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ÍSLENSKA KÍSILSTEINEFNIÐ FRÁ GEOSILICA
INNIHELDUR HREINAN JARÐHITAKÍSIL
• Styrkir bandvefinn*
• Stuðlar að þéttleika í beinum*
• Styrkir hár og neglur*
• Stuðlar að betri myndun kollagens
fyrir sléttari og fallegri húð*
HAFDÍS PRISCILLA
MAGNÚSDÓTTIR
„Ég finn mikinn mun á mér eftir
að ég byrjaði að taka kísilinn
frá geoSilica inn reglulega.
Ég ákvað að prófa að taka út
kísilinn í tvær vikur til að finna mun og hann
finn ég. Beinverkir og vefjagigtaverkir sem ég
var í raun alveg hætt að finna eru komnir aftur en í minna mæli og eina sem er
breytt er að kísillinn er dottinn út. Einnig fann ég mikinn mun á nöglum
en þær eru mun sterkari en þær voru alltaf að brotna hjá mér.
Ég get alveg sagt að þið eruð komin með framtíðarkúnna hvað mig varðar.“
geoSilica kísilvatnið fæst í öllum helstu apótekum,
heilsuvöruverslunum, Hagkaupum, Nettó,
Fjarðarkaupum og vefverslun geoSilica.

Nánari upplýsingar má finna á www.geosilica.is
*Rannsóknir hafa sýnt fram á þessi áhrif, kísilvatnið er fæðubótarefni og kemur ekki í staðinn fyrir lyf.

ÞJÓÐHÁTÍÐ!
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eilbrigt samfélag hugar að velferð borgaranna með ýmsum
hætti. Velferðin er aftur á móti
háð ytri skilgreiningum á hverjum tíma og
hátíðahöld okkar markast af því. Margir
munu gera sér dagamun um helgina í tilefni af Lýðveldisdeginum 17.júní og óskar
Austurland hamingju og velfarnaðar. Til

sveita munu þó bændur ganga að sumarönnum og til sjós halda menn ef veður
leyfir. Starfsfólk ferðaþjónustu, heilbrigðisstofnana og löggæslu sinnir sínu sem áður,
rétt eins aðra daga þar sem „almenningur“
á frí til að spóka sig. Heilbrigt samfélag
heldur dampi í bakgrunni dagamunarins.
Andlegri, félagslegri og efnahagslegri vel-

sæld er fagnað í ræðum og á trampólínum, til allrar hamingju. Listir, vísindi og
afþreying taka höndum saman. Njótum
þess sem sumarið ber í skauti sér; viðburðir, menning, félagsskapur. Freyja Eilíf, listamaður skreytir forsíðu blaðsins í tilefni
sýnenda
á Fædd
í
dagsins en hún er einn
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Egilsstaðir 1955.

Þorpið á Ásnum
Sýning í tilefni af 70 ára afmæli Egilsstaða

F

yrir tæpum 130 árum hóf Jón
Bergsson búskap á bænum Egilsstöðum á Völlum ásamt konu
sinni Margréti Pétursdóttur. Aðspurður
um það af hverju þessi staður varð fyrir
valinu umfram aðrar bújarðir á Héraði á
Jón að hafa svarað: „Hér verða vegamót“.
Jón átti eftir að reynast sannspár því tæpum 50 árum síðar var sjúkraskýli reist
á Egilsstöðum og á svipuðum tíma hóf
Osvald Nielsen að byggja sér og konu
sinni, Friðborgu Einarsdóttur, íbúðarhús.
Í kjölfarið tóku fleiri íbúðarhús að rísa og
þorp að myndast í kringum Gálgaás.
Strax um aldamótin 1900 var það
reifað í ræðu á Alþingi að með bættum
samgöngum hlyti kaupstaður að rísa á
Egilsstöðum í nágrenni Fljótsins. Næstu
áratugina á eftir var hugmyndin til umræðu bæði á heimaslóðum og á vettvangi

stjórnmálaanna Á útmánuðum 1946
náðist loks nær algjör samstaða á Alþingi
um málið og þann 16. maí 1947 voru
samþykkt lög um uppbyggingu þéttbýlis á Egilsstöðum og Egilsstaðahreppur
var stofnaður. Í lok þess árs voru níu hús
risin á svæðinu sem nú myndar Selás,
Laufás, Lagarás og Tjarnarbraut og íbúar
hins unga sveitarfélags orðnir 69. Húsunum fjölgaði hratt og smátt og smátt varð
húsaþyrpingin á Ásnum að þorpi.
Í ár eru 70 ár frá þessum tímamótum
og jafnframt 30 ár síðan þorpið hlaut
kaupstaðarréttindi. Árið er því sannkallað afmælisár og í tilefni þess hafa Minjasafn Austurlands og Héraðsskjalasafn
Austfirðinga tekið höndum saman og
sett upp sýningu sem ber yfirskriftina
Þorpið á Ásnum. Sýningin er sett upp í
Sláturhúsinu í samstarfi við Menningar-

Neskaupstaður - Bakkavegur 3
Frábær fjárfestingarkostur.

Verslunar og atvinnuhúsnæði á besta stað í bænum.
Til sölu verslunarhúsnæði á einni hæð samtals 629,8 fm byggt að hluta 2004.
Húsnæðið er súlulaust, steyptir útveggir, límtrés loftabitar. Í húsnæðinu var
rekin verslunin Nesbakki. Húsnæðið er vel búið með kælum og frystum og
öðru sem tilheyrir verslunarekstri. Góð aðkoma er að húsnæðinu og næg
bílastæði. Hentar vel undir ýmsan rekstur t.d gistihús/hótel.
Allar frekari upplýsingar um húsnæðið veitir:
Sturla Pétursson lögg. fast. s: 588-4477 og 899-9083 eða sturla@valholl.is

Síðumúla 27, S: 588-4477

Sturla
Pétursson
lögg. fast.sali

miðstöð Fljótsdalshéraðs og er ein af
þremur sumarsýningum Sláturhússins.
Á sýningunni eru meðal annars til
sýnis munir, ljósmyndir, skjöl, hljóð- og
myndefni úr fórum safnanna tveggja og
frá almenningi. sem allt tengist sögu Egilsstaða á einn eða annan hátt. Þó þorpið
sé enn tiltölulega ungt hefur mikið vatn
runnið eftir farvegi Fljótsins til sjávar
á þeim rúmlega 70 árum sem liðin eru
síðan fyrstu húsin tóku að rísa á Ásnum.
Húsum hefur fjölgað, þorpið teygt úr
sér og mann- og atvinnulíf þróast í takt
við breytta tíma. Elsa Guðný Björgvinsdóttir, safnstjóri Minjasafnsins og einn
skipuleggjanda sýningarinnar, segir sýningunni ekki ætlað að vera tæmandi saga
Egilsstaða.„Það er af nógu að taka og ljóst
að ekki er hægt að fjalla um alla þætti í
sögu staðarins en við höfum lagt áherslu
á að fjalla um upphafið, um frumkvöðlana, sýna hvernig byggðin hefur þróast
og taka dæmi um það fjölbreytta mannlíf
sem hefur blómstað á Ásnum um alla tíð.
Við drögum fram ýmsa muni og heimildir sem við vonumst til að veki upp
minningar hjá eldri kynslóðinni og um
leið skapist tækifæri fyrir þá sem yngri
eru til að fræðast um þá sem á undan
gengu um götur þorpsins“.
Sýningin er styrkt af Fljótsdalshéraði
og verður opin í allt sumar á opnunartíma Sláturhússins.

Jón Bergsson og Ósvald við
þriðja mann á Vegamótunum

Egilsstaðir í kringum 1970

Þrjár sýningar
opna á 17.júní

S

umarsýning
Menningarmiðstöðvar Fljótsdalshéraðs 2017
samanstendur af þrem ólíkum
sýningum á báðum hæðum hússins
og verður hún að vanda opnuð þann
17. júní og hefst kl. 15:30. Íbúar sveitafélagsins og aðrir gestir eru boðnir
hjartanlega velkomnir. Sýningin mun
standa yfir til 10. september og er opin
þriðjudaga til laugardaga frá 11:00 –
16:00.
Fjallað er um sýningarnar Fædd
í Sláturhúsinu og Þorpið á Ásnum
annarsstaðar í blaðinu en þriðja sýningin er textílinnsetning Guðnýjar
G. H. Marinósdóttur og ber nafnið
Amma.

