vegna kosninga þann 24. Mars

frá
Með k veðju
Breiðdalsvík

Vantar brugghús
ÐAR.í
G
G
Y
B
A
Ð
R
JA
F
R
A
GJU ÍBÚ
TIL HAMINbæjarfélag?
þitt
FÉLAGINU!
R
JA
Æ
B
Í
S
Ú
H
G
G
U
NÚ ER BRL
nei  já
Við

Vinnum
saman!

3. tölublað
7. árgangur

— 27. MARS 2018 —

Gleðilega páska!
Visitasia
Biskups

Grunnskólameistarar í glímu

BIKARMEISTARAR OG Í
UNDANÚRSLIT EFTIR PÁSKA

2

27. mars 2018

Skúli Sveinsson, 1962-2018
S

kúli Sveinsson, 1962-2018
Síðastliðinn laugardag var Skúli
Sveinsson á Borg jarðsunginn
frá Bakkagerðiskirkju á Borgarfirði.
Austurland minnist hins mikla
öðlings og athafnamanns með
fátæklegum hætti að sinni, enda
erfitt að segja til um hvað væri
viðeigandi á slíkri sorgarstund
fyrir lítið samfélag við ysta haf. Hér
fylgja því endurbirtingar tveggja
minningargreina og blessunarorð.
Hvíl í friði Skúli, og lengi lifi
Borgarfjörður.
Skúli
Sveinsson
fæddist
í
Hvannstóði á Borgarfirði eystra 22.
janúar 1962. Hann varð bráðkvaddur
á heimili sínu, Borg á Bakkagerði, 4.
mars 2018.
Foreldrar hans voru Anna Björg
Jónsdóttir frá Geitavík, f. 13.7. 1920,
d. 30.12. 2002, og Sveinn Bjarnason
frá Bakkagerði, f. 3.10. 1917, d. 27.5.
2003, bændur í Hvannstóði.
Skúli var yngstur tíu systkina. Hin
eru: Geirlaug, f. 11.10. 1942, maki
Sveinn Jóhannsson, f. 20.9. 1935;
Ágústa, f. 31.12. 1943, maki: Helgi
Eyjólfsson, f. 22.9. 1925, d. 23.6.
2008; Bjarni, f. 12.7. 1945; Páll, f.
17.7. 1947, d. 20.10. 1986; Jón, f. 2.7.
1949, barnsmóðir Freyja Jónsdóttir,
f. 15.1. 1969; Ingibjörg, f. 2.5. 1954,
sambýlismaður Björn Pálsson, f. 23.5.
1957; Karl, f. 9.4. 1956, maki Margrét
Bragadóttir, f. 9.8. 1959; Bóthildur, f.
21.1. 1958, maki Bernard Gerritsma,

f. 14.4. 1959; Guðrún Hvönn, f. 15.10.
1959.
Skúli ólst upp í stórum systkinahópi
í Hvannstóði á Borgarfirði eystra.
Þar tók hann þátt í almennum
sveitastörfum með foreldrum sínum og
systkinum. Hann gekk í grunnskólann
á Borgarfirði og lauk skyldunámi
með einum vetri í Alþýðuskólanum
á Eiðum, vorið 1978. Síðar lá leiðin í
Stýrimannaskóla Íslands og tók Skúli
þaðan stýrimannapróf 1986. Auk þess
tók Skúli leiðsögumannapróf og var
hreindýraleiðsögumaður.
Eftir að skyldunámi lauk lá leiðin
á sjóinn þar sem hann vann bæði
sem háseti og stýrimaður á skipum
og togurum víða á Austurlandi.
Einnig var hann með eigin bátaútgerð
um tíma. Á 10. áratugnum keypti
hann Gistiheimilið Borg og síðar
Sjávarborg og rak þar gistiþjónustu
til dauðadags. Undanfarin sumur
starfrækti hann veitingasöluna Já
sæll í Fjarðarborg með vinum sínum.
Jafnframt því var hann leiðsögumaður
með
hreindýraskyttum,
fór
í
trússferðir til Loðmundarfjarðar,
Víkna og fleiri staða. Einnig sá hann
um að halda minknum í skefjum í
Borgarfjarðarhreppi til fjölda ára og
var góður bridsspilari.
Skúli var virkur félagi í
Björgunarsveitinni
Sveinunga
á
Borgarfirði og formaður hennar til
dauðadags.

Minningarorð frá
félögum Skúla

Já sæll

Það eru þung sporin sem við
félagar stígum í dag þegar við fylgjum
Skúla vini okkar síðasta spölinn. Hér
fylgir kveðja frá okkur félögunum.
Í okkar litla samfélag á Borgarfirði
eystra hefur verið höggvið stórt
skarð með fráfalli okkar kæra vinar
Skúla Sveinssonar. Undanfarin 9
sumur höfum við félagarnir ásamt
Skúla rekið veitingasölu og staðið
fyrir uppákomum í félagsheimilinu
Fjarðarborg. Það er okkur ómögulegt
að sjá að þetta hefði gengið upp án
Skúla. Eins og hann sagði okkur
og sýndi margoft var hann okkar
lang lagnasti maður á ýmsum
sviðum. En þar fyrir utan var hann
líka
stórkostlega
skemmtilegur
persónuleiki sem lífgaði heldur betur
uppá tilveruna. Hann hafði einstakt
lag á að koma auga á hið spaugilega í
fari okkar hinna og gerði óspart grín
að því. Maður gat alltaf séð á Skúla
þegar honum var skemmt því hann
átti erfitt með að halda aftur af glottinu
og í kjölfarið fylgdi oftast smitandi
hlátur. Þegar okkur datt til hugar
að standa fyrir einhverri skrítinni
uppákomu á borð við Bollywoodhátíð
eða þorrablóti um mitt sumar þá datt
honum aldrei til hugar að hafa vit fyrir
okkur. Þvert á móti tók hann þátt af
fullum krafti í vitleysunni. Á einni
slíkri samkomu kom hann okkur að
alveg í opna skjöldu með því að fara
með uppistand á sviðinu þar sem
hann hélt bæði okkur og gestum í
samfelldum hláturkrampa meðan
hann gerði óspart grín að mönnum og
málefnum.
Skúli var einkar árrisull á okkar
mælikvarða og yfir sumartímann
var hann oftar en ekki kominn í
Fjarðarborg fyrir allar aldir til að þrífa
eða dytta að einhverju áður en hann
fór í trússferð suður á Víkur eða með
hreindýraskyttur til veiða. Við störf sín
hafði hann það sem algjöra reglu að
herma stanslaust eftir Borgfirðingum
og skipti þá engu hvort hann var einn
eða með fleirum. Við hinir höfum
reynt að tileinka okkur þennan sið
og við munum að halda því áfram
til minningar um okkar kæra vin.
Við erum þakklátir fyrir allar þær
fjölmörgu gleðistundir sem við áttum
með Skúla og minningarnar munu
lifa með okkur. Ekki síst þær sem við

sköpuðum þegar við fórum saman
í febrúar 2016 á leik með Liverpool
uppáhalds liði Skúla. Sú ferð er okkur
nú ómetanleg enda vel heppnuð. Þó
hefðum við eftir á að hyggja vissulega
átt að klára landapelann þarna úti
sem Skúli var tekinn með í tollinum á
leiðinni heim.
Skúli var mikið náttúrubarn og
þekkti Borgarfjörð og Víkur betur
en flestir. Hann var þrautreyndur
veiðimaður og einstaklega fróður
um fugla- og dýralíf á svæðinu.
Þennan viskubrunn gátum við alltaf
sótt í þegar á þurfti að halda. Skúli
reyndist okkur afskaplega traustur og
góður vinur og samstarfsfélagi og við
eigum eftir að sakna hans sárt. Það
er því miður erfitt að sjá fyrir sér að
einhverjir taki upp þráðinn í öllu því
fjölmarga sem hann sinnti ætíð af
mikilli alúð og trúmennsku.
Fjölskyldu Skúla og öllum hans
fjölmörgu vinum vottum við okkar
innilegustu samúð.
Takk fyrir vináttuna, samstarfið
og allt sem þú kenndir og gafst okkur
kæri vinur.
Helgi Hlynur, Ásgrímur Ingi,
Hafþór Snjólfur, Óttar Már og Kristján
Geir.

Kveðja.

