirra.
n bæjarlistamaður Fjarðabyggðar 
verður útnefndur á ári hverju og 
nafnbótinni fylgi styrkur. Markmið 
slíkra útnefninga er að að virkja 
einstaklingsframtakið í menningar-
geiranum með viðurkenningu og 
efla þannig og bæta starfsumhverfi 
listafólks í byggðarlaginu.
n Fræði- og listamannadvalir skal efla 
og mun menningarstofa Fjarða-
byggðar vera samráðs- og samstarfs-
vettvangur sveitarfélagsins vegna 
aðstöðusköpunar fyrir fræði- og 
listamenn, sem koma til dvalar vegna 
vinnu sinnar víðs vegar í Fjarðabyggð.
n Menningarstofa leitar eftir samstarfi 
við aðrar menningarstofnanir lands-
hlutans í öllum efnum með öflugri 
heildarstarfsemi fyrir augum og setur 
fagráð yfir stefnumótun starfsemi 
tónlistarmiðstöðvar austurlands. 
Fagráðið er forsenda faglegrar starf-
semi og þróunar með aðkomu FÍH og 
lHÍ en ekki síður vettvangur þar sem 
starfsemi ta getur notið þess að vera 
ekki bundin við einn vettvang eða 
ákveðna tegund tónlistar.
n tónlistin er fjöregg Fjarðabyggðar 
allrar og það að hlú að aðstæðum 
ungmenna allt frá Stöðvarfirði til 
norðfjarðar til að sinna sinni list-
sköpun er markmið menningarstofu 
og ta hvort sem um tilraunatónlist, 
klassík, þungarokk eða popp og 
alþýðutónlist er að ræða.
n almenningssamgöngur þurfi 
að batna til að auðvelda ungu fólki 
að sækja viðburði í mismunandi 
bæjarkjörnum og öflugt samstarf við 
félagsmiðstöðvar og ungmennastarf 
er nauðsynlegt.

Tónlistarhátíðin Eistnaflug er 
haldin í Neskaupstað fyrstu 
helgina júlí ár hvert. Eistnaflug 

verður haldið í þrettánda sinn sumar-
ið 2017. Hátíðin hefur þróast mikið og 
stækkað jafnt og þétt frá árinu 2005, 
þegar Eistnaflug var fyrst haldið, en 
þá rúmuðust allir hátíðargestir utan 
Neskaupstaðar í eina rútu. Síðustu ár 
hafa hátíðargestir verið 2000-2500. Í 
ár hlaut hátíðin bæði Eyrarrósina og 
var valin Tónlistarhátíð ársins á Ís-
lensku tónlistarverðlaununum.

eistnaflug er karnival
Eistnaflug er ekki aðeins tónlistarhá-
tíð. Þetta er karnival sem stendur 
frá miðvikudegi og fram á sunnu-
dagsmorgun. Hátíðin er einstakur 
og rótgróin viðburður sem er engu 
öðru líkur. Höfuðáhersla er lögð á 
þungarokk og aðra jaðartónlist. Tón-
listarfólk sem starfar í þessari tegund 
tónlistar lítur orðið á Eistnaflug sem 
sína árshátíð og sama fólkið mætir 
ár eftir ár. Erlendum gestum hefur 
einnig fjölgað mjög og það hefur 
bæði aukið hróður hátíðarinnar og 
íslenskra hljómsveita víða um heim.

Aðstandendur Eistnaflugs velja 
hljómsveitir eftir vinsældum, virkni og 
metnaði en gæta þess líka að hafa hátíð-
ina fjölbreytta án þess að skilja við ræt-
urnar: rokk og ról. Í samræmi við það 
var Páll Óskar síðasta formlega atriði 
Eistnaflugs 2016. Ætlunin er að bjóða 
upp á slíka fjölbreytni áfram eins og ver-
ið hefur undanfarin ár svo flestir ættu að 
geta fundið eitthvað við sitt hæfi.

Stökkpallur fyrir  
íslenskar hljómsveitir
Nokkrar af þekktustu þungarokks-

hljómsveitum veraldar hafa komið 
fram á Eistnaflugi í bland við vin-
sælustu rokk-, pönk-, popp- og 
indíhljómsveitir Íslands. Á hátíðina 
mætir margt erlent fagfólk svo sem 
blaðamenn, plötuútgefendur og 
eigendur erlendra tónlistarhátíða. 
Margar íslenskar hljómsveitir hafa 
fengið tækifæri til að spila erlendis í 
kjölfar Eistanflugs.