Amma
Guðný Marinósdóttir er fædd á Seyðisfirði 1944, en flutti til Egilsstaða 1961.
Hún lauk handmenntakennaraprófi frá
Haandarbejdets Fremme í Kaupmannahöfn og síðar BA prófi frá Middlesex
University í samvinnu við Julia Caprara
School of Textile Arts í London.
Amma er textílinnsetning byggð á
lífshlaupi föðurömmu hennar, Guðnýjar
Einarsdóttur, sem var fædd í Reykjavík
1864 og lést á Seyðisfirði 1946.
Sýningin Amma er innsetning og samanstendur af nokkrum verkum;
Útlínur fjallsins Strandartinds, Seyðisfirði eru saumaðar yfir 4 renninga,

sem hanga hlið við hlið, hver um
sig 1 x 2.5 m. Í þá eru síðan saumuð
nöfn afkomenda Guðnýjar Einarsdóttur ömmu höfundar. Einnig er á
sýningunni refill 0.3 x 4 m með ljósmyndum úr lífi Guðnýjar. Kommóða
sem fylgdi henni allt frá unglingsárum
skipar einnig sess á sýningunni, ásamt
fleiri munum. Bók um ævi Guðnýjar
verður einnig til sölu á sýningunni.
Guðný bjó og starfaði við kennslu á Eiðum í 10 ár ásamt því að sinna listsköpun.
Hún hefur haldið nokkrar einkasýningar og tekið þátt í samsýningum
á Austurlandi og Akureyri þar sem hún
hefur búið síðastliðin 20 ár.
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volvo v90 cross country AWD
sýning á akureyri 14.-16. júní
Keyrðu burt frá erli dagsins.
Láttu íslenska náttúru endurnæra þig, fylla þig orku.
Á Volvo V90 Cross Country AWD kemstu þangað sem þig langar.
Þú færð tímamóta Volvo öryggi, afl og snjalltækni
í Volvo V90 Cross Country AWD.
Endurnærðu þig, stingdu af á vit ævintýranna.
VERÐ FRÁ 8.190.000 KR.
SKOÐAÐU VOLVOCARS.IS
INNOVATION MADE BY SWEDEN

Menning Svíþjóðar og samfélagsleg vitund hefur mótað gjörðir okkar frá stofnun Volvo árið 1927. Frá upphafi hefur megináhersla verið lögð á fólk sem hefur leitt af sér einstakar öryggisuppfinningar
og áhrifaríkar umhverfisáherslur. Uppfinningar okkar hafa sett Volvo bíla fremsta í öryggi og leitt til lágmarksáhrifa á umhverfið. Við höfum nú sett okkur enn eitt krefjandi markmiðið. Frá árinu 2020
muni enginn slasast alvarlega eða láta lífið í nýjum Volvo. Vertu í fararbroddi og veldu öryggi í fremstu röð og bíl þar sem allt hefur verið gert til að lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið.

Brimborg

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 • Sími 515 7050

Volvo_90CC_Sýning á Akureyri_5x39_20170612_END.indd 1

volvocars.is

12/06/2017 17:06
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Heilsa: Námskeið og sálrænn stuðningur á netinu

leiðari

Sorglegar hátíðir?

Þ

ær eru ágætar systurnar Melankólía og Nostalgía, og sér í lagi á
sumrin þegar miðnætursólarbirtan slær á þær bjarma. Þá er ekki
skuggsýnt í augnkrókum þeirra. Og það er oftsinnis töfrandi að
stíga úr takti venjubundinna daga; Sjómannadagshelgin kemur í kjölfar Hvítasunnuhelgar, og nú ber 17.júní upp á þá næstu. Sumarsins hátíð með einhverjum hætti út í gegn – ef við höfum ráðrúm til. Það er
hluti af fegurðinni við að árin safnast að manni,
að minningar tengdar þessum dögum verða fleiri
og með nýjum upplifunum, t.a.m. þar sem ég sem
foreldri reyni að miðla galdri „hátíðarinnar“ til afkomenda, verður sjóðurinn stærri. Og gaman að
tína til úr honum stundum með góðu fólki. Það
eru viðburðir sem standa útúr sem marka framrás tímans í minninu. Rétt eins og það getur vakið
unað manns að rifja upp sumarnætur milli tektar og tvítugs, í faðmi fjalla fagurra fjarða (afsakið
ofstuðlunina hér ágætu lesendur, svona eru effin
bara;) þó man ég alltaf óttann og hryllinginn sem skreið niður bakið á
mér þegar ég mætti fyrst lögreglumönnum með vélbyssur. Það var líka
að sumri til – en í öðru landi. Og ég var öllu yngri. Við erum mis vel gerð
þegar kemur að því að greina á milli þess hvort að byssur eru í „réttum“
höndum eða „röngum“ þegar okkur er einfaldlega illa við byssur.
Síðastliðna helgi afhjúpaði sig ákveðinn armur í þjóðskipulaginu, ríki
í ríkinu, öryggissveitir hr. Jóhannessens, eða hvað þær nú heita. Þetta er
undarlegur og myrkur hugur á bakvið ljúfan og þægilegan front hinnar almennu lögreglu sem vinnur störf sín í þágu borgaranna og oftast í
ágætu samstarfi við þá. Þarna fá blautir hermannadraumar að klekjast
út í leynum, hjúpaðir slagorðum um öryggi, og ala á tortryggni og vantrausti í annars friðsömu landi. Einhverjir vilja meina að heimurinn sé
harðari - og benda til að mynda á að morð hafi verið framið í síðustu
viku – en þar komu sannarlega engin vopn við sögu. Þar er mannlegur
harmleikur á ferð. Ekki táknmynd þess að sérsveitir Ríkislögreglustjóra
eigi nú að manna vörð á allar fjöldasamkomur.
Eftirmálar þess að stórum trukkum hafi verið lagt fyrir götur „til að
verja“ mannfjölda á hátíðarsamkomum í höfuðborginni og að vopnaðir
verðir hafi staðið vörð um „frjálslyndið og fíflaskapinn“ á Litahlaupinu,
eru að mínu mati sorglegir. Það er fátt um það að segja. Kaldhæðnin
virkar ekki þegar stjórnmálamenn skella í lás og brugga varnartaktík
þegar umræðan fer á flug. Þjóðaröryggisráð kemur saman á öruggum
stað, sagði í fréttum. Í sprengjuskýli. Ef við höldum ekki sönsum þá fer
okkur að finnast þetta eðlilegt. Þjóðaröryggisráðið hefði getað hittst í
lautarferð í Hljómskálagarðinum með sama árangri.
Það er mikilvægt að ungviðið sé alið upp við að lögreglan sé í eðli sínu
mannleg og traust, að til hennar sé auðvelt að leita. Að þegar einn gengur
á rétt annars, þá sé hægt að treysta því að „valdstjórnin“ verndi þann sem
á undir högg að sækja. Það er hugmyndin á bakvið réttarríkið og inngrip
almennrar lögreglu í líf borgaranna. Lögreglan er ekki tæki í höndum ríkisvaldsins til þess að stýra „stemningunni“ í þjóðfélaginu – eins og gerist í
alræðisríkjum – og hún er ekki ríki í ríkinu sem Ríkislögreglustjóri stýrir
án aðhalds frá lýðræðislega kjörnum fulltrúum á Alþingi. Ég vil sannarlega
að mín börn beri traust til og virði störf lögreglunnar. En þá verður allt í
kringum vopnaburð sérstakra hópa innan hennar og fréttaflutningur af
störfum þess sérstaka hóps að vera í lagi. Ekki hálfsannleikar, blekkingar
eða furðusögur af meintri aukinni hættu á „einhverju“ – því þannig er nú
mál með vexti að á bakvið hryðju- og voðaverk er alltaf merking; afstaða
gegn einhverju sem viðkomandi samfélag stendur fyrir. Heimsvaldastefna
nýlenduþjóða er þar samnefnari, ef frá er talin Svíþjóð – sem er eitt stærsta
vopnaframleiðsluland í heimi.
Þegar fram líða stundir mun það fylla huga okkar fortíðarþrá að hugsa
til tímans „áður en“ – ef sú lenska festir sig í sessi að hafa íslenska sérsveitarmenn í ísraelskum löggubúningum með byssur á lær á öllum mannamótum. En það tryggir „litla herliðið okkar“ í herlausa landinu í sessi. Á
dögunum var frétt af störfum þess á forsíðu dagblaðs hvar sagði að útköll
hennar væru „næstum því fimm á viku“ – og þykir staðfesta tilverurétt
hennar. Sögurnar af þessum útköllum og hversu lítil raunþörf var á veru
viðkomandi þegar þau áttu sér stað er annar veruleiki. En það sem sagði
í áframhaldandi texta undir fyrirsögninni vakti enn meiri athygli. Fyrir
utan það að „fréttatilkynning“ sveitarinnar sýndi fram á tölu sem var rétt
rúmlega fjögur skipti í viku þá var heildarfjöldi útkalla á árinu 2016 nákvæmlega 108. Og ef það er fólk í vinnu við að gæta öryggis borgaranna
með byssum sem vill ekki að vikurnar í árinu séu 52, þá eru tengslin á
milli almennings og valdsins rofin. Þá eru blekkingarnar byrjaðar. Og her
á stofn settur.
Fjölmiðlum ber að veita slíku rofi athygli og okkur sem foreldrum ber
að kenna börnunum hvað er satt og rétt í hverju máli, eftir bestu getu. Bjóðum ekki þeim systrum, Melankólíu og Nostalgíu, að handsama og fangelsa
drauminn um Ísland sem herlaust land. Við eigum betra skilið.


