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Veturinn tiplar á tánum og hvíttar 
fjallstoppa einn daginn, en sól og 
skuggar vekja enn með sjónarspili 

árrisula Ausfirðinga, líkt og haustið ætli að 
halda þetta út. Fyrsti vetrardagur er á næsta 

leiti og bjartsýnin samt í kortunum; enda 
ekki annað að gera fyrir stjórnmálamenn og 
kjósendur en að halda haus og kúrs og stefna 
að settu marki. Enginn nær árangri með böl-
móði og afglapar einir segja engu megi breyta. 

Myndasmiðurinn og plötusnúðurinn María-
mey á stemningsmynd dagsins, það er alvaran 
framundan; samspil ljóss og skugga, átaka og 
afslöppunnar. Dagar myrkurs eru svo á döf-
inni, strax eftir kosningar. Ertu tilbúin?

alvaran 
framundan

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar



12. október 20172   

Tæknidagur fjölskyldunnar fór 
fram í Verkmenntaskóla Aust-
urlands sl. laugardag en það 

er Verkmenntaskólinn ásamt Austur-
brú sem standa fyrir honum. Þetta er 
í fimmta sinn sem tæknidagurinn er 
haldinn en á honum efna fyrirtæki og 
stofnanir til kynningar á starfsemi sinni 
og er þá ekki síst lögð áhersla á að kynna 
ýmsar nýjungar. Eins má kynnast hinu 
fjölbreytta námsframboði Verkmennta-
skólans á þessum degi. Sannast sagna er 
dagurinn sífellt glæsilegri ár frá ári og 
ljóst er að Austfirðingar kunna vel að 
meta það sem boðið er upp á þennan 
dag. Sérstök áhersla er lögð á að dagur-
inn höfði til allra aldurshópa og þá ekki 
síst til barna.

Að þessu sinni skráðu tæplega 
1.200 manns nöfn sín í gestabækur 
tæknidagsins en gera má ráð fyrir að 
alls hafi 1.200 – 1.500 manns notið 
þeirrar dagskrár sem boðið var upp 
á. Fólk kom á tæknidaginn víða að af 
Austurlandi og oft mátti sjá að heilu 
fjölskyldurnar höfðu lagt land undir 
fót til að njóta dagsins. Frábær stemn-
ing og frábær viðburður í alla staði!

GlæSileGur 
TæknidaGur

Eins og venjulega tók Síldarvinnslan þátt og var gestum boðið að njóta góðra veitinga sem unnar voru úr hráefni úr hafinu. Þarna mátti 
gæða sér á unnum loðnuhrognum (masago), reyktri grálúðu, reyktum og niðursoðnum makríl, sölum, harðfiski og gómsætri síld. 

MarGT að Sjá listnámsbraut Va og art attack-listamennirnir 
anna og aunis áttu einnig sitt pláss á meðal fyrirtækja og frumkvöðla. 
Páll björgvin bæjarstjóri virðist sáttur með veggverk sem þær stöllur 
skreyttu inngang bóknámshúss Verkmenntaskólans með en að venju 
var dagskráin í öllum byggingum skólans. að neðan má sjá fjöldann 
sem fylgdist með sýningu Ævars Vísindamanns sem var andlit tækni-
dagsins í ár. Myndir: Eysteinn Þór Kristjánsson

 Hafnargata 44, 710 Seyðisfjörður
sfk@sfk.is | www.seydisfjordur.is

Yfirhafnarvörður og verndarfulltrúi 
Seyðisfjarðarhafnar

Seyðisfjarðarhöfn auglýsir eftir yfirhafnarverði sem jafnframt er 
verndarfulltrúi hafnarinnar frá og með 23. október 2017. Um er 
að ræða 100% stöðu en vinnutíma eftir vaktakerfi. Í starfinu felst 
umsjón með daglegri starfsemi og þjónustu hafnarinnar. Móttaka 
skipa og báta sem til hafnarinnar leita, stjórn umferðar um 
höfnina, ákvörðun legustaða og eftirlit með skipum við bryggjur.  
Ábyrgð á öryggismálum hafnarinnar og tilheyrandi búnaði. Að sjá 
um umgengni og þrif hafnarsvæða, mannvirkja og starfstöðva. 
Ber ábyrgð á framkvæmd hafnar- og siglingaverndaráætlunar 
hafnarinnar og sér um að starfsemi hafnarinnar samræmist henni. 
Að sjá um vigtun sjávarafla og skráningu hans í aflakerfi Fiskist-
ofu. Reikningsgerð og aðrar skráningar viðkomandi starfsemi 
hafnarinnar. Sér um mönnun hafnarinnar og verkstjórn þeirra 
sem koma til starfa á höfninni við almenna hafnarvörslu eða vern-
darstörf. Vinnur að viðhaldi í samvinnu við bæjarverkstjóra.

Leitað er eftir  einstaklingi með mikinn metnað og  áhuga á að 
takast á við fjölbreytt, og krefjandi starf í líflegu umhverfi.

Menntunar og hæfiskröfur: 
• Hafnsöguréttindi og 30 tonna skipstjórnarréttindi(pungapróf) 

og eða vélstjórnarréttindi eru æskileg.
• Gerð er krafa um stúdentspróf, iðnmenntun eða aðra menntun 

sem nýtist í starfinu.
• Gerð er krafa um góða alhliða tölvukunnáttu s.s. excel, word og 

æskilegt að viðkomandi kunni að nota navision skráningarkerfi.
• Gerð er krafa um góða kunnáttu í ensku, æskileg góð kunnátta 

í einu norðurlandamáli, og þýsku.
• Æskileg er að umsækjendur hafi réttindi til að vera verndarfull-

trúi hafnar. (Port Facility Security Officer).
• Þarf að hafa réttindi til að sjá um vigtun afla.
• Góðir leiðtogahæfileikar, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálf-

stæði í vinnubrögðum.
• Góð þjónustulund og mikil færni í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af stjórnunarstörfum, gerð fjárhagsáætlana, annarra 

áætlana og rekstri.
• Gerð er krafa um snyrtimennsku og góða framkomu.

Umsóknarfrestur er til kl. 14:00 17. október 2017.

Umsóknum ásamt ferilskrá. skal skilað á skrifstofu kaupstaðarins 
eða rafrænt á netfangið sfk@sfk.is. á eyðublöðum sem þar fást. 
Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla um störf og menntun, 
ábendingar um umsagnaraðila og greinargerð um hugmyndir 
umsækjanda um starfið og hvernig hann sér það þróast undir 
sinni stjórn. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum 
tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands Íslenskra sve-
itarfélaga fyrir hönd Seyðisfjarðarkaupstaðar og viðkomandi 
stéttarfélags.Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
stöðuna. 
Nánari upplýsingar veitir hafnarstjóri í síma 4702300,  
netfang vilhjalmur@sfk.is. 

Verslunin 
Belladonna

Flott föt, fyrir flottar konur



SOUS VIDE
Heimilistæki til 

hægeldunar 19.900,-

Alsjálfvirk, afkastamikil og 
endingagóð kaffivél til heimilisnota. Þetta merki hefur verið hjá Ormsson í 27 ár.

Það köllum við meðmæli.
BJÓÐUM 25% AFSLÁTT Í NOKKRA DAGA

Spennandi leið til eldunar
Sous vide frá Unold.  Leikur einn að elda með tækinu.  
Tryggir nákvæman kjarnhita og eldamennskan verður 
óviðjafnaleg. Tækið hefur fengið verðlaun í Þýskalandi 

fyrir hönnun.

Kraftmiklu og hljóðlátu ryksugurnar 
frá AEG eru komnar aftur.

90
ÁR 

HJÁ

Strauborð með 
fallegu látlausu 

áklæði.Minnum á 
ryksugupokana.

Verð aðeins

 7.990,-

Komnar
aftur

5 ára reynsla á Íslandi

Átta bolla (1ltr.) pressukanna 
frá BODUM

Verð aðeins

  4.990,-

Líttu við í Miðvangi

25%

Margar gerðir og litir. Pokar og ilmspjöld.

Heimilið Fyrirtækin

Sófar

Dúkar

Föt

Teppi

Gluggatjöld

Rúmföt

Fataverslanir

Leikhús

Veitingastaðir

Fatahreinsanir

Hótel

Kjólaleigur

Gufusléttun 
fyrir öll efni

Kynnið ykkur einstaklega 
hentuga lausn sem 

hentar bæði heimilum og 
fyrirtækjum.

Tekur aðeins mínútu að gera tækið 
klárt til að slétta, lykthreinsa eða 
drepa rykmaura og aðrar óværur.

Verð frá

 14.900,-

Þrifalegu ruslaföturnar

Ný sending

miðvangi 13 · egilsstöðum · sími 471 2038
Greiðslukjör

Vaxtalaust 
í allt að 12 mánuði
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að allt verði  
eins og það var

Hún er áhugaverð draumsýnin um að hægt væri að spóla ver-
öldinni tilbaka, stöðva tímann jafnvel, eða festa fólk og staði í 
rómantískri og þægilegri útgáfu af sjálfu sér; úr samhengi við 

samtímann. Það er furðulegt þegar við þurfum 
að óttast framtíðina, jafn spennandi og við gefum 
okkur að hún sé. Það er því furðulegt – þegar allir 
flokkar ganga inn í kosningabaráttuna með ein-
hverskonar bjartsýni að vopni – að alið sé á ótta 
um að einhver ein útgáfa af ríkisstjórn í landinu sé 
óæskilegri en önnur. Það er einhverskonar hugsun 
sem felur ekki í sér að flykkja fólki á bakvið mál-
stað, heldur á móti mögulegum lýðræðislegum 
niðurstöðum fólksins í landinu, þegar atkvæðin 
hafa verið talin og „umboðið“ framselt í hendur 
kjörinna fulltrúa að mynda starfhæft þing og yfirstjórn þess. Þeir eru 
keimlíkir en þó fjölbreytilegir frasarnir sem stjórnmálamenn- og konur 
halda á lofti; keimlíkir því þeir fela á ísmeygilegan hátt í sér sömu fortíðar-
þránna. Fjölbreyttir því það eru mismunandi þættir í hugmyndinni um 
„fortíðina“ sem við viljum halda á lofti. Ég ætla ekki að velja úr og dæma 
um hvort eða hver þeirra eigi rétt á sér. En eitt er augljóst þegar vísað er til 
þess að við búum í bestu mögulegu útgáfunni af Íslandi, og að aldrei hafi 
verið jafn gott að búa hér; að það fer algjörlega eftir stétt og stöðu. 

ríkidæmi og fátækt
Þó hinir fátæku hafi aldrei haft jafn mikið á milli handanna og nú, þá 
er fátækt þeirra þó meiri en nokkru sinni ef hún er sett á vogarskál-
ina og metin með hliðsjón af ríkidæmi hinna ríku. Þó „verkalýðurinn“ 
keyri Range Rover og gláp’á flatskjá, þá er hyldýpið á milli þeirra sem 
skortir og þeirra sem njóta jafn óbrúanlegt. Við fáum aldrei aftur hið 
rómantíska Ísland þar sem slagorð flokkanna geta verið „stétt með stétt“ 
– eða „Ísland fyrir Íslendinga“. Og kannski æskjum við þess ekki heldur. 
Það er óþarfi að draga fram ummæli eða setja einn frekar en annan í 
sviðsljósið vegna skorinorðs málflutnings nú í upphafsrimmum kosn-
ingabaráttunnar, en þó er áhugavert að leyfa sér að hrífast af taktík eða 
persónum sem fram koma, burtséð frá samleið manns með viðkom-
andi þegar kemur að áherslum og forgangsröðun. Kosningar eru mann-
félags- og persónustúdía og áhugaverðar að því leyti að einhverskonar 
þverskurður skoðana og mannkosta birtist, ásamt með góðri slettu af 
gallagripum, í þeim spegli samtímans sem fjöl- og samfélagsmiðlar birta 
okkur. Spurningin er hvort við sjáum okkur sjálf í þessum spegli? Eru 
þarna fulltrúar sem við trúum að hafi svipaðar hugmyndir og við sjálf 
um það hvernig samfélagið á að vera og fúnkera?

