Endurnýting
á Héraði

690 Vopnafjörður

Umhverfismálin
í Fjarðabyggð

1. júní 2017
9. tölublað, 6. árgangur

Fánar og veifur í úrfali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til ! búum við hann til.

Hægan!

N

ú er stefnt hraðbyri inní sumar
og sól og yfir mörgu að gleðjast. Um leið er að ýmsu að huga
þegar hratt er farið og þykir nú mörgum
teikn á lofti í ferðaþjónustunni, hvort
sem það er vegna ágangs ferðamannanna
eða offors ríkisvaldsins í að hemja vöxt

greinar sem hér eystra er enn á barnsskónnum. Baráttumaðurinn Carlo Petrini stofnandi Slow Food sótti Austurland
heim á dögunum og hvatti unga bændur
til að leggja fyrir sig landbúnað, huga
að sjálfbærni og móta ferðaþjónustu
sem væri ábyrg gagnvart öllum aðilum;

náttúrunni, íbúunum, þjónustuaðilunum og ferðamönnunum. Að njóta og að
nýta verði að fara saman. Að jafnvægi
væri fyrir öllu. Og það eru skilaboðin
inní sumarið; að nýta tímann er að njóta
hans. Það þarf ekki að slá slöku við þó
maður slaki á.

Gámaleiga
Er gámur lausnin fyrir þig?

Búslóðageymsla z Árstíðabundinn lager z Lager z Sumar-/vetrarvörur
Frystigeymsla z Kæligeymsla z Leiga til skemmri eða lengri tíma
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Allir
hvattir
áfram

R

æsingarverkefni Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
hófst á Seyðisfirði fyrir 12
vikum og gekk út á að leita að góðum viðskiptahugmyndum í samstarfi við bæjarfélagið og aðstoða
við vinnu þeirra. Alls tóku 8 verkefni þátt og hlutu viðurkenningu
fyrir auk 150.000 króna hvatningarverðlauna til að halda áfram
að þróa sínar hugmyndir. Rúnar
Gunnarsson, í forsvari Memes ölgerðar, fékk sérstaka viðurkenningu fyrir bestu kynningu á viðskiptahugmynd (microbrewery)
en á meðal verkefnanna eru mörg
áhugaverð stuðningsverkefni við
uppbyggingu ferðaþjónustu, afþreying og iðnaður.

Botninn boðinn út

B

orgaraleg óhlýðni – eða
mótmæli íbúa á Djúpavogshrepps og fleiri í vor vöktu
athygli í mars og var fjármagn til
vegamála aukið um 1200 milljónir við endurskoðun fjármálaáætlunar, þar á meðal í verkefnið í
Berufjarðarbotni. Nú hefur Vegagerðin óskað eftir tilboðum í gerð
4,9 km langs vegar um Berufjarðarbotn ásamt smíði 50 metra langrar

brúar og gerð 1,7 km langra heimreiða að bæjunum Berufirði og
Hvannabrekku. Annars vegar er
um að ræða nýbyggingu á 2,9 km
kafla Hringvegar norðan Berufjarðar og er um 1 km af þeim hluta yfir
sjávarvog. Hins vegar er endurgerð
Hringvegar á 2,0 km löngum kafla
sunnan Berufjarðar. Vonir standa þá
til að um malbikaðan botninn verði
fært næsta sumar.

fyrir lífið í
landinu í 100 ár

Líﬂand

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

Ísafjörður

Samfélag: Skólamál

Leikskólarnir
eru sprungnir
V

iðvarandi vandamál – eða
lúxusvandamál að margra
mati – hér á Austurlandi er
að í mörgum bæjarfélögum skapast
vandamál þegar sveitafélögin geta
ekki tekið við öllum þeim börnum á
leikskólaaldri sem eiga rétt á plássi.
Vandinn hefur verið viðvarandi á
Fljótsdalshéraði um árabil og nýr
átta deilda leikskóli var byggður í
Nesskaupsstað og opnaður í fyrra til
að leysa vandann þar. Nú er svo komið að á áætlunum eru viðbyggingar við
leikskólana á Eskifirði og Reyðarfirði
en Þóroddur Helgason fræðslustjóri
segir samfélagið vera að yngjast þó
ekki fjölgi mikið, en það sé góð þróun.
Þóroddur segir stefnt að því að geta
tekið á móti öllum eins árs börnum
en skortur á dagforeldrum þrýsti á aðgerðir. „Gengið hefur verið til samninga við arkitektastofuna Batteríið um
frumhönnun á viðbyggingum og yfirumsjón með vinnunni hefur Sigurður
Harðarson arkitekt, en hann teiknaði
á sínum tíma viðbyggingar við grunnskólann og leikskólann á Reyðarfirði.
Ekki hefur enn verið tekin ákvörðun
um hvernig staðið verður að framkvæmdum en þegar frumhönnun er
lokið sjá menn betur umfangið á verkefninu og þá er hægt að leggja málið
fyrir nefndir bæjarins og bæjarstjórn
sem ákveður hvernig og á hvaða hraða
það verður unnið. Vonandi verður
hægt að vinna hratt en það er ljóst að
hönnunar- og byggingartími er aldrei

undir tveimur árum,“sagði Þóroddur
í samtali við Austurfrétt á dögunum.

Hússtjórnarskólinn allur?

Handverks- og hússtjórnarskólinn
á Hallormsstað aflýsti námi næsta
haust eftir að fulltrúar menntamálaráðuneytisins tjáðu forsvarsmönnum skólans að námið félli ekki að
aðalnámskrá. Skólameistari skorar á
stjórnvöld að viðurkenna stutt hagnýtt hússtjórnarnám og ekkert bólar
á nýjum lögum um lýðskóla sem ef
til vill myndi skapa sveigjanleika fyrir
skólann. Óttast er um afdrif skólastarfseminnar ef fer sem horfir.

Ekkert rými gefið
fyrir aðlögun

Hússtjórnarskólinn, sem starfað hefur
í 87 ár en að sögn ráðuneytisins verður nýr rekstrarsamningur verður ekki
gerður fyrr en því ferli lýkur sem nú
er í vinnslu hjá Menntamálastofnun
um mat á námsbrautinni. Menntamálaráðherra hefur þó upplýst að
ráðuneytið telji námið ekki samræmast aðalnámskrá. Sigrún Blöndal, formaður skólanefndar Handverks- og
hússtjórnarskólans á Hallormsstað
segir að það hafi verið nýjar fréttir að
það hússtjórnarnám sem hafi verið
rekið áratugum saman rúmist ekki
innan aðalnámskrár framhaldsskóla
og telur að skólinn hefði þurft að fá
aðlögunartíma til að bregðast við.
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Heillaðist af mysunni
Styrkur í og lambatartarnum
leiðari

veikleika
H
V

ið viljum oft halda því fram að það sem ekki drepi mann styrki
mann. Kannski er það ágætis yrðing; henni er ætlað að koma
þeirri merkingu til leiðar að alla reynslu megi nýta til góðs. Við
vitum samt að þetta er öfgafull staðhæfing, enda er samtíminn opnari
fyrir því að mannfólkið komi dálítið meir til dyranna eins og það er
klætt, ef svo má segja. Alla vega í
hinum vestrænu samfélögum. Og
mörg hver erum við mölbrotin,
beygð og smáð, þó við séum ekki
dauð. Það sem vantar í yrðinguna
er áherslan á þá forsendu að við
verðum að horfast í augu við
veikleika okkar til þess að þeir
geti styrkt okkur. Eða eins og
postulinn Páll segir svo víða í sínum marglesnu bréfum; mátturinn
fullkomnast í veikleika. Einhver
æðri máttur, sem postulinn kallar
kraft Krists, hann finnur sér bústað í þeim sem umfaðmar veikleika sinn og gjörir hann styrkan.
Máttugan. Þannig mætti jafnvel
segja að samfélagsmiðlarnir séu
að leiða eitthvað fram sem við
höfum ekki séð áður: Mátt þess að koma fram af auðmýkt og öðlast
styrk í því að mega varpa af sér byrðunum. Skila skömminni kalla þetta
sumir, en sjálfum finnst mér ekki mega heimfæra það of vítt – því að
keðja hinnar samhangandi skammar er svo löng að á endanum tekur
ekki nokkur maður neitt til sín.
En nú er ég kominn útfyrir sjóndeildarhringinn. Ég á bara við að
um aldir höfum við lifað í hörkulegu umhverfi, við erfiðar aðstæður og
fólk hefur borið sitt. Einhverjir verja sig með skráp en aðrir komast hjá
vanlíðaninni með öðrum hætti. Og það eru fórnarlömb fyrst og gerendur, og gerendur sem eru fórnarlömb gerenda sem eru fórnarlömb, sem
urðu gerendur og þannig heldur keðjan áfram einhvern veginn óslitin.
Eða hvað? Það er spurningin með okkur sem erum svo gjörn á að koma
til dyranna eins og við erum klædd - eða fólkið sem getur aðeins mætt
samfélagi sínu með auðmýktina að vopni – hvort við upplifum að opinberun veikleikans umskapist í dulinn styrk?
Sá sem getur ekki dvalið í veikleikanum mun aldrei skynja þann
dulda styrk sem hér um ræðir og sá mun alltaf fnussa þegar einhverskonar sannleikur verður til umræðu. Í huga hins sterka er ekkert satt
nema það sem honum hentar hverju sinni. En við vitum að það er mótsögn í að fullyrða í sífellu um eitt og annað til þess að vekja athygli á
málstað en haga síðan málflutningi sínum eins og að ekkert sé í hendi,
allt sé hverfult. Það eitt sé satt. Svona á sér stað í sífellu og kannski ágætt
að halda því til haga hvað maður vill kalla svona framsetningu. Kannski
bara pólítík eða tvískinnung, en skammsýni í skársta falli.
Reynum að víkka sjóndeildarhringinn með því að setja okkur í spor
annarra.
Það er mikilvægara að bera skynbragð á fjölbreytnina heldur en að
finna að fjöllunum.