Arnarldur Máni Finnsson

Sjálfshjálparmegin
á rófinu

M

argar leiðir eru færar til að
sinna andlegri heilsu sinni og
víða eru jákvæð teikn á lofti
um að sjálfsagðara sé að opin umræða
eigi sér stað um málaflokkinn. Aukin fagleg þjónusta og fjölbreyttari er hluti af því
landslagi og mikilvægt að nýjar lausnir
taki einnig mið af aðstæðum á landsbyggðinni. Jákvæð merki í sálfræðiþjónustu í fjórðungunum eru uppi, en HSA
hefur ráðið til sín tvo sálfræðinga frá og
með haustinu og skólaskrifstofa Austurlands er að auglýsa 100 % stöðu. Að auki
er Orri Smárason sjálfstætt starfandi og
vinnur að ýmsum verkefnum á sviði geðheilbrigðisþjónustu. Eitt af þeim er „Lifðu
betur“ verkefnið sem hann og Sigurður Ólafsson ráðgjafi í Neskaupstað hafa
unnið að og hefur hlotið þróunarstyrki
bæði frá VIRK og Uppbyggingasjóði
Austurlands. „Lifðu betur“ snýst um gerð
fyrirlestra, æfinga og annars stuðningsefnis fyrir gagnvirkt vefmnámskeið, eða
sálfræðilega fjarþjónustu með sjálfhjálparívafi, að sögn þeirra félaga.

Almenn og á íslensku
„Ef að við getum lýst því sem svo að vefsíður sem bjóða upp á sálfræðiþjónustu
séu á rófinu frá sjálfshjálp til heðfbundinnar einstaklingsmeðferðar, þá má segja
að hugmyndin að lifðubetur.is-síðunni sé
sjálfshjálparmegin á rófinu,“ segir Orri
en ýmsar vefsíður af þessum toga eru
starfandi í heiminum í dag. Þær eru þó
fyrir það fyrsta helst á ensku en einnig á
stundum vegan sértæks vanda. Lifðu betur eigi í senn að vera almenn og mjög aðgengileg, með möguleikum á því að fara
í dýpri vanda með persónulegu inngripi
sérfræðings sé eftir því óskað.

Sálarfræðin á mannamáli
„Að einhverju leyti erum við líka að
hugsa þessi fyrstu skref sem æfingatæki
fyrir betri líðan almennt, hjálp við að
takast á við erfiðar aðstæður í daglegu
lífi og til að byggja sig upp með aukinni
færni. Nokkurskonar lífsleikni,“ bætir Sigurður við og leggur áherslu á að
markmiðið sé fyrst og fremst það að hafa
þessi fræði á einum stað og setta fram af
innsæi og faglegri reynslu. „Það lækkar
þröskuldinn á aðgengi að bjóða upp á

„Í grunninn snýst þetta um
að læra strategíu til að takast
á við ýmisskonar vanda,“
segir Sigurður en uppistaðan
í efninu á Lifðu betur byggir
á stuttum fyrirlestrum,
verkefnabók, aðgengilegum
myndböndum, núvitundaræfingum og öðru álíka
stuðningsefni.
Lifðu betur-verkefnið gengur
út á að gera sálfræðiþjónustu
aðgengilega í gegnum netið
en á vefsíðu verða til staðar
myndbönd, lesefni og hljóðskrár
sem byggja á aðferð sem kallast
atferlis- og sáttameðferð.

þjónustu á mannamáli sem er reidd fram
í hæfilegum skömmtum og það gagnast
vonandi breiðum hópi. Hver sem er á að
geta farið í gegnum efnið á sínum hraða
eða eftir hentisemi þó að við gerum ráð
fyrir almennu 12 vikna tímabili í uppbyggingunni,“ segir Sigurður en það sé
mikill kostur fyrir marga að geta haft
stjórn sínu ferli og unnið það hvort sem
er heiman frá sér eða í vinnu.

Sveigjanleikinn nauðsynlegur
„Innbyggt í þá nálgun sem við veljum
er mikill sveigjanleiki og því ert þú „við
stjórn“ að því leyti að það verður ekki að
fara í gegnum efnið á ákveðinn hátt. Þó
að við leggjum til ferla sem hefur sannað sig að eru æskilegir þá eru þeir ekki
nauðsynlegir,“ segir Orri en að hans mati
er inntak síðunnar mikilvægast, að takast
á við sýndarhugmyndafræði samtímans
þar sem þau skilaboð dynja í sífellu á fólki
„að allir eigi alltaf að vera hamingjusamir og að okkur megi helst ekki líða illa“.
Samskiptamiðlar og breyttar félagslegar
aðstæður hafi mikil áhrif á hugmyndir
fólks um ímynd sína og sjálfsmynd. „Það
er mjög mikilvægt að aftengja þá hugmynd að vanlíðan sé óeðlileg eða óæskileg og okkar nálgun gengur þess vegna út
á styrkja viðurkenningu á því að við erum
mannleg og að það er í lagi,“ bætir Orri
við. Í því ljósi er vefmeðferðin ekki æfingaprógramm til að kalla fram aukna jákvæðn heldur er í fyrirlestrum og spurn-

Fjölbreyttari lausnir
Í heimi sífellt vaxandi streitu og áreitis, með tilheyrandi álagi á andlega heilsu fólks,
verður eftirspurnin eftir lausnum á geðheilbrigðissviði sífellt meiri. Fólk vill geta
látið sér líða vel um leið og það verður þó að takast á við sífellt flóknari verkefni, í
samfélagi sem tekur á hverju misseri einhverskonar skref í átt að opnara andrúmslofti gagnvart því að sækja sér hjálp og létta af sér byrðunum, sem geta fylgt því
að glíma við andlega erfiðleika af ýmsu tagi. Mikið hefur verið rætt um þær hættur
sem einfaldar lausnir læknisfræðinnar fela í sér, t.d. lyfjagjöf án viðtalsmeðferðar.
Hin persónulega meðferð er eitt dýrasta form aðstoðar og í tilviki sálfræðiþjónustu
hefur hún enn ekki fengist viðurkennd og niðurgreidd sem slík þó mikil umræða sé
í samfélaginu um nauðsyn hennar, t.a.m. vegna þess forvarnargildis sem sálfræðileg
aðstoð getur haft en þannig getur hún dregið úr kostnaði heilbrigðiskerfisins af
öðrum afleiddum sjúkdómum og kostnaði sem fylgir þegar fólk veikist alvarlega
vegna skorts á þjónustu.

Eftirfarandi fréttir benda til þess að staðan í geðheilbrigðismálum sé grafalvarleg.
Mjög mörgum líður augljóslega mjög illa og þróunin hjá yngra fólkinu, sérstaklega
konum, er mikið áhyggjuefni.
Nokkur dæmi Sigurðar og Orra um nýlegar fréttir
af geðheilbrigðismálum:
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Fyrsta frétt: „Ungum konum fjölgar á örorku“: Nýúrskurðaðir öryrkjar voru fimmtungi fleiri í fyrra en árið á undan. Hlutfallsleg aukning hjá ungum konum er 60 af
hundraði. Stór hluti þessarar aukningar er andleg örorka.
Önnur frétt: „Ungt fólk á Íslandi þunglyndast allra“: Ungt fólk á Íslandi finnur mun
oftar fyrir þunlyndiseinkennum en ungt fólk hjá öðrum þjóðum Evrópu.Tæplega
18% kvenna á aldrinum 15-24 ára finnur fyrir þunglyndi, en meðaltal í Evrópusambandinu eru 6,7%.
Þriðja frétt: „Mikil aukning í ávísunum þunglyndislyfja á undanförnum árum“.
Fjöldi þeirra sem nota þunglyndislyf jókst um 21,7% síðustu fjögur árin. Hjá yngri
notendum á aldrinum 15-19 ára er fjölgunin 62,2%. Um 14,5% þjóðarinnar notar lyf
við þunglyndi.

ingarlistum reynt rétta af skekkta mynd
af væntingum og kröfum samtímans.

Undirfjármagnað kerfi
Eiginkonur þeirra félaganna, þær Guðný Einarsdóttir hjúkrunarfræðingur
og Jóna Árný Þórðardóttir viðskiptafræðingur, standa einnig á bakvið verkefnið en þeim hefur blöskrað sú undirfjármögnun í geðheilbrigðiskerfinu sem
lengi hefur verið ljós. Fyrir nokkru, þegar
verst lét í að mæta vanda barna og unglinga, var biðlistinn hjá fagaðila til að
komast að eitt og hálft ár. „Það er augljóst
að undirfjármagnað og illa hannað kerfi
veldur ekki bara þjáningu og skerðingu
á lífsgæðum heldur verðum við að horfa
í þann kostnað sem hlýst af því fyrir
samfélagið þegar sálrænn vandi þróast
út í geðsjúkdóm. Hagrænn hvati bættrar geðheilbrigðisþjónustu er ein helsta
röksemdin fyrir tafarlausum aðgerðum því þeir valda gífurlegum kostnaði
í heilbrigðiskerfinu, félagslega kerfinu,
skólakerfinu og réttarkerfinu,“ segir Sigurður. Að einhverju leyti vonast aðstandendurnir til þess að einföld tæki eins og
lifðu betur á að verða, létti á einhverjum
þáttum þessa.