„Hvar er Skúli?“ Þegar ég kom
á Borgarfjörð eystri til að aðstoða
Skúla Sveinsson gistihússeiganda við
reksturinn sumarlangt bergmálaði
þessi spurning í anddyrinu á Borg.
Hurðinni svipt upp, höfuð rekið inn
og spurt: „Hvar er Skúli?“.
Framanaf reyndi ég að svara. Fletti
upp í dagbók eða tölvu, hlustaði eftir
hreyfingu af loftinu eða úr kjallaranum.
„Kannski úti að tína mávsegg, að
kanna veginn yfir Gagnheiði, á greni,
með bíl í skoðun, sækja kótilettur fyrir
Já sæll?“ Oftast hvarf spyrjandinn úr
gættinni án þess að vera nokkru nær
um hvar Skúli var að sinna einhverju
af óteljandi erindum sínum. Ekki
leið á löngu uns en ég áttaði mig
á að ástæðulaust væri að reyna að
svara og kom mér upp tilsvari: „Vegir
Skúla eru órannsakanlegir“. Síðar
tók við: „Hvernig á ég að vita það?“
og loks horfði ég þegjandi hvasst
á viðkomandi uns hann hopaði og
hvarf úr gættinni. Erindin margvísleg
en stundum þó engin, bara að kasta
kveðju á Skúla, kanna hvort nokkuð
hafi breyst.

Jón á Sólbakka rennir upp að
Borginni á upplituðum rauðum
pallbíl. Hleypur upp tröppurnar,
fótviss í leggvíðum vaðstígvélum,
og sviptir upp hurðinni. „Mætti
Skúla úti á Eyjum. Hvert var hann
að fara?“ „Tja, ætli hann hafi ekki átt
erindi upp á Hérað, í Egilsstaði.“ Læt
vera að bæta við að annað sé nánast
óhugsandi þar sem vegurinn liggur
einungis þangað. „Einmitt, upp á
Hérað!“ svarar Jón áður en hann
skeiðar niður tröppurnar og stingur
sér aftur inn í skrjóðinn. Stundum er
gott að fá staðfest að allt sé eins og það
á að vera, að alheimurinn og lögmál
hans standi óhögguð um stund.
„Hvar er Skúli?“ Ég er við
skálavörslu í Loðmundarfirði og undir
spurningunni brestur í talstöðinni sem
er eina fjarskiptasambandið á Víkum.
Skálaverðir skiptast á upplýsingum
um ferðir Skúla, hvort hann sé komin,
ókominn, farinn, snúinn aftur eða á
leiðinni heim. Hvort hann hafi komið
með eldiviðinn, kjötsúpuna, bjórinn.
Hvort hann hafi farið að svipast um
eftir hreindýrahjörðinni sem hann
sá í gær eða hvort hann sé búinn að
skila af sér erlendu ferðakonunni
með snúna ökklann til félaga hennar
á Seyðisfirði. Skúli, sem tengir Víkur
og menn saman, sumar eftir sumar,
eilífðarreglan á Víknaslóð.
Ég er sest að á Eyjum. Minni
fyrsti, og síðar tíðasti, gestur er Skúli.
Kemur við á leiðinni á briddskvöld
eða á heimleið af Ferðafélagsfundi.
Komurnar
gleðja,
fátt
fær
aðkomumanneskju til að finnast hún
vera hluti af samfélagi meir en þegar
nágrannar og vinir kíkja við til þess
eins að drekka með henni kaffibolla.
Siðir og venjur, táknmál augnabliksins
í eilífðinni.
Skúli Sveinsson, sómamaður og
vinur, rennir ekki oftar í hlað þó enn
sé hans vænst. Allt hefur á einhvern
hátt breyst. Lífið hér á úthjaranum
verður ekki samt. Harmur er
kveðinn að íbúum Borgarfjarðar og
stórfjölskyldunni frá Hvannstóði. Og
fjölmörgum vinum og kunningjum
um land allt. Ég þakka þá gæfu að hafa
að vorkvöldi rekist inn um dyrnar
hjá Skúla á Borg, viðkynninguna og
vinskapinn og votta fjölskyldunni og
Borgfirðingum öllum mína dýpstu
samúð
Kristín
Amalía
forstöðumaður MMF

Atladóttir,

4

27. mars 2018

LEIÐARI

Það sameiginlega

Þ

egar stórt er spurt verða svörin á tíðum flókin. Það er, ef við ætlum að slá alla þá varnagla sem þarf til þess að hinu sérstaka við
hvert og eitt okkar sé mætt. Við virðumst öll geta týnt til eitthvað
við okkur sjálf, tilvist okkar eða stöðu, sem aðgreinir okkur frá hinum.
Okkur er það að vísu mis mikilvægt, að halda því
til haga hvað gerir sjálf okkur sérstök, en eigum
auðvelt með að benda á það hvað veldur því að
aðrir séu öðruvísi en við sjálf. Í stóra samhenginu
má þó halda því fram að þessir núansar séu léttvægir því þegar á öllu er á botninn hvolft þá er það
svo ótrúlega margt sem við eigum sameiginlegt,
hver sem staða okkar er hér í þessu einsleita samfélagi sem afmarkast af landfræðilegum og menningarlegum þáttum. Að búa á Austurlandi, tala
íslensku, vilja rækta fjölskyldu okkar, eiga trúnað
vina okkar og komast hjá sem flestum árekstrum við nágranna okkar.
Afstaða okkar til stjórnmála, trúar, samfélags og menningar er síðan að
mestu borin upp af þeirri sameiginlegu sýn sem við höfum á að allir hafi
sem jöfnust tækifæri á nýta hæfileika sína og að réttlæti og sanngirni
séu ekki afstæð hugtök sem þýði eitt fyrir einn en eitthvað allt annað
fyrir næsta mann. Samfélagssáttmálinn byggir á því. En hvað felst í því
sameiginlega; sáttmálanum?

Atburður eða reynsla?

Við erum flest meðvituð um það að upplifun tveggja af sama atburði
getur verið ólík. Við getum átt sameiginlega reynslu af atburði, en ef
ég spyr hver sannleikurinn sé í málinu, þá er það reynsla og upplifun
einstaklingsins sem gildir sem mælikvarði, en ekki lagaleg eða formleg
lýsing á atviki sem tveir eða fleiri verða vitni að. Samfélagssáttmáli okkar, siðir, hefðir og lög, miða að því að við sem samfélag getum gert upp
og skilið við atvik sem upp koma í einhverri sátt, þar sem réttlæti og
sanngirni leiða til niðurstöðu sem fólk unir, svo það geti haldið áfram
að lifa í samfélagi. Við í okkar litla samhengi hér á austasta hluta landfræðilega einangraðrar eyju í Atlantshafinu göngum í það minnsta út frá
því samhengi, þó við fylgjumst með fréttum víðast hvar úr heiminum
þar sem segja mætti að samfélagssáttmálinn sé úreldur, vanvirtur eða
fótum troðinn; hvort sem horft er til vesturs þar sem ólgan í bandarísku
þjóðlífi hefur sjaldan verið augljósari, eða til austurs þar sem stríð geysa,
menningarheimar laskast í árekstrum og valdi er haldið með ofríki og
kúgun. Við áttum okkur á að stjórnmál og efnahagur ráða meiru um
afstöðu ríkja, þjóða, fylkinga og einstaklinga til náungans, heldur en til
að mynda það hvort viðkomandi hafa undirgengist einhvern sáttmála.
Þó eingyðistrúarbrögðin stóru snúist öll um sama Guðinn í kjarna hefðanna, þá eru túlkanirnar svo háðar „valdi milliliðanna“ að okkur tekst
ekki alltaf að vera trú stóra samhenginu. Því sameiginlega.
Nú ætla ég ekki að fara ræða „sáttmála“ umskurðarins í gyðingdómi
og islam, eða aðrar trúar- eða pólítískar víddir sem gera okkur að þátttakendum í Alheimsþorpi samtímans, hvort sem okkur líkar betur eða
verr. Og ég ætla ekki að ræða þær fórnir sem við þurfum eða ættum
að færa til þess að heiðra sannfæringu okkar og virða menningarlegt
samhengi okkar - eins og til dæmis það að allir Norðfirðingar hefðu átt
að vera í Reykjavík síðustu helgi, eða að efnahagslegar forsendur ættu
ekki að hindra Íslendinga í að fara á HM í Rússlandi í sumar - en þó
snertir það sem mig langar að ræða einmitt á því að tjá virðingu mína
með því að auðsýna þakklæti fyrir þær fórnir sem aðrir hafa fært. Og
þó lækin á samfélagsmiðlum séu framlengd og útvötnuð birtingarmynd
samábyrgðar, tengsla og kærleika, þá er sumt svo stórt að maður getur
ekki bara smellt sig frá því eða deilt „fréttinni“ í þeim tölvuleikjasal almenningsálitsins. (Nú er ég ekki að tala niður samtímann heldur bara
svona reyna sletta fram grípandi myndlíkingu; mannleg tengsl verða
samt alltaf grundvöllur þess að samfélag sé virkt og flæðandi og því samfélagsmiðlar alltaf takmarkandi um leið.)