Stóra spurningin

Það er ekki hægt að horfa fram hjá því að ‘sjálfsmynd þín’ er ein af stóru
spurningum samtímans. En ég er samt ekki sammála þeim sem halda
því fram að nú geti hver og einn skilgreint sig eins og hann vill. Þeir
segja að þó sá tilvistarvandi geri ungu fólki erfitt fyrir í að velja sér farveg í lífinu þá opni þetta rými um leið leiðir til að brjótast undan oki
skilgreininga samfélagsins á því hver eða hvernig einhver sé, útfrá ætt
hans og aðstæðum. Og vissulega þá búum við í landi og lifum tíma þar
sem rýmið er mun opnara til þess að hver og einn „fái að vera hann
sjálfur“ – eins og þar segir. En hvers eðlis sem það samfélag er sem við
deilum með öðru fólki þá erum við ekki einráð um skilgreiningar. Við
ráðum því ekki hver við erum í raun, þó við getum vasast í því hvernig
við viljum að aðrir skilgreini okkur eins og hýenur.
Styrkur okkar getur falist í veikleikanum, í þessu eins og öðru. Það
að vilja ekki skilgreina sig getur bæði verið frelsi manns og fjötur. En að
láta það vera með meðvituðum hætti, það er eina leiðin til að láta það
ekki særa sig hvernig aðrir skilgreina mann. Og þannig getur maðurinn
loksins orðið hann sjálfur. Og komið til dyranna.


Arnarldur Máni Finnsson
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Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.
Blaðið er aðgengilegt á PDF sniði á
vefnum www.fotspor.is

eimsókn stofnanda Slow Food
hreyfingarinnar til Íslands í
síðustu viku vakti verðskuldaða athygli en Carlo Petrini sótti Austurland heim og kynnti sér vaxtarsprota
sjálfbærrar matvælaframleiðslu á svæðinu. Helstu markmið hreyfingarinnar er
að stuðla að fræðslu og umhverfisvitund
um mikilvæga þætti matarmenningar
og hefða, til að styðja við sjálfbæra
frumframleiðslu á matvælum sem komi
bændum, sjómönnum og framleiðendum til góða.

Ferðaþjónusta spennandi – en...

Það má með sanni segja að Carlo hafi
farið um víðan völl í fyrirlestrum sínum hér á landi þar sem hann fjallaði
um áherslur Slow Food hreyfingarinnar,
víðfeðmt tengslanet Terra Madre samtakanna og áhuga sinn á matarhefðum
ólíkra þjóða. Matargerðarlistin í öllu
sínu veldi má segja að hafi verið til umfjöllunar og mikilvægi þess að vanda til
verka þegar kemur að því að varðveita
sérkenni matarmenningar, eins og það
verkefni kemur honum fyrir sjónir,
þegar íslenskt samfélag stendur frammi
fyrir áskorunum eins og sífelldri aukningu á komum erlendra ferðamanna.
„Um leið og þetta er heillandi áskorun,
sem getur falið í sér mikla hagsæld, þá
er ekkert mikilvægara en að varðveita
og vekja athygli á sérkennum íslenskrar
matargerðarlistar og frammúrskarandi
hráefna.“ Í heimsókn sinni marg ítrekaði hann einnig hversu framúrskarandi
og unaðslegt íslenska lambakjötið það
væri. „Það besta í heimi, en það verður
erfitt að leggja áherslu á það og njóta
þess ef það er bara á boðstólnum við
hliðina á pítsum og hamborgurum á
skyndibitastöðum í einhverjum massatúrisma. Það er svo einfalt og ógnvænlegt
að hugsa til þess ef þið tapið þessum slag
í ferðaþjónustunni, að leggja áherslu á
gæði og upplifun. Þið rústið þannig ekki
bara landinu heldur líka sérkennum
menningarinnar og tapið virðingunni
fyrir sögunni. Látið það ekki gerast!“

Möguleikar Austurlands miklir

Petrini sótti
Egilsstaðabúið
heim ásamt
Eyglóu í Vallanesi

nagla við stórkostlegri aukningu fiskeldis í sjó og í þeim efnum sé margt að
athuga. Hann segir almennt að Slow
Food hreyfingin gjaldi varhug við þeim
ónáttúrulegu aðferðum sem viðgangist
í greininni en í sjálfu sér sé ekki hægt
að vera á móti fiskeldi sem fari fram í
sátt við umhverfið. „En þegar ég horfi á
Berufjörðinn og hugsa um lífríkið sem
þar er í hættu þá veltir maður því fyrir
sér hvort framleiðsla á 10.000 tonnum
í þessum örfáu kvíum sé ekki hættuleg.
Getum við tekið þessa áhættu bara til
þess að skapa störf og auka hagvöxt?
Það verður ekki tekið til baka ef lífríkið skaðast. Áhrif þess ef laxinn blandast
villtum stofni eru óafturkræf. Það eru
umhverfissjónarmiðin. En þau eru bara
hluti af heildarmyndinni. Ef samfélagið hefur engan ábata af fiskeldi eins og
því sem er áformað í fjörðunum hér, til
hvers er þá verið að þessu? Gagnast það
íslenskum neytendum? Fólkinu sem
lifir og hrærist í umhverfinu og hefur
lifibrauð af því að lífríkið sé óskaddað?
Ef ekki, má þá ekki spyrja sig að því
hvort að rask á jafnvægi lífríkisins í þágu
norskra fiskframleiðenda sé ekki of hár
fórnarkostnaður fyrir íslenska náttúru?“

Fyrirlestrarnir í Havarí og á Djúpavogi fóru saman við kynningu Áfangastaðarins Austurlands á matarmanifestói átaksins sem er mjög í anda Slow
Food-stefnunnar. Petrini fagnaði því
að öflugt klasasamstarf framleiðenda
og veitingahúsa hefur skapað samhent
átak um að auka framboð af austfirskum matvælum og greiða götu þess frá
haga til maga. Hann sagði jafnframt að
það væri styrkur fyrir ferðaþjónustu að
byggja á sérstöðu auk þess sem svæðisbundin matvælaframleiðsla getur skapað
aðdráttarafl og verið meginstoð í hinu
litla hagkerfi svæðisins og byggt upp
efnahag þess. „Framleiðsla matvæla og
tengsl þeirrar starfsemi við samfélagið á
að vera grunnþáttur í öllum hagkerfum,
því að ef að þau tengsl rofna þá dofnar
vitund komandi kynslóða um þennan
grunntón lífkerfisins. Og þá hættum við
að bera virðingu fyrir umhverfi okkar,“
sagði Petrini meðal annars. Hann sagði
að möguleikar Austurlands á að öðlast
viðurkenningu sem samfélag matarmenningar og gæða væru miklir því að
öflug nýsköpun hefur átt sér stað á svæðinu á undanförnum árum og fram hafa
komið ýmsar vörunýjungar s.s. úr afurðum skógarins, grænmetis- og kornafurðir og kjötafurðir eru seldar beint frá býli.
Veitingahúsum í hæsta gæðaflokki hafi
fjölgað og mörg hver hlotið viðurkenningar fyrir hráefni, matseld og umgjörð,
sem væri einnig mikilvægur þáttur í
því að ferðamenn áttuðu sig á því að
sanngjarnt verð fyrir gæðavörur væri
forsenda þess að fólk í samfélaginu gæti
lifað á því að framleiða matinn.

Skráning sérstæðra bragða

Fiskeldið fiskeldisins vegna?

Að sögn Eyglóar Bjarkar Ólafsdóttur
hjá Móður Jörð er svæðisbundin matar-

Carlo segir eðlilegt að fólk setji var-

Slow Food hreyfingunni er annt um
fleira en að matvæli sé framleidd með
náttúrulegum aðferðum og halda t.a.m.
skrá yfir hin sérstæðu brögð heimsins,
sem er þekkingargrunnur þar sem upplýsingar um matarhefðir eru varðveittar
í Bragðörk (Ark of Taste) stofnunarinnar. Fimmtán sérstæðar íslenskar hefðir/
afurðir eru skráðar í grunninn og má
nefna að flestar þeirra eru enn haldnar
í heiðri hér fyrir austan og fást jafnvel
beint frá býli hjá smáframleiðendum. Til
að mynda er hefðbundið íslenskt skyr
framleitt í smáum stíl á Egilsstaðabúinu
með aðferð sem er í grundvallaratriðum sú sem notuð hefur verið á Íslandi
sl. 1000 ár og tryggir hámarks hollustu
og bragð. Petrini er mjög sárt um að
Ísland sé að verða búið að „tapa“ skyrinu til iðnaðarframleiðenda útí heimi
sem geti framleitt „Skyr“ – sambærilega vöru með flottu nafni – sem hafi
þó engin tengsl við hina upprunalegu
vöru og framleiðsluaðferð, sem hafi
varðveist á Íslandi um aldaraðir. Samtökin hafi brugðist við þessari þróun á
Ítalíu með útgáfu „Upprunavottunar“
sem staðfesti að varan komi frá svæðinu
þar sem hefðin varðveittist og sé unnin
samkvæmt henni. Sú vottun nái þó aðeins til ítalskra vöruflokka, því miður, en
slík vottun sé staðfesting þess að „skyrið“ bragðist eins og skyr eigi að bragðast.
Vanilluskyr í stórmarkaði á Ítalíu, sem
heiti „Skyr“ og sé framleitt úr ítalskri
mjólk sé sögufölsun á því að hið íslenska
skyr sé mjólkurafurð með vanillubragði!

Matarmenning í mótun

menning á Austurlandi í stöðugri mótun. „Við viljum að hún sé drifin áfram
af gæðum, árstíðum og sjálfbærni því
ef svæðisbundin matarmenning er vel
ræktuð geta menn lesið landslagið af
diskunum sínum og fundið fyrir árstíðinni.“ Með því á hún við að það sé
tilfinning fyrir því hráefni sem ræktað
er og aflað í fjórðungnum með sjálfbærum aðferðum „Matarmenning er alltaf
í mótun og í dag er hún ekki ‘alvöru’
nema að hún hafi sjálfbærni að markmiði. Þar sem sjálfbærni er markmið í
sjálfu sér verður staðbundin framleiðsla
alltaf í fyrirrúmi.“ Eygló segir að flóran
í hinu austfirska hlaðborði eigi enn eftir að aukast mjög því það sé svo margt
áhugavert sem fjörur, heiðar og skógar
búa yfir. „Þar eru ýmis leyndarmál sem
enn á eftir að segja frá og uppgötva.“
„Nú langar mig bara að verða bóndi“
„Það sem var svo mikilvægt í svona
heimsókn er hvatningin til okkar matargerðarfólks, kokka og þjónustuaðila, að
trúa á að það sé hægt að fara þessa leið,“
segir Hákon Guðröðarson formaður
Austfirskra Krása og veitingamaður
á Norðfirði. „En um leið þá er mikilvægust hvatningin til ungra bænda eða
ungs fólks sem vill fara út í búskap, að
láta á það reyna og vera óhrædd – gera
það sem það kostar hvort sem það er
að krefjast sanngjarns verðs fyrir sínar
vörur eða markaðsetja á netinu um allan
heim.“ Hákon segir að einmitt þessi
skilaboð hafi verið svo frískandi því
að sumstaðar tali ungir bændur bara á
þeim nótum að búskapur eigi að snúast
um fjöldaframleiðslu til að borga sig, að
fjárfestingin sé svo mikil, kvótarnir dýrir og afurðaverðið lágt. „En með boðskap Slow Food í eyrunum langar mig
bara til að verða bóndi og njóta þess að
framleiða gæðavörur sem fólk elskar að
borða.“

Slow Food er ekki orf og ljár

„Við þurfum ekki að heyra þann boðskap heldur þennan og þessvegna er svo
mikill fengur í svona heimsókn og innblástur frá Carlo Petrini því áherslurnar
snúast um mat og menningu í kringum
hann. Sumir halda að Slow Food-framleiðslan sé bara það að vera með lífrænt
eða vernda eitthvað upprunalegt, eins og
súrsa kjöt eða að slá með orf og ljá. En
þetta er víðfeðmara og ekki bara fyrir
grænmetisætur eða Michelin-stjörnu
staði. Og þó við viljum jafnvel halda
í þá ímynd þá kom mér mest á óvart í
heildina að Slow Food snýst ekki um að
vera á móti tækniframförum í landbúnaði eða öðru álíka. Það verður ekki að
Fast Food við það að vera nútímalegt og
það getur verið nauðsynlegt að nýta sér
nútímatækni til að hægt sé að framleiða
nægilegt magn til þess að bændur geti
lifað af vinnunni sinni. Og þessi hvatning hingað austur, hún er virkilega innspírerandi þegar við erum að berjast við
það að gera alvöru lókal eldhús að hluta
af þeirri ímynd sem við stöndum fyrir.“
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Verð frá: 5.350.000 kr.

