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fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla

um skólahljómsveita Fellaskóla í Fellabæ
í liðinni viku. Það er mikils virði að hafa
kennaralið að störfum sem brennur fyrir
að bæði fræða og skemmta ungmennum
á vegferð þeirra inn í sumarið. Njótið uppskerunnar og sláið í takt!
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um lokað með fjölbreyttum hætti. Um
leið hefst nýr kafli með sumartíð og fjöri.
Það er viðeigandi að heilsa sumri með eilífðarunglingnum Charles Ross og einni
af fjölmörgum trommusveitum hans, en
eins og sést var mikil stuð á vortónleik-
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ótt undarlegt megi virðast eru vorin uppskerutími eins og haustin,
þar sem ávextir lærdóms og erfiðis
vetrarins blómstra með ýmsum uppákomum. Í íþróttunum, kórastarfinu, skólunum
og svo mætti lengi telja, er starfsvetrin-
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Sjálfstjórn strandsvæða
rædd á Reyðarfirði

Í

gær fór fram Málþing um skipulag
haf og strandsvæða á vegum Sambands sveitarfélaga á Austurlandi
í Þórðarbúð á Reyðarfirði. Þar var
megin umfjöllunarefnið frumvarp
þar sem skipulagsvald ríkisins er of
víðtækt, að mati helstu gagnrýnenda.
Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að ráðherraskipuðum svæðisráðum verði
falin ábyrgð á skipulagsgerð strandsvæða, en ekki sveitarfélögunum sjálfum.

Fyrir hvern og í hvaða tilgangi?

Að sögn Páls Björgvins Guðmundssonar, eins framsögumanna á þinginu,
hefur þess lengi verið beðið að
skipulagsskylda fyrir haf- og strandsvæði yrði lögleidd og því mætti ætla
að bæði um gott og þarft mál væri að
ræða. „En því miður tekur frumvarpið
sem bíður nú afgreiðslu alþingis ekki

á þeim vandamálum sem blasa við.
Í stað þess að styrkja það skipulagskerfi sem nú er til staðar og byggir á
lýðræðislegum grunni sveitarstjórnarstigsins, leggur frumvarpið til að sett
verði á fót alveg nýtt kerfi, sem verður
drifið á grunni embættismannakerfi
ráðuneytanna.“ Á dögunum sendu
14 sjávarsveitafélög sem eru uggandi
vegna áforma í fiskeldismálum frá sér
yfirlýsingu þar sem áformum frumvarpsins var mótmælt en það er nú
til umfjöllunar í þinginu. „Það sem
skiptir máli er að við höfum skipulagsvald yfir okkar strandsvæðum því ef
við getum ekki skipulagt okkar siglingaleiðir og hafnarsvæði eða svæði
sem ætluð eru til efnistöku eða fiskeldisstarfsemi. Það fyrir það fyrsta
eðlilegast, því að í skipulagsferlum í
dag er ríkisvaldið með náið eftirlit og
umsagnarrétt.“

Aukin miðstýring svæðisráða

Eins og kom fram á fundinum er
staðan sú í dag að sveitarfélög geta
ekki farið sínu fram í trássi við stefnur eða markmið ríkisvaldsins þar
sem þau vinna með og í gegnum
Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun og aðrar viðeigandi stofnanir á
hverjum tíma. Því er ljóst að frumvarpinu er ekki stefnt gegn hættunni á að sveitarfélögin fari sínu
fram án afskipta ríkisins. „Það vekur því ákveðna furðu að samkvæmt
frumvarpinu eigi einn af ráðherraskipuðum fulltrúum neitunarvald í svokölluðum svæðisráðum
en sveitarfélögin ekki,“ segir Páll
Björgvin. Svæðisráðin eru nýlundan í frumvarpinu sem hefur verið
lengi í smíðum og ber þeim að taka
tillit til skipulagsáætlana þeirra
sveitarfélaga sem eiga í hlut.

Skýr krafa um
breytingar á frumvarpinu

Atvinna í boði fyrir
tækjamenn, sumarvinna
og framtíðarstarf !

„Málþing eins og þetta eru gagnleg til að viðra skoðanir og setja fram
ólík sjónarmið um hlutina en krafan af okkar hálfu er enn uppi um
breytingar verði gerðar á frumvarpinu og að skipulagsvaldið verði hjá
sveitarfélögunum,“ segir Páll Björgvin. Æskilegast væri að skilið væri á
milli skipulags hafsvæða sem vera ætti
á hendi ríkisins og skipulags strandsvæða, sem vera ætti á hendi sveitarfé-

þætti eðlilegt að Fjarðabyggð, þar sem virkilega
reynir á þessi mál um þessar stundir vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar í fiskeldi, sæji um framkvæmd
þess. Einnig lögðu bæjarstjórarnir það til að aðkoma
sveitafélaganna að svæðisráðunum yrði aukin en
aðeins er fyrirhugað að einn
fulltrúi Sambands sveitarfélaga sitji í þessu fjölmenna
ráðherraskipaða ráði. Í
þriðja lagi er sérákvæði í
frumvarpinu þar sem svæðisskipulagsvinnu hefur verið
flýtt á Vestfjörðum, þrátt fyrir að Landsskipulagsstefna
sé ekki tilbúin, vegna mikillar uppbyggingar fiskeldis
þar. Bæjarstjórarnir lögðu
Páll Björgvin
áherslu á að sérákvæðið
var einn framnæði einnig til Austfjarða
sögumanna.
þar sem aðstæður séu í raun
þær sömu um þessar mundir.
laga. Páll og Gísli Halldór Halldórsson
Björt Ólafsdóttir, umhverfisbæjarstjóri fjölkjarnasveitafélagsins og auðlindaráðherra ávarpaði þingið
Ísafjarðarbæjar hafi þó einnig átt og tók þátt í pallborðsumræðum, en
fund í ráðuneytinu þar sem nokkr- Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, skrifar tillögur hafi verið settar fram, fari stofustjóri skrifstofu umhverfis og
frumvarpið í gegnum þingið óbreytt. skipulags í umhverfis-og auðlindaEin þeirra er sú að sett verði af stað ráðuneyt og Aðalsteinn Óskarsson,
Fjórðungssamtilraunaverkefni til nokkurra ára þar framkvæmdastjóri
sem sveitarfélögin fari með skipulags- bands Vestfirðinga höfðu einnig framvaldið og reynslan af því metin. Páli sögur á fundinum.

Óskum eftir tækjamönnum á mini
krana,gröfu, vörubíla ofl. Eins
vönum mönnum í sumarvinnu og
sem framtíðarstarf.
Í boði eru góð laun og góð
vinnuaðstaða.
Áhugasamir hafi samband við
Steindór í síma 8537081 og á netfangið: ecr.steindor@gmail.com
Áhaldaleiga Austurlands
E.C.R. ehf
Nesbraut 10
Reyðarfjörður

Stelpum í tæknigeiranum fjölgar
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Flott föt, fyrir flottar konur
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íðastliðinn þriðjudag fór fram
viðburðurinn Stelpur og tækni
en þetta er í fyrsta skipti sem
hann er haldinn í Fjarðabyggð. Markmiðið er að vekja áhuga stelpna á fjölbreyttum möguleikum í tækninámi og
störfum, kynna þær fyrir fyrirmyndum í tæknigeiranum og brjóta niður
staðalímyndir en Háskólinn í Reykjavík stendur að viðburðinum í samstarfi
við SKÝ og Samtök iðnaðarins. Í fyrra
fóru stelpur úr 9. bekkjum á Austurlandi á atburðinn í Reykjavík í boði
samfélagssjóðs Alcoa en í ár mættu
30 stelpur í 9. bekk í Verkmenntaskóla
Austurlands í Neskaupstað og glímdu
við vefsíðugerð og kynntust starfsemi
Matís. Að því loknu var þeim boðið í
heimsókn í álver Alcoa Fjarðaáls.
„Okkur miðar í rétta átt,“ segir Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, fram-

kvæmdastjóri Tengsla í Háskólanum
í Reykjavík og bendir á að sem betur
fer sé greinileg þróun að stelpur sæki
meira í tæknigreinar en áður. Árið
2011 hafi t.d. 11% nýnema í tölvunarfræði verið stelpur. „Haustið 2016 var
hlutfall stelpna meðal nýnema í tölvunarfræði komið upp í 28%, þannig
að þetta er að lagast þó enn sé nokkuð
í land að ná fullkomu jafnvægi.“ Jóhanna segir þetta skipta miklu máli úti
í atvinnulífinu því það sé margsannað
mál að teymi sem skipuð séu bæði
körlum og konum skili betri vinnu
en einsleit teymi og það sé mjög mikilvægt að fá sjónarhorn kvenna inní
tæknigeirann, eins og aðra geira.
„Girls in ICT Day“ er haldinn
víða um Evrópu í apríl á hverju ári í
tengslum við Digital Agenda-áætlunina en HR hefur haldið utan um

daginn hér á landi frá upphafi. Stelpur og tækni dagurinn 2017 hlaut í
samstarfi við aðgerðahóp stjórnvalda
og samtaka aðila vinnumarkaðarins
styrk úr Jafnréttissjóði Íslands árið
2016. Ennfremur hlaut verkefnið
styrk frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu og velferðarráðuneytinu
úr Framkvæmdasjóði jafnréttismála.
Samstarf við ráðuneytin og aðgerðahóp stjórnvalda og samtök aðila
vinnumarkaðarins gerir verkefninu
kleift að ná til stelpna á landsbyggðinni. Verkefnið fellur að þeim markmiðum stjórnvalda sem fram koma
í framkvæmdaáætlun stjórnvalda í
jafnréttismálum 2016-2019 um að
fjölga konum í verk-, tækni- og raunvísindum til að draga megi úr kynjaskiptingu starfa á vinnumarkaði og
kynbundnu námsvali.
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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

Umbreytingavorin

Svandís og Benni eru farin að
finna taktinn fyrir næsta námsár.