ACT aðferðarfræðin
„Sátta- og atferlismeðferðarnálgunin
er grein af sama meiði og hugræn atferlismeðferð en í okkar huga að sumu
leyti heppilegri nálgun í þetta verkefni,“
segir Orri. „Aðferðin gengur út á að eiga
við erfiðar hugsanir og tilfinningar með
hætti sem kannski er uppbyggilegri en
menn hafa notað. Núvitund er hryggjarstykkið í aðferðinni en eins byggir hún
mikið á gildum og markmiðasetningu.“
Að því leyti telja þeir efnið geta stutt við
breiðan hóp viðskiptavina, til dæmis
bara sem stuðning við starfsfólk í erfiðum aðstæðum eða fólk sem vinnur undir
miklu álagi. Þeir félagar segja að það sé
alveg klárt að notendur þjónustunnar
muni koma úr ýmsum áttum. „Það er
nauðsynlegt fyrir viðskiptamódelið að
hafa það innbyggt að til verði stórkaupendur þjónustunnar, fyrirtæki og stofnanir. Það ýtir undir að það verði til fjármagn til frekari þróunar á möguleikum
þjónustunnar og síðunnar og hægt verði
að bjóða upp á sértækari lausnir við mismunandi vanda.
Um þessar mundir er efni síðunnar að fara í prufukeyrslu rýnihópa og
hönnunarferlið er að klárast. Eins og
áður sagði hafa styrkir til þróunarinnar gert ferlið mögulegt og fyrsta skrefið fullfjármagnað, en þeir félagar hafa
unnið að verkefninu launalaust til þessa.
„Við gerum ekki ráð fyrir að greiða okkur laun fyrir þessa vinnu fyrr en og ef af
þessu koma einhverjar tekjur í framtíðinni. Þangað til snýst þetta um að auka
framboð á fjölbreyttum tólum til sjálfshjálpar. Hvort af því leiðir störf til framtíðar verður bara að koma í ljós,“ bætir
Sigurður við en þeir félagarnir vinna að
verkefninu frá Norðfirði.
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Tvöfaldur sigur!

K

vikmyndagerðarmaðurinn og
klipparinn Kristján Loðmfjörð
landaði öllum helstu verðlaunum íslenska heimildarmyndageirans í
ár á Skjaldborgarhátíðinni á Patreksfirði um Hvítasunnuhelgina. Skaftfellsstýran og myndlistarmaðurinn Tinna
Guðmundsdóttir, framleiddi myndina
en hún fjallar um líf og list hins seyðfirsktengda Birgis Andréssonar, svo
óhætt er að segja að sigurvegarinn í ár
hafi verið að austan, þó umfjöllunarefnið
sé almennt. List Birgis eru gerð nokkur
skil, en myndin samtvinnaði að sögn
dómnefndar „mikilvægustu þætti kvikmyndalistarinnar í einstaklega fallegri
mynd þar sem allir þræðir ganga upp
og spila fullkomlega saman“. Í ár voru
dómnefndarverðlaun veitt í fyrsta skiptið, en að sögn Kristján var það ákveðið
antíklæmax að standa að tveim myndum á hátíðinni, sem virtust taldar sigurstranglegastar, og standa svo uppi með
að önnur myndin fengi bæði verðlaunin.
„Mér þykir líka óskaplega vænt um hina
myndina og þó að Blindrahundurinn
hafi fengið bæði verðlaunin að þessu
sinni, þá átti ég í raun von á að Vopnafjörður fengi Einarinn. Ég hefði verið
jafn stoltur af því. Það hefði verið jafn
tvöfaldur sigur fyrir mig.“

Birgir Andrésson með vinum á góðri
stund. Verk eftir Birgi sjálfan.

Kristján
Loðmfjörð

Langt ferli
Blindrahundur fjallar um myndlistarmanninn Birgi Andrésson sem lést árið
2007 aðeins 53 ára en síðustu árin dvaldi
hann mikið í húsi sínu, Hóli sem nú er
listamannaíbúð á vegum Skaftfells, á
Seyðisfirði. Með báða foreldra blinda
ólst Birgir upp við afar sérstakar aðstæður á Blindraheimilinu. Tilveran í samfélagi blindra átti eftir að vera Birgi mikill
efniviður í listsköpun síðar meir. Með

listinni leitaðist Birgir við að varpa ljósi á
hið „sérkennilega“ í íslenskri menningu
og sögu. Heimildamyndin Blindrahundur leitast hins vegar við að varpa ljósi á
„sérkennilegar“ hliðar á lífi Birgis.
Það var byrjað að leggja drög að
myndinni árið 2008 þegar myndin hlaut
handritsstyrk frá Kvikmyndamiðstöð
Íslands en í kjölfarið tóku við ár þar
sem erfiðlega gekk að fjármagna verkefnið og vakti það því verðskuldaða

gleði þegar það hlaut framleiðslustyrk
úr kvikmyndasjóði í júlí 2014. Myndin
hlaut einnig styrk úr Hagþenki, Minningarsjóð Margrétar Björgúflsdóttur,
Myndlistarsjóði, Samfélagssjóði Alcoa,
Uppbyggingarsjóði Austurlands og
Uppbyggingarsjóði Suðurlands.

Áhrif uppeldisins í myndlistinni
Birgir fæddist í Vestmannaeyjum, sem er
sögusvið fyrsta kafla myndarinnar Þar
sem Andrés faðir Birgis segir frá. Andrés
fæddist 1918 í Pálshúsi á Stokkseyri en
ungur fór hann á vertíð til Eyja og settist
þar síðan að, gerðist sjómaður og kvæntist Sigríði Jónsdóttur. Hann var eitt fórnarlamba í þeim sögulega atburðu sem
átti sér stað á þjóðhátíð 1944 þegar hópur fólks drakk trésspíra í góðri trú. Sex
manns dóu en Andrés aftur á móti slapp
með naumindum og varð blindur fyrir
vikið. Árið 1953 fæddist Birgir og þremur árum seinna lést móðir hans, Sigríður,
úr krabbameini. Þannig ólst Birgir upp
um tveggja ára skeið með blindum föður
sínum þangað til þeir flutt til Reykjavíkur þar sem Andrés kvæntist Elísabetu

Kristinsdóttur sem var einnig blind.
Frá fimm ára aldri bjó Birgir við afar
óhefðbundnar aðstæður í húsi Blindrafélagsins við Hamrahlíð. Þessi sérstaki
uppvöxtur hafði mjög mótandi áhrif á
Birgi og eru mörg myndlistarverk eftir
hann sem bera þess augljóslega merki.
Hann var alla tíð jaðarmaður, skar sig úr
fjöldanum og það má segja að samfélagsleg sérstaða hafi haslað honum afgerandi
völl á sviði myndlistarinnar. Með list
sinni leitaðist hann við að varpa ljósi á
hið „sérkennilega“ í íslenskri menningu
og sögu. Kristján sækist um leið eftir því
varpa ljósi á „sérkennilegar“ hliðar á lífi
Birgis í myndinni sem einblínir ekki á
myndlistina heldur fjallar hún fyrst og
fremst um Birgi sem persónu og rótgróna tilveru hans á jaðri samfélagsins.
Rætt er við marga samferðamenn hans
og listfræðinga um Birgi og framlag hans
til samtímamyndlistarinnar en Kristján
leggur mikið upp úr myndbyggingu,
stemningu og speglun á verkum Birgis
í myndinni. Myndin verður sýnd í Bíó
Paradís í haust og mun ferðast á ýmsar
kvikmyndahátíðir í kjölfarið.

LANGVIRK
SÓLARVÖRN
ÞOLIR SJÓ, SUND
OG LEIK

UVA

Lofsamlegir dómar
um „hina myndina“

K
SÓLARVÖRNIN SEM HÚÐLÆKNAR MÆLA MEÐ
Viðbætt kollagen, silkiextrakt, C- og E-vítamín til að fyrirbyggja
húðöldrun og lagfæra sólskaða.

Grunnformúlan er
læknisfræðilega skráð

• Verndar húðina sem verður fallega brún, mjúk og rakafyllt.

Yfir 90% UVA vörn.

• Ofnæmisprófað, reynist vel gegn sólarexemi og sólarofnæmi.
• Vatnsheld sólarvörn, engin hvít himna, engir taumar í vatni og teppir ekki húðina.
• Frábært undir andlitsfarða. Ekkert klístur og smitar ekki í fatnað, gott í hársvörðinn.
• Bakteríuheldar umbúðir, helst ferskt þar til innihaldið er búið.
• Engin paraben, engar nanóeindir, ilm- eða litarefni.
Evy fæst í Apótekum, Hagkaup, Nettó, Fjarðarkaup, Melabúðinni, Græn heilsa, Fríhöfninni og víðar | nánar á evy.is

ristján kom einnig að
mynd Körnu Sigurðardóttur – 690 Vopnafjörður
– en hún hlaut verðskuldaða athygli
á hátíðinni og verður einnig tekin
til sýninga í Bíó Paradís í haust.
Ásgeir H. Ingólfsson hefur fjallað ítarlega um Skjaldborgarhátíðina í pistlum á kvikmyndavefnum
klapptre.is og gaf góðfúslegt leyfi
til að birta brot úr dómi sínum um
hana.
„Við sjáum ótal íbúa Vopnafjarðar, unga og aldna, og fáum að
heyra hvað þeim finnst um þennan
bæ. Myndin er sjaldnast tekin upp
á sama tíma og hljóðið, þannig að
manni finnst maður vera að hlusta
á hugsanir frekar en að hlusta á viðtöl, það er ótrúleg nánd sem Karna
leikstjóri nær að galdra fram hér,
bæði í orðum og myndum.
Vopnfirðingum finnst sannar-

lega ýmislegt misjafnt um bæinn
sinn, gott sem og slæmt – og það
er helsti galdur myndarinnar;
hún tekur enga afstöðu, hún nær í
gegnum margröddun sína að birta
okkur þá þversagnakenndu afstöðu
sem flest okkar hafa til æskustöðvana. … …
Þetta er í vissum skilningi
mannfræðileg esseyjumynd, en
hleypur þó undan þeim skilgreiningum – en hún er gullfalleg og
fangar heim sem flestir kannast við
þótt þeir hafi aldrei komið á Vopnafjörð – og var satt best að segja langbesta mynd hátíðarinnar, hvað sem
öllum Einurum líður, gullfalleg og
ærleg svipmynd af þorpi – og eitthvað fallegt við að sjá hana hérna
á Patreksfirði, bænum sem Jón úr
Vör orti einmitt Þorpið um.“ (Af
Klapptre.is)
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VIÐTAL