Við sjálf – og ábyrgðin
Flestir sem gefa sér tíma til að lesa leiðara í blaði hafa vit og þroska til að 
horfast í augu við að öll erum við fyrirmyndir á einhvern hátt. Við krefju-
mst þess af stjórnmálamönnum – eins og okkur sjálfum – að ráða við það 
að koma hreint fram og af heiðarleika gagnvart mönnum og málefnum. 
Flestum er illa við undirferli og aldrei er vísan of oft kveðin um flísina í 
auga náungans; við þurfum stöðugt að minna okkur á dæmisöguna sem 
afhjúpar þann mannlega eiginleika að benda heldur á böl annarra en horfa 
í eigin bresti. Afbrýðisemi, græðgi, sjálfshygli og ofmetnaður er ekki bara 
vandi afvegaleiddrar umræðu í aðdraganda kosninga heldur okkar dag-
lega brauð, þegar við reynum að halda eða rétta okkar hlut, í basli hvers-
dagsins. Ekkert hreyfir jafn heiftarlega við okkur eins og sært stolt, óréttlát 
málsmeðferð eða kúgun sem helst í hendur við ógn og vald. Og ekkert 
snertir jafn innilega viðkvæma taug smáþjóðar eins og okkar, eins og 
þegar vinnusemi og dugnaður, einlægni og heiðarleiki skila verðskulduð-
um heiðri, sanngjörnum málalokum. Við megum þakka fyrir að þær fyr-
irmyndir sem margt af unga fólkinu okkar lítur til; landsliðsmennirnir og 
þjálfararnir í kringum hið ótrúlega afrek – að komast á HM í knattspyrnu 
karla 2018 – eru öllu betri fyrirmyndir en margur stjórnmálamaðurinn. 
Þarna er fullt af sterkum karakterum sem bera ábyrgð, hafa stjórn á skapi 
sínu og geðshræringu, hvort sem blæs í seglin eða beint á móti. 

Það eru kosningar í nánd og við berum ábyrgð á því að láta okkur ekki 
dreyma um eitthvað sem var, eða þyrfti að vera meira eins og það hefur 
alltaf verið. Möguleikar okkar í dag eru meiri en nokkurntíma hefur verið; 
þessvegna þurfum við ekki stjórnmál og flokkadrætti af gamla skólanum. 
Við þurfum hugmyndafræði liðsheildar, samábyrgðar og metnaðar, þar 
sem þing og þjóð deilir kjörum, til þess fyrst og síðast að ungt fólk í sam-
tímanum fái ekki á tilfinninguna að það sé algjörlega marklaus pæling að 
sækjast eftir því að hafa áhrif á samfélagið sitt. Þjóðfélög stefna þá fyrst í 
óefni þegar almenningur missir allan áhuga á stjórnmálum og lætur valda-
stéttunum eftir að deila og drottna. Vonandi missum við ekki okkar „gamla 
góða Ísland“ lengra inní þá hít – að ekkert skipti máli nema næsta fix.
 Arnarldur Máni Finnsson

leiðari

15. TBL. 6. ÁRGANGUR 2017
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 reykjavík. Ábyrgðarmaður: björn Ingi Hrafnsson,  

netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: ámundi ámundason, sími: 824-2466, netfang, 

amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.  
Ritstjóri: arnaldur Máni, sími: 822 8318 & netfang: arnaldur@pressan.is Umbrot: vefpressan 

Hönnun: Davíð Þór guðlaugsson Prentun: landsprent. Dreifing: Íslandspóstur.

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

air Discount Scheme (ADS) 
er niðurgreiðslukerfi fyrir 
flugfargjöld og var sett á fót 

af skoskum stjórnvöldum árið 2005. 
Áætlunin hefur verið framlengd 
nokkrum sinnum, nú síðast árið 2015 
á grundvelli greinar nr. 51 í reglugerð 
Evrópusambandsins nr. 651/2014. 
Markmiðið með ADS er að auka að-
gengi að flugþjónustu á viðráðanlegu 
verði frá jaðarbyggðum í Skotlandi. 
Með 50% afslætti af flugfargjöldum 
íbúa með heimilisfesti á skilgreindum 
svæðum stuðlar ADS að félagslegri 
þátttöku íbúa jaðarbyggða í borgar-
samfélaginu.

Austurbrú og önnur sambönd 
sveitarfélaga hafa ásamt áhugasömum 
einkaaðilum staðið fyrir umræðu og 
málþingi um að á Íslandi verði inn-
leidd áætlun sem byggir á ADS-kerf-
inu. Ljóst er að nokkuð margar stjórn-
málahreyfingar hafa tekið afstöðu til 
hugmyndanna og því er eðlilegt að 
kynna hugmyndirnar í nokkurskonar 
„spurt og svarað“ dálki sem byggir á 
upplýsingum af kynningu á áætlun-
inni. Vonandi hjálpar það einhverjum 
að fatta málið. 

1. Hverjir eiga rétt á adS?
Íbúar með lögheimili á skilgreindum 
landssvæðum sem falla undir stuðn-
inginn fá aðgang að ADS og greiða sem 
nemur t.d. 50% af flugfari sem í okkar 
tilfelli væri milli heimilis og Reykjavík-
ur. Hin 50% fær flugfélagið greitt úr 
ADS afsláttarsjóði að skilyrðum upp-
fylltum.

Í Skotlandi fá einnig ýmis félaga-
samtök s.s. góðgerðarfélög, íþróttafé-
lög, björgunarsveitir aðgang að ADS. 

2. Hvernig virkar aðildin?
Sótt er um aðild að afsláttarumhverf-
inu og þarf þá að staðfesta heimilisfesti 
með gögnum. Á Íslandi erum við með 
kennitölur og lögheimili ásamt lögum, 
ferlum og gagnagrunnum er þessu 
tengist.

3. Hvernig virkar greiðslu-
fyrirkomulagið eða endur-
greiðslan?
Í Skotlandi velur farþegi flugfar í 
bókunarvél flugfélags, skráir inn af-
sláttarkóða sem hann hefur fengið út-
hlutað á grundvelli heimilisfesti. Við 
það lækkar verðmiði fargjaldsins sem 
nemur afslættinum (50%) og farþegi 
greiðir sinn hluta. Flugfélag sækir rest 
í niðugreiðslusjóð.       

4. Verður bara til eitt verð 
á f lugfargjaldi við þessa 
breytingu?

 Nei, flugfélagið heldur sinni flug-
gjaldauppbyggingu (netfargjöld, fríð-
indafargjöld, hoppfargjöld o.s.frv.). 

Áfram er því hvati fyrir viðskiptavini 
til að kaupa ódýrasta fargjaldið sem í 
boði er þar sem ADS veitir 50% afslátt 
af greiddu fargjaldi.

Til skýringar má ítreka hér 
hverjir eiga ekki rétt á adS?
• Farþegar með lögheimili utan skil-
greindra svæða áætlunarinnar.
• Farþegar sem fá ferðir sínar endur-
greiddar að hluta eða öllu leyti frá op-
inberum aðilum eða þriðja aðila s.s. 
Tryggingastofnun.
• Farþegar sem eru að ferðast á við-
skiptalegum grunni (t.d. á vegum fyr-
irtækja eða í eigin atvinnurekstri). 
• Farþegar sem ekki eru með gilda að-
ild að ADS.

rökstuðningur er  
byggðasjónarmið
Samantekt Byggðastofnunar á stað-
setningu ríkisstarfsemi á Íslandi og 
vinnusóknarsvæðum sýnir að stjórn-
sýslusvæði Íslands er höfuðborgar-
svæðið. Það er því nauðsynlegt fyrir 
íbúa í samfélögum á landsbyggðinni 
að sækja þangað ýmsa þjónustu s.s. 
heilbrigðisþjónustu. Til að jafna að-
stöðu íbúa Íslands er varðar aðgengi að 
þessari þjónustu þá er nauðsynlegt að 
útrýma eins og hægt er þeirri hindrum 
sem felst í löngum og kostnaðarsöm-
um ferðalögum.

 Í gegnum tíðina hafa mismunandi 
sjónarmið legið til grundvallar bættum 
samgöngum:
 • Samgöngubætur til að styðja við hug-
myndir um vaxtakjarna eða vaxtasvæði
• Samgöngubætur til að rétta hlut 
jaðarbyggða
• Samgöngubætur til að auka umferð-
aröryggi og bæta umferðarflæði
• Samgöngubætur til að auka fram-
leiðni samfélagsins
• Samgöngubætur til aukningar 
byggðafestu         

Hvað kostar þetta?
Á grundvelli gagna sem samstarfs-
hópurinn aflaði frá flugfélögum sem 
sinna innanlandsflugi á Íslandi, er 
áætlaður kostnaður áætlunarinnar í 
upphafi um 600-800 milljónir króna 
á ári. Kostnaður myndi e.t.v. hækka 
með aukinni notkun innanlandsflugs 
en að sama skapi ætti bætt nýting að 
skapa svigrúm til verðlækkana og/eða 
bættrar þjónustu í formi aukinnar tíðni 
ferða. 

Reynslan sýnir þó að notkun á inn-
anlandsflugi er næm fyrir hagsveiflum 
og þ.a.l. getur heildarkostnaður verið 
breytilegur á milli ára.

Félagslegur ávinningur
Ætla má að ef flug verður skilgreint 
sem almenningssamgöngur með ADS 
verði auðveldara að laða að nýja íbúa 

og með því móti byggja undir öflugari 
samfélög um allt land.