 Erlendar sveitir spiluðu fyrst 
á Eistnaflugi 2008 og síðan hafa 

risabönd eins og Napalm Death, 
Behemoth, Immolation, Carcass, 
Kvelertak, Enslaved, Mastodon og 
Opeth komið fram á hátíðinni. Í 
ár munu erlendu böndin Dillinger 
Escape Plan, Neurosis og Bloodbath 
trylla lýðinn. Eins og alltaf munu 
stærstu íslensku þungarokkshljóm-
sveitir landsins koma fram á hátíð-
inni í sumar, t.d. Sólstafir, Dimma, 
HAM og Skálmöld. Hátíðin er jafn-
framt stökkpallur fyrir aðrar íslenskar 
þungarokkshljómsveitir, eins og Mis-
þyrming, Auðn og Zhrine, sem allar 
eru að láta að sér kveða erlendis.  

Markmið hátíðarinnar er að gefa 
íslenskum þungarokkshljómsveitum 
tækifæri að spila við bestu aðstæð-
ur í hágæða hljóðkerfi fyrir fjölda 
manns: Innleiða ný viðmið um tón-
listarátiðir, þ.e. að halda ofbeldislausa 
hátíð þar sem allir eru vinir. Lögregla 
og starfsmenn hátíðarinnar starfa 
saman að því markmiði að viðhalda 
orðspori Eistnaflugs sem rokkhátíð 
sem fram fer í friðsemd og samstöðu, 
en einkennisorð hátíðarinnar eru 
„Það er bannað að vera fáviti!“.

Ingibjörg Þórðardóttir  
skipuleggjandi í Neskaupstað,  

kennari og varaþingmaður

áST Og FRiðUR 
á eiSTnaFlUgi

Þungarokksbærinn neskaupstaður
tónlistarhátíðin Eistnaflug hefur haft gíf-
urleg áhrif á samfélagið í neskaupstað 
og nágrenni og hefur mikil efnahagsleg 
áhrif á austurland. Hinn mikli fjöldi 
gesta þarf að gista, borða og kaupa 
ýmsa þjónustu af heimafólki. Samstarf 
við íþróttafélög hefur einnig verið gott, 
en skipuleggjendur kaupa gæslu og 
þrif af þeim. Eistnaflug hefur séð til þess 
að neskaupstaður er nú þekktur sem 
„þungarokksbærinn“ og það er ekki 
nokkur vafi á því að hátíðin er hvatning 
fyrir ungt tónlistarfólk á austurlandi. 
Hún hefur líka eflt neskaupstað sem 
ferðamannastað. Eistnaflug er í góðu samstarfi við ferðaþjónustuaðila á austur-
landi sem bjóða upp á skoðunarferðir og aðra afþreyingu með það að markmiði 
að fá gesti til að stoppa lengur á austurlandi.

una Sigurðardóttir 
ásamt Helgu Snædal 
og nemendum úr 
verkefnaferð Va í 
Sköpunarmiðstöðinni.

Ingibjörg ásamt 
Ólöfu björk 

Stefánsdóttur 
bæjarfulltrúa á 

akureyri.
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maðUR 
eR mannS 
gaman
Sögumaður á ferð. Austurland 

frétti af heimshornaflakk-
ara og sögumanni sem hefur 

heimsótt skóla og deilt af reynslu 
sinni og sagnabrunni uppá síðkastið. 
Maðurinn, sem María Shanko skóla-
stjóri kallar Samúel, mætti til að 
mynda í Grunnskóla Borgarjarðar 
eystra, glaðvær og svolítið þreytuleg-
ur en spenntur að fá að deila sögum 
með grunn- og leikskólabörnunum 
og eiga með þeim stund.

Vill greiða fyrir sig  
með vöruskiptum
„Hann er ekki einn af þeim ferða-
mönnum sem banka upp á hjá 
manni með djúpfrysta pítsu til að 
hita og segjast sofa í bílaleigubíl,“ 
segir María en fjölskylda hennar og 
nemendur grunnskólans nutu þess 
mjög að fá þennan gefandi sagna- 
og ævintýramann óvænt inn á gafl 
til sín. „Mér þótti fallegt að hann 
var ekki einn af þeim sem ætlast til 
mikils en gefur ekkert tilbaka. Hann 
lítur raunar ekki á sig sem ferðamann 
í þeim skilningi, heldur samferða-
mann sem hefur áhuga á mannleg-
um gildum, náungakærleik, munn-
legri arfleifð, ævagamalli sagnahefð 
í máli og myndum. Og til þess að 
deila þeirri sýn var hann kominn og 
sjálfsagt að gangast inn á hans fallegu 

forsendur. Hann notar ekki peninga 
heldur aðeins vöru- eða vinnuskipti. 
Þannig að okkur fannst sjálfsagt 
að hann segði börnunum sögur og 
kenndi þeim töfrabrögð einn dag.“ 
Að sögn Maríu er förumaður safnari 
sagna með kærleiksríkum boðskap, 
en hann miðlar einnig þekkingu 
á  þjóðdönsum og þjóðsöngvum 
héðan og þaðan. „Það var ekki bara 
gaman að fá hann í heimsókn held-
ur lærdómsríkt. Og það hvernig við 
fullorðna fólkið bregðumst við komu 
farandmanns kennir börnum okkar 
umburðarlyndi. Það höfðu greinilega 
ekki allir hér á landi tekið honum vel 
og það er leitt til þess að hugsa því 
hann hafði mikið að gefa.“

Úr Hávamálum
Vits er þörf
þeim er víða ratar.
Dælt er heima hvað.
Að augabragði verður
sá er ekki kann
og með snotrum situr.