Allir nema tveir

S

amsýning níu listamanna,
Fædd í Sláturhúsinu, opnar
nú um helgina í Menningarsetri Fljótsdalshéraðs, Sláturhúsinu
á Egilsstöðum. Þessum gjörningi er
stýrt af einum níumenninganna víðfrægu, myndlistarkonunni Steinunni
Gunnlaugsdóttur en hún á ættir sínar
að rekja í Fljótsdalinn og upphaf sitt
í Sláturhúsið sjálft, þar sem amma
hennar og afi kynntust á sínum tíma
í einni sláturtíðinni. Hún býr í Berlín
í dag og margir listamannanna hafa
tengingar þangað en hið fjölþjóðlega lið er upprunalega frá Íslandi,
Þýskalandi, Sýrlandi og Madagaskar.
Listamennirnir sem sýna vinna með
margskonar miðla í sköpun sinni –
svosem málverk, myndbönd, hljóð,
gjörninga og skúlptúra – en fengu
ákveðin grunntón frá Steinunni til
að vinna útfrá. Verkin, sem annars
standa á eigin fótum, tengjast fyrir tilstilli hugtaksins „grunnþarfir,“
sem varpað var fram til íhugunar við
upphaf sköpunarferlisins og listamönnunum níu boðið að takast á við
– eða afþakka – hver með sínu ólíka
nefi. Útkoman er virkilega spennandi
og óhætt að fullyrða að sýningin er
ein metnaðarfyllsta samtímalistasýning sem boðið hefur verið uppá á
vegum Menningarmiðstöðvarinnar í
áraraðir.

Allir nema tveir
„Allir nema tveir eru búnir að finna
þann stað í Sláturhúsinu sem kallar
mest til þeirra. Og allir nema tveir,
sem eru rétt ókomnir til byggða, eru
byrjaðir að setja upp nema þessir tveir
auðvitað. En við göngum út frá því, öll
nema tveir, að allir séu spenntir. Ég hélt
einu sinni að við hefðum öll það sameiginlegt að hafa reynslu af því að hafa
lengi verið útlendingar í því samfélagi
sem við búum í, en það eru allir nema
tveir líka. En við erum útlendingar
hér, í þessu húsi, allir nema tveir sem

David Zehla, einn listamannana, veiddi tvær bleikjur í matinn fyrir hópinn.

hafa komið hingað áður. Það eru ekki
þeir sömu tveir og hafa verið dregnir fyrir dómstóla hér, en allir nema
tveir hafa því sloppið, eða ekki enn
notið þess heiðurs,“ segir Steinunn og
glottir. Níumenningarnir hafa komið
sér fyrir í Sláturhúsinu til að anda því
inn og undibúa fæðinguna, og maður
veit ekki hvort þau eru þarna öll nema
tveir. Og þá hvort þau eru ellefu eða
sjö. Svona á heildina litið. En það eru
ellefu ár síðan Steinunn kom austur
á Egilsstaði síðast, og þá í öðrum erindagjörðum.

Mögnuð amma
Amma Steinunnar, Guðlaug Ingibjörg
Sveinsdóttir frá Eyrarlandi í Fljótsdal
er ein hennar helstu fyrirmynda, enda
ljósmóðir og alþýðulistakona. Sagt er
að náttúran og sköpunargleðin hafa
með einum eða öðrum hætti alltaf
fylgt Guðlaugu en hún er 93 ára í
dag og býr í Reykjavík. „Hún flutti
suður í kjölfar Eyjabakka-málsins,“
segir Steinunn en í kjölfarið fækkaði
heimsóknunum austur. „Ég ólst upp
til fimm ára aldurs hér á Egilsstöðum
og systir mömmu býr enn á Djúpavogi. Allt það góða tengi ég við ömmu

hérna, enda hafði hún svo
mikil áhrif á mig og sýndi
mér mikinn stuðning í að
finna mína leið. Sem eins
og hennar er ekki allra. Að
vakna á morgnana og finna ömmu
einhverstaðar útivið þar sem hún
hafði verið að mála frá því um nóttina.
Það var magnað og kenndi manni eitthvað um það að listin er dulmagn og
að hún er reynsla. Þannig list hrífur
mig allavega. Og þessi forna hugmynd
um listina sem tjáningu einhvers afls
á bakvið. Listamennirnir miðla þessu
afli. Eða það er það sem ég hef heillast af í verkum þessa fólks sem ég
hafði samband við til að setja saman
þessa sýningu. Ég hef upplifað galdur í þeirra verkum og ég veit að þetta

stefnumót okkar hér, nærri sumarsólstöðum, er hlaðið galdri sem ég vona
að sem flestir muni koma og snerta á.“

Förukonan forvitna
„Það er sagt um ömmu um árið að
hún hefði reynt margt á lífsleiðinni, og
það held ég að sé satt í stóru samhengi.
Og mér finnst það göfugt þó það geti
verið erfitt að hafa skap og sannfæringu. Ég reyni að tileinka mér kosti
hennar, sem var sagt af sama tilefni að
væru dugnaður, gleði og forvitni og
trúin á það að tækifæri til þroska sé
falið í hverju vandamáli. Ég fíla þann
boðskap,“ bætir Steinunn við en hún
samsamar sig sem samtímalistamann
og förukonu því hlutskipti ljósmóðurinnar að taka ábyrgð á því að tekið sé

LISTAMENNIRNIR NÍU:
Alina Amer fæddist í Odessa í Úkraínu, en fluttist ung til Sýrlands þar sem
hún útskrifaðist af byggingarlistar- og borgarskipulagsdeild Háskólans í Damaskus
árið 2012. Ári síðar flutti hún til Beirút, Líbanon, og þaðan til Berlínar þar sem hún
býr og starfar sem myndlistarmaður í dag.
BERGLIND ÁGÚSTDÓTTIR er myndlistar- og tónlistarkona. Hún útskrifaðist frá Listaháskóla Íslands árið 2003 og hefur síðan sýnt víða á Íslandi og
erlendis, staðið að listviðburðum og tónleikum, verið sýningarstjóri, gefið út plötur
og kassettur, flutt tónlist sína víða um heiminn, og gert tilraunaútvarp.
DAVID ZEHLA fæddist í Antananarivo, Madagaskar, en fluttist til Frakklands
árið rétt fyrir aldamót. Árið 2013 flutti hann til Íslands og hefur starfað við uppvask,
skipamálun og smíðar, auk þess að sýna verk sín, t.d. í Týsgalleríi og Ekkisens. Hann
álítur sig venjulegan borgara og óþekktan málara.

Guðlaug
Ingibjörg
Sveinsdóttir
Sem barn sökkti Guðlaug Ingibjörg sér í
jurtasöfnun, náttúrufræði og lestur, og dundaði
við að að mála, lita og búa klippimyndir ásamt
systur sinni. Að þessum grunni hefur hún búið
alla ævi. Guðlaug starfaði lengst af sem ljósmóðir á Egilsstöðum. Árið 1982 ákvað hún að
söðla tímabundið um og fór til Noregs þar sem
hún dvaldi í eitt ár, starfaði sem ljósmóðir og
notaði frístundir til ferðalaga en einnig til þess
að sinna áhuga sínum á myndlist sem svo lengi
hafði blundað með henni, en aldrei gefist tími
til að stunda. Eftir að heim kom hélt hún áfram
að sinna áhugamáli sínu og hefur gert það æ
síðan. Guðlaug hefur komið víða við í sköpun sinni, fengist við textíl, leirvinnslu,
glerskurð, vatnsliti og olíumálun, en hún sýndi olíumálverk og ofin veggteppi á
einkasýningu í Gerðubergi fyrir tíu árum síðan.