Bættar samgöngur auka lífsgæði 
íbúa. Með ADS-kerfi má reikna með 
aukinni félagslegri þátttöku íbúa á 
landsbyggðinni í samfélagi höfuðborgar 
allra landsmanna þar sem verðlag verð-
ur minni hindrun á nýtingu flugs. Fjár-
hagslegur ávinningur eru lægri flugfar-
gjöld og flug verður samkeppnishæfara 
við aðra fararkosti. Grunnþjónusta, s.s. 
heilbrigðisþjónusta hefur víða verið 
skorin niður á landsbyggðinni á sama 
tíma og hún er efld á höfuðborgarsvæð-
inu. Því mun ADS gera landsbyggða-
fólki auðveldara að sækja sameiginlega 
greidda grunnþjónustu sem þeir fá ekki 
í sínu nærsamfélagi.

 Hver er ávinningur  
f lugfélaganna?
Rekstrarskilyrði flugfélaga ættu að 
styrkjast þegar eftirspurn eftir flugi eykst. 
Aukin nýting á flugi ætti að gefa svigrúm 
til aukinnar tíðni eða lækkunar á verð-
lagi almennt sem gefur færi á að fá far-
þega í vélarnar sem ekki falla undir ADS. 
Miðað er við að kerfið sé innleitt sem 
viðbót við núverandi kerfi s.s.. núver-
andi ríkisstyrktar flugleiðir og greiðslur 
til reksturs innanlandsflugvalla.

að lokum
Íslenska ríkið mun þurfa að taka ákvörðun 
um þetta mál, enda yrði þetta væntanlega 
fjármagnað af því og þrýstingur um að 
flokkarnir svari fyrir kosningar ætti að 
leiða til þess að hægt yrði að byggja kerfið 
upp hratt og örugglega, komist fylgjend-
ur hugmyndanna að.

Innleiðing á svona áætlun tekur 
alltaf einhverja mánuði þar sem margir 
hagaðilar koma að verkefninu. Það 
auðveldar verkið að góð fyrirmynd er 
til í Skotlandi. 

Ef íbúar fara að nýta flug í meira 
mæli þá má gera ráð fyrir því að þjón-
usta batni og þannig hafi slíkt kerfi 
áhrif á ferðaþjónustu á landsbyggð-
inni. Sú bætta þjónusta ætti að nýtast 
bæði ferðamönnum og heimamönnum 
þó að ferðamenn hafi ekki aðgang að 
stuðningi úr ADS.

  Í dag er ekki samkeppni á neinum 
af þeim 11 áætlunar flugleiðum sem í 
gangi eru. Ef aukning verður nýtingu 
sæta á flugleiðunum þá getur það verið 
samkeppnishvati fyrir áhugasama aðila 
og jafnvel að grundvöllur byggist upp 
fyrir nýjum flugleiðum.

Ljóst er að ef slíkt kerfi væri við 
lýði myndu íbúar landsbyggðarinnar 
nýta þjónustu í höfuðborginni í meira 
mæli en nú er. Vonandi myndi það ekki 
veikja grunnþjónustu í heimabyggð og 
vonandi munu aðilar á höfuðborgar-
svæðinu sem eiga fjölskyldu út á landi 
bara hafa gott og gaman af því að fá sitt 
fólk oftar í heimsókn. 

almenningssam-
göngur eða lúxus?
skoskA LeiðiN – í innanlandsflugi

koSninGaMálið



Austurveri   •  Flatahrauni  •  Glæsibæ  •  Húsgagnahöllin  •  Mjódd  •  Smáratorgi  •  Suðurveri

Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér

Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.
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Margrét H Blöndal er ein af 
okkar þekktustu mynd-
listarkonum og hefur átt 

farsælan feril allt frá því um miðj-
an tíunda áratuginn. Það kemur því 
nokkuð á óvart að sýningin Spegill 
– Pollur, sem opnaði sl. laugardag í 
Skaftfelli á Seyðisfirði, sé fyrsta einka-
sýning hennar hér eystra. Margrét fer 
ýmsar leiðir við sköpun verka sinna 
en innsetningar hennar má segja 
fíngerðar og tilfinningalega hlaðn-
ar með einhverjum óræðum hætti. 
„Hver sýning snýst að miklu leyti um 
að tengja við stað og rými og fram-
kalla einhverskonar heildarmynd. Að 
bregðast við umhverfinu, fá tilfinn-
ingu fyrir efni og inntaki og fínstilla 
síðan tenginguna við rýmið í því 
flæði,“ segir Margrét en Austurland 
tók hús á henni skömmu fyrir opnun 
og fræddist um tretommunagla, ein-
angrunarplast, átök og hvatvísi, meðal 
annars... 

að skapa tengsl
„Kýraugun stöðugt á höttum eftir vís-
bendingum,“ segir í texta sem fylgir 
sýningunni; orðaðri sjálfsmynd eða 
ímynd þar sem Margrét dregur upp 
tilfinningu fyrir þráðunum sem liggja 
að baki þeim vefnaði sem sýningin í 
heild er. Á vappi um rýmið og á spjalli 
um kveikjurnar að verkunum má líta 
í kýraugun stöku sinnum en þó um 
leið virðist það tilhneiging listakon-
unnar að loka augunum og leita í 
einhverju innra rými að viðbragðinu 
við hverri spurningu fyrir sig. Það 
virðist um leið kallast á við þau ferli 
sem hún lýsir sem leið verkanna inn 
í veruleikann. „Hvert og eitt er stakt 
verk - skúlptúr, ég ríf, rek niður nagla, 
rek upp, sauma, bora, saga, brýt, toga 
út, sparsla og klippi styttur í ímyndað 
hár,“ segir Margrét. Og Pollur - Spegill 
er niðurtaðan, marglaga en fínleg og 
nákvæm sýning sem samanstendur 
af sex verkum og rými. Í vinnuferlinu 
byrjaði Margrét á því að innbyrða sýn-
ingarsalinn, lögun hans og andrúms-
loft. Í kjölfarið raðar hún og stillir 
handvöldum og umbreyttum efnis-
föngum, snúrum, plasti, tróði, prikum 
og fleiru víðsvegar um salinn. Úr verða 
hárfínar samsetningar sem saman 
mynda ljóðræna og fínstillta innsetn-
ingu í rýmið. Hið einfalda og látlausa 
verður að einhverju forvitnilegu sem 
býr þó yfir kunnugleika, sem kveikir 
ný hugsanatengsl hjá áhorfendum og 
veitir innblástur inn í aðvífandi vetur.

Þarf að fá að vera eins og það er
„Það má segja að hér hafi verið kjörað-
stæður, ég bjó fyrir ofan sýningarsalinn 
og gat innbyrt hann áreynslulaust á ferð 
minni inn og út úr húsinu.  Það hefur 
reynst mér farsælast að vera á staðnum 
en vera að gera eitthvað annað þannig 
að ég leiki á heilann.  Hann er nefni-
lega svo ráðríkur með sínar hugmynd-
ir.  Mér gengur alltaf best þegar ég fæ 
að vera í rýminu  um stund, skrifa bréf, 
hlusta á lag, sópa gólfið, horfa út um 
gluggann – skrepp svo í gönguferð með 
rýmið inni í mér.  Á þeim ferðum renna 
efni og eigindir saman í eitt; ár verða 
þræðir, bil milli trjáa ryþmísk, litir skýr-
ari og veðrun áverkar,“ segir Margrét. 

 „Hoppa og skoppa yfir heljarbrú, 
opna út á dekk, ryð niður veggjum og 
færi til vistarverur,“ segir í sýningar-
texta – en Margrét dregur rýmið á 
sinn sérstaka hátt fram og stillir upp 
samspili nafnlausra verka til að skapa 
þau hughrif sem sýningin vekur. 

Viðbrögð og umbreyting
„Verk mín eru viðbrögð við rýminu og 
þeirri umgjörð sem það býr þeim.  Í um-
breytingunni verða einhver átök að eiga 
sér stað til að verkin nái hvort tveggja 
að ýta undir sérkenni staðarins og birt-
ast eins og þau hafi bara orðið til sjálf.  
Umbreytingarferlið sjálft tekur oft ekki 
langan tíma en undirbúningurinn er lúm-
skt langur og illmælanlegur.  Ég get sam-
samað mig tónlistarfólki sem undirbýr 
sig fyrir tónleika, gætir að líkamanum, 
hreinsar hugann, reynir að fá tónverkið 
inn í kerfið þannig að það leiki sig síðan 
sjálft.  Mér er skorðaður tími til uppsetn-
ingar og verð að bregðast við á þeim tíma.  
Oft gerist það því hratt og nánast í draum-
kenndu eða hárfínu einbeitingarástandi.  
En ég finn það í kroppnum þegar verkin 
hafa fundið sér stað og þá er best að draga 
sig til hlés svo að þau fái að taka sig í ró 
áður en sýningin opnar.“ 

ekki bara eitthvað
„Mér var boðið í skemmur og hús 
nokkurra íbúa og svo kom ég með 
tösku með einhverju góssi sem ég hef 
sankað að mér gegnum árin.  Ég áttaði 
mig hins vegar á að það að fá að koma 
inn í ólík húsakynni íbúa er efniviður í 
sjálfu sér.  Ég þarf ekki endilega að fara 
með fangið fullt þegar ég kveð – heim-
sóknin er komin í kerfið og umbreytir 
því hvernig ég nálgast og meðhöndla 
verkin í salnum.  Stundum finn ég fyr-
ir sárri þörf fyrir nýrri viðbót og þá fer 
ég á stúfana eins og dýr í leit að bráð.“

Úr innviðum
snekkjunnar

STunduM er éG Snekkja - stútfull af 
káetum í ýmsum stærðum. Kýraugun stöðugt 
á höttum eftir vísbendingum. Hoppa og 
skoppa yfir heljarbrú, opna út á dekk, ryð niður 
veggjum og færi til vistarverur. Hér er hægt að 
dansa og hér er möguleiki að vinna aflann; ein 
ég eima og flokka, flaka líka og stokka.

éG Var á Ferð FóTGanGandi, áverkar á stígum mynduðu dældir fyrir vatn 
sem hefur fossað frá himninum síðustu daga.  Spegill spegill herm þú mér.  Sumir eru 
drullug díki, aðrir grárri og svo getur glitt í tæran botninn.  Pollur er djúpur, gljúpur sem 
gleypir og fær eitthvað til að hverfa.  Spegill flatur – tví- og þrívítt á víxl - samt getur 
maður horft inn í óendanleikann - eða ekki.  Pollur er hjúpur um áverka, hylur eða 
undirstrikar – allt eftir því hvað þú vilt og vilt. Pollur er dulargervi – spegill - þú felur þig 
eða framkallast í eigin ímynd.