Sá einn veit
er víða ratar
og hefir fjöld um farið
hverju geði
stýrir gumna hver,
sá er vitandi er vits.

Ágætu vísnavinir
Nú hefur þorri, sá mildasti í 

manna minnum, kvatt og góa kerling 
tekið við með heldur úfna brá og  18 
bræður öskudagsins sér til liðsinnis.  
Það er því vel við hæfi að hefja þenn-
an vísnaþátt með vísum eftir konur. 
Ólöf skáldkona frá Hlöðum var órög 
að yrkja um um ástina.  Ekki er mér 
kunnugt um til hvaða kvennaljóma 
eftirfarandi vísa var kveðin.

 
Láttu brenna logann þinn
lof mér enn að skoð‘ann
horfa í enniseldinn þinn
inn í kvenna voðann.
 
Þegar  fjallað er um ástarvísur 

kemur nafn Páls Ólafssonar fljótt um í 
hugann.  Fyrr á tíð var hann víðfrægur 
fyrir  snjallar gamansamar tækifæris-
vísur sem flugu um landið  en er nú 
á   21. öldinni 

Þekktastur fyrir  ástarljóðin sem 
hann orti til konu sinnar, Ragnhildar 
Björnsdóttur.

Læt ég fyrir ljósan dag
ljós um húsið skína,
ekki til að yrkja brag
eða koma neinu í lag
heldur til að horfa á konu mína.
 
Sem fyrr segir var Páll gaman-

samur og lét gjarnan gamanbragi 
fylgja  bréfum til vina og kunningja. 

Einhverju sinni kom einn vina hans 
að Hallfreðarstöðum og gisti. Ræddu 
þeir vinirnir saman langt fram á kvöld.  
Fylgdi Páll gestinum  til svefnstofu 
þegar hann gekk til sængur og sat þar 
á meðan hann háttaði. Tók hann eftir 
því að komumaður var á fagurblárri 
brók og hafði á orði að þær væru alveg 
eins á litinn buxur Ragnhildar konu 
hans. Næst þegar vinurinn fékk bréf 
frá Páli fylgdi þessi vísa:

 
Kveðju sendi ég konunnar
og koss frá öllum mínum
hennar bláu buxurnar
biðja að heilsa þínum. 
 
Vel er við hæfi að enda þáttinn á fal-

legri vísu sem kveðin var til Stínu eftir KN 
 
Síðan  að ég sá þig hér
sólskin þarf ég minna.
Gegnum lífið lýsir mér
ljósið augna þinna.
 
Vísan til Stínu litlu  er eins og all-

ar vísurnar í þættinum eftir skáld sem 
lifðu og hrærðust á 19. öldinni. Eins og 
í fyrri þáttum sem orðið hafa til hér á 
Spáni styðst ég við minnið. Flestar vís-
urnar lærði ég í æsku og hef uppgötvað 
mér til skelfingar að ég kann nánast 
ekkert að kveðskap frá seinni tímum.

Meira verður ekki 
kveðið að sinni, Arndís.

Sennilega eru það helst börnin 
sem skilja hann og fá því sem 
mest úr heimsókn förumanns-

ins. Hin góða nærvera og almenn 
forvitni þeirra laðar þau að honum 
og kannski það að hann er ekki að 
reyna neitt. Hann bara er. Hann 
dregur upp sítar og byrjar að spila. 
Börnin hópast að og fá að prófa sítar-
inn með fjöður. Svo hefst sagan:

„Viljið þið sjá inn í húsið mitt?“ 
Hann bendir á bakpokann sinn og 
tínir úr honum tösku með tann-
kremi, tannbursta og öðru. „Þetta er 
baðherbergið mitt“. Hann tínir poka 
með smør frá Noregi, epli og öðru. 

„Þetta er eldhúsið mitt“ og svo koll 
af kolli. „Það eina sem vantar á húsið 
mitt er þak. Þess vegna banka ég upp 
hjá fólki með þak og spyr hvort stóra 
húsið þeirra hafi pláss fyrir litla húsið 
mitt stundarkorn.“ Því næst dregur 
hann upp upprúllaðar pappírsarkir 
fullar af sögum með kærleiksrík-
um boðskap. Sögum víðsvegar úr 
mannheimi, sögu frá Nýja sjálandi 
um himininn sem var svo lágur að 
fullorðið fólk gat ekki staðið upprétt. 
Söguna um uppþornuðu krossfisk-
ana á ströndinni. „Hvað er hægt að 
gera fyrir krossfiskana?“ spyr hann 
nokkur leikskólabörn og sýnir þeim 

mynd af gulri strönd, krossfiskum, 
fallegum steinum og sægrænum sjó. 
„Taka þá upp og bera í sjóinn“ svarar 
í ákafa þriggja ára stýri.