Invincible 33" breyting fylgir með

Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, hvort
sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum.
Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki.
Verðmæti: 780.000 kr.
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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Endurvinnsla og íslensk nýtni

E

itt af þeim stórkostlegu verkefnum sem lítið fer fyrir á
vegum nokkurra deilda Rauða
Krossins á Austurlandi er fatasöfnunar og prjónaverkefni í þágu ungbarna í Hvíta Rússlandi. Stórtækastar
í þessu verkefni eru konur sem koma
saman í tveimur hópum á Héraði og
hekla, prjóna og sauma ungbarnaföt,
teppi og annan nauðsynjavarning fyrir þurfandi Hvít-Rússa en verkefnið
hófst fyrir rúmum áratug. Sjálfboðaliðar koma reglulega saman og útbúa
fatapakka fyrir börn sem eru sendir
til Hvíta-Rússlands og er mest áhersla
lögð á pakka fyrir aldurinn 0-12
mánaða. Í deild sem samanstendur
af konum í Kvenfélagi Hróarstungu
er saumað og prjónað og heklað og
pakkað og margir senda prjónles
sem unnið er heima og er eljusemin
hreint ótrúleg í þágu þessa verkefnis.
Á nokkurra mánaða tímabili koma
þær saman vikulega og útbúa viðamikla barnapakka í hundraða tali,
nærri hundrað pakkar eru útbúnir
hverju sinni eða tæplega átta hundruð á þeim hittingum sem þær standa
fyrir í Félagsheimilinu Tungubúð frá
febrúarlokum fram í maílok. Hins
vegar er það félagsskapur kvenna sem
hittist í Nytjahúsi Rauða Krossins á
Egilsstöðum hvert þriðjudagskvöld
yfir veturinn og eru afköstin þar ekki
síðri. Því má segja að þessir tveir hópar, sem handvinna megnið af teppum

Í Kvenfélagi Hróarstungu koma að jafnaði saman tíu konur en þær fá einnig sent frá ýmsum konum sem leggja verkefninu lið með prjónaskap. Hér eru þær samankomnar frá vinstri og hringinn: Þorbjörg Þórisdóttir, Bryndís Albertsdóttir,
Ásta Sigurðardóttir, Anne Kampp, Eygló Gísladóttir, Dísa Þorvalds, Jóna Veiga, Þóra Sigga og Katarina, en þær Dísa
voru í heimsókn ásamt Jóhönnu Hafliðadóttur að þessu sinni. Auk þeirra eru í kjarnahópnum þær Svandís Skúladóttir,
Guðný Eiríksdóttir, Þuríður Gísladóttir, Lilja Gísladóttir, Sigríður Þorvaldsdóttir, Þuríður Arnórsdóttir og Þóra Gísladóttir
úr kvenfélagi Hróarstungu.

og hlýjum ungbarnafatnaði fyrir þetta
verkefni, sendi á hverju ári yfir ríflega
1500 pakka af ungbarnafatnaði fyrir
þurfandi fátækar fjölskyldur á svæði

sem sjaldan er fjallað um í samhengi
frétta af starfsemi Rauða Krossins á
víðfeðmu starfssvæði þess í samtímanum.

Í sófunum sitja Sigríður Sigurðardóttir, Birna Þórðardóttir og Þórunn Sigurðardóttir á Skipalæk en við borðið bakatil þær Ásta
Jóhannsdóttir, Sigríður Ingvadóttir, Björk Gunnlaugsdóttir, Inga Hjaltadóttir, Valgerður Valdimarsdóttir og Sveinbjörg Ólafsdóttir.
Á myndina vantar Fjólu, Margréti Björgvins, Unni og fleiri góðar konur sem leggja verkefninu lið en komust ekki á lokahófið eða
senda sín plögg bara að heiman.

Prjónaklúbburinn í
Nytjahúsinu

Þ

au eru ekki síðri afköstin hjá
þeim hópi kvenna sem hittist annað hvert þriðjudagskvöld í Nytjahúsi Rauða Krossins á
Egilsstöðum til þess að pakka ungbarnapökkum til Hvíta Rússlands.
Umsjónarmaður hópsins er Fjóla
Egedía Sverrisdóttir en um tíu konur
hittast reglulega með afurðirnar sem
prjónaðar eru heima úr efnum frá
Rauða Krossinum. „Við fáum mest
af fötunum í gegnum fatasöfnunarverkefnin og leggjum mesta áherslu
á að prjóna sokka, vettlinga, húfur
og teppi. Sumar grípa svona í þetta
með vinnu en aðrar eru komnar á
eftirlaun og sinna þessu af mikilli
eljusemi í frítímanum,“ segir Fjóla
og tiltekur að almennt séu konurnar
þó ekki í neinu kappi við hverja aðra
um hvað miklu sé skilað hverju sinni.
„Það er alveg ómögulegt fyrir okkur
að vera í neinni keppni í því, þar sem
sú elsta af okkur er með svo hreint
ótrúleg afköst að við dáumst bara að
því hvernig teppin renna fram eins
og af færibandi. Hún er komin hátt á
níræðisaldur og það gildir einu hvort

það eru teppi eða peysur, húfur eða
sokkar, það kemur manni alltaf á
óvart magnið sem hún kemur með á
hvern fund.“
Þær eru margar og mismunandi sögurnar sem konurnar segja
af nálguninni við prjónaskapinn en
þær öflugustu sammælast þó um
það að sé drjúgast að hafa prjónana
alltaf uppi við stólinn. Fjöldi pakkanna fer þó oft meira eftir því hversu
framboðið er mikið af handklæðum,
en að jafnaði hafa þær gert um 90
pakka á mánuði. Þessi vetur var þó
furðu lélegur að sögn Fjólu Egedíu,
þar sem minna hefur komið inn af
fötum en venjulega. Af hverju það
stafar er ekki kannski til marks um
að nýtni landans sé að aukast þrátt
fyrir góðærið en næsta víst er að öll
barnaföt sem koma inn til Rauða
krossins öðlast nýtt líf í þessum hlýju
pökkum sem eljusamar íslenskar
konur útbúa fyrir barnmargrar og fátækar fjölskyldur austur í Hvíta Rússlandi. Munaðarleysingjar eru einnig
á meðal þeirra sem eiga um sárt að
binda og er mikil þörf á hlýjum fatn-

aði fyrir börn í vetrarhörkunum þar
eystra. Fatnaðurinn er sendur í vel
merktum pokum fyrir ungabörn en
í ungbarnapökkunum er almennt
hlý prjónuð peysa, húfa, sokkar, vettlingar og teppi (80x80) auk annars
fatnaðar sem sjálfboðaliðarnir hafa
safnað. Þarna eru líka handklæði og
annað sem kemur sér vel, eftir aðstæðum hverju sinni.

Þóra
Sigríður
Gísladóttir, forsvarskona
Kvenfélags
Hróarstungu segir að
„Föt sem framlag“
verkefnið hafi verið
ótrúlega gefandi í
gegnum árin og lítið
sé verið að velta því fyrir sér hvort
halli á barnabörnin í því að framleitt sé gríðarlegt magn af barnafötum fyrir ungviði sem konurnar hafi
engin tengsl við eða ávinning af því
að sinna. „Við byrjuðum að taka þátt
í þessu þegar Rauði krossinn hóf átak
í að senda þessa pakka til Hvíta Rússlands og erum með í níunda skiptið í
ár. Markmiðið er vissulega að láta gott
af sér leiða en fyrir okkur snýst þetta
ekki síður um að rækta tengslin við
hvora aðra, því þetta er félagsskapur
sem er gaman að taka þátt í og ekki
síður mikilvægt að njóta samveru við
góðar konur, rétt eins og sumar gera
í þessum klassísku saumaklúbbum,“
segir Þóra Sigga, og lætur afskaplega
vel af félagsskapnum sem í kjarnann
er um tólf konur en á hittingana mæta
stundum tilfallandi konur að kynna
sér starfið eða bara njóta þess að kíkja
í Tungubúð.

Nýta vannýtt húsnæði

„Kvenfélagið tekur að sér þessi
hefðbundnu verkefni eftir sem
áður, erfidrykkjur, afmæli
og ýmsa viðburði, en það er
hluti af því hvernig við getum
unnið þetta viðamikla verkefni á hverju ári að við eigum
hlut í Tungubúð og getum nýtt
það með þessum hætti þegar
lítið er um að vera þar á vormánuðunum,“ segir Þóra Sigga
en í raun má bæta því við að
það er ekki aðeins öll vinnan og
tækjakosturinn í persónulegum
eigum meðlima hópsins sem er
nýttur heldur hefur Kvenfélagið sóst eftir og fengið styrki til
þess að geta sinnt verkefninu
enn betur. Þar lagði t.d. Samfélagssjóður Alcoa til fjármagn
til að kaupa tvær tegundir af
saumavélum enda er stór hluti
fatnaðarins sem deildin leggur
fram saumaður frá grunni úr efnum
sem Rauði krossinn ljær verkefninu.
„Við nýtum bæði gömul föt og efni
sem koma í fatasöfnunargáma til þess
að sauma uppúr, og reynum í raun að
hafa sem minnst af mjög notuðum
eða slitnum klæðnaði í pökkunum
frá okkur,“ segir Þóra en vinnulag
Tungnakvenna hefur víða vakið aðdáun. Að hennar sögn eru það helst

„

Markmiðið
er vissulega
að láta gott af
sér leiða en fyrir
okkur snýst þetta
ekki síður um að
rækta tengslin við
hvora aðra.

handklæðin sem þær þurfa að sækjast
eftir notuðum og verður helst skortur
á til að geta „fullnað“ hvern pakka.