Ástand

Kannski er samfélagssáttmálinn ástand, miklu frekar en samningur eða
reglugerð, og sver sig því frekar í ætt við hugtök eins og sannleika og
synd - sem eru ekki atburðir - heldur reynsla af því hvort traust eða
tengslaleysi hafa tilfinningaleg áhrif á tilvist okkar og þannig sjálfsvirðinguna. Ef samfélagssáttmálinn er virtur þá eru tengsl á milli fólks,
tengsl við æðri vitund. Samvitundina.
Samábyrgð, elska og kærleikur, metnaður og atorka eru ávextir
þess anda. Það sem er sameiginlegt okkur öllum verður sýnilegt í slíku
ástandi og þannig upplifum við það að á einhvern hátt að samfélagssáttmálinn virki. Það er flæði og virkni fyrir hendi. Virðing, fórnir og
samábyrgð. Laun erfiðisins eru síðan þetta ástand þar sem maður hefur
trú, tilgang og tækifæri til þess að vaxa sem sú tengslavera sem manneskjan er í eðli sínu. Að vera í tengslum við náungann, Guð og sjálfan
sig. Það þráum við að mestu leyti öll og er okkur eiginlegt… …jafnvel
sameiginlegt.


Arnarldur Máni Finnsson
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Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.

Frábær árangur í
fyrstu keppninni

Þ

að voru kannski ekki óvænt
úrslit en sérstaklega ánægjuleg
fyrir fjölskyldu Bader Hamdan
þegar Banen Bader, nemandi á tólfta
ári í Grunnskóla Reyðarfjarðar, landaði gullverðlaunum á grunnskólamóti
Glímusambands Íslands á dögunum.
Banen fluttist til Reyðarfjarðar í
fyrra og byrjaði strax að æfa glímu og
fótbolta en hún er miðjubarn foreldra
sinna. Elstur er Nasir – eða Nas, eins
og samnemendur hans í Verkmenntaskóla Austurlands kalla hann – en hin
þrjú systkini Banen eru í Grunnskóla
Reyðarfjarðar. Ahmed í níunda bekk,
Salim í fimmta og Yousef í fyrsta bekk.
Banen segir að ferðalagið á
glímumótið hafi verið mjög skemmtilegt og nokkrar góðar vinkonur og
vinir verið þar líka. „Það er mjög gaman að sjá meira af Íslandi og kynnast
fólki, og það er eitt af því skemmtilega
við að æfa íþróttir að fá að ferðast um
landið,“ segir Banen.
Bader og kona hans Samiya hafa
búið ásamt börnunum fimm á Reyðarfirði í eitt ár. Þar líkar þeim mjög vel
en fjölskyldan hefur stöðu flóttafólks
síðan Bader var veitt hæli af mannúðarástæðum í fyrra. Þá hafði hann
beðið úrlausnar sinna mála í tvö ár
sem hælisleitandi og dvalið í Reykjavík og Reykjanesbæ. Bader starfar hjá
áhaldahúsi Fjarðabyggðar og er hæstánægður með að þau fjölskyldan hafi
tekið þá ákvörðun að koma austur, hér
sé vel tekið á móti þeim og börnin fái
góðan stuðning í skólakerfinu. Samiya
er einnig komin með starf og aðlögunin að ólíkri menningu sé ekkert sem
þeim vaxi í augum.

„Við erum alltaf að læra og tökum
þessi skref eins hratt og við getum,
en börnin eru auðvitað okkar fyrirmyndir og hjálpa okkur að komast inn
í samfélagið,“ segir Nasser. „Þetta er
krefjandi en skemmtilegt og við erum
alveg ótrúlega stolt af dóttur okkar
Banin, sem varð grunnskólameistari
í íslenskri glímu um daginn. Það er
frábært. Það gefur okkur tækifæri til

að kynnast öðrum betur og fólki að
samgleðjast okkur, sem hjálpar okkur
öllum að kynnast og skapa vinatengsl.
Við erum mjög ánægð hér og þakklát
fyrir þetta tækifæri til að búa við öryggi og frið og leggja okkar af mörkum. Við erum viss um að allt muni
ganga vel þó við foreldrarnir séum
ekki alveg jafn fljót að ná íslenskunni
eins og börnin.“

Fjöldi verðlauna til Reyðarfjarðar

S

egja má að á Reyðarfirði sé að
finna vöggu íslensku glímunnar
á barna og unglingastigi. Það er
ekki síst að þakka öflugu hugsjónastarfi gamalla kempa í glímudeild Vals
en af þeim 20 krökkum sem héldu
suður um heiðar á grunnskólamót
Glímusambands Íslands sem haldið
var í Reykjanesbæ þann 10.mars og
urðu tíu þeirra grunnskólameistarar
í sínum flokki. 85% keppenda náðu
sem og á verðlaunapall sem verður að
teljast einstakur árangur.

Hópurinn úr Grunnskóla Reyðarfjarðar ásamt þjálfurum sínum þeim Bylgju Rún
Ólafsdóttur og Nikólínu Bóel Ólafsdóttur.

Móðumálskennslu nemenda af
erlendum uppruna ábótavant

S

amkvæmt
Fjölskyldusviði
Fjarðabyggðar eru 112 nemendur með annað móðurmál en íslensku eða 17% allra grunnskólanema.
Helmingur þeirra eru með pólsku að
móðurmáli. Enginn skóli í Fjarðabyggð býður upp á móðurmálskennslu
í pólsku, eða öðru tungumáli en íslensku. Þessari staðreynd beindu íslenskukennararnir Ingibjörg Þórðardóttir og Lilja Guðný Jóhannesdóttir
sjónum að í aðsendri grein í Austurfrétt
á dögunum en þær segja forsendu þess
að læra íslensku vera sterkur grunnur í móðurmálinu. „Þrátt fyrir það fá
nemendur með annað móðurmál en
íslensku almennt ekki kennslu í sínu
móðurmáli,“ segja þær en það leiði það
af sér að þeir séu í sérstakri hættu þegar
kemur að framhaldsnámi.

„Margir nemendur eru bæði illa læsir á íslensku og á móðurmálinu og eru
því nánast móðurmálslausir. Þeir eiga
mjög erfitt með að læra flókin hugtök og
eru ekki aðeins í erfiðleikum í íslensku
heldur einnig í öðrum námsgreinum.
Þessir nemendur eru í sérstakri brott-

fallshættu.“ Þær stöllur benda á að í
skólum Fjarðabyggðar stundi nemendur frá 17 mismunandi löndum nám en
bæjaryfirvöldum í Fjarðabyggð beri
skylda til að stuðla að jafnrétti til náms
óháð uppruna og móðurmálskennsla
barna með íslensku sem annað mál.

KYNNING
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METNAÐARFULL DRÖG AÐ NÝRRI BYGGÐAÁÆTLUN
B

yggðaáætlun
2018-2024
er unnin í samræmi við
lög um byggðaáætlun og
sóknaráætlanir og á að lýsa stefnu
ríkisins í byggðamálum. Hún verður
lögð fram sem þingsályktun og
skuldbindur því fjárveitingavaldið
ekki til að ráðast í aðgerðir en getur
haft áhrif á forgangsröðun.

Mikil vinna lögð í nýja áætlun

Byggðastofnun hefur í tvö ár stýrt
ferli sem liggur að baki nýrri áætlun.
Sérstakur samráðsvettvangur var
settur á laggirnar í sjö landshlutum
og gátu allir lagt fram tillögur. Fyrstu
drögum var skilað til ráðherra í
janúar 2017 og síðasta haust var
skipaður verkefnishópur samgönguog
sveitarstjórnarráðuneytisins,
Byggðastofnunar
og
Sambands
íslenskra sveitarfélaga til að fullvinna
endurbætt drög. Þau hafa verið kynnt
öllum ráðuneytum og eru nú í opnu
samráðsferli. Skipta má aðgerðunum
í þrennt. Sumar eiga að jafna aðgengi
að þjónustu, aðrar að jafna tækifæri til
atvinnu og enn aðra eiga að stuðla að
sjálfbærri þróun byggða um allt land
en þar er meðal annars fjallað um
húsnæðismál.

Jafnt aðgengi að þjónustu

Í kaflanum um aðgengi að þjónustu eru
fjarskipti ofarlega á blaði. Markmiðið
er að 99,9% heimila og vinnustaða
þar sem sé heilsársbúseta eigi kost á
ljósleiðara eða háhraðatengingu árið
2020.

Flutningur á verslunarvöru
niðurgreiddur

Þá verði stuðlað að því að verslun á
dreifbýlum svæðum, fjarri stórum
þjónustukjörnum, verði haldið við.
Tvö verkefni yrðu sett á laggirnar
til að efla verslun. Starfshópur á að
gera tillögu um endurgreiðslu á hluta
kostnaðar verslana við að flytja til sín
vörur til að selja. Í drögunum segir
að til að verslanir eigi möguleika á
slíkum endurgreiðslum þurfi þær að
vera í minnst 150 km akstursfjarlægð
frá höfuðborgarsvæðinu, 75 km frá
Akureyri og 40 km frá byggðakjörnum
með yfir 1.000 íbúa. Auk þess myndi
þetta eiga við um Grímsey og Hrísey.
Starfshópur um slíkar endurgreiðslur
skili tillögum eigi síðar en 1. desember
á þessu ári.