FREYJA EILÍF er sjálfstætt starfandi myndlistarkvendi sem útskrifaðist af
myndlistarbraut Listaháskóla Íslands árið 2014. Síðan þá hefur hún tekið þátt í
fjölda sýninga, innlendis og erlendis, auk þess að reka sýningarýmið Ekkisens í
Reykjavík. Freyja er einnig stofnandi tímaritsins Listvísi.
KATRÍNA MOGENSEN útskrifaðist af myndlistarbraut Listaháskóla Íslands
vorið 2014 og hefur síðan þá tekið þátt í fjölda sýninga og annarra listverkefna, t.d.
í Ekkisens, Algera Studio og á Reykjavík Dance Festival. Katrína er einnig söngkona,
tón- og textasmiður hljómsveitarinnar Mammút.
SNORRI PÁLL er ljóðskáld, slitasmiður, iðnaðartommari og lausamaður, stofnandi og sýningasóknari Sakminjasafnsins sem sett var á fót á aðventu páska 2016 –
svo eitthvað sé nefnt. Verk sín hefur hann meðal annars flutt og framið í reykvísku
svartholi, þýsku reykskýi og líbanskri tímaleysu.
STEINUNN GUNNLAUGSDÓTTIR er listamaður og förukona. Verk
hennar eru unnin í ýmsa miðla og hafa dúkkað upp út um hvippinn og hvappinn.
Hún hefur einnig skipulagt viðburði, sýningar og óvæntar uppákomur – og kallaði
listamennina saman í Sláturhúsið vegna trúar hennar á galdra og kraftaverk.
TRIXI SZABO er augnabliksvirki.
UNA SIGTRYGGSDÓTTIR útskrifaðist af myndlistarbraut Listaháskóla Íslands árið 2015 og nemur nú heimspeki við Háskóla Íslands. Nýlegar einkasýningar
hennar hafa farið fram í sýningarýmunum Ekkisens og Anarkíu, auk þess sem hún
hefur tekið þátt í samsýningum, m.a. í Harbinger galleríi.
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Á kjötkrókunum munu hanga skrokkar af ýmsum toga – göldróttir og kenjóttir,
góðkynja og illkynja, sumir úr háloftunum, aðrir af jörðu niðri, enn aðrir úr iðrunum,
sumir nýskriðnir á fætur, aðrir löngu lamaðir, einhverjir verkaðir til fulls fyrir löngu,
aðrir mótaðir af staðnum og umhverfi hans, veðri og jarðvegi, orku og ólgu.
Gera má ráð fyrir gáskafullum snúði um ofbeldismennsku og eyðileggingarhvöt;
fjöldaframleiddri skyndimynd úr fangaklefa bannfærðs manns úr fyrndinni; líkamlegu samspili og/eða átökum systranna mótstöðuleysis og stjórnar; stúdíu um hið
flækjustigsháa samband einstaklings og samfélags; svipmynd af þrá hins fallna engils eftir ósjálfráðri fegurð og vængjum til að brúa gjár milli heima; og þeirri grunnþörf
hins hlut- og óhlutbundna manns að segja bæði og heyra sögur – og þá helst
góðar sögur. Einnig má vera að óvæntir og áður óþekktir gripir birtist og sameinist
byggingunni, fylli upp í holur hennar og setjist að í skúmaskotum.

á móti sköpuninni og henni mætt af
virðingu og með alúð.

Ljósmóðir hugmynda
Steinunn telur samtímalistina bjóða
uppá þessa breidd túlkunar, að listamaðurinn sé í raun aðeins ljósmóðir
hugmynda, og að það tali til sín sem
listamanns sem kljáist við hugtök og
hugmyndir, félagslegar og pólítískar
aðstæður, fagurfræði, tabú, texta og
túlkunarleiðir rétt eins og málararnir
fengust við liti og form. „Listin er form
orðræðu og tekur þátt í opinberu rými,
og inntak hennar skiptir meiru máli en
styrktaraðilarnir eða boðskapur þeirra.
Inntak og fyrirætlan listaverks verður

aldrei dempað með valdi, eins og við
sáum þegar verk Christoph Büchels var
tekið niður í Feneyjum fyrir tveimur
árum. Það var aktívískt verk og fjallaði
ekki síður um vald og ritskoðun heldur
en friðsemd og fegurð stigmatíseraðs
menningarafkima. Hlutverk listarinnar
er að afhjúpa vald og taka stöðu með
hinu náttúrulega vegna þess frumkrafts
sköpunarinnar sem snertir okkur öll,
þegar við stöndum frammi fyrir hinu
hráa. Við þurfum á hinu hráa að halda til
að halda jarðtengingunni, og þessvegna
er tepruskapur ekki í boði þegar við
mætum listinni. Hausinn verður að vera
opinn. Þá gerist galdurinn.“

Berglind Ágústdóttir vinnur að nýju verki fyrir sýninguna, her er ljósmynd af nýlega verki.

Alina Amer vinnur nú að
nýju verki fyrir sýninguna,
hér er ljósmynd frá gjörningi hennar í Þýskalandi.

Opn
17. j un
úní!

Jaðaráhrifin

Þ

rátt fyrir að landamörk geti
valdið óróa eru þau á sama
tíma staður umskipta og
tenginga. Fjölbreytileiki er yfirleitt
ríkulegastur á svæðum þar sem ólík
vistkerfi mætast. Þetta eru svokölluð
jaðaráhrif. Stefnumót sem skilja engan
eftir ósnortinn.“
Sýningin Jaðaráhrif er hluti af sýningarröðinni Edge Effects og afurð
rannsóknarverkefnisins Frontiers in

Retreat. Skaftfell hóf þátttöku í þessu
þverfaglega rannsóknarverkefni á
mörkum myndlistar og vistfræði í
maí 2013. Núna fjórum árum síðar
verður afrakstur þriggja af 25 manna
hópi listamanna, til sýnis í sýningarsal
Skaftfells yfir sumartímann. Sýnendur
eru Kati Gausmann, Ráðhildur Ingadóttir og Richard Skelton. Sýningin í
Skaftfelli er önnur af sjö sýningum
sem opna á komandi mánuðum.

Útgangspunktur Jaðaráhrifanna
er að skoða hvernig má leitast við að
skilja og skilgreina margþætta aðferðarfræði sem ætlað er að taka á
umhverfismálum með tólum myndlistarinnar.
Verkefnið er fjármagnað með styrk
úr Menningaráætlun ESB, Myndlistarsjóði, Uppbyggingarsjóði Austurlands,
Seyðisfjarðarkaupstað og Náttúruverndarsjóði Pálma Jó

Eleventh Measure eftir Richard Skelton. Ásamt honum sýna Kati Gausmann
og Ráðhildur Ingadóttir á sýningunni Jaðará

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

HAFÐU 568 0100

SAMBAND stolpigamar.is

Við getum líka geymt gáminn fyrir þig

Klettagörðum 5, 104 Reykjavík | stolpigamar@stolpigamar.is
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Listainnrás í Neskaupsstað

S

autján listamönnum af
ýmsum toga verður boðið
í Neskaupstað í sumar á
vegum verkefnis sem spratt uppúr „vinnuhópnum“ Bærinn okkar Neskaupstaður í vor og hlaut
hæsta styrk SÚN til samfélagsverkefna í fyrri úthlutun ársins í
ár. Verkefnið felur í sér kostaðar
vinnustofur undir heitinu Art
Attack og er markmiðið meðal
annars að efla sýnileika götu- eða
umhverfislistar og viðburða með
tilstilli „innrásar“ skapandi fólks.
Listamennirnir munu dvelja í
Þórsmörk, listahúsi í fjórar vikur
og vinna inní samfélagið—með
samfélaginu— en fyrir utan listsköpunina halda þeir fyrirlestra,
vinnustofur og uppákomur sem veita
samfélaginu vonandi innblástur
Að sögn Hákonar ‘Hildibrands’
Guðröðarsonar, eins aðstandenda
verkefnisins átti hópurinn sem sá um
val á þátttakendum úr hópi nær 40
umsókna í stökustu vandræðum með
að velja í takmörkuð pláss. „En þá var
gengið í að sækja um auka styrk fyrir
þrjá í viðbót hjá Fjarðabyggð og voru
þeir þrír sem lögðu mesta áherslu á
samfélagsleg verkefni í þágu stjórnkerfisins valdir í þau pláss. Við erum
að vonast til þess að ná styrkjum fyrir
tvo í viðbót, en eins og staðan er í dag
verða þetta 17 einstaklingar í 12 plássum, en í sumum þeirra vinna fleiri
saman.“

Allstaðar að úr heiminum
Á meðal þáttakenda verða Guadalupe Laiz og Emenda Percival sem
koma frá Argentínu og Ástralíu og

Á síðustu árum
hefur garn
orðið vinsæll
efniviður í
götulist. Aida
Gómez mun
„garnbomba“
og fræða um
tækni og tól.

Á meðal þeirra sem sækja ArtAttack heim
verður tékkneskt teymi sem mun leiða
vinnustofu og byggja samfélagslegan
skúlptur.

dansararnir Sheen Ru og Spencer sem
koma frá Hawaii, svo ekki er hægt að
segja að fólk sé bara „rétt að skreppa“
til að dúlla sér. „Fjölbreytnin er frábær og ánægjulegt fyrir okkur að hafa
svo hana Körnu (Sigurðardóttur) til
að stilla saman strengi þessa fólks
með sinni listrænu stjórn og aðhaldi.
Þetta verður ótrúlega fróðlegt og
skemmtilegt og allir mjög spenntir fyrir að þetta renni af stað,“ segir
Hákon en fyrsti hópurinn kemur 15.
júlí og þeir koma svo hver af öðrum,
alltaf um miðjan mánuð og í upphafi
mánaðar. Þannig skarast hóparnir eftir hálfa dvöl og vonir standa til þess
að skemmtilegt flæði eða samvinna
spretti af því fyrirkomulagi.