Við getum kallað hann Samúel. 
Áður kenndi hann við grunnskóla 
í heimabæ sínum en blöskraði um-
tal samkennara sinna sem kvörtuðu 
undan nemendum sínum. Síðan þá 
hefur hann ferðast um heiminn á 
puttanum, heimsótt flóttamannbúð-
ir og miðlað sögum til barna þar og 
í skólum. Hafðu þökk Samúel fyrir 
komuna og megi sem flest íslensk 
börn fá að njóta frásagna þinna. 

 María Á. Shanko

Sögustund með sítar

Vísnaþáttur

MEÐMÆLI NOTENDA.

"Heilsan, húðin, meltingin og almenn vellíðan hefur 
aldrei verið betri. Undraverður aloe vera safi"

Lifestream fæst í Hagkaup, Nettó, Fjarðarkaup, Melabúðinni, Græn heilsa og apótekum | celsus.is

ALOE VERA óblandað, 
99,7% hreinn safi  
úr innsta kjarna plöntunnar   
ekkert vatn, engin sykur.

30 daga 

skammtur

ALOE BERRY hreinn 
safi með sólberjum.    
Safinn er unnin úr innsta geli laufsins sem 
er virkasti hluti plöntunar. Því er safinn 
fullkomlega tær, ekkert beisk eftirbragð.

Sólber eru rík af andoxunar efnum 
C vítamíni góð fyrir sjónina, minnið  
og aukna getu.

BRAGÐGOTT

Fæst í apótekum, Hagkaup, Fjarðarkaup,
Nettó og Græn heilsa.

Bragðlaust duft í kalt vatn 
5 mán skammtur

Styður:  
Efnaskipti og öflugri brennslu
Minni sykurlöngun
Slökun og svefn
Vöðva og taugastarfsemi 
Gott á morgnana og kvöldin

1/3 tsk = 350mg - ekkert bragð

Mikil virkni

Náttúrulegt 
Þörunga magnesíum

ENGIN 

MAGAÓNOT

Nýjar
umbúðir
sömu gæði



Við hjálpum þér að koma auga á þá hæfileika sem í þér búa og yfirstíga það sem heldur aftur af þér. Við munum hvetja þig 
til að taka stærri skref með skýrari markmið, virkja sköpunarkraftinn og koma sjálfum þér og öðrum á óvart með því að 
springa út og blómstra. Það er okkar markmið.

• Vertu til fyrirmyndar í mannlegum samskiptum

• Tjáðu þig á öruggan og skilmerkilegan hátt

• Styrktu samböndin sem skipta þig máli

• Fáðu aukið sjálfstraust og minnkaðu streitu

• Vertu leiðtoginn sem hrífur aðra með

Sýndu hugrekki
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Dale Carnegie námskeiðið bætir samskipti og styrkir sambönd. Þjálfunin eykur sjálfstraust, dregur úr kvíða og eykur 
eldmóð. Mikil áhersla á tjáningu og leiðtogahæfileika. Í boði eru tvö þriggja daga námskeið sem haldin verða á Reyðarfirði. 
Fyrra námskeiðið hefst föstudaginn 28. apríl en hitt daginn eftir, laugardaginn 29. apríl. Námskeiðin ná yfir 3 vikna tímabil. 

Ókeypis kynningartími: 
Austurbrú, Búðareyri 1, Reyðarfirði 29. mars kl. 20:00.
Í kynningartímanum færð þú innsýn í hugmyndafræði Dale Carnegie  
og mögulegan ávinning þinn af námskeiðinu.

Skráning á: www.dale.is
Nánari upplýsingar um námskeiðin eru á dale.is eða í síma 555 7080
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Sagan segir að hér áður fyrr hafi 
verið svo mikill rígur á milli staða 
að menn fóru vart á skemmtan-

ir án þess að slagsmál yrðu. Í dag held 
ég að þessi rígur heyri einmitt sögunni 
til. Það er nefnilega svo miklu meira 
sem sameinar okkur Austfirðinga en 
sundrar. Við kynnumst jafnöldrum 
okkar strax á barnsaldri með þátttöku 
á íþróttamótum, dvöl í sumarbúðum 
eða öðru félagsstarfi. Þegar á unglingsár 
er komið fylgjumst við mörg hver að í 
gegnum menntaskólana í fjórðungn-
um og sum okkar eru einnig samferða 
í gegnum háskólanám. Það er eitthvað 
óútskýranlegt sem tengir okkar saman, 
við heilsumst eða brosum hvert til 
annars þegar við sjáumst á fjölförnum 
stöðum í borginni.