S

tundum finnst manni eins og vorið sé ekki árstíð sem hægt sé að
ræða í fleirtölu. Það er bara eitt vor og það er einhvernveginn eilíft. Það er í hausnum á manni. Umhleypingarnar á mörkum veturs og sumars, ár frá ári, falla inní þetta stóra vor sem er umbreytingatíminn sjálfur. Vorið er meira svona hugarástand.
Það er afstaða til lífsins. Það er realísk bjartsýni.
Eða það þykir mér, enda þykist ég vera vormaður.
Vormenn Íslands hafa einhvernveginn alltaf talað
til mín.
Kannski er það eitthvað sem við getum kallað
ósköp íslenskt að taka vorinu með sérlega jákvæðum hætti. Þó allt fram streymi með sama hætti
og fyrr. Það er ekki það að sá sem þetta skrifar
sé snertur af sauðburðarmaníu eða önnur árstíðabundin verk séu að riðla skipulagi daganna, en þó
verð ég að viðurkenna að einhvern veginn hefur þessi árstíð þau áhrif að
maður óttast ekki um afdrif verkefnanna með sama hætti og í skammdeginu þegar ekki sér fyrir endann á vetrinum. Vorið er einhverskonar
tími sem felur í sér upphafspunkt, jafnvel á langvinnustu verkefnum.
Maður fyllist nýjum krafti og hefur trú á því að allt fari vel, hvað sem
verða vill. Og svo kemur vor aftur að loknu sumri; þessar umhleypingar
sem ryðja leið þeim persónueinkennum sem eru til í langhlaupið. Þessu
í manni sem ætlar að dansa í snjónum til að sírenurnar í hýðunum nái
ekki að svæfa mann með teppunum sínum. Ef svo má segja.
Umhleypingar er orð sem við getum notað til að lýsa veðrinu sem og
þjóðlífinu sjálfu svona almennt á upplýsingaöld. Það er alltaf eitthverjar
umhleypingar í gangi sem segir okkur kannski mest eitthvað um samtímann, hvaða árstíð sem mætir okkur á dagatalinu. Samtíminn hefur
verið glaptur í rafrænar hallir náttúrulausrar sítengingar og í útlöndum
er alltaf stríð. Eina leiðin til að aftengja sig er að jarðtengja sig með því
að sökkva sér í árstíðina. Verst bara að eiga í vandræðum með að skilgreina sig þessa dagana; er vor eða sumar? Vorið í ár er alveg klassíkst
gæti maður sagt; það er
umhleypingasamt, en
um leið þá er sérstakur
upptaktur í því. Svona
2017-taktur. Kannski
eru það allir þessir viðburðir, þessi lokun á
vetrinum sem við verðum svo vör við í daglega
lífinu, verkefni vetrarins eru að klárast. Þessi
furðulegi vetur sem
var, við þurfum ekki að
undrast dyntina í honum lengur.
Það er kannski hrokafullt að hugsa það þannig, en maður þakkar
fyrir það að náttúran sé enn sá rammi sem hefur hvað mest áhrif á okkur hérna fyrir austan. Kannski er svo víðar en umbreyting náttúrunnar
hefur einhver óljós áhrif á sálarlífið. Vonir kvikna. Fyrirheit um náðuga
daga láta á sér kræla. Ekki spyrja mig af hverju, því verkefnin og annirnar minnka ekki. Við bara nálgumst þau öðruvísi. Ég held að það sé
svo með mig að mér fari betur að strengja mín heit á vorin, því áramótaheitin... ...tja. Þau eru eiginlega til þess fallin fyrst og fremst að maður
þrauki fram á vor. Með eitthvað markmið í gegnum myrkrið. Með því
að setja tóninn á vorin getur maður miklu frekar látið sumarið endast
alveg út árið í hausnum á sér og skoðað hvað sem maður tekur sér fyrir
hendur með þessari sérstöku vorafstöðu til hlutanna. Það er nefnilega
samtakamáttur líka í vorinu, svona málfræðilega. Og það höfðar til
ólíkra þátta í manni, laðar fram sólríka eiginleika sem fela sig allajafna
á veturna. Maður þarf á því að halda að vera óeigingjarn eins og vorið,
markalaus og flæðandi, en um leið reiðubúinn í allt þetta óvænta sem
íslensk sumur bjóða uppá. Ekki plana of mikið.
Umhleypingar og umbreytingar; kannski eru þetta ekki nógu jákvæð
orð í íslenskri sjálfsvitund – og um leið er hálf fáránlegt að tala „enn“
eins og sú vitund sé til. Það er kannski stóra umhleypingin sem dvelur á
bakvið skynjun okkar sem enn tölum þetta tungumál. Sumarið 2017 er
kannski fyrsta sumarið þar sem við erum meðvituð um að á landinu eru
ekki bara 300.000 manns sem tala íslensku heldur að á landinu okkar
eru kannski 500.000 einstaklingar á hverjum tíma og megnið af þeim
bara að ferðast, skoða og skemmta sér. Á þessu skemmtiferðaskipi úti
í miðju Atlantshafinu erum ekki bara við heldur einhverskonar alþjóðlegt samfélag þar sem allt þarf að standa í stað. Vera til sýnis. Skrýtið. En
um að gera að mæta því með réttum gleraugum því tími umbreytingarinnar er mikilvægasti tíminn. Teinrétt afstaða inniheldur góðan slaka.
Aðlögumst vorinu.


Arnaldur Máni Finnsson
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slá„í takt
A

f samtali við skólastjórnendur á Seyðisfirði má draga þá
ályktun að það sé verið að
stofna hljómsveit, og að allir bæjarbúar hafi hlutverk í þeim gjörningi.
Svandís Egilssdóttir skólastjóri Seyðisfjarðarskóla og Benedikt Hermann
Hermannson deildarstjóri listadeildar
skólans eru sest við trommusettið og
farin að finna taktinn. „Sjálfbærni,
sköpun, þekking, framtíð“ drynur í
græjunum. Maður áttar sig ekki alveg
á því strax hvaða takt þetta dúó er með
í gangi en þau segjast stefna að því
að allir geti haldið takti, sínum eigin
takti en líka bara verið í takti. Ég veit
ekki ekki hvort þetta er svona taktu-íhöndina-á-mér-taktur sem þau stefna
að, að allir verði einsog Frikki Dór og
geti ekki bara spilað fótbolta heldur
líka á gítar, en Austurland ákvað að
kynna sér málið.

Ekkert auka eða aðal neitt

„Hugmyndin um grunnfög er greypt
djúpt í huga okkar, sem felur í sér að
önnur fög hljóta að vera aukafög“ segir Benedikt, eða tónlistarmaðurinn
og sköpunarkennarinn Benni Hemm
Hemm. „Þar sem leggja á áherslu á
list- og verkgreinar er mikilvægt að
það sé sameiginlegur kúrs þar sem
allar greinar vinna saman og séu
jafn veigamiklar. Maður þarf þá sem
kennari að geta staðið með því fræðilega að það sé mikilvægt fyrir nemendur að læra að ná tökum á skapandi
vinnubrögðum til þess að þroskast
sem manneskjur.“
Benni er nýlentur á Seyðisfirði
með fjölskyldu sína og brennur fyrir að takast á við þetta verkefni með
samhentu liði skólans, en stutt er síðan
leikskólinn og tónlistarskólinn runnu
saman við grunnskólann til að skapa
eina heildstæða menntastofnun sem
fylgir seyðfirskum börnum og ungmennum inn í lífið. „Mitt tækifæri
er einstakt hérna núna til að vinna
með hugmyndir sem ég hef lengi haft
áhuga á. Að samþætta skapandi hugsun skólastarfinu þannig að skapandi
úrvinnsla á verkefnum í skólanum sé
meira markmið heldur en að það sé
verið að telja mínútur sem fari í listkennslu á móti mínútum sem fara í
stærðfræði.“

Endurskipulagning og aðlögun

„Það er mikill fengur að Benna,“ skýtur Svandís inní og segir þetta fyrsta ár
sameinaðra skólastiga vera góðan upptakt. Þau segja reynslu vetrarins góða
en í framhaldinu sé áfram afskaplega
spennandi að skipuleggja framtíðina á

Áherslan má
ekki bara
vera á eitt markmið, getu eða færni
heldur eru einstaklingarnir með
ólíka styrkleika.

þessum tímapunkti. „Við erum í þessu
breytingarferli og forréttindi að fá að
koma að því að móta hvernig áherslur
verða í gegnum skólagönguna alla,“
bætir Benni við. Að sögn Svandísar er
það einmitt markmiðið að hver aldur fái ögrun og verkefni við sitt hæfi
á öllum sviðum, hvort sem það er í
íþróttum, heimilisfræði eða stærðfræði. Endurskipulagningin sé ekki
bara falin í því að auka vægi listgreinanna heldur að hugsa heildina upp á
nýtt og gefa nemendunum pláss með
því að þroska læsi þeirra á fjölbreytt
litróf mannlífsins. „Seyðisfjarðarskóli
býr við myndlistarkennslu á öðru
kalíberi en annarsstaðar á landinu þar
sem því fagi var útvistað til Skaftfells,
myndlistarmiðstöðvar Austurlands,“
segir Svandís en það hafi bæði haft
kosti og galla. „Það þýðir ekki að
kenna bara eina tegund listgreina og
þessvegna er þessari deild sem Benni
er yfir ætlað að ná yfir allar listgreinar
á námskránni. Það er hugmyndafræði
sem er sprottin úr jarðveginum hér og
þeirri stefnumótun sem fram fór áður
en við komum að.“

Löðum að mannauð
til að skapa mannauð

„Það hentar vel og er okkar lukka að
smellpassa í að vinna þessari stefnu
sem var lögð fyrir skólastarfið hér og
við ráðin inní. Svona tilraunir er ekki
hægt að framkvæma hvar sem er því
þetta veltur allt á mannauðnum og
við heppin að fá að koma og bæta
við þann grunn sem hér var fyrir. Svo
kemur fjölhæfur tónlistarkennari um
borð og við siglum skútunni af stað,“
segir Svandís og vísar til Benna sem
nokkurskonar hljómsveitarstjóra yfir
metnaðarfullri tilraun til að endurhljóðblanda skólann.
Það er greinilegt að Benedikt og
Svandís eru að reyna finna leiðir til að
það sé einhverskonar skapandi orka í
skólastarfinu öllu og bæði starfsfólki

og nemendum finnist það mikils virði
að vera mættur, hvern einasta dag.
„Á næsta ári verður tónlistarstofa í
rauðu skólaálmunni og þar sé ég fyrir mér að verði alltaf eitthvað í gangi,
sem á vonandi eftir að hafa jákvæð
og skemmtileg áhrif á allt skólastarfið.“ segir Benni og þau Svandís viðra
plön um ákveðnar breytingar sem
séu í farvatninu en of snemmt frá að
segja en í stjórnendateymi skólans eru
einnig Jóhanna Gísladóttir aðstoðarskólastjóri í grunnskóladeild og Ásta
G. Birgisdóttir yfir leikskóladeildinni.
Því þetta eru lífræn plön, þau geta
breyst. Jafnvel stökkbreyst og frjóvgast
af virku samtali.