Innanlandsf lug niðurgreitt
fyrir íbúa úti á landi

Eitt af hagsmunamálum þeirra sem búa

fjarri grunnþjónustu er að aðgengi að
henni sé auðveldað og kostnaður við að
sækja afþreyingu til höfuðborgarinnar
lækkaður. Í drögunum er lagt til að
það verði gert með stuðningi við
almenningssamgöngur og með því
að gera innanlandsflug hluta af þeim.
Niðurgreiðslur á flugi myndu hefjast
strax á næsta ári.
Þá verði orkukostnaður heimila
jafnaður og starf eflt við uppsetningu
á
varmadælum.
Áfram
verði
unnið að þróun dreifináms á
framhaldsskólastigi.

Fjarheilbrigðisþjónusta og
nám í héraðslækningum

Skilgreind verði grunnheilbrigðis- og
velferðarþjónusta og hvernig réttur
landsmanna til hennar verði tryggður
óháð búsetu. Fjarheilbrigðisþjónusta
verð efld og unnið að því að koma á
laggirnar sérstöku tveggja ára námi
í héraðslækningum til að fjölga
heilsugæslulæknum á landsbyggðinni
en náminu væri ætlað að undirbúa
lækna undir starf í dreifbýli. Boðið
verði upp á námið eigi síðar en 2020.
Til að mæla árangurinn af aðgerðum
til að jafna aðgengi að þjónustu verði
að fylgjast með hlutfalli heimila og
fyrirtækja í dreifbýli með aðgang að
ljósleiðaratengingu. Einnig hlutfalli
þeirra sem hafa innan við 30 mínútna
ferðatíma
að
heilsugæslustöð,
grunnskóla og dagvöruverslun.

Jöfn tækifæri til atvinnu

Í drögum að nýrri byggðaáætlun er líka
fjallað um hvernig jafna megi tækifæri
til atvinnu. Þar eru samgöngumál

efst á blaði og að öruggar samgöngur
verði tryggðar á grundvelli vinnu- og
þjónustusvæða og hugað verði að
stækkun slíkra svæða.
Lagningu þriggja fasa rafmagns flýtt
Þá verði flutningskerfi raforku eflt. Í
drögunum kemur fram að nefnd móti
nú leiðir til að hraða lagningu á þrífasa
rafmagni í dreifbýli. Ein leið sé að
veita styrki úr Orkusjóði til að greiða
hluta af flýtigjaldi sem RARIK tekur
fyrir að færa framkvæmdir framar í
röðina. Jafnframt sé til skoðunar að
veita beina styrki til sveitarfélaga og
skoða samlegðaráhrif með lagningu
ljósleiðara.

Flugvélaeldsneyti ekki
lengur dýrara á Akureyri og
Egilsstöðum

Tryggðir
verði
fjármunir
til
uppbyggingar
og
viðhalds
ferðamannastaða með gjaldtöku og
breyttri skiptingu á skatttekjum þannig
að hlutur sveitarfélaga verði meiri.
Aðstaða á millilandaflugvöllum verði
jöfnuð. Skipaður verði starfshópur til
þess að vinna tillögu um verðjöfnun
um næstu áramót. Flugþróunarsjóður
starfi áfram en markmið hans er að
koma á reglulegu millilandaflugi um
Egilsstaði og Akureyri.

Bændalán í boði og bújarðir
mögulega úr gíslingu ríkisins

Kynslóðaskipti
í
landbúnaði
verði auðvelduð með lánum á
viðráðanlegum kjörum. Slíkum lánum
væri líka ætlað að auðvelda bændum
að bregðast við auknum kröfum
um aðbúnað bústofns. Einnig verði

aðgengi að fjármagni til nýsköpunar
bætt. Þá verði mótuð eigandastefna um
bújarðir í eigu ríkisins til að auðvelda
fólki að hefja búskap og treysta innviði
og búsetu í sveitum. Stefnt yrði að því
að þingsályktunartillaga um stefnuna
verði lögð fram eigi síðar en 1.
nóvember á þessu ári.
Markvissari nýting byggðakvóta
Tryggt verði að byggðakvóti nýtist í raun
til að styrkja byggðir. Byggðastofnun
verði falið að meta árangurinn og hvort
breyta eigi fyrirkomulagi til að tryggja
að byggðakvóti nái sem best þeim
markmiðum sem að er stefnt. Matinu
skal lokið fyrir árslok 2019. Sums
staðar hefur úthlutun byggðakvóta
orðið til þess að fiskvinnsla byggist upp
en annars staðar hefur byggðakvótinn
helst styrkt sjálfa útgerðina en því
fylgja færri störf og minni byggðalegur
árangur en ef einnig byggist upp
vinnsla.

Störf án staðsetningar og
fjarvinnslustöðvar

Þá yrði ráðist í átak um störf án
staðsetningar. Opinberum aðilum
verði falið að skilgreina störf og auglýsa
þau án staðsetningar og þegar stofnað
er til nýrrar starfsemi á vegum ríkisins
verði skoðaðir kostir þess að staðsetja
hana utan höfuðborgarsvæðisins.
Tvö verkefni yrðu sett á laggirnar.
Annað ætti að tryggja að 10% allra
auglýstra starfa í ráðuneytum og
stofnunum verði án staðsetningar árið
2024. Verði starfsmaður ráðinn sem
býr utan daglegrar vinnusóknar frá
viðkomandi ráðuneyti eða stofnun
þá leitist vinnuveitandi við að finna

viðunandi starfsaðstöðu nærri heimili.
Fyrir árslok 2019 skuli hvert ráðuneyti
hafa skilgreint hvaða störf hægt er að
vinna utan ráðuneytis. Fyrir árslok
2021 skuli 5% auglýstra starfa vera án
staðsetningar og sem áður segir 10%
þremur árum síðar.
Þá verði settar upp fjarvinnslustöðvar
á ákveðnum stöðum á landinu sem
hafi það hlutverk að koma opinberum
gögnum stjórnvalda á stafrænt form.
Ríkið styðji við stofnanir sem fara í
slík átaksverkefni til dæmis með því
að með því að endurgreiða allt að
75% af kostnaði við hvert stöðugildi.
Stofnanir sem eru sérstaklega nefndar:
Þjóðskjalasafn Íslands, Landsbókasafn
Íslands – Háskólabókasafn og
sýslumenn.
Til að meta árangur af aðgerðum
til að jafna tækifæri til atvinnu yrði
fylgst með atvinnuþátttöku, fjölda
starfa og meðalatvinnutekjum á
vinnusóknarsvæðum. Einnig verður
fylgst með hlutfalli staða sem hafa
þriggja fasa rafmagn.

Aðgerðir til að örva
húsbyggingar

Hluti þeirra verkefna sem nefnd eru í
drögum að nýrri byggðaáætlun eiga
að stuðla að sjálfbærri þróun um allt
land. Á meðal þess sem lagt er til er
að lögum um almennar íbúðir verði
breytt og ríki og sveitarfélögum gert
mögulegt að styrkja einstaklinga til að
byggja íbúðarhúsnæði á svæðum þar
sem mikið vantar upp á að söluverð
standi undir byggingarkostnaði. Meðal
annars yrði horft til þess að niðurgreiða
vexti af íbúðarhúsnæði sem rist yrði í
byggðum sem standa höllum fæti.

Námslán, fjarnám og
íþróttaferðir

Einnig ætti að skoða kosti þess að
nýta námslánakerfið og önnur kerfi
sem hvata fyrir fólk til að setjast
að í dreifðum byggðum. Starfsemi
fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins
yrði efld og háskólar hvattir til að bjóða
fjölbreyttar námsleiðir í fjarnámi.
Tryggt yrði að íþróttafélög sem hafa
um lengstan veg að fara fái stærri hlut
af ferðastyrkjum og möguleikar til að
taka þátt í viðurkenndum mótum verði
jafnaðir.
Sem áður segir eru þessar aðgerðir
hluti af tillögum í drögum að nýrri
byggðaáætlun. Áætlun sem myndi
gilda næstu sex árin eða til 2024.
Rúnar Snær Reynisson fréttamaður á
RÚV tók saman og sagði frá.

Sameining samþykkt!