Að háskólaárunum liðnum vandast 
valið, Austurlandið togar í mörg okkar 
af mismunandi ástæðum. Þegar börn 
hafa bæst við sjáum við það oft skýrar 
hversu mikil forréttindi það eru að alast 
upp á stað eins og Austurlandi. Þá leitar 
hugurinn á þann stað sem við köllum 
„heim“, jafnvel þótt við búum í öðrum 
landshluta. Þá kemur að helstu hindr-
uninni fyrir því að ungt, menntað fólk 
geti snúið aftur á Austurlandið – hvar og 

við hvað á að vinna? Kosturinn er hins 
vegar sá að það er lausn í augsýn, ef við 
bara viljum sjá hana. Með betri tækni 
og lausnir að leiðarljósi er hægt að fjölga 
atvinnutækifærum í fjórðungnum. Í dag 
er raunhæfur möguleiki að vinna fyrir 
stofnun með höfuðstöðvar í Reykja-

vík þótt að starfsmaðurinn sé staddur 
annarsstaðar, til dæmis á Austurlandi. 
Tæknin er orðin það mikil að það þarf 
ekki einu sinni að skipta um símanúm-
er, síminn er í tölvunni og hægt að sitja 
fundi í gegnum netið en horfa á fjallið 
sitt út um gluggann. En fyrirtæki og 

stofnanir á höfuðborgarsvæðinu þurfa 
auðvitað að vilja og sjá tækifærin í 
þessu, alveg eins og við sem vitum að 
þetta er raunhæfur möguleiki.

Það þarf kannski ýmislegt annað, 
samgöngur þyrftu einnig að verða betri 
en  þar þurfa stjórnvöld að sýna vilja 

sinn í verki við að styðja við búsetu á 
landsbyggðinni og það er því miður 
ekki að sjá, miðað við nýjustu sam-
gönguáætlun.

Í starfi mínum sem ferða- og menn-
ingarmálafulltrúi fyrir Djúpavogshrepp 
er ég aftur farin að hitta hluta af þeim 
krökkum sem ég kynntist fyrst á Sum-
arhátíð ÚÍA, þá haldin á Eiðum. Núna 
erum við, þessir krakkar, orðin fullorðin 
og vinnum sameiginlega að því að gera 
Austurland að vænlegum áfangastað 
og það er virkilega skemmtileg og gef-
andi vinna. Hópurinn hittist reglulega á 
fundum á mismunandi stöðum í fjórð-
ungnum og þannig kynnumst við bæði 
Austurlandi og hvert öðru betur. Sagan 
er því orðin önnur og betri en var á 
böllunum hér áður fyrr. Vonandi heyra 
aðrir þessa sögu og sjá hvernig slagsmál 
geta orðið að samvinnu, það er held ég 
ágætis saga til næsta bæjar. 

Saman sköpum við  
góðar æskuminningar

áfangastað-
urinn okkar
Verkefnið áfangastaðurinn austurland 
snýst um að þróa austurland sem heild 
til búsetu, fyrirtækjareksturs og sem 
áfangastað fyrir ferðamenn. aðferða-
fræði hönnunar er lögð til grundvallar 
í vinnunni sem byggir á rannsóknum 
og samtali við íbúa, hagsmunaaðila 
og gesti og er verkefninu stýrt af 
austurbrú í samvinnu við FauSt og öll 
sveitarfélögin á austurlandi. Markaðs-
ráð austurland er skipað fulltrúum frá 
hverju sveitarfélagi en greinaskrifaátak á 
þeirra vegum nær til héraðsfréttamiðl-
ana á svæðinu. bryndís reynisdóttir er 
starfandi ferða og menningarmálafull-
trúi Djúpavogshrepps í barneignarleyfi 
Erlu Dóru Vogler.

góð saga til næsta bæjar!

Mynd rhombie Sandoval

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

InnflutnIngur bíla og hljólhýsa

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

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

Hobby 650 KMFe deluxe 2017 
Til afgreiðslu strax • 2 kojur • stór Íslápur 
150Lítra með 15 lítra frystihólfi
aukabúnaður: Alde hitun, Hobby Connect 
system, 4,5 metra markida upp á þaki, 
2200kg burðargeta, 12 volta Rafgeymakerfi, 
TFT, Sjónvarpsfesting, Sólarsella 150 watta
Verð 4.500.000 kr.

Hobby 540Ufe Prestige 2017
Stór Ískápur • 12 volta rafgeymakerfi 
Verð 3.700.000 kr. • Til afgreiðslu strax

Hobby 540Ufe Excellent 2017
Stór ískápur • gólfhiti • Truma Ultraheat • TFT • 
eldhúsvifta • gólfteppi • 12 volta rafgeymakerfi 
Verð 3.800.000 kr. • Til afgreiðslu strax



SKRIFSTOFUHÚSGÖGN

TOPSTAR STÓLAR Á ÚTSÖLU

STÓLAR · HILLUR · SKÁPAR · SKÚFFUR · SKRIFBORÐ
 RAFMAGNSSKRIFBORÐ FRÁ KR. 56.000

TOP PRO

32.900 kr.
19.800 kr.