Vinsamlega pantið í tíma í síma 464 4164 
eða sendið tölvupóst á myvatn@myvatn.is
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Haust- og vetrardagskrá
Sel-Hótel Mývatns

Vinsamlega pantið í tíma í síma 464 4164 
eða sendið tölvupóst á myvatn@myvatn.is

Sel-Hótel Mývatn, Skútustöðum, Mývatnssveit 
S. 464 4164 | netfang:myvatn@myvatn.is | www.myvatn.is

Villibráðahlaðborð
28. október 

Villibráðahlaðborð Lifandi tónlist Elvar Braga og Sigurður Tryggvason 

Jólahlaðborð
25. nóvember

Jólahlaðborð  kl. 19:00 
Lifandi tónlist Elvar Braga og Bylgja Steingríms

1. desember
Jólahlaðborð kl. 19:00 Uppselt!

2. desember
Jólahlaðborð kl. 19:00 Lifandi tónlist Guðni Braga 

8. desember
Jólahlaðborð kl. 19:00 Lifandi tónlist Guðni Braga 

Fjölskyldujólahlaðborð 
Fjölskyldujólahlaðborð tilvalið fyrir fjölskyldur, fyrirtækja- og vinahópa

9. desember
 Fjölskyldujólahlaðborð kl. 19:00 Jólasveinabað í Jarðböðunum 

10. desember
Fjölskyldujólahlaðborð kl. 16:00

16. desember
Fjölskyldujólahlaðborð kl.19:00

17. desember
Fjölskyldujólahlaðborð kl. 16:00

Vordægur Eldir borgaradagar í Mývatnssveit 
- Munið að panta tímanlega!

 8. apríl
22. apríl 



 
Tæki til vetrarþjónustu 

Eldhússtólinn sígildi fæst í mörgum litum. Hægt 
er að fá grindina krómaða eða litaða og áklæði er 
til í fjölbreyttu litaúrvali. 
Góð hönnun stenst tímans tönn og er sívinsæl. 

Stacco er stafl anlegur fjölnota stóll sem hentar 
við öll tækifæri. Auðvelt er að fl ytja hann milli 
rýma á þartilgerðum vögnum sem Stáliðjan 
framleiðir. Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu 
litaúrvali. 

Lúdo er þægilegur og meðfærilegur og hentar 
jafnt við eldhúsborðið heima og á vinnustað.  
Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu litaúrvali. 

Þægilegur og léttur stóll við ka�  borðið eða 
eldhúsborðið. Hann hentar vel í eldhúsið heima 
hjá þér og jafnframt í fundarherbergið á 
vinnustaðnum. Rondó er með standard setu og 
grindin er úr krómi. Fjölbreytt litaúrval. 

Eldhússtóll Stacco Lúdó Rondó

Verð 27.900 kr. Verð 31.100 kr. Verð 26.900 kr. Verð 25.900 kr.

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

Með föstum T-fótum úr krómi. Við bjóðum upp á 
borðplötur í nokkrum litum.

Borðplata 
Verð 18.375 kr.

Verð 42.500 kr.

T borðfætur undir borð 
Verð 24.125 kr. 
(parið)

Þú getur stólað á okkurÞú getur stólað á okkur
Íslensk hágæða framleiðsla

Vönduð íslensk framleiðsla síðan 1959. Stáliðjan er gamalgróið 
íslenskt fyrirtæki sem framleiðir vandaða vöru fyrir heimilið og 
vinnustaðinn.

Eldhúsborð

Samtals
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Menntakerfið gegnir mik-
ilvægu hlutverki við að 
auka jöfnuð í samfélaginu. 

Þannig er mikilvægt að mæta öllum 
börnum og ungmennum þar sem þau 
búa og gefa fólki tækifæri til að styrkja 
stöðu sína á vinnumarkaði, jafnt sem 
til frekara náms. Mikilvægt er að 
bregðast við vaxandi ójöfnuði til náms 
eftir búsetu og gera landsbyggðirn-
ar að fýsilegri valkosti fyrir menntað 
fólk.  

Samfylkingin vill efla 
menntun á öllum skólastigum
Það er mikilvægt fyrir bæði heimilin 
og atvinnulífið að tryggja dagvistun 
barna. Þess vegna þarf að efla leik-
skólastigið þannig að það geti tekið á 
móti fleiri börnum. Til að það megi 
verða er ljóst að ríkið og sveitarfélögin 
þurfa að vinna að því í sameiningu að 
leikskólarnir verði í raun fyrsta skóla-
stigið og auðvelda foreldrum að brúa 
bilið á milli fæðingarorlofs og leik-
skóla sem veldur mörgum foreldrum 
vandræðum. 

allir eiga að geta menntað sig 
Allir landsmenn eiga að hafa tækifæri 
til að afla sér fjölbreyttrar menntunar 
á framhaldsskólastigi, óháð búsetu, 
kyni, aldri og fötlun. Mikilvægt er 
að styrkja framhaldsskólana þannig 
að þeir geti mætt menntunarþörf á 
því landsvæði sem þeir starfa, stuðla 
að þróun dreifnáms og sveigjanlegs 
náms til að jafna aðgengi að námi á 
öllum skólastigum. Þá þurfa starfs-
menntun og starfsþjálfun að vera 
aðgengileg til að auka sveigjanleika 
á vinnumarkaði og mæta sameig-
inlegum þörfum atvinnulífs og at-
vinnuleitenda fyrir nýsköpun í takti 
við hraða tækniþróun. 

Fjárframlög á háskólanema 
nái meðaltali norðurlandanna
Á þessu ári eru liðin 30 ár frá stofn-
un Háskólans á Akureyri og er ljóst að 
með stofnun skólans voru stígin stór-
stíg skref í menntun á Íslandi, þá eink-
um á landsbyggðunum. Háskólinn á 
Akureyri hefur þannig ekki einungis 
styrkt Akureyri heldur einnig verið 
í forystu í fjarnáms og þannig til að 
mynda menntað kennara og hjúkr-
unarfræðinga um allt land. Nauðsyn-
legt er að auka stuðning við háskóla á 
Íslandi og er það vilji Samfylkingar-
innar að opinber fjárframlög á hvern 
háskólanema nái meðaltali Norður-
landanna, þannig að háskólamenntun 
standist samanburð við alþjóðlega 
háskóla í kennslu og rannsóknarstarfi. 

Virkjum sköpunarkraftinn
Að lokum. Það hefur eflaust ekki farið 
fram hjá neinum að samfélag okkar hefur 
tekið miklum breytingum á síðustu ára-
tugum. Meira og minna allir hafa aðgang 
að öllum heiminum í vasanum og börnin 
okkar sem eru að alast upp í dag þekkja 
ekki annað en að hafa stöðugan aðgang 
að upplýsingum og afþreyingarefni. Eins 
og við öll vitum þá þarf skólakerfið að 
laga sig að þessum breyttu aðstæðum og 
aðlaga kennsluaðferðirnar til að mennta 
einstaklinga til framtíðar. Augljósasta 
leiðin til þess er að efla gagnrýna hugs-
un og auka vægi skapandi greina í námi 
barna og ungmenna til að virkja sköp-
unarkraft þeirra, víðsýni og hæfileika til 
að fara fjölbreyttar leiðir við lausn við-
fangsefna. Hugmyndaflugið er eina auð-
lindin sem við eigum sem er ótæmandi.

María Hjálmarsdóttir
Verkefnastjóri

3. sæti á lista Samfylkingarinnar í 
Norðausturkjördæmi

Skólar á öllum stigum, allsstað-
ar á landinu, hafa um of langt 
skeið verið undirfjármagnaðir á 

Íslandi þrátt fyrir batnandi efnahagsá-
stand undanfarinna ára. Þetta er alvarleg 
staða. Ef við fjárfestum ekki í menntun 
munum við eiga í miklum vandræðum 
með að takast á við áskoranir framtíðar-
innar og við munum dragast aftur úr 
öðrum þjóðum þegar vísinda- og tækni-
byltingin ríður yfir af enn meiri þunga 
en við höfum áður þekkt.

langt undir meðaltali 
þróaðra ríkja
Miðað við þær áherslur sem fráfar-
andi ríkisstjórn hefur sýnt í mennta-

málum kom auðvitað ekkert á óvart 
þegar fjárlög voru lögð fram að bæði 
framhaldsskólarnir og háskólarnir 
bera skertan hlut frá borði. Því hafði 
verið lofað þegar framhaldsskólinn 
var styttur að það hefði ekki áhrif á 
fjárframlögin en annað hefur nú kom-
ið á daginn. Aðhald og niðurskurður 
uppá 1,5 milljarð króna verður til þess 
að margir skólar geta ekki endurnýjað 
tækjabúnað eða hlúð að skólastarfinu 
svo vel sé.                

Sama má segja um háskólana sem 
hafa þurft að draga saman seglin og er 
nú svo komið að útgjöld til háskólanna 
eru langt undir meðaltali þróaðra 
ríkja. Þessu verðum við að breyta og 

við Vinstri græn leggjum áherslu á að 
fylgja stefnu Vísinda- og tækniráðs 
um framlög vegna háskólanna. 

nám í takt við tímann
Mikilvægur liður í því að bæta 
menntakerfið og samfélagið í heild er 
að efla menntun í heimabyggð. Það 
er bæði mikilvægt fyrir unga fólkið 
en líka fyrir þá sem vilja bæta við sig 
á fullorðins árum. Við Vinstri græn 
leggjum mikla áherslu á fjölbreytt nám 
um allt land, bóklegt, verklegt, listnám 
sem og fjarnám óháð aldri og efnahag. 
Ef við viljum að ungt fólk búi heima 
sem lengst og/eða flytji aftur heim þá 
þurfum við að byggja upp nám sem 

skapar atvinnu sem ungt fólk í dag 
hefur áhuga á, nám í takt við tímann. 
Ný námskrá gefur aukin tækifæri fyrir 
skóla til að bregðast við þessu.

Grafalvarleg staða  
leik- og grunnskóla
Ekki er hægt að ljúka umræðu um 
menntamál án þess að nefna þá 
grafalvarlegu stöðu sem leik- og grunn-
skólar standa frammi fyrir. Það þarf 
samhent átak sem hvetur fólk til að sækja 
sér menntun og starfa við kennslu, til 
dæmis með því að efla faglegt sjálfstæði 
kennara og leggja áherslu á skólaþróun 
á öllum skólastigum en um leið þarf að 
tryggja fjármuni til hennar. 

Það er ánægjuefni að sveitarfélög 
séu í auknum mæli farin að bjóða 
börnum í grunnskóla upp á frí náms-
gögn. Grunnmenntun á að vera gjald-
frjáls að öllu leyti og ekki á að gera upp 
á milli barna eftir efnahag. Meiri jöfn-
uður er ein besta leiðin til að auka vel-
sæld og hamingju í samfélaginu sem 
við hljótum öll að vilja fyrir afkom-
endur okkar. Forgangsröðunin skiptir 
máli og það tækifæri er til breytinga í 
næstu kosningum.