F

jarðabyggð og Breiðdalsvík
munu sameinast í eitt
sveitarfélag
að
lokinni
kosningu sl. laugardag.
Þetta
samþykkti
yfirgnæfandi
meirihluti
þeirra
íbúa
byggðarlaganna
sem
atkvæði
greiddu í kosningu um sameiningu
þeirra. Í Fjarðabyggð, þar sem

1.203 greiddu atkvæði, sögðu
1.035 eða nær 87 prósent já. Í
Breiðdalshreppi kusu 100 manns,
þar af sögðu 85 prósent já. Kjörsókn
í Fjarðabyggð var rúm 36 prósent,
en 64,5 prósent í Breiðdalshreppi.
Í sveitarstjórnarkosningunum í
maí verður því kosin stjórn í nýju,
sameinuðu sveitarfélagi eystra.
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Visitasía biskups á Suðurfirði og í Fjarðabyggð
Í

kringum síðustu helgi
heimsótti biskup Íslands
söfnuðina allt frá Djúpa
vogi og norður á Nes
kaup
stað. Frú Agnes M. Sigurðar
dóttir kynnti sér þar starf
safnaðanna, hitti sóknar
fólk
og fermingarbörn, fékk við
kynningu af starfi bæði fyrir
eldri borgara og æsku
lýðs
starf og messaði í hverjum
byggðar
kjarna. Agnesi var
efst í huga eftir ferðina allt
það mikla og öfluga sjálf
boða
starf sem fram fer í
Þessari ungu
söfnuðunum og er á
nægð
stúlku þótti
með á
hersluna á frá
bært
ósköp vænt
barnastarf sem styrkir sjálfs
um að hitta
biskupinn eftir
mynd barna og ungmenna.
messu í kirkju
„Markmið er ekki bara að
miðstöðinni á
víkka sjóndeildarhringinn
Eskifirði
heldur að undir
strika það
að sam
fé
lag kirkjunnar er
staður þar sem hver og einn
skiptir máli. Við þurfum
öll að heyra þann boðskap
Krists, sem kirkjan hefur
borið áfram og heldur á lofti. Það er kirkju, þjóðkirkjunni, sem á sér þá
fólgin sjálfstyrking fyrir alla í að taka hugsjón að hlúa að lífinu með því að
þátt í slíku samfélagi og sjálfstraust er biðja, boða og þjóna,“ sagði sr. Gunn
mikilvægt til að börn hafi kjark til að laugur einnig.
vera virk í sínu samfélagi. Að þau hafi
heilbrigða sjálfsmynd og treysti sér til Heimsóttu eldri
að gera hluti og vera með án þess að borgarana og sjúkrahúsið
hreykni eða öfgar ráði för, eins og svo Biskup og föruneyti hennar fór víða
oft er. Þjóðkirkjan vill vera samfélag til að kynnast starfi sóknanna. Meðal
sjúkra
húsið á
skilnings og hógværðar og því endur annars á Fjórðungs
speglar æsku
lýðs
starfið okkar það Norðfirði og heimili eldri borgara, en
vonandi vel,“ sagði Agnes. Með henni á öllum stöðunum voru fermingar
í för voru prófastur Austurlands sr. börnum færðir krossar með eftir
veist
DavíðBaldursson á Eskifirði og Þor mynd af elsta krossi sem varð
hefur á í landinu. Biskup prédikaði
valdur Víðisson biskupsritari.
um fjöl
breytt efni hjá þeim fimm
Ánægja með vísitasíuna
söfnuðum sem heim
sóttir voru að
„Vísitasía biskups hvílir á sögulegri þessu sinni en eins gerði biskup sér
hefð en eitt helsta hlutverk biskups er ferð að Kollaleiru í Reyðarfirði þar
að rækta traust samband og samstarf sem kaþólska kirkjan hefur aðsetur
með fólkinu, kynnast kirkjustarfinu í með lítið klaustur og hitti kristið
sóknunum, veita leiðsögn og hvetja flóttafólk frá Norður-Írak sem hefur
til góðra verka,“ sagði sr. Gunnlaugur flúið heim
kynni sín vegna of
sókna
Stefánsson í Heydölum en hann tók hins Íslamska ríkis. Fjölskyldan til
ásamt konu sinni sr. Sjöfn Jóhanns heyrir þeim stóra hópi ofsótts kristins
dóttur á móti biskupi á Suður fólks á flótta frá svæðum þar sem
fjörðunum. Þau hjónin voru ánægð kristnir og múslimar höfðu lifað
með við
tökurnar en Gunn
laugur saman í sátt og sam
lyndi öldum
segir það engum dyljast að verkefni saman. Fólkið til
heyrir sýr
lensku
kirkjunnar í nútímasamfélagi sé ærið. kirkjunni og talar mál sem er ná
„Kirkju
starfið hefur tekið miklum skylt forn-arameisku, þá tungu sem
breytingum á síðustu áratugum, vaxið Kristur sjálfur mun hafa mælt á. Þótti
og blómgast af fjöl
breytni og það biskupi allar þessar heimsóknir inni
sýnir okkur kjarna málsins. Nefni haldsríkar og merkilegar og þakkar
lega þann að kirkjan er fólkið. Það Austfirðingum kærlega fyrir sig.
er kjarni málsins,“ segir Gunnlaugur.
Margar sögur eru til af tilsjónarstarfi
Hann vonast jafnframt til að greiðari
biskupanna. Einu sinni stóð frammi
samgöngur á milli austfirskra byggða
fyrir biskupi og söfnuðinum í kirkjunni
gefa aukin tæki
færi til sam
starfs
drengur sem átti í basli með að læra
á milli sókna leiði til enn öflugara
utanbókar. Biskup bað hann um að
fara með trúarjátninguna. Drengurinn
starfs í sóknunum. Það sé von hans
svaraði stamandi orðum: „Ég trúi á
að biskupinn hafi fengið tilfinningu
Guð,“ þagnaði en sagði svo: „Ég er
fyrir því rétt eins og sóknarfólkið sem
ekki kominn lengra.“ Biskupinn sagði
hún hitti á ferð sinni. „Þegar biskup
þá: „Ég er heldur ekki kominn lengra.“
kemur í heimsókn, þá finnum við svo
innilega að við erum öll saman í einni

Frá vinstri, Loay með Maríu, Jósef, George og sr. Sigurður Rúnar,
Þorvaldur biskupsritari og Agnes við hlið Bahíu sem er móðir
Loay.

Messa sr. Agnesar í
Fáskrúðsfjarðarkirkju
var vel sótt í
blíðskaparveðri

Ólafur og Anna í Berunesi tóku á móti prófasti og sóknarpresti í för með biskupi.
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Fimmtán börn fermast á
Fáskrúðsfirði á þessu vori

Enn slá Pétur og
Úlfurinn réttu nóturnar

Þ

rjár fermingar verða á
Fáskrúðsfirði
á
þessari
vorönn og er fyrsta ferming
á Pálmasunnudag, 25. mars nk.
Síðan á Skírdag, 29. mars, báðar í
Búðakirkju á Fáskrúðsfirði, og loks á
Hvítasunnudag, 20. maí í sveitinni,
þ.e. í Kolfreyjustaðarkirkju.
Sóknarpresturinn,
sr.
Jóna
Kristín Þorvaldsdóttir, segir að
fermingarbörnin séu 15 talsins í ár, en
16 börn eru í 8. bekk í grunnskólanum
á Fáskrúðsfirði en eitt þeirra,
stúlka, fermist með félögum sínum
í Skagafirði. Þrír drengir fermast á
Pálmasunnudag, 10 börn fermast
á Skírdag og einn drengur fermist í

S
Kolfreyjustaðarkirkju.
,,Fermingarundirbúningurinn
er hefðbundin, svipaðir og þekkist
annars staðar á landinu. Starfið
byrjar fljótlega eftir að skóli
hefst á haustin með því að fara í
fermingarbarnabúðirnar á Eiðum og
síðan tekur við samvera og fræðsla
einu sinni í viku. Til Eiða mæta öll
börn úr Austurlandsprófastdæmi og
er þeim skipt í nokkra hópa þannig
að þau blandast og kynnast börnum í
öðrum sveitarfélögum, sem auðvitað
er mjög jákvætt. Síðan hef ég lagt
áherslu á að þau séu dugleg að mæta í
barnastarf kirkjunnar sem og að taka
þátt í einstaka þáttum í kirkjustarfinu,

m.a. í guðsþjónustu með foreldrum
sínum. En það hvílir engin skylda á
þessum mætingum, eða að fermast
og staðfesta skírnina. Þetta verður að
vera þeirra ákvörðun.“

Til heimabyggðar
35 árum seinna

,,Ég kom til Fáskrúðsfjarðar haustið
2009 sem sóknarprestur en ég þekkti
Austfirðina ágætlega áður því ég
er uppalin á Fáskrúðsfirði. Ég fór
að heiman 15 ára og kom til baka
35 árum seinna. Það var mjög gott
að koma heim aftur,“ segir sr. Jóna
Kristín Þorvaldsdóttir.