Lífsgæðin aukast með læsi

„Lífsgæði í samfélagi felast í læsi þess
á fjölbreytta menningu og mér finnst
þetta mikilvæg tilraun sem við erum
með í gangi. Hún felur í sér eflingu
menningarlæsis í víðum skilningi,
vona ég,“ segir Svandís en hún er nú
að ljúka sínum fyrsta vetri í að stýra
sameinuðum grunn- leik- og tónlistarskóla. Skólastarfið á Seyðisfirði er
fyrsta tilraunin hér á landi til að fylgja
eftir slíkri skólastefnu af fullum metnaði að hennar sögn. „Þetta er ferli þar
sem ég vona að okkur takist að skapa
þá stemningu hér í samfélaginu að
listmenntun og skapandi nálgun á
verkefni lífsins skapi færni sem sé jafn
mikilvæg og eðlileg færni og sú sem
við öðlumst við að læra reikning, stafsetningu og stunda íþróttir. Við viljum að þetta spili allt saman og sé jafn
sjálfsögð hæfni.“ Svandís bætir því við
að í gegnum tíðina hafi víða verið lögð
mikil áhersla á uppbyggingu Seyðisfjarðar sem heilsusamfélags og það
sé lenska hjá mörgum sveitarfélögum
að leggja slíkar línur. „Það er gott og
gilt og frábært, en heilsa er ekki bara
líkamleg heldur andleg og sálræn.
Áherslan má ekki bara vera á eitt
markmið, getu eða færni heldur eru
einstaklingarnir með ólíka styrkleika.
Við eigum að vinna að því að styðja
allar heilsurnar í nafni fjölbreytninnar
en stuðla að því að það sé bara hljóðfærið eða íþróttirnar sem keppa um
tíma barnanna.“
Þetta eru vissulega orð að sönnu
hjá Svandísi enda hefur Austurland
lengi sagt að við ættum öll einhvernveginn að geta spurt vítt um líðan
fólks og virkni samfélaga. Og það lítur
út fyrir að innan skamms verði hægt
að spyrja seyðfirsk ungmenni beint út;
„jæja hvernig ert þú svo í sköpuninni í
dag?“ Og þá svara börnin: „Sköpunin í
mér er bara góð, þakka þér fyrir.“
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Verðum á stórsýningunni um helgina. B-1
Framleiðendur verða á svæðinu með okkur að kynna varmadælur
og hitatúpur, í tilefni þess að þeir eru að koma til Íslands ætla þeir einnig
að vera með sérstök tilboð á meðan sýningu stendur.

HITATÚPUR
VARMADÆLUR
VARMASKIPTAR

KYNNUM NÝJA VÖRU Á SÝNINGUNNI
Smappee er snildar lausn fyrir þá sem vilja
fylgjast með orkunotkun á heimilinu.
Verklagnir ehf.
Smiðjuvegur 70
200 Kópavogur
Gul gata
Info@verklagnir.is
www.verklagnir.is
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Upplifunin Austurland
A

ðkoman að hverju svæði fyrir
sig og upplýsingar um það er
mikilvægur þáttur í ferðaþjónustu og ásýnd þess hefur mikil áhrif á
sjálfsmynd íbúanna, eins og umræða
síðustu missera hefur leitt í ljós. Við
höfum verið að kynna fyrir sjálfum
okkur hvað er á matseðlinum þegar
kemur að því að upplifa Austurland.
Margar
tilraunir
og
mikil
stefnumótunarvinna á ýmsum sviðum
hefur farið fram til að finna hinn rétta
farveg til uppbyggingar. Markmiðin eru
fjölbreytt og fjölþætt en miða að sama
marki, að auka lífsgæði og möguleika
íbúa svæðisins, ýmist til atvinnu eða afþreyingar. Það verður að viðurkennast
að þó hér sé barist faglega og heilshugar
fyrir uppbyggingu þá er samkeppnishæfi svæðisins samt sem áður ábótavant. Það væri hægt að nefna ótal dæmi
en það sem mikilvægast er að sporna
gegn, er að samanburður við höfuðborgarsvæðið ógni sjálfsmynd íbúanna
í hinni sítengdu upplýsingaveröld.

Sjálfsmyndin

Um árabil hefur sjálfsmynd Austurlands verið til skoðunar, vissulega er
það fyrst og fremst ferðaþjónustan sem
stendur fyrir slíkum verkefnum, greiningu og markmiðasetningu í þágu þess
að markaðsetja fjórðunginn undir

ákveðnum merkjum, en mikilvægt
er að muna að sjálfsskilgreiningin er
mikilvæg okkur sjálfum sem íbúum
svæðisins.Ekki því að við þurfum að
selja okkur ferðamönnum, heldur
vegna þess að við megum ekki missa
sjónar á því hver við sjálf erum undir
stöðugu áreiti þess samanburðarsamfélags sem er ráðandi. Við teljum með
ýmsum hætti fram, og reynum að meta
virði samfélags okkar út frá sýnileika

þess á stærra sviði. En lífsgæði okkar
felast ekki í því hversu margar fréttir
frá Austurlandi birtast á hinu stærra
sviði landsmiðlanna heldur því hversu
vel við hvílum í því að vera þau sem við
erum þegar gesti ber að garði.
Hvernig mætum við til dæmis þeim ferðamönnum sem hingað
sækja. Bjóðum við þau velkomin og
kynnum við þeim sérstöðu samfélagsins hér eða erum við þegar farin að

óttast ágang þessa „óskilgreinda
þjóðflokks“
– túristans – og erum
bara dauðfegin ef hann
heldur sig í rútunum og
verslar 66° norður úlpu
niðri við þjóðveg. Lætur
okkur í friði? Þarf hann
nokkuð að spyrja okkur
ef upplýsingarnar eru á
netinu?

Lifandi upplýsingargjöf með
menningarlegu ívafi!

Aftur í nám?
Austurbrú kynnir námsleiðina
Menntastoðir sem hefst í september.
• Hentar þeim sem vilja hefja nám eftir hlé
• Veitir aðgang að háskólabrú
• Hægt að meta sem hluta bóklegra greina í iðnnámi
• Miðast við þarfir fullorðinna nemenda.
• Námsgreinar: Íslenska, stærðfræði, enska, námsog upplýsingatækni, allt að 50 einingar.

Menntastoðir eru fjarnám með stuttum staðlotum og hægt er að stunda
námið hvar og hvenær sem er.
Námið stendur yfir í 30 vikur og kostar 142.000 kr.
Hægt er að sækja um styrki hjá stéttarfélögum fyrir skólagjöldum.
Skráning og nánari upplýsingar: austurbru.is

Í þessu samhengi má spyrja sig að
því hvernig upplýsingamiðstöðvar
framtíðarinnar geta þróast í að vera
eins og gestrisið heimili sem tekur
gestum opnum örmum og sýnir þeim
og ferðaplönum þeirra raunverulegan
áhuga. Það er spurning hvort að slík
miðstöð þurfi ekki að vera meira en
sími og tölva og geti í leiðinni verið
upplifun sem gefur innsýn í menningu og samfélags. Austurland hitti
Láru Vilbergsdóttur rekur Upplýsingamiðstöð Austurlands og Hús
Handanna í hjarta Egilsstaða.

Menningarlegt anddyri

„Frá upphafi stofnunar Húss Handanna hefur draumurinn verið að hér
á fjölförnustu gatnamótum Austurlands takist okkur að skapa eins
konar menningarlegt anddyri að
fjórðungnum,“ segir Lára og leggur
áherslu á að starfsemi verslunarinnar
sé víðtækari en svo að selja túristum
minjagripi. „Hugsunin er fyrst og
fremst að taka ferðamönnum opnum
örmum og kynna þeim allt það besta
sem fjórðungurinn hefur upp á að
bjóða í vöru, þjónustu og náttúrupplifun á svæðinu. Markmiðið er að
fá ferðamennina til að stoppa lengur
hjá okkur og njóta, og því hefur þessi
innsýn í menninguna okkar verið
mikilvæg fyrir starfsemi Upplýsingamiðstöðvarinnar.“ Lára segir að þessi
markmið, að hægja á ferðafólkinu og
miðla á persónulegan hátt sé tækifæri.
„Við finnum fyrir greinilegum áhuga
og þegar fólk gefur sér tíma til að fara
í dagsleiðangur á svæðinu þá fá þau
smjörþefinn af sérstöðu Austurlands
og vilja koma aftur austur, eða lengja
jafnvel dvölina. Við fáum mjög mikið
hrós fyrir að vera með öðruvísi vöruúrval en hefðbundnar ferðamannabúðir í Reykjavík og við hringveginn.

Allt á einum stað

„Að reka Upplýsingamiðstöðina og
Hús Handanna saman hefur gefið tækifæri til að kynna betur fyrir
gestum okkar menningu svæðisins á
einum stað og freista þess að kveikja
áhuga þeirra að fara víðar um og
skoða hvað Austurland hefur uppá að
bjóða,“ segir Lára. Hún telur að það
hafi tekist vel að láta vörur úr héraði
og íslenska vöru almennt, segja gestum söguna af því hver við erum, hvað

við erum að fást við og hvernig við
nýtum hráefnin okkar og kunnáttu.
„Út frá þessari nálgun geta gestir okkar lesið í hver menningin er á svæðinu
og eftir því sem við verðum öflugri í að
kynna Austurland sem heild því betur
náum við að endurspegla austfirskri
menningu og lífsstíl. “

Glíman við heilsársrekstur

Sjö ár verða liðin í vor frá stofnun
hlutafélags um rekstur Sölumiðstöðvar Húss Handanna á Egilsstöðum.
Markmiðið með félaginu er að skapa
vettvang fyrir sölu á vöru úr héraði
og vera eins konar sölu og kynningarmiðstöð fyrir fjórðunginn. Upplýsingamiðstöð Austurlands var lengst af
rekin undir sama þaki en síðustu þrjú
ár hefur Ferðamálstofa og Austurbrú
samið við Hús Handanna að reka
landashlutamiðstöð
fjórðungsins,
East Iceland Information Center.
"Það er mikil áskorun að reka
þessa tvennu saman en í raun eins og
málin standa í dag eina leiðin til að
ná rekstrargrundvelli fyrir báða aðila.
Þessi lenging ferðamannatímans og
samrekstur við Upplýsingamiðstöðina hjálpar til við að hægt sé að reka
verslun eins og Hús Handanna á svo
litlu markaðssvæði og öfugt. „Við
höfum gert samning við Ferðamálastofu og Austurbrú um að reka Upplýsingamiðstöð Austurlands frá ári til
árs sl. 3 ár. Verkefni okkar er að hafa
aðgengilegar upplýsingar um þjónustu á svæðinu og tryggja öryggi með
því að veita réttar og tímalegar upplýsingar til þeirra sem fara um svæðið.“ Lára bendir á að takmarkaður
opnunartími upplýsingamiðstöðva,
nú þegar ferðamannastraumurinn er
í örum vexti, hafi verið gagnrýndur
en segir að það skýrist að mörgu leyti
af því að framlag til Upplýsingamiðstöðva á landsvísu verið af skornum
skammti. „Samreksturinn á miðstöðinni og Húsi Handanna hefur því
skilað lengri opunartíma á ársgrundvelli en ella væri. Það fer vel á því að
leyfa þessu tvennu að fylgjast að og
styðja þannig með óbeinum hætti við
að hægt sé að reka söluvettvang fyrir
íslenskt listhandverk og vöruhönnun
án þess að fara út í blandaðan rekstur
með innflutta vöru líka. Þetta fyrirtæki skapar 2-3 störf ásamt söluvettvangi fyrir fjölmarga handverksmenn
og hönnuði innan fjórðungs og utan.

InnflutnIngur bíla og hljólhýsa

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

Hobby 560KMFe
DeLuxe 2017

Hobby 560Cfe Premium 2017

Með eftirtöldum
aukabúnaði

Með eftirtöldum aukahlutum

2000kg burðargetu stærri dekk, Gólfhita.