 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir 
Alþingismaður Vinstri grænna í 

Norðausturkjördæmi

Íslendingar eru menntuð þjóð 
með mikla sögu. Á hverjum 
tíma stendur samfélagið á tíma-

mótum. Traust og gott menntakerfi 
leggur grundvöllinn að því samfélagi 
sem við viljum búa í. Menntun er 
undirstaða velferðarsamfélagsins. Ef 
við eigum ekki vel menntað starfsfólk 
í öllum helstu greinum þjóðfélagsins 
er allt tal um velferð marklaust.

Menntastefna Framsóknarflokks-
ins byggir á mikilvægi þess að tryggja 
rétt fólks til menntunar, óháð búsetu 
og efnahag. Við uppbyggingu og þró-
un menntakerfisins sé þetta markmið 
uppfyllt. Framsóknarflokkurinn vill að 
framhaldsskólar haldi sérstöðu sinni. 
Það þarf að veita skólunum svigrúm til 
að þróa eigin starfshætti og samstarf.

Menntun og samfélagið
Framsóknarflokkurinn telur mikilvægt 
að hlutfall hvers árgangs sem stundar 
starfs- og iðnnám á framhaldsskóla-
stigi hækki. Sömuleiðis að fjárveitingar 
til framhaldsskólanna miðist við það 
markmið. Átaks er þörf í námsefnis-
gerð fyrir framhaldsskólastigið. Þess 
vegna er brýnt að hlúa að Mennta-
málastofnun, þannig að hún verði leið-
andi afl í menntamálum þjóðarinnar.

Móta þarf stefnu um námsfram-
boð í fjarnámi á háskólastigi. Stefnu 
varðandi skyldur háskólanna við íbúa 
landsins og stefnu í fjárveitingum 
til háskóla og námsvera sem sinna 
þjónustu við nemendur um land allt. 
Efla þarf rannsóknar og fræðastarf í 
landsbyggðunum. Á Austurlandi er 
slík starfsemi hlutfallslega minni en 
í öðrum landshlutum. Úr því verður 
að bæta, m.a. með því að skýra hlut-
verk háskóla-, þekkingar- og rann-
sóknarsetra.

Lög um Lánasjóð íslenskra náms-
manna þarf að endurskoða. Markmið 
Framsóknarflokksins er að koma á 
styrkja- og hvatakerfi. Fjölga þannig 
námsmönnum í greinum þar sem 
skortur er á fagmenntuðu starfsfólki 
á vinnumarkaði eins og í kennara-
fræði og í verknámi. Slíkt styður já-
kvæða byggðaþróun.

Framsóknarflokkurinn vill styðja 
við þróun lýðháskóla, sem nú eru í 
uppbyggingu. Skapa þarf lýðháskólum 
lagalega og fjárhagslega umgjörð hér á 
landi þannig að sú fræðsla sem þar fer 
fram nýtist samfélaginu sem best.

Menntun og gæði skólastarfs
Það eru tvær leiðir til að ná 
fram breytingum í samfélaginu; 
annarsvegar með kerfisbreyting-
um og hinsvegar með breytingum í 
menntakerfinu. Það er ákaflega mik-
ilvægt að hefja verk- og tækninám 
til vegs og virðingar. Það er skortur 

á tæknifólki og verkþekkingu í sam-
félaginu. Við verðum að bregðast við 
því. Það einfaldlega hentar sumum 
betur að negla nagla og bora í vegg. 
Rökin eru einföld og forgangsröðun 
er úrlausnarefni.

Það skortir samfellu á milli 
skólastiga. Öll skólastigin eiga þátt 
í menntun og þroska hvers einstak-
lings og það þarf samstarf og samtal 
á milli þeirra. Við þurfum heilsteypt 
skólakerfi. Skólar eru uppeldisstofn-

anir, bæði samkvæmt lögum og í 
raun. Þeir móta hugsunarhátt, gildis-
mat og lífstíl einstaklinga. Í því felst 
mikil ábyrgð menntakerfisins.

Líneik Anna Sævarsdóttir  
skipar 2. sæti framboðslista  

Framsóknarflokksins í NA kjördæmi.

Hjálmar Bogi Hafliðason  
skipar 4. sæti framboðslista  

Framsóknarflokksins í NA kjördæmi.

Fjárfesting í menntun – gerum betur

Fjárfestum 
í menntun!

Menntun er 
mikilvæg núna
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eitt gæfuríkasta spor til 
aukinna lífsgæða sem Ís-
lendingar hafa tekið var upp-

bygging hitaveitna umhverfis landið. 
Uppbygging sem hófst um miðja 
20. öldina og búa nú um 90% lands-
manna við þann munað og þau bættu 
lífsskilyrði sem henni fylgir. Þó þetta 
gæfuríka spor hafi ekki verið tekið 
með umhverfissjónarmið í forgrunni 
þá hefur það skilað okkur gríðar-
legum umhverfislegum ávinningi 
með minni losun á gróðurhúsaloft-
tegundum. Efnahagslegur ávinning-
ur er einnig ótvíræður en samkvæmt 
tölum frá Orkustofnun er áætlað að 
hitaveituvæðing landsins spari hátt í 
300 þúsund krónur á hvert manns-
barn á ári. Þá felur hitaveitan í sér 
sparnað á erlendum gjaldeyri sem oft 
á tíðum hefur komið sér vel þegar að 
hefur kreppt að í efnahagslífinu.

Stórstígar framfarir 
Síðastliðin ár hefur athyglisverð þró-
un í íslenskum iðnaði átt sér stað. 
Þar má fyrst nefna sjávarútveginn 
þar sem þrátt fyrir samdrátt í veiðum 
hefur verðmæti afurða stöðugt vaxið 
með tilstuðlan nýsköpunar. Þannig 
hefur sjávarútvegurinn farið úr því, á 
tiltölulega stuttum tíma, að nýta hrá-
efnið illa yfir í að framleiða verðmæt-
ar vörur úr nánast hverju grammi 

sem úr sjó kemur. Þá er í dag seldur 
tæknibúnaður og sérfræðiþekking 
tengd íslenskum sjávarútvegi víða 
um heim. Sá einhver fyrir að eitt 
mest spennandi og vaxandi fyrirtæki 
landsins yrði á Ísafirði árið 2017 að 
framleiða sáraumbúðir úr þorskroði 
eða þegar menn voru að brasa við 
uppfinningar sínar í rafeindatækni í 
kjallara Raunvísindastofnunnar HÍ 
rétt fyrir 1980 að úr því nýsköpunar-
verkefni yrði til eitt stærsta fyrirtæki 
landsins, Marel. Sama má segja um 
orkugeirann. Hverjum hefði órað 
fyrir því að einn fjölsóttasti ferða-
mannastaður kjördæmisins myndi 
byggjast upp við hlið gömlu gufu-
stöðvarinnar í Bjarnaflagi (Jarðböð-
in við Mývatn) og myndi nýta hrá-
efni sem áður fór ónýtt aftur ofan í 
jörðina. 

Tækifæri í íslenskri sérstöðu
Þessi dæmi sýna hversu vel hefur 
gengið að tvinna saman íslenska 
sérstöðu og nýsköpun og skapa úr 
því mikil tækifæri og ávinning, bæði 
fyrir efnahag landsins og umhverf-
ið. Það eru mörg slík tækifæri til 
uppbyggingar á Norður- og Aust-
urlandi og teljum við hjá Samfylk-
ingunni mikilvægt að skapa tækifæri 
og umgjörð sem gerir frumkvöðl-
um, einstaklingum og fyrirtækjum 

kleift að vinna að nýsköpun, eink-
um þar sem byggt er á því sem við 
höfum fyrir. Það er af nógu að taka 
og spennandi tækifæri til að mynda 
í landbúnaði, ferðaþjónustu og líf-
tækni svo fátt eitt sé nefnt. Stórsókn 
í nýsköpun og þróun innan ramma 
aukinnar sjálfbærni á að vera algjört 
forgangsatriði til að styðja við fjöl-
breytt atvinnulíf á landsbyggðunum 
og skapa þannig áhugaverð og fjöl-
breytt störf víða um land. 

Albertína Friðbjörg Elíasdóttir
Framkvæmdastjóri

2. sæti á lista Samfylkingarinnar 
í Norðausturkjördæmi

Hvert er stefn-
unni heitið? 

Þegar litið er til svæðisbundinna 
lausna í atvinnu- og mennta-
málum á Íslandi er eðlilegt að 

gera ráð fyrir að ólík byggðalög kalli 
á ólíka hluti og að nærsamfélag fólks 
sé oftar en ekki litað af staðsetningu 
og tækifærum. Sé fólki gert kleift að 
mennta sig og starfa á ólíkum sviðum, 
óháð vali um búsetu, bætum við ekki 
bara samfélagið í heild heldur eflum 
dreifðari byggðir og tryggjum fjöl-
breyttari mannauð.

Eins og staðan er í dag eru færi til 
menntunar býsna góð. Það hefur þó 
dregið úr því að allir hafi jöfn tæki-
færi og auk þess er fjölbreytni töluvert 
ábótavant. Þegar horft er til Austur-
lands sem valmöguleika til menntun-
ar og starfa er nauðsynlegt að efla 
aðgengi og auka fjölbreytni. Víða um 
fjórðunginn má sjá aðdáunarverða 
uppbyggingu í báðum málaflokkum. 
En betur má ef duga skal og rétt að 
líta á með hvaða hætti megi efla þessar 
stoðir samfélagsins enn frekar.

allir fái tækifæri
Sé öllum einstaklingum samfélagsins 
gefið tækifæri til að komast til mennta 
aukast líkurnar á því að fjölbreytni 
færist í atvinnumál. Í nútímasamfé-
lagi ætti það ekki að þekkjast að fólk 

geti ekki sótt sér menntun vegna fjár-
hagslegra aðstæðna, landfræðilegrar 
staðsetningar eða líkamlegrar og/eða 
andlegrar vanheilsu. Endurskoða þarf 
með hvaða hætti fólk geti fjármagnað 
menntun sína og með hvaða skilmál-
um. Líta þarf á alla menntun sem auk-
inn auð í samfélaginu, ekki aðeins þá 
sem menn geta beintengt við fjárhags-
legan ávinning. Öll aukin færni, hver 
svo sem hún er, er af hinu góða.

Það er grundvallaratriði að tryggja 
fólki aðgengi að menntun, kjósi það að 
búa á Austurlandi. En það er líka mikil-
vægt að nýta tækifæri í fjórðungnum til 
að bjóða upp á fjölbreyttari menntun á 
landsvísu. Má þar nefna Lýðháskólann 
á Seyðisfirði og Hússtjórnarskólann á 
Hallormsstað sem góð dæmi, nýtt og 
gamalt, um hugvit og nýsköpun.