Prjónales í hverjum pakka

Sem dæmi nefnir Þóra að pakkarnir
séu staðlaðir, með ákveðnu magni af
flíkum og sé þess meðal annars vænst
að í þeim séu allur nærklæðnaður.
„Með hverri samfellu, hvort sem við
saumum hana eða ekki, þá erum við
að útbúa prjónabol og bleyjubuxur
sem við vinnum í prjónavél í hvern
pakka og höfum það eins að annað
parið af tvennum sokkum séu handgerðir prjónasokkar.“ Eins og gefur
að skilja getur þessi samsetning pakkanna verið mikið púsluspil. „Fyrir
síðasta fundinn vorum við búnar með
tæpa sjö hundruð pakka og sáum fyrir okkur að klára þá hundrað pakka á
lokafundinum. Þetta þýddi raunar að
setja þá saman og merkja hvern pakka
með miðum sem sögðu okkur hvað
vantaði í hvern pakka og taka þá svo
saman. Þannig gátum við séð hvað
vantaði uppá til að klára alla þá pakka
sem við vorum byrjaðar á og það er
heilmikið púsl í raun til að láta þetta
ganga upp. En það gekk vel og þá er
minna að taka saman fyrir sumarið,
því þá fer það aftur í gang að Tungubúð sé nýtt til ýmissa hluta og þá getum við ekki verið að dreifa okkur um
allt hús með fatastaflana,“ segir Þóra
Sigga, en eðlilega taka þær sér frí fram
á haustið. „Svo vinnur hver í sínu fram
á vetur og við hittumst aftur á næsta
ári uppúr þorrablótinu. Þá tekur það
aftur við að raða saman úr því sem
komið er, í pakkana fyrir næsta vor.“

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM
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Aukin umhverfis

Í

samtímanum er það næsta eðlilegt að til sé samfélagssáttmáli
um virðingu fyrir náttúru og umhverfi, rétt eins og menningarminjum
og fólkinu sem býr á ákveðnu svæði.
Kannski má segja að það sé tákn
um siðmenntun samfélaga að þessi
grunngildi sé að finna skráð og undirrituð af ráðamönnum á viðkomandi
svæði. Víða hér á landi hefur umhverfisvitund leitt af sér að hugtök eins
og sjálfbærni og endurvinnsla verða
almenningi töm og eðlilegur hluti af
lífinu að flokka og reyna standa sig í
að sóða ekki út með grófum vistsporum. Það er í raun ánægjulegt að hægt
sé að vísa til ýmissa slíkra „tæknihugtaka“ og geta gengið að því vísu að
fólk skilji hvað um er rætt. Meðvitund
okkar um hvernig skuli nálgast umhverfi og náttúru hefur aukist, í ljósi
þess að við áttum okkur á að komandi
kynslóðir munu ekki njóta sömu gæða
og við, þó við gerum okkar allra besta
í að jafna út áhrifin af hinni gríðarlega
freku neyslumenningu sem við erum
hluti af. Ef til vill erum við Íslendingar
ekki enn nægilega meðvituð um að
sú tiltölulega hreina náttúra, ósnertu
landsvæði og víðfeðmi sem land okkar
hefur upp á að bjóða er ekki síður hið
sálræna aðdráttarafl fyrir ferðamenn
frá löndum þar sem hver tomma lands
er nýtt til fullnustu. En við þurfum að
vera það, því þannig getum við lært af
öðrum að þau gildi sem fylgja þessum
„innfluttu hugtökum“ – sjálfbærni
og öllu því – eru mikilvæg til að við
fáum haldið í þau náttúrulegu gæði
sem við höfum notið án þess að finnast við hafa þurft að hafa fyrir þeim.
Ástand margra umhverfislegra þátta
er mun betra í dag heldur en fyrir 20
árum og má nefna sérstaklega hinn
stóra „iðnað“ sem tengist hafinu. Það
er ekki bara svo að sjávarútvegurinn
hafi tekið stór skref í að minnka vistspor sín heldur er það líka staðreynd
að nútímaleg hugsun um nýtingu
þeirra hráefna sem færð eru á land,
eru bylting í því að virða „strit náttúrunnar“ við að ala lífverur sem við
síðan veiðum og neytum. Vissulega er
það því að það er „virði“ í afurðunum
sem verða eftir þegar við erum búin
að ná kjötinu af beinunum, þannig að

hvatarnir eru ekki bara umhverfislegir
heldur efnahagslegir, en það er annað
mál. Kjarninn er sá að við megum öll
vera þakklát fyrir þá baráttu sem hefur
farið fram síðastliðin 40-50 ár í þágu
náttúrunnar, þó því hafi fylgt kostnaður fyrir iðnað og framleiðslu. Og
virðing okkar fyrir umhverfinu er stór

þáttur í því að við kunnum að njóta
hennar betur, sem og þeirra gæða sem
óspillt náttúra felur í sér.
Þegar rætt eru um sjálfbæra þróun þá er markmiðið að samþætta
þá kröfu okkar að geta uppfyllt þarfir
okkar án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóðar til að mæta

sínum þörfum. Það þýðir að þó að
verkefni miði að félagslegri velferð
og hagrænum þáttum þá megi ekki
gleyma umhverfisþáttunum og því
að ákveðið jafnvægi haldist í samspili
manns og náttúru.
Þekking og vitund um umhverfismál er nauðsynleg til að fyrirtæki og

Nýtt frystihús eykur ekki
álagið í endurvinnslunni

Þ

að má furðu sæta að HB
Grandi geti bætt við heilu
bolfiskvinnsluhúsi á Vopnafirði sem vinnur 75-80 tonn af fiski
á viku en flæðið af úrgangi og sorpi
eykst ekki að nokkru ráði. Að sögn
Jóseps Jósepssonar hefur flokkunarstöðin sem fyrirtækið setti upp á
starfssvæði félagsins árið 2011 verið
hluti af umhverfisstefnu sem skari
frammúr á meðal íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja. Fyrir tveimur árum
fylgdu höfuðstöðvarnar í Reykjavík á
eftir fordæmi þeirra á Vopnafirði og
settu upp 230 fm flokkunarstöð þar.
Að sögn Jóns Þóris Franzonar hjá Íslenska Gámafélaginu hefur reynslan
af samstarfinu við HB Granda verið
mjög góð og er hluti af ábyrgri stefnu
stórra fyrirtækja við að skapa verðmæti úr þeim efnum sem falli til.
Margir telji endurvinnsluefnin vera
rusl, en flest sé einhvers virði.

Stefnt að fullnýtingu hverrar
örðu af fiskinum

„Það er stefnt að einhverskonar úrvinnslu á öllum lífrænum efnum úr

Jósep Jósepsson endurvinnslustjóri á Vopnafirði

framleiðslunni í nýja húsinu,“ segir
Magnús Róbertsson vinnslustjóri
HB Granda á Vopnafirði en bolfiskvinnsla félagsins hófst í lok apríl.
Enn sé verið að prufukeyra ný og
fullkomin tæki, fínstilla vélarnar en
þegar allt sé komið í lag þá verði nánast hver einasta arða af fiskinum nýtt
með einhverjum hætti. „Það eru ekki
endilega einföld umhverfissjónarmið
sem eru höfð að leiðarljósi heldur sú
staðeynd að afurðirnar eru allar nýtilegar. Það er blokk og marningur og
afskurður, hausarnir fara í þurrkun á

Húsavík og stefnt að því að dálkarnir
fari í Fóðurstöðina hér fyrir minkaeldið. Það lítur út fyrir að þeirra þörf
fyrir hráefni passi nokkuð vel við
það sem áætlað er að verði framleitt
hér.“

Frystihús af fullkomnustu gerð

Magnús er að vonum ánægður með
bolfiskvinnsluna sem er búin fullkomnustu tækjum og veitir 34 fulla
atvinnu á meðan vinnslustopp eru í
uppsjávarvinnslunni. Tilkynnt var
um ákvörðunina um að byggja upp

frystihúsið í fyrra og hófst vinnsla
í lok apríl en það gerbreytir stöðu
þeirra sem vinna hjá fast hjá fyrirtækinu á ársgrundvelli. Mikið
hefur verið talað um samfélagsábyrgð í umræðunni um breytingar á
rekstri HB Granda á Akranesi upp á
síðkastið og vék Jens Garðar Helgason, formaður SFS, orðum að því á
síðasta ársfundi félagsins að sú umræða væri óbilgjörn í ljósi þess að
miklu væri til kostað til að tryggja
byggðarfestu á Vopnafirði. Vinnslunni hefur verið tryggt hráefni til
vinnslu með kaupum á 1600 tonnum
af þorskvóta fyrir utan þær hundruðir milljóna sem fóru í að byggja
upp húsnæði og tækjakost.

almenningur leggi sín lóð á vogarskálarnar í baráttunni fyrir betri nýtingu á
þeim gæðum sem okkur er úthlutað.
Því má í raun segja að ef kynningar og
fræðslustarf fer ekki fram með þeim
hætti að það höfði til fólks þá er alveg
sama hversu góð ferli eða tæki eru fyrir hendi til að endurvinna allan þann
úrgang sem við látum frá okkur. Í því
felst ábyrgð hvers og eins, algjörlega
burtséð frá því hversu vel útfærðar
umhverfisstefnur eða áætlanir fyrirtækja eða sveitafélaga eru.
Það er ánægjulegt frá því að segja
að stærstu sveitafélögin á Austurlandi eru mjög framarlega í að hafa
mótað sér stefnu sem miðar að sjálfbærri þróun og aukinni meðvitund
almennings um umhverfismál. Einnig
er ánægjulegt til þess að hugsa að það
fyrirtæki sem sér um stærstan hluta
vinnslu á úrgangi frá sveitafélögunum
á Austurlandi sér tækifæri í því að vel
sé haldið á þessum málum öllum og
fyrsta samstarfsverkefni Fljótsdalshéraðs og Fjarðarbyggðar, moltugerð
úr lífrænum úrgangi, mun líta dagsins
ljós á vegum Íslenska gámafélagsins í
haust.