3 kojur aftast • Gólfhiti • Truma
Ultraheat • vifta ofan eldavél
• 12 volta rafgeymakerfi • TFT
Panill • Bali innrétting

Verð 4.260.000 kr.

Verð 3.800.000 kr.

Hobby 560UL Premium 2017
Með eftirtöldum aukabúnaði

SELT

2000 kg Burðargeta stærri dekk, Rúmbreiting í eitt stórt,
Bakarofn með grilli, Sjónvarpsfesting á lið, Gólfteppi.

Verð 4.370.000 kr.

Hobby
650 KMFe
deluxe 2017

Mercedes Benz
Atego 1218

Til afgreiðslu strax • 2 kojur • stór Ísskápur
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

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

Varmaendurvinnsla
-Ferskt loft
-Lítið orkutap

Þakblásari
Loftviftur

∑ Hreyfðu loftið
∑ Jafnaðu rakastig
∑ Jafnaðu hitastig

Hitablásarar
Varmaendurvinnslukerfi hafa verið gríðarlega vinsæl á
Norðurlöndum og raunar krafa í nýjum húsum. Þau lofta
íbúðir á sjálfvirkan máta, endurnýta varma og stuðla að
heilbrigðara lofti. Varmaendurendurnýtingin er allt að 95%.
Loftun dregur úr rakasöfnun, heldur fersku lofti í íbúðinni á
alsjálfvirkan máta, án þess að tapa of mikilli orku. Einfaldast
er að setja upp slík kerfi á byggingartíma, en ýmsar leiðir eru
mögulegar fyrir eldri hús.

Hljóðlátar
baðviftur

íshúsið

www.viftur.is ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur
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Almennt þykir aðbúnaður
eldri borgara á Austurlandi
ágætur, en hjúkrunarrýmin
eru of fá. Myndin er sviðsett.
Mynd: 123rf.com

Löng bið eftir
hjúkrunarrýmum
Á

Austurlandi sem annarsstaðar á landinu er löng bið eftir
rýmum á hjúkrunarheimilum
fyrir aldraða og hafa yfirvöld vakið
máls á ástandinu á síðustu misserum.
Í flestum stærri byggðarkjörnum eru
starfrækt heimili og eru biðlistar á þau
öll að lengjast en ferlið sem bíður eftir
að óskað er eftir plássi er nokkuð langt.
Aðstandendur eru þá oft í erfiðri stöðu
og þurfa jafnvel að sætta sig við að ástvinir þeirra fái aðeins pláss fjarri sinni
heimabyggð vegna takmarkaðs pláss á
hverjum stað. Í dag eru 106 hjúkrunarrými í boði á Austurlandi öllu en um 50
manns hafa farið í gegnum færni- og
vistunarmat og eru á biðlistum eftir
plássum. Sem stendur virðast litlar líkur
á að þessir listar styttist þar sem öldruðum fjölgar stöðugt og áform um frekari uppbyggingu hjúkurnarheimila eru
stutt á veg kominn. Þó má nefna að á
Dyngju á Egilsstöðum eru nokkur rými
ónýtt vegna skorts á fjárframlagi frá
ríkinu en þar var húsnæði byggt til að
mæta vaxandi þörf umfram þau rekstrarleyfi sem voru fyrir hendi þegar ráðist
var í framkvæmdina. Um 20 manns eru
á biðlista en möguleiki væri á að bæta
við sex rýmum ef fjármagn fengist.
Tíu manns bíða rýma í Hulduhlíð og á
Uppsölum í Fjarðabyggð.

Breyttar áherslur

Áherslur í hjúkrun og umönnun aldraðra eru að breytast og á síðustu árum
hefur í raun horfið að mestu leyti sú
hugsun að elliheimili séu starfrækt,
þar sem að skjólstæðingar dvelji á
hjúkrunarheimilum í svokölluðum
dvalarrýmum. Í stað þeirra er reynt
að bæta þjónustu heimahjúkrunar
og færni skjólstæðinga með hvíldarinnlögnum og endurhæfingu, svo að

„

Víða hefur
það vakið
athygli þegar eldri
borgarar eru fluttir
milli deilda og húsa
og stofnana án þess
að fá nokkru um
það ráðið.

ekki sé þörf á raunverulegri innlögn
á sjúkrastofnun fyrr en um það sé að
ræða að einstaklingar þurfi á fullri
hjúkrun að ræða. Sem dæmi má nefna
að þegar að núverandi Hulduhlíð á
Eskifirði var byggð fækkaði raunverulega rýmum úr 23 í 20, þar sem sex
dvalarrýmum úr eldra skipulagi var
breytt í þrjú hjúkrunarrými á nýjum
stað. Í „gömlu Hulduhlíð“ voru einnig
fjögur rými nýtt sem dagdeildar-rými,
svo raunfækkunin varð í raun sú að í
stað þess að 27 skjólstæðingum hafi
verið sinnt í eldri byggingunni þá eru
rýmin 20 í nýrri byggingu.
Heilbrigðisstofnun
Austurlands
rekur hjúkrunarheimili á Egilsstöðum (Dyngju) og Seyðisfirði og hjúkrunardeild innan Umdæmissjúkrahúss
Austurlands í Neskaupstað. Í þessum
þremur úrræðum er um 61 rými að
ræða en þrjú önnur hjúkrunarheimili fjórðungsins eru rekin beint af
sveitarfélögum. Þar er fyrst að nefna
Sundabúð á Vopnafirði (10 rými) en
einnig hjúkrunarheimilin í Fjarðabyggð; Hulduhlíð á Eskifirði (20) og

Almenn
hjúkrunarrými

Önnur
rými

Dvalarrými

Dagdvalarrými

Samtals
2017

Öldrunarheimili og
stofnanir

Sveitarfélög

2017

2017

Skýring

2017

2017

Sundabúð, Vopnafirði

Vopnafjarðarhreppur

10

1

Sjúkrarými

0

1

Hjúkrunarheimilið
Dyngja, Egilsstöðum

Fljótsdalshérað

30

0

0

Lagarás, dvalarheimili
á Egilsstöðum

Fljótsdalshérað

0

0

8

Heilbrigðisstofnun
Austurlands, Seyðisfirði

Seyðisfjörður

18

0

2

20

Hulduhlíð, hjúkrunar- og
dvalarheimili, Eskifirði

Fjarðabyggð

21

0

0

21

Heilbrigðisstofnun Austurlands, Neskaupstaður

Fjarðabyggð

12

0

1

13

Uppsalir, hjúkrunar- og
dvalarheimili, Fáskrúðsfirði

Fjarðabyggð

15

10

0

25

Dagvistarheimilið
Breiðdalsvík

Breiðdalshreppur

0

0

5

5

Djúpavogur, dagdvöl
aldraðra

Djúpavogshreppur

0

0

4

4

10

21

138

Heildarfjöldi rýma:

Uppsali á Fáskrúðsfirði (15). Eins sér
heilsugæslan í Fjarðabyggð um úrræði fyrir aldraða á Breiðdalsvík og á
Djúpavogi, sem felast í heimahjúkrun
og 9 dagdvalarrýmum. 10 dvalarrými
eru og enn á Uppsölum.

Hreppaflutningar eða óviðráðanlegar aðstæður?

Víða á landinu hefur það vakið athygli
þegar eldri borgarar eru fluttir milli
deilda og húsa og stofnana án þess að
fá nokkru um það ráðið og er nýlegt
dæmi þess þegar hjúkrunarheimilið á Kumbaravogi var lagt niður og
skjólstæðingar þess sendir í önnur

106

18)

1

úrræði, jafnvel hingað austur á land.
Slík tilvik eru þó ekki eina ástæðan fyrir því að plássleysi leiðir af sér
óæskilega flutninga landshorna eða
bæjarfélaga á milli heldur hafa stjórnvöld ekki brugðist við fyrirsjáanlegri
fjölgun aldraðra með sómasamlegum
hætti. Hagstofan hefur í áratugi unnið
mannfjölda-aldursdreifingarspá sem
beinir sjónum að vandanum. Í nýlegri
grein í tímariti Hjúkrunarfræðinga
gerir Ragnheiður Gunnarsdóttir
hjúkrunarfræðingur þetta vinnulag
og ástand að umtalsefni og líkir við
hreppaflutninga fyrri tíma og bendir
sérstaklega á að kvíði og óvissa um

6)

12
30

7)

8

eigin örlög skapi vanlíðan og það sé ill
meðferð á öldruðu fólki.

Staðan á Austurlandi í dag?

Tilefni þessarar úttektar Austurlands
er sá vandi sem blasir við þar sem
þörfin er mun meiri en framboðið á
þjónustu. Nína Hrönn Gunnarsdóttir,
framkvæmdastjóri hjúkrunar á HSA
kallaði eftir umræðu á dögunum og
segir baráttu standa yfir við heilbrigðisráðuneytið til að fá að fjölga rýmum
þar sem aðstæður eru fyrir hendi.
Þjónustustigið á Suðursvæði Austurlands má skoða í samhengi en þar
sinna hjúkrunarfræðingar frá Reyðar-
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Klukkutíma keyrsla
að hitta makann

Þ
Beiðni Grétu
Garðarsdóttur til
ráðuneytisins, um að
fá að fjölga rýmum
var hafnað í haust.

firði heimahjúkrun á Stöðvarfirði (viðvera tvisvar í mánuði) og Breiðdalsvík
og Djúpavogi (einu sinni í viku) og
því er aðeins hægt að veita þjónustu
í samræmi við viðveru þeirra, þrátt
fyrir að þörfin sé mikið meiri, en í
einhverjum tilfellum er umframþörf
mætt af sjúkraliðum. Á hverjum tíma
er reynt að fara formlegar leiðir til
að auka þjónustuna, að sögn Grétu
Garðarsdóttur
framkvæmdastjóra
Öldrunarheimila í Fjarðabyggð. „Við
sóttum til dæmis í haust um að mega
fjölga rýmum til hvíldarinnlagna en
því var hafnað, þrátt fyrir að vera mjög
nauðsynlegt úrræði til að hjálpa fólki
að vera lengur heima,“ segir Gréta.

Nýtt hjúkrunarheimili á
Norðfjörð

Áætlanir og hugmyndir forsvarsmanna í Fjarðabyggð standa til þess að
hægt verði að ráðast í byggingu hjúkrunarheimilis sem fyrst á Norðfirði til
þess að breyta starfsemi þeirrar hjúkrunardeildar sem nú þegar er tengd
Umdæmissjúkrahúsinu FSN, þar sem
eru 12 rými. Guðjón Hauksson forstjóri
HSA segir að það sé til framtíðar lang
besta lausnin því um leið skapist aðstæður til að nýta endurhæfingardeild
FSN betur og sérhæft starfslið þar. Þegar
nýtt hjúkrunarheimili rísi verði hægt að
bjóða upp á hvíldar- og endurhæfingarrými á þeirri deild sem bæti aðstöðu
þeirra sem enn dvelja á heimilum sínum
til muna og geri þeim kleyft að vera mun
lengur heima hjá sér, því eins og sagði að
framan er það almennt vilji einstaklinga
að geta verið heima sem lengst.