Píratar vilja styrkja þessa þætti á 
Austurlandi og hefja tímabæra upp-
byggingu menntamála og eflingu ný-
sköpunar. Auður hverrar þjóðar felst í 
fólkinu og það er hagur samfélagsins 
að fólk fái tækifæri til að mennta sig 
og starfa þar sem færni þess liggur.

Höfundur er fyrrum afdalakrógi ofan af 
Jökuldal en býr nú í Eyjafirði. Hún skipar 

3. sæti á lista Pírata í Norðausturkjördæmi 
og er menntaður leikari og viðburðastjóri.  

Bætt aðgengi, 
virkari mannauður!

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot

•  Þægilegur hiti góð hitadreifing
•  Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
•  Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
•  Fljótlegt að leggja
•  Ekkert brot ekkert flot
•  Dreifiplötur límdar beint á gólfið
•  Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
•  Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og 
    sumarhús
•  Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og 
    þægilegt

Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is
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Þegar staða atvinnumála er 
hugleidd rekst maður fljótt á 
hversu samtengdir möguleikar 

til atvinnuuppbyggingar og þróunar 
eru samgöngum og menntun, og allt 
byggðamál um leið.

Nú er staða atvinnumála góð á 
Austurlandi eins og víðast hvar í 
landinu. það breytir ekki því að miklar 
áskoranir eru fram undan og sumar 
þeirra meira krefjandi en aðrar við 
aðstæður eins og hér eystra. Þó stóru 
fyrirtækin á svæðinu í sjávarútvegi 
og iðnaði standi traustum fótum 
eiga ýmsar aðrar greinar sem mynda 
hluta af heild er skapar störf og býr 
til verðmæti í fjórðungnum í meiri 
erfiðleikum. Minni útgerðir og fisk-
vinnslur finna verulega fyrir styrkingu 
krónunnar. Það gerir ferðaþjónustan 
einnig og hún er sérstaklega viðkvæm 
ef afleiðingarnar verða styttri heim-
sóknir erlendra ferðamanna og þeir ná 
aldrei austur. Nauðsyn þess að fá fleiri 
ferðamenn beint inn á svæðið blasir 
við. Áherslan á að fá beint millilanda-
flug til Egilsstaða er því hárrétt og nú-
verandi aðstæður undirstrika það.

Þá steðjar að Austurlandi eins og 
öðrum svæðum þar sem sauðfjárrækt 
er mikilvæg undirstaða byggðar mik-
ill vandi. Grípa verður til aðgerða til 
að verja sauðfjárbændur fyrir boð-
aðri kjaraskerðingu og það verður að 
gera þegar eftir kosningar. Við Vinstri 

græn höfum talað skýrt í þeim efn-
um, forgangsmál hjá nýrri ríkisstjórn 
og þingi. Í framhaldinu þarf í sam-
starfi stjórnvalda og bænda að finna 
varanlegri lausnir á framleiðslu- og 
markaðsmálum greinarinnar. Endur-
skapa þarf andrúmsloft samstarfsvilja 
milli bænda, stjórnvalda og almenn-
ings sem fráfarandi ríkisstjórn tókst á 
skammri æfi að stórspilla.

nýsköpun og þróun  
Einnig þarf að leggja grunn að auk-
inni fjölbreytni, nýsköpun og þróun 
í atvinnumálum Austurlands. Lágt 
menntunarstig stendur fjórðungnum 
fyrir þrifum eins og landsbyggðunum 

almennt. Og þetta tvennt helst í hend-
ur í vondum vítahring. Það er erfitt 
að auka fjölbreytni í atvinnulífinu ef 
skortur er á menntuðu fólki og það 
er erfitt að fá menntað fólk á svæðið/
heim meðan störfin eru ekki í boði. 
En þá er að leggja grunninn. Aðstæð-
ur til háskólanáms þarf að stórbæta í 

fjórðungnum, t.d. með öflugum fjar-
námsverum þar til staðarnám verður 
að veruleika. Reynslan af Háskólan-
um á Akureyri talar skýru máli er en 
ýmsir telja stofnun hans best heppn-
uðu byggða aðgerð síðustu áratuga. 
Mið-Austurland er í sjálfu sér ekki illa 
sett með bæði menntaskóla og verk-

menntaskóla á svæðinu en það mætti 
svo sannarlega búa betur að þeim. 
Hvað ætli tölvurnar séu gamlar?

og vegirnir  
Án nútíma fjarskipta og samgangna 
verður sífellt erfiðara að sækja fram. 
Það er þyngra en tárum taki að enn 
skuli langt í land með alvöru netsam-
band og aðgang að þriggja fasa raf-
magni þegar langt er liðið á annan ára-
tug 21. aldarinnar. Seyðisfjarðargöng, 
tengin Borgarfjarðar eystri og heils-
ársvegur um Öxi eru allt forgangsver-
kefni sem hefjast verður handa um á 
næsta kjörtímabili.

Við þurfum að hefja alvöru upp-
byggingarskeið þar sem þessir lífs-
nauðsynlegu innviðir verða settir í 
mikinn forgang. Til þess stendur vilji 
okkar Vinstri grænna. Nú eru teikn á 
lofti um að hápunkti hagsveiflunnar sé 
þegar náð og þá er efnahagslegt lag og 
hagstjórnarlega skynsamlegt að hefjast 
handa. Fjárlagafrumvarp og fimm ára 
ríkisfjármálaáætlun fráfarandi ríkis-
stjórnar boðaði ekkert slíkt. Þeir eru svo 
óheppnir að vera búnir að sýna á spilin.

Það sem við þurfum nú er fé-
lagslega sinnuð og byggðavæn upp-
byggingarstjórn. Forusta hennar er 
best komin í höndum Katrínar Jak-
obsdóttur og það getur öflugur kosn-
ingasigur VG tryggt.

Steingrímur J. Sigfússon

Það er mikilvægt 
að stjórnvöld 
hverju sinni séu 

meðvituð um nauðsyn 
þess að styðja við fjöl-
breytt og vaxandi at-
vinnulíf í landinu.At-
vinna er grunnforsenda 
velferðarsamfélags. Við 
viljum að fólk geti valið 
sér fjölbreyttar leiðir í 
lífinu og starfað við það 
sem það helst kýs. Til 
þess að það sé möguleiki 
þarf jafnvægi í ríkisfjár-
málum að vera til staðar. 
Þannig skapast skilyrði 
fyrir fyrirtæki til auk-
inna fjárfestinga sem aft-
ur skapar fleiri störf.

Framsóknarf lokk-
urinn leggur áherslu á að 
atvinnuuppbygging eigi 
sér stað um allt land og leggur áherslu 
á að horft sé til nýrra tækifæra á sama 
tíma og staðinn er vörður um land-
búnað sem er undirstaða byggðar í 
dreifðum byggðum landsins.  

Mikilvægt að leysa vanda 
sauðfjárbænda
Grafalvarleg staða er í sauðfjárrækt 
vegna 30% verðlækkunar á afurðum og 
lokunar markaða erlendis. Við viljum 
auka stuðning tímabundið til að hjálpa 
bændum að komast yfir þennan hjalla, 
lögleiða verkfæri til sveiflujöfnunar svo 
að þessi staða komi ekki upp aftur. Sauð-
fjárrækt er undirstaða dreifðra byggða 
víða um land og í raun hryggjarstykk-
ið á mörgum svæðum í Norðaustur-
kjördæmi. Til að svo megi verða áfram 
viljum við tryggja nýliðun, nýsköpun 
og vöruþróun í landbúnaði. Gildandi 
búvörusamningar eiga að tryggja stöð-
uguleika til lengri tíma til að greinin geti 
fjárfest í samræmi við markmið þeirra 
um að efla innlenda framleiðslu, tryggja 
fæðuöryggi og byggðafestu í landinu.

Framsókn vill landbúnaðarstefnu 
sem tryggir stöðugleika

Fiskeldi
Vöxtur og viðgangur laxeldis má ekki 
gerast á kostnað náttúrunnar eða villta 
íslenska laxastofnsins. Framsókn vill ná 
sátt um uppbyggingu og starfsemi fisk-
eldis á Íslandi. Slík sátt næst aðeins með 

virku eftirliti og rann-
sóknum ásamt tryggu 
regluverki og vísindalegu 
áhættumati. Beita þarf 
mótvægisaðgerðum sem 
lágmarka umhverfisáhrif 
af eldinu og taka mið af 
bestu fáanlegu tækni.

Ferðaþjónusta
Ferðaþjónusta  er gjald-
eyrisskapandi atvinnu-
grein sem vinnur vel með 
grunnatvinnugreinunum 
um allt land en sveitar-
félög hafa ekki beinar 
tekur af ferðamönn-
um. Þess vegna viljum 
við að gistináttagjald 
verði ákveðið hlutfall af 
verði gistingar og telj-
um eðlilegt að sveitar-
félög ráðstafi því sjálf til 

uppbyggingar á innviðum samfélags-
ins.  Mikilvægt er hins vegar að horfa 
til þess að fá ferðamenn beint inn á 
svæðið og nauðsynlegt að styðja frekar 
við beint millilandaflugtil Egilsstaða og 
Akureyrar. Má í því sambandi benda á 
mikilvægi þess að jafna flutningskostn-
að á flugvélaeldsneyti í millilandaflugi.

iðnaður og raforkuöryggi
Staðan í raforkumálum í Norðaustur-
kjördæmi er grafalvarleg og er í raun 
orðinn þrándur í götu uppbyggingar 
og hamlar þróun í atvinnulífi.  Við 
Eyjafjarðarsvæðið og víðar eru hvorki 
möguleikar á stækkun lítilla fyrirtækja 
né stofnun nýrra þar sem rafmagn er 
af skornum skammti.

Það er ekki ásættanlegt að fiskmjöls-
verksmiðjur, mjólkurbú og fleiri fyrir-
tæki þurfi að keyra framleiðslu sína að 
hluta til á olíu. Það er grundvallaratriði 
að koma þessum málum í betra horf og 
finna leiðir til úrbóta svo atvinnulíf geti 
dafnað og eðlileg framþróun orðið.

Norðausturkjördæmi er víðfemt 
og tækifærin  eru  mörg. Við verðum 
að hafa gagnkvæman skilning á mikil-
vægi samstöðu til að stíga næstu skref, 
skerpa sýnina á heildarhagsmuni og 
halda uppbyggingu áfram.

Þórarinn Ingi Pétursson og Þórunn 
Egilsdóttir skipa 3. og 1. sæti lista 

Framsóknar í NA-kjördæmi.