Horfur á betri tíð
í sorpmálunum

Betur má ef duga skal, segir máltæki
og er þá vísað til þess að oft vantar
ekki mikið upp á til að aðferðirnar séu
fullnægjandi. Það má segja að þrátt
fyrir góðan vilja og mikla vinnu í flestum sveitarfélögum á Austurlandi síðustu ár við að hafa flokkunar- og sorphirðumálin í lagi þá hefur verið bent á
nokkur atriði sem betur megi fara. Eitt
af þeim er óviðunandi ástand í meðferð lífræns sorps frá þeim sveitarfélögum sem því safna, en árum saman
fékkst sú molta sem reynt var að vinna
hjá Íslenska Gámafélaginu á Egilsstöðum ekki samþykkt af Heilbrigðis-
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svitund nauðsyn
eftirliti Austurlands, svo mætti dreifa
henni aftur til íbúa til nýtingar í görðum eða í landbúnaði. Seyðisfjörður og
Fljótsdalshérað hafa haft samstarf um
sorpmálin um nokkurt skeið en það
þýðir að lífræna sorpinu hefur verið
keyrt til Akureyrar til jarðvegsgerðar
síðan í fyrra með tilheyrandi kostnaði.
Nú sér loks fyrir endann á því þar sem
hið víðfeðma sveitafélag Fjarðabyggð
stefnir að því að bæta brúnni tunnu,
lífræna sorpinu, í flokkunarkeðju
sveitafélagsins í haust en þá verða flest
stærri sveitarfélög komin í sama kerfið hjá sama fyrirtækinu. Með því má
segja að „markaðurinn“ verði nægilega stór til þess að það borgi sig fyrir
Íslenska Gámafélagið að leggja í þann
kostnað sem þarf til þess að byggja
upp viðunandi jarðvegsgerðarstöð
á starfsvæði sínu á Reyðarfirði með
haustinu.

Brúna tunnan í Fjarðabyggð

Í vor-bæklingi Fjarðabyggðar sem
kom út í mánuðinum kemur meðal annars fram að í haust fái íbúar
brúnu tunnuna við hús sín til þess
að flokka í lífrænum úrgangi. Bæklingurinn er frábært framtak af hálfu
bæjarfélagsins og fjallar mestmegnis
um umhverfismál og tengd málefni
og kynnir stefnu sveitafélagsins með
nokkuð ítarlegum hætti. Þar kemur
meðal annars fram að íbúar geti tekið
að sér að fóstra svæði utan eignarlóðar
að höfðu samráði við umhverfisstjóra
Fjarðabyggðar sem og að taka þátt í
herferðinni gegn lúpínunni!

Fjölbreyttur málaf lokkur

Að sögn Ólafar Vilbergsdóttur verkefnastjóra umhverfismála hjá Fjarðabyggð er þar verið að minna á eldri
hefðir, eins og að íbúum bjóðist
matjurtargarðar í landi bæjarins að
kostnaðarlausu (allt að 50 fm), en
einnig að kynna breytingar á þjónustu. Í vor hefst vinnsla gróðurmoldar
úr garðefnum, grasi, taði og trjágreinum, úr þeim efnum sem skilað er inn
á sérstök svæði í hverjum byggðarkjarna. „Þetta er allt efni úr görðum
og af grænum svæðum sveitafélagsins sem við gerum ráð fyrir að þarna
komi inn og frábært að svona verkefni
geti bætt framboð á góðri gróðurmold fyrir almenning endurgjaldslaust, “ segir Ólöf. Á hennar könnu
eru umsjón með ýmsum verkefnum í
bæjarfélaginu sem snúa að umhverfis
og endurvinnslumálum og þá meðal annars innleiðing Brúnu tunnunar í haust. „Við höfum verið að auka
áherslurnar á þennan málaflokk og
hvetja til frumkvæðis íbúanna með
slagorðinu Tökum höndum saman því

Samlegðin bætir þjónustuna

V

ið horfum á Höfn til
Húsavíkur sem eitt svæði
þar sem er eitt kerfi sem allir
þekkja og það er leiðir af sér samlegðaráhrif sem bæta þjónustuna,“
segir Jón Þórir Franzon forstjóri
Íslenska Gámafélagsins en þriggja
tunnu kerfi á þeirra vegum er að
verða ráðandi lausn í sorphirðumálunum á svæðinu. Að sögn Jóns
Þóris jókst bjartsýnin á að geta byggt
upp jarðgerðarstöð fyrir austan í
fyrra þegar langtímasamningar um
sorphirðu voru í höfn við stærstu
sveitarfélögin á svæðinu. Nú sé komið að því að lífræna sorpið úr Fjarðabyggð bætist við og þá verði lagt í að
byggja upp stöð sem standist fyllilega allar þær kröfur sem Heilbrigðiseftirlitið geri til þess að moltunni
megi síðan dreifa aftur til bæjarbúa.

500 tonn unnin á Reyðarfirði

Áætlanir Íslenska gámafélagsins gera
ráð fyrir því að 500 tonn af lífrænum úrgangi verði unnin miðlægt í
endurvinnslustöð félagsins á Reyðaref einstaklingarnir taka ekki ábyrgð í
þessum efnum þá verður þetta óyfirstíganlegt verkefni fyrir sveitafélagið.
Við viljum vera til fyrirmyndar í þessum efnum og víða má sjá ávexti þess
að fólk sinni þessum málefnum af
miklum krafti.“

Setjið meira en minna í
Grænu tunnuna

„Það er stórt umhverfisspor falið í
að urða lífrænan úrgang og því er
ákvörðunin um Brúnu tunnuna ekki
bara tekin til þess að spara urðunarstaðinn í Þernunesi til framtíðar,“ segir
Ólöf og bendir á að mun minni framleiðsla metans verði þegar lífrænn úrgangur er unninn til jarðgerðar í stað
þess að efnið sé urðað með öðrum
úrgangi. Metangasið sem þar myndist
sé óæskilegt náttúrunni. „Við erum
líka að horfa til þess að jafna hlutföllin
frekar því enn er 60% af sorpi í Fjarðabyggð urðað. Það þarf að bæta flokkunina og auka það hlutfall sem íbúar setja
í Grænu tunnuna, því það er aðeins
16% af þeim úrgangi sem fellur til á
heimilum að skila sér þangað.“ Skilaboð sveitafélagsins til íbúanna eru því
skýr eins og kom fram í vorhreingerningabæklingi þess: Setjið frekar meira
en minna í Grænu tunnuna, ef þið eruð
í vafa um hvað megi fara í hana.

firði. Þangað mun efni frá Seyðisfirði,
Héraði og Fjarðabyggð vera flutt
og vera burðarás moltuframleiðslu
en í dag er nú þegar mikil vinnsla á
endurvinnsluefnum á staðnum. „Í
hverjum mánuði erum við að senda
beint út í endurvinnslu pappaefni
og plast í tveim stórum gámum,
sem er um 50 tonn og þetta skapar
bæði tekjur og atvinnu á staðnum
tengt þessum iðnaði. Það minnkar

líka umhverfisáhrifin að þurfa ekki
að keyra efnunum til Reykjavíkur
í frekari vinnslu eða til útflutnings.
Til samanburðar má nefna að Molta
á Akureyri sinnir moltugerð fyrir
sveitarfélögin í Skagafirði og Eyjafirði og er afkastageta stöðvarinnar
um 10.000 tonn af ári. Í fyrra nýtti
fyrirtækið tæp 6000 tonn af lífrænu
heimilissorpi og íblöndunarefnum
eins og timbri og pappír, í moltugerð.

Þar sem vel gengur í flokkuninni,
eins og á Fljótsdalshéraði þar sem
kerfið hefur verið til staðar í níu ár,
er áætlað að um 100 kíló af sorpi séu
urðuð á hverju ári fyrir hvern íbúa.
Fljótsdalshérað
hefur
rekið
þriggja tunnu flokkunarkerfi í samstarfi við Íslenska Gámafélagið síðan
árið 2009. Íbúar sveitarfélagsins hafa
staðið sig mjög vel í flokkun allt frá
því að það var tekið upp og eru hlutfall endurvinnanlegs sorps um fjórðungur, lífrænt er tæp 30%, en 45%
af heildarsorpinu sem til fellur er
urðað. Í dag er þetta hlutfall í Fjarðabyggð 16% af endurvinnanlegu sorpi
en 84% er urðað. Gera má ráð fyrir
að þau hlutföll breytist mikið þegar
Brúna tunnan kemst í gagnið.
Grenndarstöðvar á Breiðdalsvík,
Djúpavogi, Borgarfirði og Vopnafirði, eru enn á vegum sveitafélaganna og þar er ekki þriggja tunnu
kerfi við lýði enn þá. Það er þá meiri
vinna fyrir íbúa þeirra sveitafélaga
að flokka sjálfir og fara með efnin á
grenndarstöðvarnar.

Pokastöðin að frumkvæði íbúa

Þ

að er svo mikilvægt að við
séum öll vakandi um hvað við
getum gert sjálf og dæmi um
það er Pokastöðin, frábært framtak
íbúa á Norðfirði sem hafa fengið að
nota gamla leikskólann til að hrinda af
stað umhverfisvænu verkefni þar sem
komið er saman til að sauma margnota
innkaupapoka,“ segir Ólöf Vilbergsdóttir, verkefnastjóri umhverfismála
hjá Fjarðabyggð þegar hún er beðin
um að nefna dæmi um jákvætt frumkvæði íbúa í bæjarfélaginu.

Hittast í gamla leikskólanum

Hugmyndin að því að koma af stað
Pokastöð Norðfjarðar kviknaði hjá Áslaugu Lárusdóttur og Auði Þorgeirsdóttur í október í fyrra og byrjað var
á verkefninu í nóvember. Pokarnir eru
saumaðir úr gömlum bolum, peysum, öðrum fatnaði og vefnaðarvöru.
Það hafa til dæmis verði saumaðir
þó nokkrir pokar úr gömlum Neistaflugsbolum og hafa pokarnir verið
eftirsóttir. Í raun eru sambærilegar
stöðvar í gangi á nokkrum stöðum í
landinu en í grunninn er þetta vett-

vangur fyrir hópa áhugafólks um umhverfisvænan lífstíl til að koma saman
og saumar margnota burðarpoka í
sjálfboðnu starfi. Þeim er síðan dreift
í matvöruverslanir á Norðfirði þar
sem viðskiptavinir geta fengið poka
að láni – þó oft séu þeir svo flottir að
það gleymist nú alveg – og því er hugmyndin ekki sú að græða á fyrirtækinu heldur stemma stigu við óþarflega
mikilli notkun einnota plastpoka.
Þessi þróun er að verða víða á landinu
og hefur verulega dregið úr sölu plastpoka á Íslandi undanfarna mánuði,
að sögn Björns Jóhannssonar, fram-

kvæmdastjóra Umhverfissjóðs verslunarinnar – Pokasjóðs. Hann segir að
dregið hafi úr sölunni jafnt og þétt síðustu ár en nýverið hafi samdrátturinn
verið hraðari. Þó vissulega sé ólíklegt
að kenna megi dreifingu Pokastöðva
á fjölnotapokum um hinn almenna
samdrátt þá er ljóst að meðvitund almennings um að taka með sér endurnýtanlegan poka er að aukast. Þó að
útreikningar Pokasjóðs bendi til þess
að á Íslandi hafi nærri milljón fjölnota
poka selst á síðastliðnu ári þá sé samdrátturinn hér ekki til jafns við þróunina í nágrannalöndunum.