Engin „elliheimili“ í umræðunni

Eins er í því samhengi eðlilegt að
undirstrika að hjúkrunarheimilin eru
í dag almennt ekki „elliheimili“ þar
sem fólk leggst inn í dvalarrými, heldur kemur fólk ekki inn fyrr en það þarf
fulla þjónustu í hjúkrunarrými. Þessi
pláss eru dýrari, en þó um leið ódýrasta
tegund heilbrigðisþjónustu og spara
gríðarlega fjármuni miðað við það ef
eldra fólk þarf að teppa sjúkrarými á
almennum deildum vegna fráflæðis-

vanda sjúkrahúsa, eftir að það hefur
þurft að leggjast inn á sjúkrahús. Á
Uppsölum á Fáskrúðsfirði eru í dag
10 dvalarrými „af gamla skólanum“ en
stefnt er að því að breyta þeim í hjúkrunarrými. Hjúkrunarrými eru dýrari
en dvalarrými og miðað við núverandi
fjármagn myndu breytingar leiða til
fækkunar rýma. Því er ljóst að fjölgun
hjúkrunarrýma á kostnað dvalarrýma
mun ekki eiga sér stað nema um aukið
fjármagn til málaflokksins fylgi – að því
gefnu að fullnýta eigi húsnæðið sem er
fyrir hendi. Stjórnendur HSA segja að
þrátt fyrir fyrirheit um innspýtingu í
málaflokkinn sé niðurskurðarkrafan í
ár um 3% og litlar líkur á að hægt verði
að mæta þeirri þörf sem raunverulega
er fyrir hendi. En hvað verður þá um
fólkið á biðlistunum?

Eftirfylgni aðstandenda
skiptir miklu máli

Til að fá pláss á hjúkrunarheimili þarf
viðkomandi að fá samþykkt svokallað
færni- og heilsumat en matið byggist
á gögnum sem færni- og heilsumatsnefnd hvers heilbrigðisumdæmis
kallar eftir frá því fagfólki sem komið
hefur að þjónustu við þann sem óskar
eftir slíku mati. Oftast er það viðkomandi sjálfur, að eigin frumkvæði eða
aðstandenda, sem óskar eftir að slíkt
mat fari fram en einnig getur heilbrigðisstarfsfólk, til dæmis meðan á
sjúkrahúsinnlögn viðkomandi stendur, haft frumkvæði að því að óska eftir
færni- og heilsumati. Þriðja leiðin er
að viðkomandi heilsugæsla óski eftir
því í samráði við skjólstæðinginn. Að
fá samþykkt færni- og heilsumat krefst
ítarlegrar úttektar og þarf að vera búið
að þrautreyna alla þá aðstoð sem hægt
er að veita viðkomandi á heimili hans
frá heimahjúkrun og félagsþjónustu,
dvöl á dagdeild, hvíldainnlagnir og
endurhæfingu. Því er ljóst að skjólstæðingar á biðlista eftir hjúkrunarrýmum, þar sem einstaklingarnir eru
aðeins eftir að hafa fengið samþykkta
umsögn frá vistunarmatsnefnd, eru of
margir og staða þeirra allra „svo slæm“
að ekki er réttlætanlegt að leggja umönnun þeirra lengur á maka eða aðra

að er mikil gæfa í lífinu að
halda heilsu lengi og hennar
hefur Eskfirðingurinn Steinn
Jónsson notið hingað til og verður 99
ára gamall í ár. Á síðasta ári veiktist
hann þó af lungnabólgu og lagðist á
Umdæmissjúkrahúsið á Norðfirði,
en í kjölfar sjúkravistarinnar og
lítillegrar endurhæfingar fékk kona
hans, Stefanía Árnadóttir, þær upplýsingar að engin pláss væru í Hulduhlíð á Eskifirði og hefðu ekki losnað
síðan snemma á árinu. Lítil von væri
því eftir plássi í bráð en að sögn
Jóns Steinssonar, sonar þeirra hjóna
sem búsettur er á Eskifirði ásamt
fjölskyldu sinni, þótti fjölskyldunni
sem svo að mál föður þeirra væri í
ferli og í ljósi heilsu hans og ekki síst
aldurs, þá væri hann í forgangi þegar
pláss losnaði næst. „Við förum síðan
að velta þessum málum fyrir okkur
þegar við heyrum af því að maður sem engin gerandi tengsl hefur
við Eskifjörð er allt í einu kominn á
Hulduhlíð og höfum samband, en þá
fyrst komumst við í raun að því að
það er engin beiðni til fyrir hann,“
segir Jón. Beiðnin er þá afgreidd og
Steini boðið pláss á Uppsölum á Fáskrúðsfirði, þar sem hann hafði verið
í hvíldarinnlögnum áður, og ekkert
að gera fyrir fjölskylduna annað en
að þiggja það pláss, þar sem heilsa
Steins leyfði ekki að hann væri lengur heima í umsjá Stefaníu. Í dag
keyrir hún rúma 70 kílómetra til að
hitta lífsförunaut sinn, 82 ára gömul
kona.

Óþægilegt að
finnast þetta óréttlátt

„Pabbi hefur alla tíð skilað sínu til
samfélagsins og búið á Eskifirði alla
sína tíð,“ segir Gyða Steinsdóttir en
henni svíður mjög að faðir sinn komist ekki að í Hulduhlíð. „Þar er hann
hluti af samfélaginu, þekkir alla og
allir þekkja hann og manni finnst
þetta bara svo óréttlátt að hann fái
ekki að dvelja síðustu misseri lífs síns
í heimbyggðinni. Og það er óþægileg
tilfinning,“ bætir Gyða við. „Óþægilegt að upplifa að faðir manns sé
hlunnfarinn þjónustu af því samfélagi
sem hann hefur lagt til alla sína tíð,
vegna þess að Kumbaravogi var lokað
og koma manni fyrir sem hefur enga
aðstandendur. Þá má og benda á að
aðstandendur þurfa að vera vakandi
fyrir því að matsferli sé í raun og
veru að fara í gang ef aðstæður eldra
fólks breytast, til að mynda í kjölfar

Steinn og Stefanía á góðri
stund á Eskifirði síðasta
sumar. Nú dvelur Steinn í
Uppsölum á Fáskrúðsfirði.

tengingu við Eskifjörð.“ Þar vísar
Gyða til þess að tímabundið leyfi kom
frá heilbrigðisráðuneytinu til Hulduhlíðar til að nýta hálfgert aukarými
í húsnæðinu fyrir einn vistmanna af
Kumbaravogi þegar þar var lokað, en
maðurinn á bróður á Eskifirði. Í dag
eru því 21 rými starfrækt í Hulduhlíð en að sögn Grétu Garðarsdóttur
framkvæmdastjóra Öldrunarheimila
Fjarðabyggðar kom aldrei til tals að
sá maður færi frekar á Fáskrúðsfjörð.
Við það eru aðstandendur Steins
Jónssonar ósáttir þar sem þeir hafa
fengið þær upplýsingar að þegar
næst losni pláss í Hulduhlíð þá muni
rýmunum þar fækka aftur í 20. „Af
hverju má ekki nýta öll rými sem eru
laus þarna,“ spyr Gyða. „Við þurfum að hugsa um mömmu keyrandi
þetta á hverjum degi, og þau skertu
lífsgæði fyrir alla hina í fjölskyldunni
að geta ekki bara litið við á gamla
manninn, heldur þurfa gera sér ferð
á Fáskrúðsfjörð.“ Það er enign skiljanleg rökfærsla fyrir ákvörðunartökunni að aðkomumaður fái pláss,
fram fyrir aldraðan föður okkar, 99
ára gamlan. Við systkinin skiljum
þetta ekki og viljum gera alt til að
vinna í þessum málum fyrir mömmu
og pabba,“
segir Gyða. Gréta
Garðarsdóttir
framkvæmdastýra
Öldrunarheimila Fjarðabyggðar segir málið í raun ekki snúast um aukarýmið sem farið hafi verið að nýta
vegna ástandsins á Kumbaravogi
heldur þá staðreynd að burtséð frá
þeim skjólstæðing þá hafi ekki losnsjúkrahúsvistar. Það getur nefnilega
verið sárt að átta sig á því að ferlin fari
ekki í gang fyrr en of seint, þegar fjöldi
hjúkrunarrýma í heimabyggð er jafn
takmarkaður og raun ber vitni. Ef að

að pláss frá því að Steinn veiktist eða
fór í gegnum færnimat.

Þakklát fyrir þjónustuna

Fjölskyldan vill að það komi skýrt
fram að þau séu þakklát fyrir þjónustuna á Fáskrúðsfirði og þar hafi
þau ekki yfir neinu að kvarta. Steini
líði vel þó það dragi hratt af honum.
„Það er bara sárt þegar við horfum
fram á það að sjá pabba ekki koma
heim á Eskifjörð aftur,“ segir Jón, sá
eini af fjórum börnum Steins sem
býr enn á Eskifirði. „Ég hugsa bara
með mér, pabbi hefur verið skipstjóri í þrjátíu ár og embættismaður
síðan í tuttugu ár. Hann var eldhress
alveg fram eftir öllu, en staðan er sú
að það virðist vera þannig að maður hefði átt að byrja hafa áhyggjur af
honum fyrr og byrja með einhvern
þrýsting. Maður vonaði bara alltaf
það besta og mamma stóð vaktina
alveg útí eitt. Hvers vegna getur ríkið bara ákveðið að bæta plássi við en
ekki veitt stofnunum það fjármagn
að ráða því hvernig þau sjálf vilja
hafa þetta,“ bætir Jón við. Þar vísar
hann til þess að Gréta hefur ítrekað
sótt um að 21. plássið á Hulduhlíð
sé nýtt sem hvíldarinnlagnapláss en
beiðnunum verið hafnað. „Ef það
er fullt þá er fullt, við verðum að
sætta okkur við það. En ef það er
ekki fullt, þá finnst okkur að framkvæmdastjórnin ætti að ráða því
á forsendum vistunarmats hvaða
einstaklingur fer í plássið, ekki ráðuneytið með tilskipunum.“
rýmin á Austurlandi eru rétt rúmlega
hundrað og biðlistinn uppá 50 manns,
þá sér hver sem vill að módelið getur
ekki gengið upp þannig að allir fái
viðunandi þjónustu.

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
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Aukin þjónusta við þolendur
E

ins og allir vita eiga kynferðisbrot sér stað allstaðar
á landinu en færri átta sig á
því að þjónusta við þolendur er ekki
eingöngu bundin við Reykjavík. Að
sögn Önnu Bentínu Hermansen sem
vinnur á vegum Stígamóta hér fyrir
austan gerist það enn að þolendur að
austan leyti beint til þeirra í Reykjavík
en Stígamót hafa verið með reglulegar
heimsóknir frá því í mars 2012.