Auk íslenskra götulistamanna sem
vinna að veggverkum verður finnskt
teymi á ferðinni, Aunis Ahonen
og Anne Yli-Ikkela, og spænska
götugarnlistakonan Aida Gomez.
Sænskur
sviðsmyndahönnuður,
Jeanette Gostomski mætir á svæðið,
franskur landslagsarkitekt að nafni

Julien Blanquet einnig og tékkneskt
„húsbyggingar-teymi“; þeir Jakub Jirasek og Mertin Petrik, ætla sér að byggja
„Skýlið“ en allir umsækjendur sendu
inn tillögur að þeim verkum eða verkefnum sem þau vildu vinna að. Annað teymi, ekki ókunnugt Austurlandi,
kemur frá Ameríku en það eru þau

Megan Urban og Jason Dillworth sem
eru kennarar í hönnun. Þaðan kemur
líka arkitektinn Maria Sykes. Af þeim
íslensku listamönnum sem komust að
má ljóstra upp um Siggu Björgu Sigurðardóttur, Rán Flygenring og Arnór
Kára, en enn er unnið að fjármögnun
þess að bjóða fleirum.

InnflutnIngur bíla og hljólhýsa

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

Hobby 560UL
Premium 2017
Með eftirtöldum aukabúnaði
2000 kg Burðargeta stærri
dekk, Rúmbreiting í eitt stórt,
Bakarofn með grilli, Sjónvarpsfesting á lið, Gólfteppi.

Hobby Optima De Luxe T 75
HGE Premium Heck 2017
150 hestöfl 2,3 L Multijet
II diesel. Sjálfskiptur.
Álfelgur 16 tommu, gervihnattadiskur, Rúmbreyting
í eitt stórt auka tvöfalt
rúm uppi sett niður með
rafmagni, hjóla grind,
Gólfteppi, blindgardínur
frammí, bakkmyndavél,
sjónvarp, dvd, cd, útvarp,
leiðsögukerfi með Íslands og Evrópu
kort og margt fleira.

Verð 12.700.000 kr.

Verð 4.370.000 kr.

Hobby Optima De Luxe
T 70 E Premium Heck 2017

150 hestöfl 2,3 L Multijet II diesel. Sjálfskiptur. Leður sæti krem hvít, Hjóla grind,
Álfelgur 16 tommu, Gervihnattadiskur,
Gólfteppi, blindgardínur frammí, bakkmyndavél, sjónvarp, Dvd, CD, Útvarp,
leiðsögukerfi með Íslands og Evrópu kort
og margt fleira. Baðherbergi aftast.

Verð 12.900.000 kr.

Hobby 560Kmfe
DeLuxe nýtt 2017
1-3kojur, 2-Gólfhiti, 3-Truma
14ltr rafm vatskútur og 50Ltr
vatnstankur 4-vifta ofan eldavél. 5-12 Volta Rafgeymakerfi,
6-TFT aðgerðarskjár
7-áklæði Bali.

Verð 3.700.000 kr.

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

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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Þráinn kaupir
kyndistöðina

T

il stóð að loka kyndistöð
Skógarorku á Hallormsstað á
dögunum en hún hefur verið
rekin með tapi til langs tíma meðal annars vegna yfirvofandi skorts á
trjákurli. Þráinn Lárusson hóteleigandi
á Hallormsstað hefur nú keypt stöðina
og er bjartsýnn á að geta rekið hana
sjálfur. Kyndistöðin á Hallormsstað var
gangsett fyrir átta árum sem tilraunaverkefni og hefur að mestu verið í eigu

Vísnaþáttur

Hitaveitu Egilsstaða og Fella og Fljótsdalshrepps. Stöðin hitaði meðal annars
sundlaug, íþróttahús og barnaskóla
en því hefur öllu verið lokað og Hótel
Hallormsstaður notar nú nær alla orku
sem stöðin framleiðir eða um 85%. Í
fyrra varð meira en fjögurra milljóna
króna tap á rekstrinum og á aðalfundi
Skógarorku var ákveðið að loka stöðinni, sem hefði komið illa við hótelið.

4,6 milljarðar
til hins opinbera

S

amkvæmt upplýsingum af
Aðalfundi Síldarvinnslunnar
í Neskaupstað námu opinber gjöld af starfsemi fyrirtækisins
og launum starfsmanna þess 4.600
milljónir króna á árinu 2016. Rekstrartekjur samstæðunnar á síðasta ári
voru alls 18,4 milljarðar króna en
rekstrargjöld námu 13,0 milljörðum
króna. Fjárfestingar félagsins námu
2.600 milljónum króna og voru þær
þáttur í að auka verðmætasköpun félagsins en stærsta einstaka fjárfesting
ársins voru kaup félagsins á 37,2%
hlut í Runólfi Hallfreðssyni ehf. sem
gerir út uppsjávarskipið Bjarna Ólafsson AK. Eftir kaupin á Síldarvinnslan
75,2% hlut í félaginu. Eiginfjárhlutfall
Síldarvinnslunnar er annars mjög
gott, eða 63% og var afli skipa samstæðunnar 138 þúsund tonn á árinu
2016. Sá afli segir þó ekki alla söguna

S

ælinú! Nú líður að sumarsólstöðum. Vorið hefur leikið við okkur,
gróður hefur aldrei verið svona
snemma á ferðinni og blómskrúð um
holt og móa, mela og sanda. Sólin stendur
í stöngu þessa dagana við að vekja náttúruna. En hvar skyldi hún hafa byrjað?
Á Hérði í leit að lundi.
„Líst mér helst að byrja hér.“
Vakna blóm af værum blundi
vetrardvala lokið er.

Hvítsmárinn þykir góður á bragðið
og ekki væri nú leiðinlegt að finna
fjögurra laufa smára.
Smári, gamli hvíti kollur
karlinn þykir býsna
hollur.

því SVN kaupir einnig uppsjávarafla af öðrum skipum og tóku Fiskimjölsverksmiðjur félagsins og Fiskiðjuverið samtals á móti 177 þúsund
tonnum. Framleiddar afurðir voru 90
þúsund tonn en samtals voru framleidd 36 þúsund tonn af mjöli og lýsi
á árinu að verðmæti 6.800 milljónir
króna. Afli bolfiskskipa samstæðunnar um 19.500 tonn að verðmæti
4.700 milljónir króna. Hjá samstæðu
Síldarvinnslunnar störfuðu 347
manns til sjós og lands um síðustu
áramót. Launagreiðslur félagsins voru
rúmar 3.800 milljónir króna á árinu
2016 en af þeim greiddu starfsmenn
1.300 milljónir í skatta. Heildareignir samstæðunnar í árslok 2016 voru
bókfærðar á 46,6 milljarða króna. Á
fundinum var samþykkt að greiða
1.200 milljónir króna í arð til hluthafa
fyrir rekstrarárið 2016.

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

Og þjóðarblómið heldur lífinu í rjúpunni,
sígræn allt árið.
Rjúpnalaufin sígræn sjáum
silfurhvít að neðan glansa.
Sóleyjar á holtum háum
hárbrúður í vindi dansa.
Lengi er hægt að liggja og horfa á gulgrænu blöð lyfjagrassins vefja sig utan
um flugu.
Á láglendi og langt til heiða
lyfjagrasið oft má fagna
er framhjá akfeit skordýr skeiða
og skyndilega á laufi þagna.

Dýragrasið á sér nokkur nöfn, bláin,
arnarrót og karlmannstryggð. Sennilega mun dýragras og bláin vera þau
sem mest eru notið.
Á huldufólksins hólum situr
helst þar beit var frekjuleg.
Dýragrassins djúpi litur
dáleidd á það horfi ég.
Bláliljan í fjörunni mætti fá meiri athygli
en þar er svo margt sem fangar augað.
Veit ég fagur-bjöllur -bláar
blómin lítil saman standa.
Landið kringum liljan smáa
líður best við fjörusanda.
Góðar sumarstundir
Sigþrúður Sig.

Bláa Kirkjan í sumar - Tónleikaröð
5. júlí Camerarctica – Leikandi og leifrandi sumartríó
Efnisskráin samanstendur af litríkum verkum fyrir klarinettu, fiðlu og píanó þar sem
heyra má ólík stílbrigði tónlistar millistríðsáranna, m.a áhrif frá franskri kaffihúsa- og
götutónlist, jazzi, armenskum þjóðlögum,
argentískri tangótónlist og klezmer. Tríó
Camerarctica skipa Ármann Helgason
klarinettuleikari, Hildigunnur Halldórsdóttir fiðluleikari og Ingunn Hildur Hauksdóttir
píanóleikari.
12. júlí Icewegian – Sjóðheitur íslensk-norskur
jazz
Icewegian er íslensk-norsk hljómsveit
sem hefur starfað fimm ár. Meðlimir eru
Íslendingarnir Sigurður Flosason á saxófón
og Andrés Þór Gunnlaugsson á gítar
ásamt með Norðmönnunum Per Mathi-

Kerrurnar frá Humbaur hafa
margsannað sig á Íslandi!

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

Út til hliða skotum skýtur
er skortir jörðu auka nítur.