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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Ný sjónarhorn á hversdaginn
Þ

að er nauðsynlegt fyrir öll samfélög að sjá sig með annarra
augum endrum og eins, því þá
geta opnast leiðir til brjóta upp vanahugsunina. Eins og þá að hjá manni
sjálfum gerist aldrei neitt merkilegt,“
segir Karna Sigurðardóttir kvikmyndagerðarkona og nýráðin forstöðukona
Menningarstofu Fjarðabyggðar. Um
næstu helgi frumsýnir hún 690 Vopnafjörður á heimildarmyndahátíðinni
Skjaldborg á Patreksfirði 4. júní. Það
segir hún stórt skref.

Vopnafjörður er minn

„Ég fylgdist með daglegu lífi á Vopnafirði í rúm fjögur ár, en Vopnfirðingar
fylgdust ekki síður með mér þroskast og þróast í þessari vinnu. Þetta
var mjög sérstök reynsla. Mér finnst
Vopnafjörður vera minn þó ég eigi þar
ekki heimili, og ég tengist þar mörgum vinaböndum. Þetta hófst sem lítið
kvikmyndaverkefni þar sem við og
sveitafélagið Vopnafjörður vorum sammála um að ég fengi að halda gestsauganu. Það var eina krafan sem þau gerðu
þegar við hófum gerð myndarinnar, að
við héldum okkar persónulegu sýn á
verkefnið. Ég er mjög þakklát fyrir að
hafa fengið það frelsi, en það er ekki
alltaf auðvelt að halda hlutleysi þegar
tengsl við fólkið og staðinn þéttast,“
segir Karna.

„

í umhverfinu sínu. Ég met það þannig
að Vopnafjörður sé sterkari en sjálfsmynd samfélagins. Það var hvimleitt
að ég komst ekki á neitt íbúaþinganna
sem var haldið í firðinum á síðastliðnu
ári því ég hefði verið mjög til í að taka
umræðuna um framtíð Vopnafjarðar“

Ég met
það þannig
að Vopnafjörður
sjálfur sé sterkari en sjálfsmynd
samfélagins.

Listin hefur hlutverk
í öllum samfélögum

Hún segir að sér þyki mjög vænt
um Vopnafjörð eftir þessa reynslu og
langi mikið til að önnur verkefni sem
hún vinnur að á staðnum gangi upp.
„Framtíð samfélagsins skiptir mig svo
ótrúlega miklu máli og því verð ég að
þora að nálgast hann eins og heimamanneskja sem vill í einlægni takast
á við stóru spurningarnar. Án þess
hefði myndin aldrei orðið sönn.“ Hún
segir heimildamyndina vera ljóðræna
mynd af sjónarhorni þeirra sem koma
fram í henni af einlægni og kjarki. „Ef
hana hefði skort einlægni þeirra og
kjark; þá hefði hún aldrei endurspeglað þá einlægni og kjark sem ég vil sýna
með myndinni. Lítið samfélag við ysta
haf veltir fyrir sér afkomu sinni og
örlögum—án þess að það sé eitthvert
stórkostlegt drama—og afhjúpar þau
bönd og tilfinningar sem tengir fólk
við staðinn sinn.“

BEINT FLUG FRÁ EGILSSTÖÐUM

Ungir sem aldnir mættu spenntir á forsýningu, en Guðný Alma var ein af aðalstjörnum
myndarinnar.

Forsýning á Vopnafirði

„Það var mikilvægur lokapunktur í
ferlinu að horfa á myndina með Vopnfirðingum. Ég sá hana í allt öðru ljósi
en inni í dimmu klippiherberginu.
Það verða svo sérstök tengsl milli fólks
sem upplifir sýningu saman, bæði
í leikhúsi og kvikmyndahúsi. Ég er
mjög þakklát að hún fór ekki beint í
sjónvarpið svo hver gæti horft á hana í
sínu horni. Vopnfirðingar voru tilbún-

6. - 9. október 2017
4 dagar og 3 nætur

EKKI
MISSA AF
ÞESSU!

ir til að ræða við mig sína upplifun af
myndinni og það er mér ómetanlegt,“
segir Karna. Hún segist ætla taka smá
tíma til að melta það sem kom fram
og meta stöðuna eftir frumsýninguna.
„Kannski á ég eftir að stelast inn í
klippiherbergið í sumar og kannski
ekki. Það eru örfá atriði sem ég hef
verið að melta lengi og verð að hafa
í sátt við eilífðina, áður en ég sleppi
myndinni út í lífið. Það er mér mikilvægt að vera sátt við heildarmyndina
eftir þetta langa ferli.“
Karna segir að Vopnfirðingar hafi
tekið myndinni vel og margir hafi upplifað hana raunsanna. En það hljóti að
vera skrýtið að sjá kvikmynd um samfélagið sitt, og meta hana í samhengi
við eigin mynd af samfélaginu. „Mér
finnst samfélagið treysta mér eins og
ég treysti þeim, þó það séu ekki allir sammála mér. Ég vona að Vopnfirðingar—við Vopnfirðingar—getum
rætt sjónarhorn myndarinnar áfram
í framtíðinni. Mér finnst eðlilegt að
menn þurfi að melta það aðeins hvaða
tilfinningar fylgja því að upplifa hana.
Það verður verulega áhugavert að sjá
hvernig viðtökur myndin fær á Skjaldborg, og hvernig ég upplifi að horfa á
hana í öðrum hópi.“

Ímynd og sjálfsmynd

RÓM - ÍTALÍU
Fyrirtæki, hópar, starfsmannafélög, hjón, pör og einstaklingar!
BEINT FLUG FRÁ EGILSSTÖÐUM TIL RÓMAR 6. - 9. október 2017
Trans- Atlantic býður nú upp á einstaklega heillandi og áhugaverða ferð til Rómar á Ítalíu, höfuðborg
fyrrum Rómarveldis. Stutt frá er Vatikanið með sjálfan Páfann við stjórnvölinn. Þá er hægt að sjá
og upplifa forna tíma hins rómverska heimsveldis hvort sem um er að ræða virkisveggi, rústir halla
eða forn torg og hringleikahús. Fagrar byggingar frá fyrri tímum er víða að finna í borginni, en
menning og listhneigð Ítala er víðfræg, enda er borgin ein listasmíð. Þá er matargerð Rómverja
rómuð víða um heim, ekki eru vínin síðri. Róm er heimsborg sem hefur mikið að bjóða
ferðamanninum, veitingahús, verslanir, kaffihús, söfn, galleri, í raun flest það sem hugurinn girnist.
Njóttu lystisemda Ítalíu í hópi góðra vina á haustdögum í þessari stórkostlegu borg!

Verð á mann frá 116.800 kr.
í tveggja manna herbergi. Innifalið: Flug,
og íslensk fararstjórn.

Nánari upplýsingar í síma 588 8900
eða í tölvupósti: egill@transatlantic.is

A

SÆTUM FARIÐ AÐ FÆKK

Karna segir öll lítil samfélög velta
ímynd sinni mikið fyrir sér. „Okkur
finnst við eiga að geta stjórnað ímynd
annarra af okkur ef við viljum það. Við
erum vön að berjast við það á samfélagsmiðlunum. Þess vegna höldum við
ákveðinni mynd á lofti gagnvart þeim
sem eru utanaðkomandi en höldum
kannski áhyggjum okkar og tilfinningum til hlés. Í myndinni upplifi ég
að við stígum inn fyrir þennan hring
og viðmælendurnar segi hug sinn í
raun og veru af einlægni.“
Karna segir jafnframt að það sé
mjög mismunandi hvernig við heyrum það sem fólk segir. „Ég get alveg
skilið að menn gætu séð myndina sem
neikvæða, en þá er horft fram hjá allri
fegurðinni sem hún leggur sig fram
við að miðla. Fegurðinni í fólkinu,
þokunni, hversdagsleikanum og tóminu sem lítill staður býður uppá. Og
allri bjartsýninni og ástinni sem unga
fólkið ber í raun til staðarins.“ Karna
segir að fegurðarskyn sitt skíni í gegn
og þeirri nálgun fylgi kannski ekki
allir. „Fyrir mér er fegurð ekki falin í
myndum af sólskinsdögum og sigurmörkum en ég vona að mér hafi tekist
að miðla þeirri hversdagslegu fegurð
sem ég upplifi á Vopnafirði. Það er ekki
öll fegurð keppnis-fegurð, því ef maður er alltaf í keppni og samanburði þá
er svo auðvelt að lemja sig niður. Ég
upplifði það líka oft að Vopnfirðingar
berja sjálfa sig og samfélagið niður
með samanburði og ótta við að standa
uppúr. Þannig að sjálfsmyndin, þrátt
fyrir að það sé svo ótrúlega margt
gott við Vopnafjörð, heldur ekki alveg
utan um hvað fólkið þar er í raun sátt

„Lítil samfélög eru opin á einn hátt en
lokuð á annan, og maður verður að
reyna átta sig á því hvort maður má
vera einlægur þegar maður er að reyna
komast inn í það, eða hvort maður
verður að leika eitthvað ákveðið hlutverk. Þessi dans finnst mér mjög áhugaverður, enda laðast ég alltaf að litlum
samfélögum. Ég elska Vopnafjörð því
að ég hef kynnst einlægni hans, með því
að mæta honum með einlægni minni.
Þess vegna hef ég ekki áhyggjur af því
hvort myndin er skemmtileg eða ekki.
Listinni er ætlað að varpa nýju ljósi á
hluti, það er hlutverk hennar, og heimildamyndagerð er listform fyrir mér,“
bætir Karna við þó hún viðurkenni
fúslega að kvikmyndagerð sé óttalegt
plat ef maður nálgast hana þannig.
„Það hefði ekki verið neitt vandamál
að klippa saman brosandi fólk í góðu
veðri, rétt eins og bankaauglýsingarnar. En hvernig líður fólki eftir svoleiðis mynd? Kemur það út og segir: þetta
var góð mynd því hún sýndi samfélag
í „góðu ljósi“—eða segjum við ekki
frekar að eitthvað sé gott því að við upplifum að það sé satt og trútt?“