Koma austur
hálfsmánaðarlega

„Ég er hér tvo daga hálfsmánaðarlega og það er alltaf pakkbókað í öll
viðtöl. Upphaflega kom ég í einn dag
hálfsmánaðarlega en þurfti fljótlega að
bæta við degi vegna mikillar aðsóknar,“ segir Anna Bentína en hún reynir
að létta á viðtölum með því að setja
saman hópa. „Þá hittast 5-6 einstaklingar ásamt ráðgjafa í tvo og hálfan
tíma í senn þar sem unnið er út frá
sjálfshjálpar hugmyndafræði. Við förum yfir afleiðingar kynferðisofbeldis
og í hópnum kynnist þolendur öðrum
brotaþolum kynferðisofbeldis. Ég hef
verið með 3 slíka hópa hér á Egilsstöðum og einn sjálfstyrkingarhóp.“

Mikil samkennd

Að sögn Önnu Bentínu myndast
oft mikil samkennd í svona hópum
og hún segist vita til þess að margir
þolendur hittist ennþá reglulega þótt

„

Við höfum
komið sleitulaust síðan 2012
og ætlum að halda
því áfram, enda er
þörfin mikil.

hópastarfið sé löngu búið. Aðspurð að
því hvort að ástandið á Austurlandi sé
betra eða verra en annarsstaðar segir
hún að það sé erfitt að svara því hvort
ástandið hér sé viðunandi. „Það er
aldrei viðunandi að kynferðisofbeldi
skuli eiga sér stað og okkar draumur
á Stígamótum er í raun að geta lokað,
því að þessi brot eigi sér ekki lengur
stað,“ segir Anna en eins og sjá má af
nýlegum fréttum af dreifingu á límmiðum til að byrgja glös þá virðist
tíðarandinn ekki þannig fólk búist við
því að þessi vá sé á undanhaldi.

veldara fyrir fólk að fara til einhvers
sem það tengist ekki.“

Erfitt í litlum samfélögum

Í hverju felst ráðgjöfin?

„Raunveruleikinn er því miður enn
sá að kynferðisofbeldi er mjög algengt og oft er erfiðara að eiga við það
þegar samfélögin eru lítil. Gerandi og
brotaþoli þekkjast kannski náið og
geta rekist á hvort annað á hverjum
degi. Samfélagið bregst líka oft öðruvísi við þegar þau þekkja báða aðila,“
segir Anna. „Því miður gerist það oft
að brotaþolinn sé tortryggður, því það
er einhvern vegin auðveldara að trúa
því að einhver sé að ljúga heldur en að
einhver beiti kynferðisofbeldi. Það er
því oft erfiðara fyrir brotaþola að segja
frá ofbeldinu og það er svo sannarlega raunin hér eins og annars staðar
í litlum samfélögum. Að sama skapi
finnst mér mikilvægt að taka fram
að sveitafélögin hér á Austurlandi,
bæði Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð

styrkja okkur í að koma hingað. Þau
telja þjónustu okkar mjög mikilvæga
og vita að ásókn til okkar er mikil.“

Sveitafélögin sýna ábyrgð

Anna Bentína segir að stuðningur
sveitafélaganna sýni samfélagslega
ábyrgð og hvetji Stígamót enn frekar
til að halda ferðunum austur. Sum-

fyrir lífið í
landinu í 100 ár

Líﬂand

staðar á landinu, eins og á Akureyri og
Ísafirði hefur systrafélögum Stígamóta
verið komið á fót en Anna Bentína veit
ekki til þess að umræða um slíkt fyrirkomulag hafi farið fram hér eystra.
Hún segir það geti verið mikill munur
á því að eiga stuðningshóp að í sínu
samfélagi og því að búa í raunverulegri
nálægð við ráðgjafana sjálfa. „Kynferðisofbeldi er viðkvæmt málefni og
í svona litlum samfélögum er oft erfitt
þegar ráðgjafinn þinn er einhver sem
hittir þig í sundi eða út í búð. Fólkið sem kemur til mín finnst afskaplega gott að ég sé algjörlega ótengd
inn í samfélagið og þekki hvorki það
né gerandann. Ég fer síðan heim til
Reykjavíkur eftir vinnutörn og flýg í
burtu með leyndarmálin. Þannig get
ég líka enn frekar mætt viðkomandi
af hlutleysi og gætt hlutleysis, því þó
svo að fagfólk leggi sig fram við slíkt
skapar nálægðin vandamál.

Fjarlægðin hjálpar jafnvel til

„Það er alltaf snúið ef sú staða kemur líka upp ef viðkomandi fagaðili
tengist skjólstæðingi sínum og ekki
er mælt með að fagfólk sinni nánum
ættingjum sinum eða einhverjum sem
það tengist,“ segir Anna Bentína. Í tilfelli Sólstafa á Ísafirði hafi þær leitað
til Stígamóta s.l sumar með samstarf
einmitt vegna mála af þessum toga.
„Frá okkur fer ráðgjafi vestur og sinnir Ísafirði vegna þess að það er auð-

Hjá okkur færðu
Fóðurvörur
Reiðfatnað og reiðtygi
Bætiefni fyrir búfénað
Girðingarefni
Rekstrarvörur
og margt fleira

Ísafjörður

Sauðárkrókur

Blönduós

Grunnskóli Borgarfjarðar eystra

Akureyri

Hvammstangi
Egilsstaðir
Búðardalur
Borgarnes

Höfn

Akranes
Reykjavík
Selfoss
Hella
Hvolsvöllur

Komdu við og skoðaðu úrvalið

Vík í Mýrdal
Verslanir Líﬂands
Endursöluaðilar

Grunnskólinn á Borgarfirði eystra er heimilislegur samkennsluskóli
sem rekinn er í samstarfi við leikskóla. Við erum Grænfánaskóli og leggjum áherslu
á fjölbreytta kennsluhætti, umhverfisvitund og útikennslu ásamt rými fyrir skapandi
starf. Einkenni skólans sem við hlúum sérstaklega að eru list- og verkgreinar, samþætting námsgreina, samvinna leik- og grunnskóla, sjálfbærni og góð tengsl við
grenndarsamfélagið, sögu þess og menningu. Nánar um skólann og Borgarfjörð:
www.borgarfjordureystri.is/grunnskolinn
www.facebook.com/Grunnskoliborgarfjardar

Við auglýsum eftir að ráða frá
næsta skólaári 1. ágúst 2017:

Umsjónarkennara í fullt framtíðarstarf sem samsamar sig við áherslur skólans og getur tekið að sér kennslu á öllum stigum og flestar námsgreinar
(nema sund). Æskilegt er að hann geti einnig komið að leikskólastarfinu.
Umsóknarfrestur er til 15. júní 2017

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is

Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

„Ráðgjöf okkar á Stígamótum fellst
aðallega í stuðningi og persónulegri
ráðgjöf í formi viðtala. Þau eru í
grunninn einstaklingsbundinn stuðningur við að ræða ofbeldið og rifja
það upp eða koma því í orð. Það eru
fyrstu skrefin í þá átt að ná tökum á
afleiðingum ofbeldisins á sjálfsmynd
þeirra sem því eru beitt. Fólk sem
leitar til okkar ræður sjálft ferðinni,
hve mikinn stuðning það vill og í hve
langan tíma,“ bætir Anna Bentína við.
Að lifa ofbeldið af sýnir styrk
„Við mætum fólki sem leitar til
okkar sem einstaklingum sem hafa
lifað af ógnandi ofbeldi og búa þess
vegna yfir miklum styrk. Fólkið okkar eru ekki varnarlaus fórnarlömb
eða sjúkir einstaklingar sem þurfa á
flókinni meðferð að halda. Þau þurfa
fyrst og fremst stuðning til að átta sig á
afleiðingum kynferðisofbeldisins, sem
hefur jafnvel litað allt þeirra líf. Helstu
afleiðingar eins og skömm, kvíði,
þunglyndi og lágt sjálfsmat eru eðlileg
viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum.“
Meðvitund um styrk og jafnræði
Að sögn Önnu felst vinnan á
Stígamótum í því að gera „fólkið
okkar“ meðvitaðra um eigin styrk,
aðstoða þau við að nota styrkinn til
að breyta eigin lífi og sjá ofbeldið í
félagslegu samhengi en ekki einungis
sem persónulega vankanta ofbeldismannsins. „Jafnframt lítum við svo á
að það fólk sem leitar til okkar séu sérfræðingarnir; það er að segja að engin
þekkir betur afleiðingar kynferðisofbeldis en þau sem hafa orðið fyrir
því. Þessvegna leitumst við eftir því að
skapa jafnræðis tengsl og nánd á milli
starfsfólks og þeirra sem leita til okkar.
Það er grundvallar hugmyndin í öllu
okkar starfi, hvort sem er í einstaklingsraðgjöf eða hópastarfi,“ bætir
Anna við að lokum.

Blönduós
Efstabraut

Hvolsvöllur
Ormsvöllur

Áhugasamir hafi samband við
Maríu Ásmundsdóttur skólastjóra
í síma 472-9938 eða 650-5115 eða
skolastjorigbe@ismennt.is

*
*

*

Með áletrun og uppsetningu

Með áletrun og uppsetningu

Með lukt, áletrun og uppsetningu

Með áletrun og uppsetningu

Með áletrun og uppsetningu

Með áletrun og uppsetningu

verð aðeins kr: 269.900

verð aðeins kr: 303.900

verð aðeins kr: 159.900

verð aðeins kr: 239.900

verð aðeins kr: 309.900

verð aðeins kr: 149.900

MIKIÐ ÚRVAL LUKTA OG FYLGIHLUTA FRÁ BIONDAN,
EINUM VIRTASTA FRAMLEIÐENDA Í EVRÓPU

Granítsteinar.is – Helluhrauni 2 – Hafnarfjörður – Sími: 544-5100

* Aukahlutir á mynd fylgja ekki

Sendum út um allt land án kostnaðar
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Hvernig er staðan?

O

ft á ferðum mínum í öðrum
landshlutum er ég spurður
um hvernig staðan sé fyrir
austan. Oftast svara ég, bara góð ! en
síðan reyni ég að koma með dæmi um
gott gengi einhvers staðar og nefni eitthvað nýtt sem er að gerast á svæðinu.
Þá er ég tilfinnanlega meðvitaður um
það að svar mitt er ekki byggt á miklum
rökum heldur frekar tilfinningu og er í
versta falli rangt. Þá velti ég því einnig
fyrir mér hvort og hve mikið ég eigi að
láta í té upplýsingar sem ég hef undir
höndum til viðkomandi viðmælanda
og hvort að þær upplýsingar standist
skoðun. Með öðrum orðum það eru
ekki miklar upplýsingar eða tölfræði
til um það sem gerist á Austurlandi og
hvernig gengur í fjórðungnum.
En hvernig er staðan hér fyrir
austan?
Af fréttamiðlum landsmanna að
dæma þá er staðan frekar slæm og ýmislegt sem má betur fara á okkar svæði,
enda fréttir nútímans ekki frétt nema
eitthvað sé neikvætt og oft teknar af fésbókarsíðum vina og vandamanna og á
svipstundu komnar á stærstu netmiðla
landsins. Ég hef mikla þörf fyrir að þefa
uppi hvað athafnafólk og frumkvöðlar
hafa fyrir stafni og ber mikla virðingu
fyrir því fólki sem ver tíma sínum í að
huga að stofnun nýrra sprota í samfélögum okkar og reyna að blása nýju
lífi í það sem fyrir er. Þeir sprotar geta
verið á sviði menningar, íþrótta, atvinnulífs, lista, sögu, lífsgæða eða hvers
þess er gera samfélög okkar betri og
láta okkur líða vel á Austurlandi. Þessir frumkvöðlar ná oft góðum árangri
og enginn nær jú árangri nema að láta
reyna á þær hugmyndir sem í kollinum
eru. Og jú, þá gæti ég ekki montað mig
í öðrum landshlutum af sprotum eins
og Óbyggðasetrinu eða Havarí sem ég
hef reyndar hvorugt heimsótt enda allt
of nálægt mér.