Líður að fermingu
Hvað eiga dauðinn, Guð, vatns
brunnar og kærustupör sameiginlegt?
Svar: Öll þessi hugtök eru til um
ræðu í fermingarundirbúningi Þjóð
kirkjunnar!
Í fermingar
fræðslunni kynnumst
við að sjálfsögðu Biblíunni og þá sér
staklega sögunni af Jesú, sem hefur í
gegnum árin verið einn stærsti áhrifa
valdur vestrænnar menningar. Kær
leiksboðskapur Krists er grundvallar
þáttur í fermingarundirbúningnum;
gullnu regluna, tvöfalda kærleiksboð
orðið o.fl. lærum við utan bókar. Við
ræðum líka um sorgina og dauðann,
trú og fyrirgefningu, siðferðileg álita
mál í samskiptum og ábyrgð mann
eskjunnar. „Hvernig tengist þetta
Guði?“ spyrja krakkarnir stundum,
en ekkert sannar
lega mann
legt er
sönnum kristindómi óviðkomandi.
Svo tökum við auðvitað þátt í helgi
haldi, syngjum og biðjum og víða að
stoða fermingar
börnin í barna
starfi
kirkjunnar. Það er líka mikil
vægt
að gefa af sér og þess vegna ganga
fermingarbörn um allt land árlega í
hús og safna fé fyrir vatnsbrunnum í
Afríku.
Á vegum Þjóð
kirkjunnar hefur
verið gefið út fjöl
breytt fræðslu
efni
sem við prestarnir getum valið úr.
Margir hafa t.d. í vetur notað spán
nýjan AHA-kassann, ný
stár
legt efni

sem byggir á kennslufræði jákvæðrar
sálfræði. Oft eru fermingarbörnin þá
í hlut
verki ráð
gjafa
hóps sem bregst
við klípusögum unglingsáranna og
dregur fram úr að
stæðunum til
finningar, styrkleika, gildi o.s.frv., því
að siðvitið þurfum við öll að þroska.
Svo kemur að fermingunni sjálfri.
Hún er hátíð í lífi unglingsins þar sem
fjölskylda og vinir hittast til að sam
fagna. Þau vilja miðla kærleika sínum
til hennar eða hans, sem er kristin
manneskja á leið til full
orðins
ára.
Kirkjan öll biður fyrir unglingnum og
þeirri framtíð sem enn er hulin.
Efnishyggju í kringum fermingar
gagn
rýna margir á þessum árs
tíma
og þær at
huga
semdir eiga fylli
lega rétt á sér. Tilboð og auglýsingar
streyma til okkar. Hér reynir á ábyrgð
og fyrirmyndarhlutverk okkar upp
alendanna. Inn
tak fermingarinnar
eru jú þau verðmæti, „sem mölur og
ryð fá ekki grandað,“ og má hún því
síst af öllu verða að samkeppni á milli
foreldranna um fínustu veisluna eða
dýrustu gjafirnar. (Reyndar er það nú
svo, að oft fá börnin gjafirnar hvort
sem þau fermast eður ei.)
Ég les ekki hugsanir fermingar
barnanna minna. En upplifun mín er
þó sú að hjá langflestum þeirra sé já
kvæðni og einlægni ríkjandi gagnvart
fermingarundirbúningnum, sem þau
hafa valið að taka þátt í.
Lífs
skoðanir geta vita
skuld tekið

breytingum, líkt og hjóna
ást getur
kulnað. Það dregur hvorki úr gildi
fermingarinnar né hjónabandsins.
Sjálfur tók ég ferminguna mína
mjög alvarlega á sínum tíma. Tveimur
árum áður hafði ég raunar orðið fyrir
djúpstæðri trúarlegri reynslu, sem ég
sagði engum frá fyrr en löngu síðar.
Mig hefur löngum grunað, að þannig
sé því farið hjá fleiri ung
lingum.
Minnisstæðust frá fermingardeginum
var þó sennilega stutt en falleg ræða,
sem pabbi hélt í veislunni heima í
stofu. Mikið skelfing fundust mér
orðin hans vandræðaleg þá, en hugsa
með hlýju og þakklætis til þeirra í dag!
Ættum við ekki öll að hjálpast að á
þessu vori, við að skapa ánægjulegar
minningar fermingarbarnanna frá há
tíðisdeginum þeirra?

íðustu helgi áttu íbúar í
Fjarðabyggð færi á frábærri
skemmtun á vegum NAkvintettsins, en hann samanstendur
af fimm tónlistarkonum sem
spila á þverflautu, óbó, klarinett,
fagott og horn. Þær fluttu ásamt
sögumanninum,
leikaranum
Ívar Helgason með lifandi og
skemmtilegum hætti söguna sígildu
um Pétur og Úlfinn eftir Sergei
Prokofiev. Verkið var upphaflega
samið til þess að kynna hljóðfæri

sinfoníuhljómsveitarinnar
fyrir
ungum tónleikagestum og var
frumflutt árið 1936 í Moskvu og hlaut
fljótlega alþjóðlegar vinsældir. Sagan
er ævintýri þar sem hljóðfærin túlka
sögupersónur með fallegum stefjum
en tónlistin heillar fólk á öllum aldri.
Vel var mætt á allar sýningarnar
og góður rómur gerður bæði að
framtakinu og áhugaverðri fræðlsu
um þessa perlu tónbókmenntanna.
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BIKARMEISTARAR
OG Í UNDANÚRSLIT
EFTIR PÁSKA

K

vennalið meistaraflokks Þróttar
Neskaupstað hampaði á dögunum bikarmeistaratitli kvenna
eftir sigur á HK í æsispennandi úrslitaleik
sem endaði með oddahrinu á heimavelli HK í Digranesi. Þróttur hafði unnið
fyrstu hrinuna en tapað þeirri næstu og
svo koll af kolli í leik sem margir gátu
fylgst með í beinni vefútsendingu einnig.
Þróttarar unnu þriðju hrinuna en HK þá
fjórðu en í oddahrinunni virtust Þróttarar
einir mættir til leiks og sigruðu hana 15-7.
Norðfirðingar, bæði núverandi og
fyrrverandi, fjölmenntu enda var einnig
leikið til úrslita um bikara yngri liða
um helgina. Þróttur kom einnig heim
með bikarmeistaratitil í fjórða flokki
kvenna og þriðja flokki karla. Karlalið
meistaraflokks hefur lokið keppni í vetur en kvennaliðið varð nýverið deildarmeistari og spilar næst í undanúrslitum
rimmunnar um Íslandsmeistaratitilinn
eftir páska. Austurland óskar þeim
vissulega góðs gengis!

Mynd af Blakfréttir.is

Breiðdalsbiti hefur
þróað frábærar kæfur

B

reiðdalsbiti er í eigu sauðfjárbænda á búunum Gilsárstekk
og Hlíðarenda í Breiðdal en
á hvoru býli um sig eru um 400 fjár.
Markmið Breiðdalsbita er að fullvinna
kjötafurðir þessara bænda og framleiða heilnæmar og vistvænar vörur
með sjálfbærum hætti. ,,Vörur okkar
eru þróaðar útfrá aldagömlum hefðum
og blandast saman í vörunum nýir og
fornir tímar. Vörurnar eru heilnæmar
og vistvænar og unnar á eins sjálfbæran hátt og kostur er. Engin aukaefni
eða rotvarnarefni eru notuð við framleiðsluna. Kjötið kemur af okkar eigin
búum og er kryddað með jurtum dalsins. Sauðfé okkar hefur fengið að vaxa
og dafna við bestu skilyrði í Breiðdalnum,“ segir Guðný Katrín Harðardóttir
á Gilsárstekk, framkvæmdastjóri fyrirtækisins .,,Þetta fyrirtæki var stofnað í framhaldi af því að Breiðdalsvík
varð eitt af þeim sveitarfélögum sem
kallast Brothættar byggðir á vegum
Byggðastofnunar. Breiðdalsbiti hefði
aldrei orðið til nema með stuðningi
hugmynda sem fæddust hér í Brothættum byggðum.Þar skapaðist jarðvegurinn fyrir okkar starfsemi. Það
eru tvö sauðfjárbú sem standa að
þessu fyrirtæki, við á Gilsárstekk og
Arnaldur Sigurðsson á Hlíðarenda.“

Kæfur af öllum gerðum

,,Við erum að framleiða kæfur af öllum
gerðum og vorum t.d. með jólakæfu fyrir síðustu jól. Við kynntum okkar framleiðslu hjá ,,Frú Laugu“ í í Laugarneshverfinu í Reykjavík um síðustu helgi
þar sem var páskamarkaður og ég veit
að okkar framleiðslu var vel tekið þó ég
væri ekki sjálf á staðnum. Þar vorum við
m.a. að kynna ,,Beikonkæfu“ en einnig
höfum við verið með ,,Fjallakæfu“ sem
er hefðbundin kæfa og ,,Skógarkæfu“
sem kryddduð er með birki og blóðbergi
úr Breiðdalnum. Fleiri framleiðsluhugmyndir hafa verið ræddar og vonandi
koma þær seinna fyrir augu neytenda.“
Guðný Katrín segir að nú standi
yfir breytingar. „Við erum að fara í nýtt
vinnsluhúsnæði og þá fer allt á fullt hjá
okkur. Við höfum sprengt utan af okkur húsnæði sem við fengum upphaflega
starfsleyfi í en það er bara jákvætt!“ GG