OPEN POINT SY

59.900 kr.
41.930 kr.

TOP POINT SY 

65.500 kr.
32.750 kr.

ALU BASIC

78.300 kr.
49.900 kr.

OPEN ART SVARTUR

127.800 kr.
63.900 kr.

-50% -30% -40% -50% -35%

Síðumúla 37, 108 Reykjavík · Sími: 564-5040 · hirzlan@hirzlan.is · hirzlan.is
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HönnunarMars fer fram dag-
ana 23.-26. mars í Reykja-
vík en þá taka hönnuðir 

og framleiðendur yfir borgina, sýna 
hönnunarvörur og -verkefni og kynna 
starfsemi sína. HönnunarMars hefur 
verið haldinn árlega síðan 2008 og það 
er áhugavert hve margir hönnuðir sem 
hafa verið áberandi á Marsinum eiga 
rætur sínar að rekja til Austurlands. 
Þetta árið ætlar SAM•félagið, MAKE 
og Áfangastaðurinn Austurland að um-
faðma þessa staðreynd, safna saman 
rjómanum af austfirskum hönnuðum 
og bjóða gestum HönnunarMars að 
stíga inn í lítið Austurland í gömlu kex-
verksmiðjunni Frón, Kex Hostel.

 Mörg verkefni sem sýnd verða á 
HönnunarMars eiga það sameiginlegt 
að hafa með einum eða öðrum hætti 
vaxið upp úr umræðu og tengslamynd-
un sem átti sér stað á hönnunarráðstefn-
unni Make it Happen sem haldin var á 
Austurlandi árið 2012. Síðan 2010 hefur 
MAKE átt stóran þátt í því að gera Aust-
urland áhugavert fyrir hóp fólks sem 
hefur menntað sig í listgreinum innan og 
utan fjórðungs. Verkefnið hefur skapað 
verkefni og kraftmikið andrúmsloft sem 
hefur endurspeglað fagmennsku og því 
vakið athygli innan lands og utan. Það er 

afskaplega mikilvægt fyrir fámenn sam-
félög að vera á pari við höfuðborgina um 
að þjónusta atvinnusköpun á sviði skap-
andi greina og hafa markvissa áætlun 
um uppbyggingu innviða sem þurfa að 
vera til staðar. Fjölmörg öflug verkefni 
sem starfrækt eru á Austurlandi, eða af 
Austfirðingum, sýna að skapandi grein-
ar geta gefið nýja nálgun á gömul mál-
efni og verið afl og verkfæri til mótunar 
sérstöðu mismunandi samfélaga á öllu 
landinu.

austfirsk hönnun á marsinum
Árið 2012 stal Austurland senunni á 
HönnunarMars á sýningu vöru- og 
iðnhönnuða á Geirsgötu þegar MAKE 
og nemendur frá Royal College of Art 
kynntu á litríkan hátt áhættumat og 
upplifunarhönnun fyrir Austurland. 
Sama ár sýndi Epal verkefnið Norðaust-
an 10 þar sem austfirskir hönnuðir og 
fyrirtæki unnu saman að vöruþróun úr 
hráefnum fjórðungsins. Þegar hönnuðir 
mörsuðu 2014 bauð Spark Design Space 
gestum að upplifa austfirskt andrúmsloft 

og hráefni á sýningu verkefnisins Aust-
urland: Designs from Nowhere auk þess 
sem haldið var málþing um verkefni sem 
höfðu þróast útfrá ráðstefnunni Make it 
Happen sem haldin var á Austurlandi 
2012. Þá hafa hönnunarteymin IIIF og 
Alvara sýnt vörur unnar úr hreindýra-
afurðum svo eitthvað sé nefnt.

austfirskt innsæi
“Það er virkilega áhugavert að sjá hvernig 
sú vinna sem lögð hefur verið í að skapa 
samfélag hérna fyrir austan er að skila sér 
áfram í hönnunarsamfélagið,” segir Sig-
rún Halla Unnarsdóttir sýningarstjóri. 
„Það sem þetta snýst um fyrir mér, er að 
Austurland er að smátt og smátt að læra 
að hlusta á innsæið. Þessa litlu rödd sem 
allir hafa og núna erum við svo að sam-
einast og verða kraftmeiri. Litlu lækirnir 
verða að kraftmikilli á sem flæðir óhikað 
og frjálst en í sama farvegi”.

Starfslaun hönnuða austur
Það er gleðiefni að austfirskir 

hönnuðir hafa á síðustu árum hlotið 
starfslaun úr launasjóði hönnuða, þar 
á meðal Sigrún Halla sjálf og Elísabet 
Agla Stefánsdóttir fyrir hönnunarteymi 
IIIF, þá einnig Elísabet Karlsdóttir fyrir 
vörumerki sitt Alvöru og Karna Sig-
urðardóttir fyrir Austurland: Designs 
from Nowhere. Það verkefni hlaut einnig 
Hönnunarverðlaun Íslands þegar þau 
voru fyrst afhent árið 2014. Einnig hefur 

leturhönnuðurinn Guðmundur Úlfars-
son frá Fáskrúðsfirði verið tilnefndur til 
verðlaunanna (2016).