Landið allt í byggð

austurland á tímamótum„Nú eru teikn 
á lofti um 

að hápunkti hag-
sveiflunnar sé 
þegar náð og þá er 
efnahagslegt lag 
og hagstjórnarlega 
skynsamlegt að 
hefjast handa. 

Auglýsing um utankjörfundaratkvæðagreiðslu vegna 
Alþingiskosninga 2017 

Sýslumaðurinn 
á Austurlandi

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla í umdæmi Sýslumannsins á Austurlandi vegna Alþingis-
kosninga hinn 28. október nk. sem hófst 20. september s.l. og fer fram á skrifstofum 
Sýslumannsins á Austurlandi, sem hér segir:

• Seyðisfjörður, Bjólfsgötu 7, frá kl.09:00 til kl.15:00.
• Egilsstaðir, Lyngási 15, frá kl.09:00 til kl.12:00 og frá kl.13:00 til kl.15:00.
• Eskifjörður, Strandgötu 52, frá kl.09:00 til kl.15:00.
• Vopnafjörður, Lónabraut 2, frá kl.10:00 til kl.13:00
Á öðrum stöðum fer utankjörfundaratkvæðagreiðsla fram sem hér segir, fram að kjördegi:

• Borgarfjörður: Hreppstofu, á opnunartíma og skv. samkomulagi við kjörstjóra. 
• Breiðdalshreppur: Selnesi 25, 760 Breiðdalsvík frá og með 16. október                    alla 
virka daga frá 13:00-15:00.
• Djúpivogur: Bakka 1, 765 Djúpavogi frá og með 16. október mánudaga, miðvikudaga 
og föstudaga frá kl.13:00-15:00
• Norðfjörður: Bókasafn Norðfjarðar, Skólavegi 9, 740 Neskaupstað frá 9.október á 
mánudögum kl.14:00-19:00 og á fimmtudögum 14:00-17:00
• Fáskrúðsfjörður: Bókasafn Fáskrúðsfjarðar í Skólamiðstöðinni, Hlíðargötu 56, 750 
Fáskrúðsfirði á almennum opnunartíma safnsins frá og með 9.október á mánudögum, 
miðvikudögum og föstudögum.
• Fljótsdalshérað: Bókasafn að Laufskógum 1, 700 Egilsstöðum frá og með 16 október 
alla virka daga frá kl. 15:00 til 18:45.

Kjósanda, sem ekki getur sótt kjörfund á kjördegi vegna sjúkdóms, fötlunar eða barns-
burðar, er heimilt að greiða atkvæði í heimahúsi nema hann eigi kost á að greiða at-
kvæði á stofnun skv. 2. mgr 58. gr. l. nr. 24/2000. Ósk um að greiða atkvæði í heimahúsi 
skal vera skrifleg og studd vottorði lögráða manns um hagi kjósandans og hafa borist 
hlutaðeigandi kjörstjóra eigi síðar en kl.16 fjórum dögum fyrir kjördag. Utankjörfunda-
ratkvæðagreiðsla á sjúkrastofnunum mun fara fram í samráði við forstöðumenn þeirra 
þegar henta þykir og verður ekki auglýst frekar, nema innan stofnananna.
Kosningavefur innanríkisráðuneytisins, www.kosning.is, hefur nú verið opnaður og er 
þar að finna margvíslegar upplýsingar varðandi forsetakosningarnar. 

Sýslumaðurinn á Austurlandi
27. september 2017

Lárus Bjarnason
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allt of oft snúast stjórnmálin 
um dægurmál. Stjórnmála-
menn hugsa í árum eða í 

mesta lagi einu kjörtímabili, en horfa 
ekki til langrar framtíðar. Þegar þeir 
leita lausna í atvinnumálum hugsa 
þeir oft sem svo: Hvað annað gæti 
fólkið sem nú býr í fjórðungnum 
unnið við? í stað þess að velta fyrir 
sér: Hvar hefur ungt fólk áhuga á því 
að vera í framtíðinni? 

land tækifæranna
Afi minn og amma fluttu bæði 
austur á land vegna þess að þar var 
atvinnu að fá. Amma fór fyrst til 
Seyðisfjarðar, en fór svo yfir á Norð-
fjörð þegar hún hafði misst sína litlu 
aleigu í eldsvoða. Afi freistaði gæf-
unnar á Eskifirði, en flutti sig svo yfir 
til Norðfjarðar í fyllingu tímans. Þar 
bar fundum þeirra saman í Konráðs-
búð, en á þeim tíma var mikla vinnu 
að fá á Norðfirði, þar voru tækifæri 
fyrir ungt fólk og duglegt fólk.  

Enn í dag býr Austurland yfir 
miklum tækifærum, en hvernig get-
um við nýtt þau sem best? Hvernig 
Austurland sjáum við fyrir okkur 
um miðja 21. öldina? Það er kostur 
að hugsa til langs tíma. Þá erum við 
ekki bundin af skammtímahugsun 
heldur getum við leikið okkur með 
það hvernig við viljum að hlutirnir 
verði.

Hvernig verður  
austurland árið 2050?
Ég er sannfærður um að þrennt 
skiptir mestu um það hvar fólk vill 
búa, auk þess sem auðvitað þurfa líka 
að vera atvinnutækifæri á svæðinu:

a. Að grunnþjónusta sé góð
b. Góðar og öruggar samgöngur 
c. Að fjarskipti séu í góðu lagi
Skoðum ofangreind atriði hvert 

fyrir sig. 
Til þess að grunnþjónusta verði í 

lagi verða sveitarfélög að vera nægi-
lega sterk til þess að standa undir 
skólahaldi, leikskólum, þjónustu við 
aldraða og fatlaða og önnur verk-
efni sem sveitarfélögum eru falin. 
Læknisþjónusta þarf líka að vera 
örugg og auðsótt. Á Austurlandi búa 
nú um tíu þúsund manns. Það yrði 
íbúum til mikilla heilla að svæðið 
væri allt eitt sveitarfélag, þar sem all-
ir þessir þættir væru samþættir. Þetta 
getur gerst löngu fyrir 2050. 

Árið 2050 verða allir firðir frá 
Seyðisfirði og suður úr tengdir með 
göngum og jafnframt göng upp á 
Hérað. Þá verður meginhluti svæðis-
ins orðinn eitt atvinnusvæði í raun. 
En samgöngur er fleira en vegir. 
Flugið ætti að vera ferðamáti nútím-
ans og ég hef verið því hlynntur að 
litið verði á það sem almennings-
samgöngur, sem eðlilegt sé að ríki 
og sveitarfélög komi að til hagsbóta 
fyrir íbúa svæðisins. Ódýrara flug 
fyrir íbúana bætir ekki bara lífsgæði 
heldur líka nýtingu flugvéla, heldur 

byggir líka undir aukna þjónustu og 
þannig verður það til eflingar ferða-
þjónustunnar.

Fjarskipti þurfa að mæta nútíma 
kröfum. Börn læra núorðið á IPad 
skömmu eftir að þau læra að ganga. 
Auk þess eru hnökralaus tölvusam-
skipti öryggisatriði fyrir íbúa og 
ferðamenn. Allur fjórðungurinn þarf 
að vera í síma- og tölvusambandi og 
þar má hvergi vera dauður blettur.

Hvernig byggjum við  
austurland upp?
Viðreisn hefur beitt sér fyrir sátt 
í sjávarútvegi sem meðal annars 
felur í sér að auðlindagjald renni 
ekki í ríkishítina heldur farið til 
uppbyggingar innviða í landsfjórð-
ungunum.  Þá ákveða íbúarnir sjálfir 
forgangsröðun á verkefnum og geta 
nýtt sínar sértekjur til þess að flýta 
uppbyggingu á þeim sviðum sem 
þeir sjálfir telja nauðsynleg. Fá svæði 
eru eins nátengd útflutningi og Aust-
urland. Þess vegna yrði stöðugur 
gjaldmiðill með sömu vexti og ná-
grannalöndin lyftistöng fyrir svæðið. 

Tækifærin liggja í ferðaþjón-
ustu, þar sem við sjáum fyrir okk-
ur beint flug frá útlöndum, í um-
skipunarhöfnum eins og menn sjá 
fyrir sér í Finnafirði og fiskeldi þar 
sem hugað verður að umhverfis-
sjónarmiðum jafnhliða atvinnuupp-
byggingu. En líklegast er að þegar 
Austurland uppfyllir skilyrðin þrjú 
sem ég nefndi hér á undan að það 
verði segull á margs konar atvinnu-
starfsemi sem okkur getur ekki einu 
sinni dreymt um núna, vegna þess að 
ungt fólk með hugmyndir og hugvit 
sér að Austurland er land tækifær-
anna.

Benedikt Jóhannesson 
fjármálaráðherra og þingmaður 

Viðreisnar í Norðausturkjördæmi.

Framtíðarsýn fyrir Austurland
Torvald Gjerde organisti og tón-

listarkennari hlaut í ár Menn-
ingarverðlaun SSA en hann 

hefur verið organisti í mörgum kirkj-
um á Austurlandi og driffjöður í tón-
listarlífinu hér eystra um árabil. Hann 
hefur stjórnað mörgum kórum, m.a. 
kirkjukórum, Samkór Suðurfjarða og 
Kammerkór Egilsstaðakirkju. Hann 
hefur staðið fyrir og verið listrænn 
stjórnandi tónlistarstunda í Egils-
staðakirkju á sumrin en þar hafa kom-
ið fram ungir Austfirðingar sem eru í 
tónlistarnámi, auk þekktari flytjenda. 
Kallað er eftir tilnefningum til verð-
launanna. Torvald fluttist til Stöðvar-
fjarðar árið 1993 og starfaði þar sem 
tónlistarskólastjóri og organisti og 
sömuleiðis sem organisti í Heydala-
kirkju. Hann fluttist svo til Fljótsdals-
héraðs árið 2001 þar sem hann hefur 

búið síðan. Í umsögn SSA segir að 
Torvald hefur unnið þrekvirki með 
störfum sínum og gefið íbúum Aust-
urlands mikilvægt tækifæri til að taka 
þátt í flutningi og hlýða á og kynnast 
stórverkum tónbókmenntanna. 

Torvald heiðraður

Þessa vikuna er Vinavikan haldin í 
áttunda skipti á Vopnafirði. Vikan 
er haldin á vegum Hofsprestakalls 

en skipulag er að mestu í höndum ung-
linga í 8.-10. bekk sem flest mæta viklega 
í æskulýðsstarf kirkjunnar. „Vinavikunni 
er ætlað að minna á vináttuna og kærleik-
ann, hin sönnu verðmæti lífsins,“ segir 
Þuríður Wiium Árnadóttir sem sér um 
skipulag hennar í ár en þessa vikuna en 
Sr. Stefán Már Gunnlaugsson, fyrrverandi 
sóknarprestur Hofsprestakalls skipulagði 
fyrstu vikuna árið 2010. Unglingarn-
ir standa fyrir dagskrá alla vikuna sem 
hentar öllum aldurshópum en þó er sér-
staklega horft til yngri þátttakenda. Með-
al dagskráliða er skrúðganga, bíósýning, 
kökuboð, barnastarf og sundlaugarpartý. 