Sótt að AFLi
Í
vor hefur tíðni tilkynninga til AFLs,
starfsgreinafélags á Austurlandi,
aukist vegna vinnu sjálfboðaliða fyrir sveitarfélagið Fjarðabyggð, en sveitarfélagið hefur verið í samstarfi við sjálfboðasamtökin Veraldarvini um nokkurt
skeið og m.a. ánafnað þeim húsum á
Eskifirði. AFL sendi frá sér yfirlýsingu í
síðustu viku þar félagið hafnar allri aðkomu sjálfboðaliða við vinnu á vegum
og hið sama gildi um verklegar framkvæmdir á vegum sveitarfélaga innan og
utan þéttbýlis. Páll Björgvin Guðmundsson bæjarstjóri sagði í samtali við RÚV
að samræður væru þegar hafnar vegna
þessara mála og sveitarfélagið vilji hafa
allt sitt á hreinu.

Sverrir Már Albertsson, framkvæmdastjóri AFLS, sagði af sama tilefni að með þessari tegund sjálfboðaliðastarfsemi sé verið að ganga á rétt
launafólks og sérstaklega þeirra sem
standi hvað höllustum fæti. AFL vilji að
sveitarfélögin taki sig saman í andlitinu
og noti ekki vinnuafl sem sé ekki löglegt
að nota í efnahagslegum tilgangi í verkefni sem vinna skyldi á vegum sveitarfélagsins. Málið snúist um að virða reglur
á vinnumarkaði.
Fram kemur í yfirlýsingu AFLS að
árangurslaust hafi verið að fá viðræður
við samband íslenskra sveitarfélaga til að
samræma reglur um störf sjálfboðaliða
hjá sveitarfélögum.
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METNAÐARFULL DRÖG AÐ NÝRRI BYGGÐAÁÆTLUN
A

ustfirsk verkefni fengu 217
milljónir þegar tilkynnt
var um úthlutum úr
Framkvæmdasjóði ferðamanna í
gær. Borgarfjarðarhreppur fær hæsta
styrkinn á landsvísu til uppbyggingar
í Hafnarhólma. Minnst 85 milljónir
eru
eyrnamerktar
austfirskum
áfangastöðum
í
þriggja
ára
verndaráætlun.
„Við erum afar ánægð með að
fá þennan stuðning. Það væri lítið
byggt hjá okkur ef ekki væri fyrir
þennan sjóð,“ segir Jón Þórðarson,
sveitarstjóri Borgarfjarðarhrepps.
Hreppurinn fékk í gær tæpar 77
milljónir króna til að ljúka byggingu
aðstöðuhúss í Hafnarhólma. Húsið
á að nýtast bæði ferðamönnum og
þeim sem starfa við útgerðina á
Borgarfirði.
Áætlað er að um 1000 gestir leggi
leið sína upp í Hafnarhólmann hvern
dag yfir háannatímann til að skoða
lundabyggðina sem þar er. Á sama
tíma eru að jafnaði 50-60 tímar á
bílastæðinu. „Við erum að bregðast
við gríðarlegum straum.“
Framkvæmdir eru hafnar en
segja má að þær hafi byrjað með
hugmyndasamkeppni árið 2015.
Upphafleg kostnaðaráætlun hljóðaði
upp á 150 milljónir og hefur
sjóðurinn styrkt verkið allan tímann.
„Við byrjuðum framkvæmdir í
fyrra og höfum verið að dunda við
þetta í vetur. Við sjáum fram á að allri
steypuvinnu verði lokið fyrir sumarið
og byggingin að einhverju leyti tekin
í gagnið á árinu.“

Mynd: Gunnar Gunnarsson

Tvö önnur austfirsk meðal tíu
hæstu

Alls er 722 milljónum veitt
úr sjóðnum að þessu sinni til
margvíslegra verkefna um allt land.
Alls fá 15 austfirsk verkefni 217
milljónir. Af öðrum myndarlegum
styrkjum má nefna að 22,4 milljónum
er veitt til að laga aðstöðu í Herðubreið
á Seyðisfirði og 21,9 milljón til
uppbyggingar stjörnuskoðunarhúss

við Óbyggðasetrið í Fljótsdal. Þá fær
Fjarðabyggð rúmar 19 milljónir til
að bæta aðstöðu í fólkvanginum í
Neskaupstað og Páskahelli.
Ekki er þar með allt upptalið því
samhliða úthlutuninni í gær tilkynntu
tveir ráðherrar ríkisstjórnarinnar um
2,1 milljarða úthlutun vegna þriggja
ára verkefnaáætlunar landsáætlunar
um uppbyggingu innviða árin 2018.
Verkefnaáætlunin tekur m.a. til

friðlýstra svæða og fjölsóttra staða
í eigu íslenska ríkisins, valinna
svæða sveitarfélaga auk landvörslu.
Þá er fé veitt til óstaðbundinna
áhersluverkefna. Alls er fjármagni
veitt á 71 stað og eina gönguleið til
fjölbreyttra verkefna, með sérstaka
áherslu á vernd náttúru, minjavernd,
bætt öryggi, svo og bætta aðstöðu
fyrir gesti á þessu stöðum.

Níu þessara staða eru á Austurlandi
og fá þeir tæpar 85,5 milljónir.
Nokkrir þeirra fá einnig fjármagn úr
Framkvæmdasjóði ferðamannastaða.
Blábjörg og Helgustaðarnáma eru
nefndir sem staðir sem sérstaklega
þurfi að fylgjast með og auk þeirra
eru Teigarhorn og Skriðuklaustur,
sem stöð Vatnajökulsþjóðgarðs,
nefnd í upptalningu á staði þar sem
landvarsla verði efld.
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,,Umræða leiðinleg þegar hún færist í tog milli
landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins“
- segir Steinunn Þóra Árnadóttir alþingismaður

A

lþingismenn rekja sumir ættir
sínar austur á firði þó ekki séu
þeir þingmenn kjördæmisins.
Einn þeirra þingmanna er Steinunn
Þóra Árnadóttir sem er með MA-próf
ífötlunarfræði, þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður fyrir VG en
hún er fædd í Neskaupstað 1977,
foreldrar hennar Árni Sveinbjörnsson trillusjómaður og Lára Jóna Þorsteinsdóttir sérkennari. Starfaði m.a.
hjá Síldarvinnslunni í Neskaupstað
1998–2000 og síðan við ýmis skrifstofu- og verkamannastörf pg verkefnisstjóri hjá námsbraut í fötlunarfræði við félags- og mannvísindadeild
HÍ. Steinunn Þóra á sæti í Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis og
Íslandsdeild Norðurlandaráðs.
Ég er fædd og að hluta alin upp
í Neskaupstað en bæði pabbi og
mamma eru Norðfirðingar. Pabbi er
búsettur í Neskaupstað og þar á ég
stóran frændgarð og mikið af vinum.
Á unglingsárunum bjó ég í Kópavogi
en fór austur öll sumur. Eftir stúd-

entspróf flutti ég svo austur um tíma.
Öll sumrin í frystihúsinu sem og sumarið sem ég vann á fjórðungssjúkrahúsinu höfðu mjög mótandi áhrif á
mig. Ég fer austur með fjölskylduna
hvert sumar og hugsa í hvert skipti að
það væri skemmtilegt að hafa tíma til
að stoppa lengur. Kannski kem ég því
einhverntíma inn í planið að vera fyrir
austan í nokkrar vikur í staðinn fyrir
nokkra daga.“
Tækifæri Austfirðinga til mennta
hafa oft verið nefnd, þar starfa Menntaskólinn á Egilsstöðum og Verkmennaskóli Austurlands í Neskaupstað en
enginn háskóli eða háskóladeild. Slíkt
nám þurfa Austfirðingar að sækja
annað. Steinunn Þóra var spurð hvort
nóg væri að gert í þeim efnum.
,,Menntamál skipta þjóðina miklu
máli í framtíðinni og aðgengi allra,
þar með talið þeirra sem búa á landsbyggðinni er auðvitað afar mikilvægt.
Skóli er ekki bara staður sem þú kemur í til að læra, skóli er líka samfélag
sem hægt er að bjóða upp á sem víð-