Kynslóðamunur í upplifuninni

„Ég upplifi að mín kynslóð Vopnfirðinga átti sig á bjartsýni myndarinnar, þó hún myndi seint kallast
auglýsingamynd fyrir sveitafélag. Ég
held að lítil samfélög græði ekkert á
því að segjast vera eitthvað annað en
þau eru. Fólk áttar sig hvort eð er á
gabbinu þegar það er komið á staðinn,
og þá er nær að halda virðingu fólks
en reyna að plata það til sín.“ Karna
segist jafnframt vona að myndin geti
glætt samræðu samfélagsins um hvert
það vill stefna. Myndin feli þó ekki í
sér tillögur eða lista yfir kosti og galla
samfélagsins. „Hún er fyrst og fremst
og eiginlega bara eingöngu verk sem
fangar fegurðina í hversdeginum á
þessum stað og í þessu samfélagi sem
hefur verið að ganga í gegnum erfiða
tíma—sem voru reyndar mun erfiðari
á þeim árum sem myndin var tekin en
þeir eru í dag. Það væri áhugavert að
gera aftur verk um Vopnafjörð eftir
fimm eða tíu ár og sjá hvernig samfélagið hefur þróast.“

Reynslan nýtist
á nýjum vettvangi

Í vikunni var opinberað að Karna
mun veita nýju menningar- og samfélagsfyrirbæri forstöðu þegar Menningarstofa Fjarðabyggðar verður sett á
laggirnar nú í sumar. Telur hún reynsluna af gerð myndarinnar og þeim verkefnum sem hún hefur stýrt hingað til
gagnast á nýjum vettvangi? „Alveg tvímælalaust! Ég hlakka til að takast á við
þetta verkefni og nýta hugmyndafræði
mína um menningaruppbyggingu á
landsbyggðinni í stærra samhengi.
Vopnafjörður hefur skólað mig helling
og mín markmið mótast af kokteil af
listrænum metnaði og virðingu fyrir
samfélaginu eins og það er. Ég þarf að
hlusta og nema samfélagið og átta mig
á því hvar er hægt að tengja saman,
skjóta að nýjum vinklum og hvar má
brjóta upp. Ástæðan fyrir að við viljum fá listamenn til lengri eða styttri
dvala á Austurlandi er að þeir varpa
oft nýju ljósi á samfélagið, því þeir
sjá það frá öðru sjónarhorni og formgera það. Það færi allt í rugl ef heimamennirnir leyfðu sér ekki að hvíla í
örygginu og vissunni dags daglega, en
steypan harnar ef við hrærum ekki í
henni reglulega.“

á umferð um Tjarnarbraut á
en reynt verður eftir fremsta megni
sem Tjarnarbraut verður lokuð.
ávallt verði fært fyrir gangandi
Tjarnarbraut.

á þeim óþægindum sem
á framkvæmdatímanum.

kjör.

FR
Hv

* Flyt
sem

Komdu í sýningarsali okkar og fáðu
Bifreiðaverkstæði Launafls
Austurvegi 20, Reyðarfirði
414-9420 / bill@launafl.is
Opnunartímar
mán.-fim: 8:00-17:00
fös: 8:00-16:00

og ráðgjöf innanhússarkitekta við val á B

Ármúli 17a . Reykjavík . sími: 588 9933 . fax: 588 9940 | Miðás 9 . Egilsstaðir . sími: 470 1600

Seyðisfjarðarkaupstaður

HUGVIT Í VERKI
VHE firmamerki
Þessi útgáfa er ætluð til merkinga, skiltagerðar o.fl.
Litir: Pantone 432 (100%) og Pantone 151 (100%)

FJARÐABYGGÐ
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Ástand landsins
„

Í

gegnum aldirnar hefur gróður- og
jarðvegseyðing verið helsta umhverfisvandamál Íslands. Að mínu
mati er hún ennþá okkar stærsti umhverfisvandi. Flestir Íslendingar kannast við vitnisburð Ara fróða um að
landið hafi verið viði vaxið milli fjalls
og fjöru. Rannsóknir hníga að því að
skógar hafi við landnám þakið um það
bil þriðjung til fjórðung landsins og um
tveir þriðju hlutar landsins grónir. Viðarhögg og peningsbeit í landi eldgosa
og viðkvæms jarðvegs olli þessari landhnignun. Í dag þekja skógar einungis 1% landsins og tæpur helmingur
landsins er lítt gróinn, ógróinn eða
mosavaxinn. Þá eru þau gróðurlendi,
sem ekki hafa hrunið algjörlega, mjög
þróttlítil. Stærstur hluti gróins lands
á Íslandi er rýrt mólendi, sem hefur
ákaflega litla framleiðni og beitargildi.
Graslendi og ríkt mólendi nær ekki
10% þekju. Á láglendi á Íslandi eru
heilir 5.000 ferkílómetrar af auðnum.
Margir Íslendingar telja ástand
gróðurlendis Íslands eðlilegt og náttúrulegt. Sú algenga fullyrðing að Ísland sé ósnortið er mjög röng. Það
er varla blettur á landinu sem telja
má ósnortinn af manninum, að jöklum og háfjöllum frátöldum. Ástand
landsins; gróðurlaust og örfoka land,
láglendisauðnir og mikil útbreiðsla
ófrjórra lyngmóa er skapað af manninum. Gróðureyðingin olli forfeðrum okkar ómældum hörmungum.
Skógarnir mynduðu verndarhjúp
kringum eldfjöllin og sandfok af
hálendinu. Að skógunum eyddum
hófu náttúruöflin fyrir alvöru að mola
landið niður, þannig að heilar sveitir
lögðust í eyði.

Eitt mikilvægasta
verkefni Íslendinga
í dag er að endurheimta landgæðin.

Ég lít á það sem skyldu okkar
gagnvart komandi kynslóðum (og
kannski líka liðnum kynslóðum) að
endurheimta landgæðin. En með
endurheimt ætti að varast þá hugsun
að endurheimta sömu gróðursamfélög
og hér voru kringum landnám. Það
er vafasamt þar sem að við landnám
var landið hvergi nærri fullnumið af
plöntum. Með tíð og tíma hefðu til
dæmis aðrar trjátegundir en birki og
reyniviður numið hér land. Þó er full
ástæða til að greiða götuna fyrir út-

breiðslu þessara innlendu tegunda og
birkið er fyrirtaks landgræðsluplanta.
Eitt mikilvægasta verkefni Íslendinga í dag er að endurheimta
landgæði. Ekki gera sér allir grein fyrir
því hversu miklar afleiðingar gróðurog skógleysið hefur. Á sólskinsdögum
á sumrin hitnar gróðurlaust hálendið
og dregur ískalda hafgoluna yfir
landið. Með því að græða upp auðnir hálendisins væri hægt að gera því
sem næst út um hafgoluna. Skógleysið veldur því að eyjan okkar er með

Kerrurnar frá Humbaur hafa
margsannað sig á Íslandi!

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

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

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

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

eindæmum vindasöm og skógarskjól
getur gjörbylt ræktunaraðstæðum.
Minna vindálag og hærra hitastig í
skjóli trjáa bætir ræktunaraðstæður
fyrir plöntur, en skýlir einnig búfé og
húsum.
Loftslagsbreytingar eru ein stærsta
ógn mannkynsins á 21. öldinni og
landgræðsla og skógrækt eru mikilvægar leiðir til kolefnisbindingar.
72% allrar íslenskrar kolefnislosunar
kemur frá landnýtingu og því mikil
sóknarfæri í kolefnisbindingu í jarð-

Egill Gautason,
EngihlíðVopnafirði

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

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

Ýmsar gerðir og möguleikar

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

vegi. Loftslagsbreytingar geta haft
gríðarleg áhrif á íslenskan landbúnað. Með hlýnandi loftslagi eru líkur
á að framleiðni minnki í landbúnaði
á hlýrri svæðum en aukist á kaldari
svæðum eins og okkar. Því gæti landbúnaður á Íslandi orðið öflugri og
mikilvægari atvinnugrein á komandi
áratugum. Íslenskur jarðvegur er afar
frjósamur og úrkoma er hér næg. Það
sem skortir er einkum hærra hitastig. Það er þó alls ekki hægt að gera
ráð fyrir áframhaldandi hlýnun og
fræðimenn hafa bent á möguleikann
á kólnun. Jafnvel þó loftslag jarðarinnar hlýni gæti kólnað staðbundið á
Íslandi. Til dæmis ef breytingar yrðu á
hafstraumum. Ef að kólnar hér á landi
á næstu árum eða áratugum mun það
áreiðanlega þýða aukna landeyðingu
og gera uppgræðslustarf mun erfiðara.
Þörf er á stórátaki í landgræðslu og
skógrækt. Það er skylda okkar gagnvart sjálfum okkur, forfeðrum og afkomendum og heimsbyggðinni allri.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

*
*

*

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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Havarí’is-sumarið:

Margt býr í hlöðunni

L

istakonan Sara Riel opnar næstu
helgi sýningu sína, Marveru í
lista og viðburðarýminu Havarí
í Berufirði. Það má segja það sé nokkur fengur að svona „opnun á sumrinu“
– en Sara er mikilvirk og áhugaverð
myndlistarkona sem hefur unnið fjölda
verka í opinberu rými auk þess að hafa
haldið fjölda einkasýninga víða um
heim. Þar af eru tvær einkasýningar
í ár fyrir utan Marveru, nokkur stór
veggverk og viðamikil einkasýning
þarnæsta haust í einu af virtustu listrýmum Reykjavíkurborgar, Kling og
Bang gallerý í Marshallhúsinu. Yrkisefni Söru í þessari sýningu er hin nánu
tengsl sem hún upplifir við hafið, kraft
þess og leyndardóma, en nýlega flutti
hún ásamt manni sínum og dóttur í
hús sem stendur í mikilli nálægð við
stormasamt Atlantshafið á Vatnsleysuströndinni. „Þetta er ný reynsla fyrir
mig og og mikill innblástur að fást við
pælingar um þetta djúp sem maður er
í nábýli við; við þekkjum ekki myrkustu hluta þess og það er óra-stórt og
ókannað; við höfum í raun ekki mannlega reynslu af því – bara myndir, eins
og af geimnum – og þetta er ótrúlega
spennandi að vinna með í ímynduðum
minningum þar sem draumur og mar-

„

Mestur hluti
hafsins er
eins og geimurinn,
handan mannlegrar reynslu

vera verða einhvernveginn eitt í svona
tilfinningaveruleika. Kannski eru þetta
tilfinningar að leika sér, eins og verur
sem ég get ímyndað mér að búi í djúpinu,“ segir Sara. Opnunin er öllum
opin. Hún samanstendur annars vegar
af „venjulegum myndum“ og hinsvegar
stóru en þó ekki veggföstu „veggverki“
sem mun prýða Diskóhlöðuna í sumar.
„Það er heldur betur heiður að fá
svona kanónu í diskóhlöðuna góðu og
við vonumst bara til að sjá sem flesta til
að marka upphaf listahátíðarinnar Sumar
í Havarí,“ segir Svavar Pétur Karlsstaðabóndi en Sara sjálf verður að sjálfsögðu
viðstödd en ofurfjöllan St.Steph eða
President Bongo mun leiða Hlöðugesti
inn í diskónótt fyllta eintómri snilld.
„Ekki vera bara heima,“ biður bóndinn
og ekki nema sjálfsagt að taka undir
þvísa bón til heimasetumanna.