„Skrúðgangan er meðmælaganga 
þar sem gengið er með vináttu og kær-
leika en öll voru unglingarnir sammála 
um að meðmælaganga væri uppbyggi-

legt innlegg í að skapa jákvæða umræðu 
um málefni samfélagsins,“ segir Þuríður. 

Kærleiksmaraþon Vinaviku er árleg-
ur viðburður og felst það í nokkurskonar 
keppni unglinganna í að sýna náungan-
um og umhverfinu meiri kærleika en aðra 
daga. Það gera þau með því meðal annars 
að bjóða fram aðstoð sína heima fyrir og 
utan heimilisins, með því að færa bæjar-
búum gjafir og fallegar orðsendingar. 

Á sama tíma og vinavikan áminning 
um mikilvægi kærleika og vináttu, er hún 
hluti af fjáröflun æskulýðsfélags presta-
kallsins sem stefnir á Landsmót ÆSKÞ 
sem haldið er á Selfossi í ár. Landsmótið 
er í senn bæði frábær skemmtun og 
mikill lærdómur. Yfirskrift landsmótsins 
í ár er (Ó)nýtt Landsmót og þemað um-
hverfismál þar sem horft verður til sköp-
unarinnar og áhersla lögð á það hvernig 
við getum varðveitt og viðhaldið henni á 
sem bestan hátt.

vinalegt á vopnafirði
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Breyttur opnunartími
Frá og með 2. október verður breyttur opnunartími á skrif
stofu okkar á Reyðarfirði. Lokað verður á mánudögum og 
miðvikudögum, en opið aðra virka daga frá kl. 12:30–16:00. 

Þessi breyting verður í gildi fram að áramótum.
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Við höfum áhyggjur. Áhyggju-
raf öllu; frá því hvort eitthvað 
ákveðið muni ganga upp 

eða hvort foreldrar okkar komist heil 
heim úr löngu ferðalagi. Svo höfum 
við kannski áhyggjur um hvort við 
komumst yfir ákveðin áfall sem við urð-
um fyrir. Áhyggjur eru í mínum augum 
sóun á endorfínum sem okkur skortir 
til að takast á við flóknari verkefni.

Bobby McFerrin gaf út lagið “Don’t 
Worry, Be Happy” árið 1988 og náði 
það miklum vinsældum. Það er mikið 
til í laginu en bara titillinn einn og sér 
er hlaðinn mikilli meiningu. Það sem 
við getum lesið úr honum er að það 
er tilgangslaust að vera með áhyggjur 
þegar við getum bara verið glöð. Við 
eyðum endorfínum og orku með því 
að hugsa og þegar við gefum áhyggj-
unum of mikið rými þá eyðist orka 
sem við fáum ekki til baka. Við endum 
á því að eyða til einskis og sitjum eftir 
orkulaus með áhyggjur.

Ég hef verið að hlusta á bók núna 
síðustu daga. Hún heitir “The Book of 
Joy”. Bókin er samansafn af samtölum 
milli Dalai Lamainu og Erkibiskupsins 
Desmond Tutu sem eru miklir vinir 
og þekktir um allan heim sem heilagir 
menn. Þau fara út í það að Dalai Lama 
hefur orðið fyrir miklu áfalli. Hann var 
vísað úr heimalandinu sínu og hefur 
verið útlægur þaðan í fjölmörg ár. Það 
hlýtur að vera stórt áfall í sjálfum sér. 
Mögulega áfall sem er varla hægt að 
komast yfir. Dalai Lamai deilir svo með 
lesendum hugleiðslu sem hann iðkar 
á hverju morgni. Hún byggist á því að 
hugleiða á þeirri hugmynd “Ef eitthvað 
skeður og ég get gert eitthvað í því, þá 
geri ég það og þar af leiðandi hef ég 
engar áhyggjur. En ef það er ekkert sem 
ég get gert hef ég samt engar áhyggjur”. 

Skilaboðin hér er að við ættum að 
vera meðvituð um það að hafa of mikl-
ar áhyggjur er ekkert að fara að hjálpa 
okkur komast áfram eða yfir þrösk-
ulda. Það sem áhyggjurnar munu bara 

gera er að eyða upp orku.
Að hafa áhyggjur er fullkom-

lega eðlilegt. Auðvitað hafa foreldrar 
áhyggjur af börnunum sínum. Það get-
ur líka verið heilbrigt. Það er hinsvegar 
stóra spurningin hversu mikil orka fer 
í að hafa áhyggjurnar. Eins og með allt. 
Of mikið af öllu er slæmt fyrir okkur. 
Það getur nánast enginn lifað áhyggju-
lausu lífi og í raun getum við verið 
þakklát fyrir áhyggjurnar okkar. Við 
höfum áhyggjur á hvort við séum að 
standa okkur nógu vel í vinnunni. Við 
getum notað það sem hvatningu til að 
gera betur. En ef við látum áhyggjuna 
éta okkur þá endum við á því að standa 
okkur verr. Það sem við viljum í raun 
og veru gera er að finna jafnvægið. 
Eins og með allt í lífinu. 

Þanning að ég bið ykkur um að gera 
þetta með mér. Næst þegar við höf-
um áhyggjur sem eru að þvælast fyrir 
okkur skulum við aðeins sitjast niður. 
Við skulum nota hugleiðsluna sem ég 
nefndi hér fyrir ofan til að komast að 
niðurstöðu. Í lokin er þetta úr okkar 
höndum. Það er stundum bara þann-
ing að við getum ekki haft stjórn yfir 
hlutunum og það er bara allt í lagi. Til 
hvers þá að vera að eyða orku í það? 
Eyðum því frekar í eitthvað jákvætt. Við 
verðum öll hamingjusamari fyrir vikið.

Daníel Bergmann, verkamaður
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nú er komin upp sú staða hjá 
fjarvarmaveitunni á Seyðis-
firði að RARIK telur óhjá-

kvæmilegt annað en að hætta rekstri 
hennar innan tveggja ára. 

RARIK mun í samvinnu við bæj-
arstjórn Seyðisfjarðar og Orkustofn-
un halda kynningarfund á Seyðis-
firði  fimmtudaginn 12. október 2017 
þar sem farið verður yfir stöðu máls-
ins og eru íbúar hvattir til að mæta. 

RARIK hefur í samstarfi við 
Orkustofnun unnið að því að finna 

heppilega lausn á framtíðarskipulagi 
húshitunar í Seyðisfirði. Niðurstaða 
þeirrar skoðunar er sú að það séu 
einkum tveir kostir í stöðunni:

- Bein rafhitun með hitatúpum.
- Upphitun með varmadælum.

Þessir kostir verða kynntir á fund-
inum, farið yfir kostnaðarsamanburð 
milli valkosta og samanburð við nú-
verandi stöðu. Rétt er að taka fram að 
styrkir til heimila fást hjá Orkustofn-
un við að skipta yfir í varmadælur.

rekstri fjar-
varmaveitu hætt
Fundur með íbúum í kvöld

Sögur úr art attack 740

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
Laugardagara 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Gæði og gott verð!

Sturtuveggir
Hert öryggisgler 8 og 10 mm.

Breidd  70 til 120 cm.

Úrvalið er hjá okkur!

Line innréttingar
Postulínshandlaugarborð.
Breidd  60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.

Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Line innréttingar
Postulínshandlaugarborð.
Breidd  60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.

Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Salerniskassi
fyrir upphengd salerni
Ál og hert öryggisgler

Hvítt / Svart

Innrétting með handlaug, 
höldum,ljósi,spegli & hillu

stærð: 60 x 48 cm
Verð 39.900 kr



Set ehf
röraverksmiðja

Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.



12. október 2017
15. tölublað, 6. árgangur 

Boltinn 
rúllandi
Það er ekkert grín að halda með lið-
um sem eiga ekki haf af peningum, 
landa ekki sjálfsögðum sigrum og eru 
í áskrift af titlum. Þó svona liðum fylgi 
oft tár og harmur, þá kemur á móti að 
hver og ein viðureign verður talsvert 
meira spennandi fyrir vikið. Náist stig 
verður maður alveg uppveðraður í 
stjórnlausri sigurvímu. Næstum eins 
og þegar Íslandi gengur vel.

Ég er aðkomumaður hér eystra og 
gamla liðið mitt hefur stritað í Úrvals-
deildinni undanfarin ár. Maður heldur 
stundum að það sé líklegt til að vinna 
deildina en svo rétt sleppur það við að 
bjarga sér frá falli á endanum. Í sumar 
fékk ég vægt keppnisáfall þegar liðið 
mitt, Íþróttabandalag Vestmannaeyja, 
tók Bikarinn til Eyja eftir flottan sig-
ur gegn sterku liði úr stóru þéttbýli, 
þarna hinumegin á landinu. Bara 
næstum eins og á mánudaginn var.

Ég vildi að ég gæti lýst fyrir ykkur 
tilfinningaflaumnum sem flaut um 
skrokkinn þegar ÍBV landaði þessum 
stærsta titli íslenskrar knattspyrnu. 
Þetta flaum var alveg stjórnlaust. 

Um leið varð maður að koma sér 
niður á jörðina, því félagið rétt slapp 
við fall og ætla ég ekki að ræða þær til-
finningar. Stuðningsmenn austfirskra 
liða þekkja þær, því miður, bæði 
gleðina yfir því að það reddist, en um 
leið – eins og í sumar þegar við misst-
um eitt flottasta fótboltalið landsins 
niður um deild þegar Leiknir frá Fá-
skrúðsfirði hélt á vit annarrar deildar 
– þegar við verðum að sætta okkur við 
að stoltið er sært. Við höfum jú alltaf 
landsliðið og getum látið okkur hlakka 
til næsta sumars samt, þar sem við 
erum að fara að upplifa Heimsmeist-
arakeppnina á nýjan hátt.

Hér býr fullt af metnaðarfullu fólki 
sem þó er enn ekki búið að koma 
meistaraflokkunum okkar upp í deild 
hinna bestu þar sem hann á að vera. 
Vonandi mun hver sá metnaðarfulli 
leikmaður sem á sæti í Meistaraflokk-
um Austurlands, gera sitt besta til að 
verða einn af þeim framúrskarandi 
einstaklingum sem munu mynda þá 
heild sem fótboltalið þarf til að komast 
upp í úrvalsdeildina og verða meistari.

Bikarinn til Austurlands!
Hilmir Arnarson, lausapenni

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

kemur út hálfsmánaðarlega og er dreift frítt í 5.000 eintökum á öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi frá vopnafirði að djúpavogi.

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