Hönnunarmiðstöð fylgist með
„Undanfarið hafa komið fram á sjón-
arsviðið ungir og kraftmiklir hönnuðir 
að austan og eftirtektarverð verkefni 
komið þaðan,“ segir Halla Helgadótt-
ir, framkvæmdastjóri Hönnunarmið-
stöðvar Íslands vísar þá sérstaklega til 
austfirska hönnunarverkefnisins Des-
igns from Nowhere sem hneppti fyrstu 
Hönnunarverðlaun Íslands. „Það er líka 
mjög mikilvægt að unnið sé að verkefn-
um á sviði hönnunar víða um land og 
spennandi að fylgjast með þeirri grasrót 
sem hefur sprottið upp fyrir austan síð-
astliðin ár, til dæmis útfrá og í tengslum 
við MAKE verkefnið. Austurland virðist 
vera endalaus uppspretta spennandi ver-
kefna.“ 

Hátíð á KeX-Hostel
Fyrstu hugmyndir um hönnun áfanga-
staðar kviknuðu á Make it Happen 2012 
og því er mjög ánægjulegt að hægt sé 
að kynna verkefnið um Áfangastað-
inn Austurland á Hönnunarmars 2017.  
Ferðamálasamtök Austurlands höfðu 
frumkvæði verkefninu og sömdu við 
Daníel Byström áfangastaðarhönnuð 

frá Svíþjóð og Austurbrú að verkstýra 
því. Á Kex Hostel verður verkefinð 
um hönnun áfangastaðarins Austur-
lands kynnt sérstaklega en það eru í 
raun stór tíðindi á Íslandi  að skapandi 
ferli og hönnunarhugsun sé notað sem 
drifkraftur til að þróa hugmyndafræði 
og ímynd fyrir heilan landsfjórðung. 
Áfangastaðurinn Austurland opnar 
nýjan vef á Hönnunarmars og kynnir 
áfangastaðarhönnun sem hefur áhrif á 
samfélagsþróun.

 “Það sem ég geri sem einstakling-
ur og ekki síst sem hönnuður hefur 
gríðarlega mikil umhverfisáhrif og ég 
ber mikla ábyrgð. Við berum öll mikla 
ábyrgð. Þess vegna er svo ómetanlegt að 
finna fyrir því hversu margir hérna fyrir 
austan eru á sömu blaðsíðu. Við látum 
okkar til dæmis varða hvernig við nýtum 
hráefnin okkar.” segir Sigrún að lokum.

austurland: Make it happen again 
hefst á hádegi föstudaginn 24. mars 
og fram undir miðnætti verður Kex 
Hostel fyllt austfirsku andrúmslofti. 
Fjölbreytt hönnunarverkefni verða 
til sýnis ásamt tónlistaratriðum frá 
austfirskum tónlistarmönnum og 
hressandi Pecha Kucha örfyrirlestrum. 
Kex Hostel býður uppá hádegis og 
kvöldverðarmatseðil með austfirsku 
ívafi undir styrkri stjórn Ólafs ágústs-
sonar matreiðslumanns. Verkefnið 
áfangastaðurinn austurland verður 
einnig kynnt þar sem hönnunarhugs-
un hefur mótað verkferlið frá upphafi.
 Sýningarstjóri er Sigrún Halla unnars-
dóttir, fatahönnuður frá Egilsstöðum. 
Sigrún er með Ma í fatahönnun frá 
Kolding school of Design í Danmörku 
og hefur síðan hún útskrifaðist 2011 
unnið við hönnun af ýmsum toga 
og mikið til í þverfaglegum verkefn-
um. Í dag starfar hún sem freelance 
hönnuður hjá Varma, er meðlimur í 
hönnunarteyminu IIIF og er að leggja 
drög að vörumerki sem mun líta 
dagsins ljós með haustinu.

„Það sem 
þetta 

snýst um fyr-
ir mér, er að 
Austurland 
er að smátt og 
smátt að læra 
að hlusta á 
innsæið”

Meðal þátttakenda verða: garðar Eyjólfsson vöruhönnuður, Elísabet Karlsdóttir 
(alvara) fatahönnuður, guðmundur Úlfarsson leturhönnuður, hönnunarteymið 
roshambo, verðlaunaverkefnið Designs from nowhere, Suzanne arhex teiknari, 
austurbrú og Hönnun áfangastaðarins austurlands, lunga skólinn á Seyðisfirði, 
Sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði, Ólafur ágústson matreiðslumaður, pönkhljóm-
sveitin austurvígstöðvarnar, Prins Póló, Dj Ívar Pétur og fleiri fjöllistamenn. um 
sýningarstjórn sér Sigrún Halla unnarsdóttir.