Sara Riel að störfum. „Þetta verður eitthvað“ Mynd Saga Sig fyrir Blæti.

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Af listarlífinu
Vel heppnaður farsi LF – og
stuttverkasýning á Norðfirði

E

nn er líf í leikfélögunum og í vetur voru nokkrar sýningar settar upp á vegum þeirra. Á Seyðisfirði og Norðfirði voru settar upp sýningar í haust en
Leikfélag Fljótsdalshéraðs sýndi nú á vordögum leikritið Maður í Mislitum
sokkum eftir Arnmund Backman. Þetta var skemmtileg sýning og sýnd í „Litla
leikhúsinu” á Iðavöllum – sem er vinaleg staðsetning og gott að vita af lífi í gömlum og fallegum félagsheimilum á svæðinu. Í stykkinu fylgjum við eftir ekkjunni
Steindóru sem er á áttræðisaldri og býr í blokk fyrir aldraða. Leikararnir stóðu
sig vel í að skila líflegum farsa um atburðarrásina sem fylgir því að eldri maður
sem hún hefur aldrei séð fyrr sest minnislaus inn í bíl Steindóru. Hún tekur hann
með heim og úr því verður hin skemmtilegasta senna. Almar Blær Sigurjónsson
leikstýrði hópnum að þessu sinni og stendur sig prýðilega í því hlutverki, sem og
reynslumiklir leikarar sem gæða litríkar persónur hverja og eina sjálfstæðu lífi.

Frumsamið á Norðfirði

Þetta er Hannes. Honum hefur
alltaf gengið vel í lífinu. Hann
hefur óskeikula eðlisávísun sem
beinir honum í átt að peningum.

Hannes Hannesson er skynsamur og spilar í Happdrætti DAS

Meira en milljarður í vinningum ár hvert

Það eru
1000 milljónir!

Nýtt happdrættisár hefst í maí
Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57

Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Miðaverð 1.500 kr. á mánuði fyrir
einfaldan miða og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða

S

tuttverkasýningin Gleym-mér-ei, á vegum Leikfélags Norðfjarðar, var
haldin í annað sinn 24. maí síðastliðinn. Sýningin var spunasýning ásamt
nokkrum frumsömdum stuttverkum. Hugsunin á bak við sýningarnar
eru að leyfa fólki að fylgjast með því hvað félagar Leikfélagsins hafa verið að
fást við í vetur og segir Þórfríður Soffía formaður að spuninn feli í sér tækifæri
til að nýir einstaklingar stígi á svið án þess að skuldbinda sig í margra vikna æfingaferli. „Sýningarnar hafa fengið góðar undirtektir enda er þetta ætlað til að
vera létt og skemmtileg kvöldstund með opnum bar og 18. ára aldurstakmarki
sem gefur okkur skotleyfi á aðeins meiri fullorðinsbrandara,“ segir Þórfríður og
gerir fastlega ráð fyrir því að endurtaka leikinn næsta vetur.

Listainnrás í Neskaupsstað

Í

sumar bjóða Norðfirðingar samfélagsmiðuðum listamönnum, hönnuðum og hugsuðum heim í kostaðar vinnustofur undir heitinu Art Attack
Neskaupstaður. Markmiðið er efla sýnileika götulistar eða umhverfislistar
og viðburða með tilstilli „innrásar“ skapandi fólks. Vonir standa til að verk
þeirra geri bæjarlífið litríkara og komi Neskaupstað enn frekar á kortið sem
áhugaverðum og skapandi stað fyrir íbúana sjálfa ekki síður en gesti.
Listamennirnir munu dvelja í fjórar vikur og vinna inní samfélagið—með samfélaginu— en fyrir utan listsköpunina halda þeir fyrirlestra, vinnustofur og uppákomur
sem veita samfélaginu vonandi innblástur. SÚN styrkir verkefnið myndarlega og hefur
hópurinn sem stendur að verkefninu fengið Körnu Sigurðardóttur, nýráðna forstöðukonu hinnar nýju Menningarstofu Fjarðabyggðar, til listrænnar forystu innrásarinnar.
Listasmiðja Norðfjarðar í Þórsmörk verður heimili listainnrásarinnar, en
þar munu þrír listamenn dvelja hverju sinni í allt sumar. Listamenn sem valdir
eru í verkefnið fá styrk að upphæð 250.000kr. fyrir ferðum og uppihaldi og
þátttakendum stendur til boða að sækja um framkvæmdastyrk fyrir stærri
listaverk að upphæð 75.000kr. Erlendir sem innlendir götu- umhverfis- og
samfélagslega þenkjandi hugsuðir eru hvattir til að sækja um.
Tímabilin sem hægt er að sækja um eru: 1.-31. júlí, 15. júlí - 15. ágúst, 1.-30.
ágúst, 15. ágúst - 15. september, 1.-30. september og 15. september - 15. október
Umsóknarfrestur er fram að miðnætti 5. júní 2017. Umsóknir sendast í tölvupósti með stuttum texta um hugmynd að verki eða verkefni. Einnig hjálpar að
senda myndir af fyrri verkum. Gott er að taka fram hverskonar vinnurými myndi
henta fyrir verkefnið og mikilvægt er að fram komi hvaða tímabil sótt er um.
Í lok september verður svo uppskeruhátíð þar sem afrakstur innrásarinnar
verður opinberaður og samfélaginu boðið að taka virkan þátt í umræðunni
um framtíð skapandi samfélags í Neskaupstað. Umsóknir sendist á netfangið
artattack740@gmail.com fyrir 6. júní.

Við óskum sjómönnum
innilega til hamingju
með daginn

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
Wise er leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.
Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is
Bjóðum einnig

kr.

24.900

pr. mán.
án vsk.

í áskrift.

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

Evonia
Evonia eykur hárvöxt með því að
veita hárrótinni næringu og styrk.
Evonia er hlaðin bætiefnum sem
næra hárið og gera það gróskumeira.

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

1. júní 2017
9. tölublað, 6. árgangur

Undir og
yfir og allt
um kring
Í arfi keltneskrar kristni finnum við
hugmyndina um „þunna staði“ - staði
þar sem skilrúmið á milli himins og
jarðar er eins og gegnsætt slör. Heilaga
staði þar sem við upplifum að við
snertum eilífðina, að við séum í návist
einhvers sem er stærra en við. Staðir
sem eru einskonar dyr eða gluggar inn í
guðsríkið svo við finnum það í huga og
hjarta að eitthvað undur snertir okkur.
Margir kannast við slíkar upplifanir þegar þau heimsækja gamla helga
klaustur
staði,
eða stórar miðalda dómkirkjur;
aðrir kannast við
að upplifa hið
heilaga úti í náttúrunni, í fjörunni,
í skóginum eða
uppá á fjöllum.
Þegar það rennur upp fyrir okkur hve
lítil við erum, að við séum eitt með
þessu öllu; þegar friðurinn og lotningin kemur yfir okkur.
Það sem mér líkar við hugmyndina
um „þunnu staðina” er að keltarnir
gerðu ráð fyrir að guðsríkið væri í raun
nú þegar undir og yfir og allt um kring.
Þeir gerðu ráð fyrir að hversdagurinn
væri gegnsósa í heilagri nærveru, en
að við næðum ekki alltaf að tengjast
henni. Það er eitthvað við gamla staði
og fallega náttúru sem hjálpar okkur að
komast í þessi tengsl, en við getum líka
lært að gera hversdaginn „þynnri“.
Á tímum þegar við erum sífellt að
færast lengra og lengra frá náttúrunni,
er ótrúlega dýrmætt að gefa sér tíma til
að hvíla í lotningu og styrkja tengslin
við sköpunarverkið sem við erum hluti
af. Ég er viss að það hjálpar okkur í að
halda umhverfis- og samfélagsvitund
okkar vakandi; baráttunni fyrir því að
gæta að sköpunarverkinu í heild sinni.
Hér er áskorun um að þynna daginn
og færa í hann birtu. Þegar þú ferð út í
fyrramálið, gefðu þér 10 sekúndur ÁÐUR
en þú sest inn í bílinn. Lokaðu augunum,
slepptu spennunni í öxlunum, og leyfðu
þér að upplifa það sem er í kringum þig.
Ekki bölva rigningunni eða vindinum,
leyfðu þér bara að upplifa að þessi sami
vindur sem hreyfir þig skapar þytinn í
trjánum, að sólin sem skín á þig skín líka
á jörðina og gefur lífið, að rigningin sem
lendir á andlitinu nærir grasið og blómin. Gefðu þér 10 sekúndur til að upplifa
heilaga nærveru, segðu svo takk og taktu
á móti deginum eins og hann kemur.
Sindri Geir Óskarsson
Guðfræðingur

Bætiefni ársins í Finnlandi 2012.

www.birkiaska.is
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GámAR á 5 DöGUm
Um 1000 AEG tæki í eldhús og þvottahús Íslendinga.

Tilboð á AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum - á völdum módelum.
AEG ryksugur með 20% afslætti, úrval AEG kæliskápa og frystiskápa, ofnar, helluborð
með 30% afslætti, viftur og háfar (Airforce, 50% af völdum módelum).
AEG smáraftæki með 20% afslætti. Verið velkomin í miðstöð AEG á Íslandi.

DAGAR - AðEins þEssA VikU
Frábærar

pizzur

Sölumenn okkar eru í samningsstuði - þið komið og ræðið við sölufólk okkar, sem er í góðu skapi eins og
alltaf og sérstaklega fúst til að láta þig njóta besta verðs og greiðsluskilmála, jafnvel vaxtalaust.
Þú færð nútíma AEG tæki og hagnast á samningsstuðinu.
miðvangi 13 ·
egilsstöðum · sími 471 2038
egilsbraut 6 ·
neskaupsstað · sími 477 1900