Sprotarnir eru hins vegar oft of litlir, vanefna og mæta erfiðleikum sem
gera þá skammvina og brýtur niður baráttuþrek þeirra er af stað fóru.
Þeim sem komast í gegnum fyrstu
skrefin er oft hampað og settir á stall
um stundarsakir með smá styrkjum
en gleymast fljótt þegar einmitt er
þörf er á frekari fjármagni, stuðningi
eða aðstoð við næstu skref.
Einn af þessum sprotum okkar er
Austurbrú sem fagnaði 5 ára baráttu nú
í byrjun maí. Það er dæmi um sprota
sem á enn mjög erfitt uppdráttar enda
ýtt skuldsettum úr vör og býr enn þá að
þeim heimamundi. Eflaust er auðvelt
að mæra baráttu starfsmanna og góðum áföngum en ekki er hægt að horfa
fram hjá því að árangur á sumum sviðum er langt undir væntingum. Því er
vert að endurskoða marga þætti starfseminnar meðal annars viðfangsefni
og fjármögnun verkefna til þess að efla
þennan máttarstólpa í sínum mikilvægu viðfangsefnum.
Það sem ég er að benda á að ef að
rétt er staðið að málum og sprotar teknir
alvarlega þá eru fjöldi tækifæra sem bíða

okkar hér fyrir austan. Við eigum magnaðan mannauð en því miður er hann of
bundin við bás og oft ekkert á réttum
bás. Það er því þörf á því að fá til okkar fleiri íbúa með fjölbreyttan bakgrunn
og menntun til að fást við þessi tækifæri
og sprota og hleypa lífi í nýsköpun og
atvinnuþróun á svæðinu. Þá er ég ekki
að tala um eitt stöðugildi í eitt ár heldur
tryggja 300 – 500 milljóna fjármagn til
að fjárfesta í verðugum sprotafyrirtækjum á Austurlandi og ef til vill að kaupa
þau austur til að vaxa þar.
Þá er komið að kjarna málsins sem
ég vil koma á framfæri en það er flæði
fjármagns út og inn hér austanlands og
það tregðulögmál að fjármagn sækir
ekki austur á land þegar það hefur á
annað borð farið úr fjórðungnum. Við
þurfum að taka okkur verulega á í þessum málum og koma af stað fleiri verðugum sprotum hér fyrir austan sem
eiga það erindi að sækja fjármagn til
fjárfestingasjóða, banka, rannsóknarsjóða, fjárfesta og opinberra aðila. Á
Austurlandi er fyrir mikill hagrænn leki
þar sem mörg stærri fyrirtæki og þjónusta á svæðinu greiðir allan sinn arð út
af svæðinu og því mikilvægt fyrir okkar
innra hagkerfi að fá í flóruna fleiri fyrirtæki sem eru með hjartað á réttum stað.
En til að gefa heiðarlegt svar þá
hef ég áhyggjur af stöðunni hér fyrir
austan. Við erum öll í brothættri stöðu
varðandi búsetuskilyrði og lífsgæði og
það er mikil vinna fram undan til að
vera samkeppnishæfari í því alþjóðaumhverfi sem við búum í. Má þar
nefna húsnæðismál, háskólamenntun
og fjölbreyttari atvinnumöguleika sem
dæmi. Það eru nýir tímar sem breytast
hratt og við verðum að spila með.
Með von um öflugra Austurland
Arngrímur Viðar Ásgeirsson
Frumkvöðull
Borgarfirði eystra

Viðamikill
og glæsilegur
Messías

K

ammerkór Egilstaðakirkju
flutti á dögunum stóran
hluta óratoríunnar Messías eftir G.F. Händel en óratorían
hefur tvisvar verið sett upp áður á
Austurlandi. Í bæði skiptin var aðallega um fyrsta hlutann að ræða,
en óratorían skiptist í þrjá hluta og í
þetta skiptið er mikið flutt úr öllum
hlutum verksins. Það var stjórnandi
Kammerkórs og Kórs Egilsstaðakirkju, Torvald Gjerde, sem ákvað að
leggjast í þessa uppsetningu, en hann
hefur verið stjórnandi kirkjukórsins
síðan 2001 og stofnaði Torvald síðan Kammerkór Egilsstaðakirkju
árið 2006. Kammerkórinn hefur
verið mjög virkur frá árinu 2010 og
sýnt mikinn metnað, til dæmis sett
upp Jólaóratoríu Bachs, einnig með
kirkjukórnum, árið 2014. Það hefur
lengi verið draumur Torvalds að setja
upp Messías, en það síðasta sem hann
gerði áður en hann flutti frá Noregi
var að taka þátt í að setja upp verkið þar. Torvald þekkti því verkið vel
og var ekki lengi að smita sínum
metnaði og áhuga yfir á kórmeðlimi,
en æfingar hófust strax síðastliðið
haust. Messías er stórt verk og var
um metnaðarfulla uppsetningu að
ræða. Kórmeðlimir beggja kóranna
eru á fimmta tug og hljómsveitin
telur ellefu. Hljómsveitina mönnuðu
hljóðfæraleikarar af öllu landinu,
sem þó hafa langflestir tengingu við
Austurland.
Torvald sótti ekki langt í leit sinni
að einsöngvurum fyrir verkið, en

Torvald Gjerde ásamt hljómsveit og
kór. Mynd Skarphéðinn Þórisson

einsöngvararnir voru allir úr röðum
Kammerkórsins. Eygló Daníelsdóttir, Kristín Ragnhildur Sigurðardóttir
og Nanna Halldóra Imsland sungu
valdar sópran-aríur verksins en Drífa
Sigurðardóttir, Ragnhildur Rós Indriðadóttir og Sigurveig Stefánsdóttir
sáu um aríur alt-raddanna. Tenóreinsöngvararnir voru Árni Friðriksson,
Öystein Magnús Gjerde og Úlfar
Trausti Þórðarson. Barítón er Þorgeir Arason og Valdimar Másson sú
um bassahlutverkið. Händel samdi
verkið á 24 dögum árið 1741 og haft
var eftir honum að þegar hann hafi
lokið við Hallelújakórinn hafi hann
verið yfirkominn af geðshræringu.
Óratorían var frumflutt í Dublin árið
1742. Textinn er tekinn saman af
Charles Jennens úr textum Biblíunnar. Uppbyggingarsjóður Austurlands,
menningarnefnd Fljótsdalshéraðs
og styrktarsjóður Alcoa Fjarðaáls
styrktu flutninginn.

Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari,
sterkari og veitir lengra geymsluþol
10, 13 og 15 kg línan er þannig hönnuð að hún viðheldur
ferskleika matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.
Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir:
aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum
stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin
vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður
lengri fiskflök raðast betur innan kassa
meira rými er fyrir ís eða kælimottur
rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol
breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður
betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti
Temprukassarnir eru undirstaða þess að íslenskur fiskur
kemst ferskari til neytenda um allan heim.
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einangrun – umbúðir
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ER MYNDAVÉLIN ÍÞYNGJANDI?
Lausnir frá Peak Design gera það ánægjulegt að ferðast með
myndavélina, hvort sem það er innan borga eða í óbyggðum

EVERYDAY MESSENGER TÖSKUR FRÁ PEAK DESIGN

Ögurhvarfi 2, 203 Kópavogur, sími 577 6000, garmin.is

14

18. maí 2017

„EKKERT ER ÓMÖGULEGT“
„Ég elska það, ég elska þau, ég elska ykkur.
ÉG ELSKA ALLT
NÚNA.
NÚNA
ELSKA ÉG ALLT.“ (42)
Það er auðvitað ómögulegt, ef maður vill setja það þannig upp, að fjalla um
ljóðabók sem ljóðabók, ef hún er í raun
plata og myndbandsverk að auki. Um
leið og Austurland óskar Seyðfirðingum til lukku með nýjan tónlistarskólastjóra, Benedikt H. Hermannsson, er
ekki úr vegi að vekja athygli á nýjasta
verki þessa skóla- og útvarpsmanns,
skálds og músíkants; en það er SKORDÝR ljóðabók sem hægt er að segja að
sé um leið svo „efnismikil“ að hægt sé
að kalla hana polyfónískt myndlistarverk (sem er besta skilgreiningin). Við
höfum ekki pláss eða tæknilega getu á
pappír til að fjalla um alla þætti verksins svo þeim séu af sanngirni gerð skil
en í bókinni stígur tónlistarmaðurinn
Benni Hemm Hemm út úr skápnum
sem ljóðskáld.

Óður til sköpunarinnar

Í grunninn er ljóðverkið Skordýr óður
til sköpunargáfunnar og tjáningarþrárinnar og fylgir stefinu um það sé
í gildi leyfi til þess að láta það koma
sem kemur. Ósjálfráð skrif koma upp
í hugann og óritskoðaðir textar sem
fylgja engu trendi, nema því að að

vera einlægir á einhvern afhjúpandi
hátt. Maður áttar sig ekki beint á því
hvort þeir „eiga að vera“ birtingarmynd einhverskonar kjarna hugsana
(eins og ljóð vilja oft sýnast vera) eða
hvort þeir eru bara samansafn hversdagslegra hugsanaferla. Og að mörgu
leyti skiptir það ekki máli.
Textinn líður ljúflega inn en um
leið er að finna ljóð sem lýsa þeirri
angist þegar ekkert stenst væntingar
og alheimurinn virðist á öndverðri leið
við mann sjálfan. Þeir gera það þó án
þess að „dramatísera“ hlutina eða falla
í gryfju listræns bölmóðs um getuleysi
annarra til að uppfylla óskir manns
og draumsýnir. Þessir textar mynda
áhugaverða kontrapunkta við ljúfa
„ljóðsöngva“ sem renna áreynslulaust
fram og varpa upp myndum af hinu
sjálfsagða og ljúfa.
Ég er uppgefinn, ég get þetta ekki /
viltu sýna mér hvað ég get gert / hvað ég
get gert til þess að vera góður / til þess
að vera öðrum að gagni
Úr Uppgefinn bls. 41