Dagskrá:  
n 12:00 Formleg opnun sýningar   
n 13:30–18.00 uppákoma á heila 
tímanum og leiðsögn á hálfa tímanum
n 18:30 Formel opnun á vefnum 
www.austurland.is
n 19:00 Kvöldverður og dinnertónlist
n 20:30–23:00 tónleikar, Prins Póló 
og djamm fram eftir kvöldi.
 
Sýningin verður einnig opin á laugar-
deginum frá 11:00-17:00 og sunnu-
daginn 13:00-17:00.

maKe iT HaPPen again 
– á hönnunarmars

austurland: Make it happen again er 
endurspeglun á áhugaverðu samfélagi 
og tengslaneti sem er innan og utan 
austurlands. Mikið er lagt uppúr að 
fanga stemningu þar sem fólk hittist 
og býr til ný verkefni og tengsl og 
áhersla verður á hönnun og skapandi 
ferli sem drifkraft til breytinga.
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TANNI TRAVEL 
Reynsla – Metnaður – Skemmtun

Experience – Ambition – Fun

www.tannitravel.is

Tanni Travel er að leita að leiðsögumönnum 
fyrir stórt skemmtiferðaskipasumar 2017.

Hafir þú áhuga á að taka þátt í því býðst þér að koma á undirbúnings-
dag hjá Tanna Travel, laugardaginn 18. mars frá kl. 10:00-17:00.
Farið verður yfir helstu verklagsreglur í tengslum við skipakomur, 
tækni við leiðsögn og undirbúning og prófað að leiðsegja í rútu.

Nánari upplýsingar eru hjá Díönu Mjöll, s. 893-4936 
eða á netfanginu dianamjoll@tannitravel.is
 

™

Talar þú fleiri tungumál en íslensku, 
langar þig að fara út fyrir þægindahringinn, 

prófa eitthvað nýtt og fá aukatekjur?



9. mars 2017 
5. tölublað, 6. árgangur 

Bjartsýni 
í bakið
Við vorum býsna bjartsýn á haustdög-
um þegar verðandi þingmenn riðu um 
héruð og boðuðu betri tíma. Staða 
ríkissjóðs var góð og þess að vænta að 
nú væri hægt að ráðast í brýnar fram-
kvæmdir, sem dregist höfðu um árabil. 
Í október var samþykkt samgöngu-
áætlun 2015 – 
2018 sem beðið 
hafði verið eftir. 
Áætlunin var 
samþykkt mót-
atkvæðalaust en 
reyndar voru 
aðeins tæplega 
40 þingmenn 
viðstaddir at-
kvæðagreiðsl-
una. Að minnsta kosti 18 voru 
fjarstaddir, kannski að hitta kjósend-
ur? Nokkrum vikum síðar, eða 22. 
desember voru fjárlög afgreidd. Held-
ur fleiri þingmenn voru þá viðstaddir 
og fjárlögin samþykkt án mótatkvæða. 
Þá lá fyrir að vantaði 10 milljarða upp 
á að hægt væri að framkvæma nýju 
samgönguáætlunina. Nú í byrjun 
mars erum við að sjá afleiðingar þessa. 
Ákvörðun samgönguráðherra liggur 
fyrir og mörgum áríðandi vegabótum 
er enn slegið á frest, um allt land. Þetta 
máttu menn vita í desember!

Samgöngumál eru atvinnumál, 
heilbrigðismál, menningarmál. Og svo 
margt fleira. Samgöngur eru grund-
völlur þess að samfélag geti vaxið og 
dafnað og fólk nýtt þau tækifæri sem 
bjóðast allt um kring. Vegakerfið er 
lífæð, jafnt í þéttbýli og dreifbýli. Það 
er því ekki að undra að ár eftir ár verði 
íbúar um land allt fyrir stórkostlegum 
vonbrigðum þegar kynnt eru framlög 
til samganga.

Marga fundi hef ég átt með vega-
málastjóra, sem er jafn ósáttur við 
ástandið og við sveitarstjórnarfólk. 
Skiljanlega þar sem til hans koma 
fulltrúar allra landshluta og kvarta 
yfir stöðunni. En hann úthlutar ekki 
fjármagni til Vegagerðarinnar. Það 
gera þingmenn! Í vikunni var rætt 
við hagfræðing sem greindi frá því 
að uppsöfnuð fjárfestingaþörf í sam-
göngukerfinu væri yfir 20 milljarðar. 
Það er því deginum ljósara að vega-
kerfi landsins þolir ekki frekari bið. 
Sveitarfélögin á Austurlandi hafi árum 
saman barist fyrir vegabótum í fjórð-
ungnum og lagt áherslu á að senda frá 
sér samhljóða ályktanir um áherslu-
mál. Austfirðingar eru ekki tilbúnir til 
að bíða lengur eftir sjálfsögðum sam-
göngubótum. Því verður komið skýrt 
á framfæri við þingmenn!

Sigrún Blöndal formaður SSA

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
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