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

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

sen á bassa og Rolv-Olav Eide á tommur.
Hljómsveitin flytur frumsamda tónlist.
19. júlí Sigrún Magna Þorsteinsdóttir Konurnar
og orgelið
Orgeltónlist kvenna í ýmsum stílum, frá
ýmsum tímabilum, stór verk og lítil, hugljúf og ljóðræn en líka gáskafull, dansandi
og dramatísk.
26. júlí Þóra Einarsdóttir, Björn Ingibergsson og
Svanur Vilbergsson – Óður
til tónlistarinnar. Klassísk sönglög við gítarundirleik
Á tónleikunum verða flutt þekkt sönglög
eftir Schubert, Händel og fleiri við klassískan gítarundirleik. Flytjendur eru Þóra
Einarsdóttir sópran, Björn Ingibergsson
tenór og Svanur Vilbergsson gítar.

9. ágúst Einar Bragi og Jón
Hilmar ásamt hljómsveit
– Heimabrugg
Gítarleikarinn Jón Hilmar og saxófónleikarinn Einar Bragi ásamt hljómsveit leika sína
eigin heimabrugguðu tónlist ásamt því að
leika nokkur af uppáhalds lögunum sínum. Fjölbreyttir og skemmtilegir tónleikar
þar sem austfirskur tónlistarandi svífur yfir
Bláu Kirkjunni.

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

2. ágúst Duo Atlantica –
Mitt er þitt
Á tónleikunum „Mitt er þitt“ munu
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir mezzósópransöngkona og spænski gítarleikarinn
Francisco Javier Jáuregui flytja þjóðlög
frá Íslandi, Bretlandseyjum og Spáni, þar á
meðal á basknesku, valensíanó, kastilísku
og ladínó.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.
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Skógardagurinn S

kógardagurinn mikli verður
haldinn í 12. sinn í Hallormsstaðaskógi, laugardaginn 24.
júní í sumar. Í ár stendur Félag skógarbænda á Austurlandi í samstarfi við
Fljótsdalshérað fyrir samkeppni um
listaverk úr trjáviði og hefur verið auglýst eftir þátttakendum í hana.
Fyrirhugað er að verkin verði fyrst
til sýnis á Skógardeginum mikla þar
sem veittar verða viðurkenningar fyrir
þau þrjú verk sem gestir hátíðarinnar
velja áhugaverðust. Fyrstu verðlaun
eru 150.000 krónur en 50.000 krónur
fyrir önnur og þriðju verðlaun. Ætlunin er að trjálistaverkin verði til sýnis á
opnu svæði á Egilsstöðum út sumarið 2017 og því er æskilegt að þau geti
staðið úti.
Skilafrestur á listaverkunum er til
21. júní og skulu þau send til:
Fljótsdalshérað, Lyngási 12, 700 Egilsstaðir, merkt Listaverk úr trjáviði.

Yfirgnæfandi vilji
til sameiningar

S

eyðisfjarðarlistinn stóð fyrir
könnun á dögunum og tóku
rúm 30% kosningarbærra þátt
í henni, samkvæmt upplýsingum frá
aðstandendum hennar. Laut hún aðallega að spurningum um vilja til
skoðunar á sameiningu við önnur
sveitafélög og jarðgangnagerð. Helstu
niðurstöður könnunarinnar voru að
um 84% svarenda vill að farið verði
í að skoða kosti og galla sameiningar
við önnur sveitarfélög og tæplega

86% þeirra vildu að horft yrði til
Fljótsdalshéraðs í því augnamiði. Um
98% svarenda töldu að jarðgöng til
Seyðisfjarðar skiptu miklu máli fyrir
framtíð samfélagsins og 81% að þau
skiptu máli fyrir búsetu viðkomandi
á Seyðisfirði. Af þessum svörum má
sjá að vilji Seyðfirðinga stendur til að
kannaðir verði kostir þess og gallar að
við sameinumst öðru sveitarfélagi og
Fljótsdalshérað sé helsti kosturinn í
því samhengi.

Vopnafjarðarhreppur

Deiliskipulag íþróttasvæðis á Vopnafirði
- skipulagslýsing – kynning
Sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps auglýsir hér með opið hús þar sem íbúar geta kynnt sér
skipulagslýsinguna skv. ákv. gr. 5.2 í skipulagsreglugerð.
Deiliskipulag íþróttasvæðis. Lýsing skipulagsáforma um deiliskipulag fyrir íþróttasvæði Vopnafjarðar.
Skipulagssvæðið er um 7 ha. að stærð, á hæðinni ofan og utan við núverandi byggð og er í eigu
Vopnafjarðarhrepps.
Í dag er á svæðinu nýlegur keppnisvöllur sem afmarkast af háum girðingum norðan og sunnan megin.
Í norðaustur horni vallarins eru náttúrulegir klettar sem nýtast sem áhorfendastúkur á stærri leikjum.
Bráðabirgðahúsnæði fyrir Ungmennafélagið Einherja er staðsett austan við klettana. Austan við
keppnisvöllinn eru eldri æfingavellir.
Akfær malarstígur liggur að svæðinu úr norðri og suðri, og þangað liggja gönguleiðir úr byggðinni.

Opið hús verður í Miklagarði á Vopnafirði, fimmtudaginn 22. júní nk. kl. 16:00 - 18:00.
Almenningi verður gefinn kostur á að koma með ábendingar á kynningunni og/eða senda inn
ábendingar til skipulags- og byggingarfulltrúa Vopnafjarðarhrepps Hafnargötu 28, 710 Seyðisfirði eða
á netfangið sigurdur.jonsson@efla.is til og með 30. júní 2017.
Hægt er að nálgast skipulagslýsinguna á heimasíðu Vopnafjarðarhrepps og á skrifstofu
Vopnafjarðarhrepps að Hamrahlíð 15, Vopnafirði.

Byggingarfulltrúinn í
Vopnafjarðarhreppi
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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

Plastmódel til
samsettningar
í miklu úrvali.

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

Þingflokkur
Kjördæmisins
Að gefnu tilefni fór undirritaður að
reyna að rifja upp hverjir séu þingmenn
kjördæmisins sem hann býr og starfar í.
Niðurstaðan var sú að erfitt reyndist að
muna hverjir þeir eru, þó að sjálfsögðu
hafi einhverjir skotist fram í hugarfylgsnin. Höfundur þessa neikvæðnisröfls er læs, horfir á fréttir í sjónvarpi,
fylgist með á netmiðlum og hefur
nokkurn áhuga á afmörkuðum sviðum
samfélagsins. En störf þingmanna kjördæmisins eru svo fjarri daglegum amstri
fólks sem í því lifir að maður veit varla
hvað þeir heita lengur. Það bendir til þess
að þeir megi beita sér harðar, ákafar og
af meiri ástríðu fyrir hagsmunum þess
fólks sem kaus þá á þing. Persónulega
er mér alveg sama þó þeir skrópi alltaf
á nefndarfundi við Austurvöll svo lengi
sem störf þeirra stuðla að því að verja
starfsemi sem er hér til staðar s.s. nýlega
boðaða lokun Hússtjórnarskólans á Hallormsstað svo eitthvað einfalt og nærtækt
sé nefnt.
Staðreyndin er sú að samfélagið er
rammað inn í umgjörð tungumálsins
og fyrirbæri eins og skýrslur, álit og þess
kyns er svo gildishlaðið, og slíkur uppspuni oft að hafa verður varann á. Ef við
tökum sem dæmi málaflokka umhverfismála og ferðaþjónustu þá eru þar mikið
brúkuð hugtök eins og líffræðilegur fjölbreytileiki, sjálfbærni og vistheimt . Hugtökin koma fyrst fram opinberlega á 7. og
8. áratug síðustu aldar og eru galopin fyrir túlkununum, allt eftir kreddufestu eður
hentugleika þess sem beitir þeim og oftast breytileg í tíma og rúmi einnig. Brýna
þarf fulltrúa okkar, hvaða flokki sem þeir
koma úr, til að stilla sig saman og sækja
á um okkar hagsmuni með áþreifanlegri
hætti. Láta ekki deigan síga þegar látið
er sverfa að á vinnustaðnum. Annars
er hægt að leggja niður þrískiptingu
valds, loka Alþingi og láta skrifræðisríkið rekast með öll okkar mál án aðkomu
stjórnmálamanna. Skrifræðið er afsökun
aumra stjórnmálamanna þegar þeir eru
beðnir um skýringar á slælegri niðurstöðu málefna sem virðast auðleyst utan
frá séð.
Virðingarfyllst
Ólafur Örn Pétursson,
Seyðisfjörður 11.júní.

svO allt
gangi
smurt
l Öryggisvörur
l Efnavörur
l Olíuvörur

Nethyl 2, Sími: 587 0600,
www.tomstundahusid.is
Finnið okkur á facebook.
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10. tölublað, 6. árgangur

VÖNDUÐ
SMÁHÝSI

NormX framleiðir hér
innanlands vinsæl og vönduð
smáhýsi sem nýtast við
allskonar aðstæður.
Vandað fulleinangrað 14.9m2 hús
- eitt rými með baði og kaffihorni
er vinsælasta útfærslan.
Rehau gluggar og hurðir. Vandaður
panell festur með ryðfríum skrúfum.
Ath! Húsin eru framleidd í mörgum
útfærslum.
SLA
ÍSLENSK FRAMLEIÐ R
U
FYRIR ÍSLENSKT VEÐ

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