Ekkert drama þó
það sé dramatískt

Ímyndunaraflið er mikilvægara en
mikið safn vitneskju - á hvaða formi
sem hún er – og öll speglun byggir
á þolinmæðisvinnu sem er háðari
ímyndunaraflinu heldur en vitneskj-

unni. Vitneskjan er takmörkuð á meðan ímyndunaraflið umlykur heiminn
og gefur honum líf, eins og einhver
snillingurinn sagði. Í þeim anda
verður maður að mæta verki af þessu
tagi, sleppa greiningu og gagnrýni
sem byggja á þekkingu og vitneskju;
þannig verður ljóðið að íhugunarefni
fyrir ímyndunaraflið, tómarúmi sem

kann að vera myrkt og þokukennt
en er þó hlýlegt og frjótt af tunglsljósi, dulúðugu ástarljósi sem þjónar
tilgangi sem andlegt fóður, eins og
skáldskapur á að gera; Skordýr skapar
andrými fyrir hversdaginn með því að
taka sig jafn „óhátíðlega“ og raun ber
vitni. Bjartsýni, ævintýraþrá, svartsýni, sorgarsöngvar og eftirsjá; þetta er

allt þarna og allskonar trúarleg sannindi sem fylla manninn jákvæðni. Til
hamingju Austurland með nýjan liðsmann!
Eða eins og segir í Íslands Vonarsöng (bls.53):
„Við verðum við eins og við eigum að
vera / og það verður ógeðslega gaman.“

Markús í Havarí í kvöld

BÍLSKÚRA- OG
M
IÐNAÐARHURÐIR
Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og
iðnaðarhurðir eftir málum.

arkús Bjarnason hefur verið gestur á Karlsstöðum að
undanförnu og hjálpað til
við smíðar. Á fimmtudagskvöldið ætlar hann að leggja hamrinum til stíga á
svið og halda tónleika.
Tónleikarnir hefjast upp úr klukkan 21 en eldhúsið í Havarí er opið til
klukkan 20.
Markús er fjölsetinn í Havarí en
hann lék á tónleikum þar síðastliðið
sumar auk þess sem hann hefur alloft
leikið á tónleikum á Stöðvarfirði og
víðar um Austurland.
Markús hefur spilað með ýmsum
hljómsveitum í gegnum tíðina. Hann
gerði garðinn frægan með Skátum í
byrjun aldarinnar og síðar með The

Diversion Sessions. Lagið „É bisst
assökunar“ sló eftirminnilega í gegn
fyrir fáum árum og platan The Truth the
Love the Life sem kom út árið 2015 fékk
fantagóða dóma og góðar móttökur.

Vísnaþáttur

Þær eru léttar og auðveldar í notkun.
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum
stærðum og gerðum, með eða án glugga.
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík
Sími: 5673440, Fax: 5879192

Sælnú og gleðilegt sumar!
Sumardagurinn fyrsti er um garð
genginn fyrir nokkru og líður að lokum hörpumánaðar. Það er mánuður
sem felur í sér nýtt líf með sauðburði
og sumarbyrjun. Fyrsti dagur hörpumánaðar er einnig nefndur yngismeyjadagur en þann dag var gamansemi oft höfð í sambandi við daginn
og unga og ólofaða fólkið.

með sultardropa á nefi. Vonleysið ríkir,
kal í túnum, eflaust engin spretta og féð
kemst ekki til fjalla sökum snjóa.
En....öll ég birtir upp um síðir og
kvæðið endar.

Ríður Harpa í tún
roðar röðull á brún
rósum stráir um löndin og æginn,
vakna sveinar við það
glaðir hlaupa á hlað
Hörpu vilja þeir leiða í bæinn.
Jón Thoroddsen um miðja 19. öld.

Það er vonandi engin ástæða til svartsýni þetta árið því samkvæmt gamalli
þjóðtrú eigum við gott sumar í vændum.

Ekki er það nú samt ávísun á sumartíð
þótt tímatalið segi svo vera. Oft hafa
vorin verið líkari vetri og gert bændum
og búsmala erfitt fyrir, svartsýnin tekið
völdin.

Þá kemur fjallaþeyrinn frjáls og hlýr,
flugur suða glaðlega á bæjarþili.
Húsfreyjan raular, húsbóndinn verður sem nýr,
hremmingar vorsins alveg gleymdar í bili.

Saman frusu sumar, vetur
söng við lóa dirrindí.
Ennþá, mun því, ára betur
ekki er vert að gleyma því.

SSig.
Og........

Kalinn á raddböndum kvakar þröstur í tré
krokir hnípin lóa á freðinni þúfu.
Krapann í mýrinni kafar spóinn í hné
kaldur jaðrakan vælir með rauða húfu.

Við sjáum landið kufli klæðast,
kufli vors um dali og fjöll,
þegar litlu lömbin fæðast
og loftið verður söngvahöll.

Svo byrjar ljóðið Vorstemning eftir Sólveigu Björnsdóttur í Laufási. Lömbin
totta geldar ærnar, norðanáttin næðir
og uppgefnir bændurnir baksa áfram

Bragi Björnsson
Að sinni!
Sigþrúður Sigurðardóttir
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kynning

Gæði án viðhalds

Primo gluggar og hurðir

P

lastgluggar, álplastgluggar, áltrégluggar og hurðir úr sama
efni frá danska framleiðandanum Primo hafa reynst afar vel hér
á landi. Þetta eru allt viðhaldsfríir
gluggar og hurðir sem þola afskaplega
vel íslenska veðráttu. Átrégluggar eru
áhugaverður kostur fyrir þá sem vilja
hafa náttúrulegt efni án þeirra ókosta
sem fylgja veðrun þess:
„Áltrégluggarnir okkar eru líka
viðhaldsfríir vegna þess að eftir uppsetningu þeirra snýr hvergi tré að
útilofti. Það er því engin veðrun á tré
því það er allt að innanverðu, en allt
sem snýr að veðurkápu og einangrun er úr áli og PVC,“ segir Jóhann
Freyr Jóhannsson, eigandi og framkvæmdastjóri Orgus ehf., sem flytur
inn Primo gluggana og hurðirnar.
„Plastgluggarnir eru mjög vinsælir
enda frábær lausn fyrir þá sem vilja
sleppa við alla málningarvinnu. Sumir kjósa að hafa gluggana í öðrum lit
en hvítum og með aðra áferð en plast
á ytra byrði glugganna, og þar koma
álplastgluggarnir sterkir inn enda fást
þeir í mörgum litum,“ segir Jóhann
jafnframt og víkur síðan að því hve
vel gluggarnir standast veðráttuna á
Íslandi:
„Það er komin 16 ára reynsla af
þessum gluggum í Vestmannaeyjum
og ef það er einhvers staðar slagveðursrigning þá er það þar. Þar hafa
gluggarnir reynst afar vel, í íslensku
veðurfari eins og það gerist verst.“
Danska fyrirtækið Primo var
stofnað árið 1959 og hefur margra
áratuga reynslu af hönnun glugga og
hurða: „Það er dönsk framleiðsla á
prófílunum og gluggunum. Keppst
er við að ná fram skandinavísku útliti
með grönnum og penum prófílum, en

þetta útlit er talið mjög eftirsóknarvert,“ segir Jóhann.
Primo gluggar og hurðir henta fyrir heimili, hótel, iðnaðarhúsnæði og
raunar hvar sem er, að sögn Jóhanns:
„Við erum til dæmis með verslunarfront hérna sem er úr þessu, sem fólk
getur séð þegar það kemur til okkar.“
Orgus ehf. var stofnað árið 1999 en

auk glugga og hurða frá Primo sinnir
fyrirtækið meðal annars innflutningi
á og framleiðslu úr DuPont™ Corian®
en það er gegnheilt steinefni sem notað er í borðplötur í innréttingar fyrir
heimili, fyrirtæki og stofnanir.
Orgus ehf. er vaxandi fyrirtæki og
að sögn Jóhanns aukast umsvifin jafnt
og þétt. Orgus er til húsa að Axarhöfða

18, 110 Reykjavík. Opið er virka daga
frá kl. 8.30 til 17.00. Símanúmer er
544-4422. Nánari upplýsingar eru á
heimasíðunni www.orgus.is.
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Samvinna
í litlu
samfélagi

Að búa í litlu samfélagi með mikilli
nánd krefst oft samvinnu, trausts og
þolinmæði gagnvart náunganum. Oftar en ekki þegar ég spyr fólk úr fjölmennari samfélögum hvað það haldi
að sé stærsti ókosturinn við að búa
á minni stað, þá minnist það á þessa
nánd. „Að allir viti hvað maður sé að
gera og tali um það sín á milli.“ Ég held
þetta sé nú ekkert endilega svo alvarlegt, og hefur maður eitthvað að fela?
Ég held að samvinnan sé eitt af lykilatriðunum, og þá skiptir stærð samfélagsins kannski ekki öllu.
Fyrir rúmu ári síðan, þann 13. maí
2016 var blásið til íbúaþings á Vopnafirði með það að markmiði að íbúar
sveitarfélagsins tækju höndum saman
og virkjuðu þann kraft sem í þeim býr
og með hugmyndum þeirra myndu
þeir efla hver annan. Hugmyndir
þingsins marka svo einnig ákveðna
stefnu sem sveitarstjórn getur haft að
leiðarljósi og unnið þannig með íbúunum að þeirra markmiðum. Samtals
voru haldnir þrír fundir en stöðufundur var haldinn 21. júní 2016 og lokafundur verkefnisins í lok apríl í vor.
Einnig starfaði verkefnastjórn samhliða verkefninu sem vann úr gögnum
fundanna og fylgdi málefnum eftir.
Að sjálfsögðu voru uppi efasemda
raddir um verkefni sem þetta. Er ekki
búið að halda nógu marga svona fundi?
Er ekki kominn tími til að gera eitthvað? En ég held að allir þeir sem tóku
þátt í verkefninu og örugglega einhverjir sem fylgdust með því líka geti verið
sammála um að þetta sé öflugt vopn í
baráttu lítils sveitarfélags fyrir tilverurétti sínum. Þarna var ekki hægt að
finna annað en að samvinna einkenndi
vinnubrögð Vopnfirðinga, þó að vissulega hefðu ekki allir sömu skoðanir.
Það var hughreystandi að finna að allir
stefndu að sama markmiði. Að lokum
urðu til kjörorð verkefnisins sem hlaut
nafnið Veljum Vopnafjörð.
Yngri Vopnafjörður! Kraftmeiri
Vopnafjörður! Fjölbreyttari Vopnafjörður! Til hamingju með þetta verkefni Vopnfirðingar
Stefán Grímur Rafnsson

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

(LEÈSLUGRJËT OG GARÈAMOLD
4IL SÎLU

o (OLTAGRJËT OG SPRENGIGRJËT Å HLEÈSLUR
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o 3ÁRUNNIN GARÈAMOLD Å BEÈ OG UNDIR TORF
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OSEA Öryggiskerfi
Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

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

Dalvegi 16b s:554-2727
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Eru flugur, flær
eða maurar að
ergja þig og bíta?
áhrifaríkur
og án allra
eiturefna

-IKIÈ ÒRVAL AF SKARTGRIPAEFNI
GOTT VERÈ

allt að
8 tíma
virkni

VÉLVÍK ehf
www.velvik.is