„

Þegar þingmenn koma
út á land og hitta
þá sem þar búa er
fyrst og fremst talað
um heilbrigðisþjónustu, samgöngur og
internetsamband
og mikilvægi þess
að hafa möguleika
á háhraðaneti.
ast. Kannski er ekki nauðsynlegt að
bjóða upp á háskólanám allsstaðar
en aðgangur að fjarnámi er gríðarlega mikilvægur í nútíma þjóðfélagi,
ekki síst fyrir konur þar sem þær bera
ennþá oft þungann af heimilishaldi og
barnauppeldi. Mér finnst allar hugmyndir um fræðasetur afar spennandi

og kannski væri áhugavert fyrir Austfirðinga að tengjast háskólanámi með
svipuðum hætti og Vestfirðingar gera
með háskólasetri á Ísafirði sem tengist
Háskólanum á Akureyri. Vilji Austfirðingar það eiga þeir að setja fram
sínar hugmyndir og skilgreina þær,
þar á umræðan að byrja, á því hvað
heimamenn telji að geti eflt þeirra
samfélag,“ segir Steinunn Þóra.
Samgöngumál hafa talsvert ver
ið í umræðunni, ekki síst ástand vega
á Austurlandi. Finnst þér að Aust
firðingar hafi orðið útundan þegar
kemur að úthlutun fjármagns til vega
framkvæmda?
,,Það hefur vakið athygli að íbúar á
Borgarfirði eystri hafa með táknrænum hætti hellt steinsteypu á veginn
til þeirra um Njarðvíkurskriður sem
er mjög illa farinn. Sama má segja
um aðgerðir íbúa til að vekja athygli
á ástandinu um Berufjarðarbotn. Það
er mjög gott að vekja athygli með
þessum hætti. Auðvitað hafa Austfirðingar fengið samgöngubætur í
formi jarðganga sem skipta gríðarlega miklu máli. Síðasta sumar þegar
ég keyrði um Oddsskarð áður en
Norðfjarðargöng voru tekin í notkun
fannst mér mjög skrýtið að ég væri að
fara þessa leið í síðasta skipti. Norðfjarðargöng eru afar mikilvæg þar sem
sveitarfélagið Fjarðabyggð er orðið
eitt atvinnusvæði. Jarðgöng gegnum
Fjarðarheiði milli Fljótsdalshéraðs og
Seyðisfjarðar munu með sama hætti
verðar afar mikilvæg fyrir atvinnulífið og efla búsetu á þessu svæði. Samgöngumál eru risastórt verkefni, hvort
heldur sem er um að ræða ómalbikaða
vegakafla á Austurlandi eða vegabætur á Vestfjörðum eða hvernig á að taka
á umferðinni í Reykjavík í nánustu
framtíð þó þar séu aðrir þættir sem
skipta íbúanna miklu máli. Þar hefur
umræða um Borgarlínu verið áberandi. Ég treysti mér ekki til að segja að
Austfirðingar hafi orðið útundan hvað
varðarvegaframkvæmdir þegar landið
er skoðað í heild sinni. En ljóst er hins
vegar að það þarf að setja meira fjármagn til vegamála um allt land.“

Fjölbreyttni í atvinnulífinu
skiptir verulegu máli

Það var mikið átak á sínum tíma til að
efla atvinnulífið fyrir austan að rreisa
Kárahnjúkavirkjun og byggja álverið
Alcoa í Reyðarfirði. Er nóg að gert eða
þarf að huga að frekari atvinnuupp
bygingu fyrir austan, hefur iðnaðar
uppbygging verið sett til hliðar, þá ekki
bara fyrir austan heldur um allt land?
,,Það tel ég alls ekki vera. Það er
auðvitað misjafnt hvað þarf að leggja

áherslu á eftir landshlutum því fjölbreyttni í atvinnulífinu skiptir verulegu
máli. Það skiptir máli þegar horft er til
þess hvort ungt fólk vilji búa úti á landi,
hvort atvinnutækifærin séu misjöfn.
Þegar þingmenn koma út á land og hitta
þá sem þar búa er fyrst og fremst talað
um heilbrigðisþjónustu, samgöngur og
internetsamband og mikilvægi þess að
hafa möguleika á háhraðaneti. Við sem
búum í Reykjavík leiðum kannski ekki
alltaf hugan að þessu því okkur kkur
finnst það sjálfsagt að tölvan okkar sé
tengd háhraðaneti. Það er auðvitað
skrýtið að á árinu 2018 sé enn verið að
tala um það að bæta þurfi internetsambandið víða um land til þess m.a. að
hægt sé að stunda fjölbreytta atvinnustarfsemi. Það skiptir ekki máli hvort
verið sé að reka kúabú, ferðaþjónustu
eða annan atvinnurekstur og auðvitað
ætti það einnig að vera markmið að
allir njóti þriggja fasa rafmagns, einfasa rafmagn er víða þröskuldur þegar
kemur að atvinnustarfsemi sem þarf
örugga tenginu við raforkukerfið. Við
þurfum að búa til samfélag sem allra
víðast þar sem ungu fólki langar að hasla sér völl. Það er ef til vill sérkennilegt
að við þurfum stöðugt að minna okkur
á þetta.“

Umræðan um
Reykjavíkurf lugvöll

Þingmenn eru flestir afar duglegir að
tala fyrir hagsmunum síns kjördæmis
og við þingmenn Reykjavíkur erum
stundum skömmuð fyrir að tala ekki
nóg fyrir hagsmunum okkar kjördæmis sem er höfuðborg landsins
og hér er stjórnsýslan. Steinunn Þóra
minnir á að hún er þingmaður allra
landsmanna og eigi að hafa hag allra
landsmanna að leiðarljósi í sínum
störfum.
,, Mér finnst sú umræða alltaf
leiðinleg þegar hún færist í tog milli
landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins þar sem brigslyrði ganga
á víxl og Reykvíkingar hafi engan
áhuga á því sem er í gangi úti á landi
og landsbyggðabúar telji jafnvel að hér
starfi varla fólk sem stundi arrðbæran
atvinnurekstur sem jafnvel komi öllum landslýð til góða. Umræðan um
framtíð Reykjavíkurflugvallar kirstallast svolítið í þessari togstreitu, en þetta
er flókið mál. Ef horft er til þróun
byggðar í Reykjavík til lengri tíma þá
finnst mér að Reykjavíkurflugvöllur sé á afar óheppilegum stað hvað
varðar þróun og þéttingu byggðar. En
flugvöllurinn er vissulega ekki alveg á
förum en mun gera það í framtíðinni,“
segir þingmaðurinn Steinunn Þóra
Árnadóttir.

Viðhald og framkvæmdir
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Hurðir og
gluggar í hálfa öld
SB GluGGa- oG hurðaSmiðja

G

luggar og hurðir eru okkar ær
og kýr, við erum ekki í innréttingum heldur sérhæfum
okkur í þessu. Einhvern veginn hefur
þetta þróast þannig að við vinnum
mest fyrir einstaklinga og algengustu
verkefnin eru hurða- og gluggasmíði
í einbýlishús eða lítil fjölbýlishús,“
segir jónas Sigurðsson, eigandi SB
Glugga- og hurðasmiðju. Starfsemin byggir á afar traustum grunni en
fyrirtækið stofnaði faðir jónasar,
Sigurður Bjarnason, árið 1974, og
starfaði jónas í fjölskyldufyrirtækinu
frá unga aldri en keypti fyrirtækið af
föður sínum árið 1991.
„Við erum mikið í að smíða mjög
vandaðar og dýrar hurðir þar sem
fólk vill fá öðruvísi útlit og leggja
mikið í anddyri hússins. Fjölbreytnin
hefur aukist mikið í þessum efnum,“
segir jónas en fyrirtæki hans leggur
áherslu á sérsmíði og gæði.
Gluggar og hurðir láta mikið á sjá
með tímanum í íslenskri veðráttu og
raunar hvar sem er í heiminum en
SB Glugga- og hurðasmiðja leggur

þunga áherslu á vönduð efni og
traust vinnubrögð í þessum efnum.
„regn og vindur slítur gluggum og
hurðum en langverst er samt sólin.
með tímanum eyðileggja útfjólubláir
geislar timbur, járn og hvað sem er.
Það er nefnilega ekki til neitt sem
er viðhaldsfrítt og það fer mjög í
taugarnar á mér að sjá yfirlýsingar
um slíkt í auglýsingum,“ segir jónas
en fyrirtæki hans smíðar glugga og
hurðir ávallt með langtímaendingu í
huga:
„Þetta er allt hágæðavara sem við
framleiðum. Við erum ekki að eltast
við þetta ódýrasta og sem dæmi
erum við eingöngu með ryðfríar
lamir á hurðum og svo framvegis. Við
keyrum á gæðum en ekki á lægsta
verðinu og til lengri tíma er það alltaf
hagstæðast fyrir kaupandann.“
Starfsmenn hjá SB Glugga- og
hurðasmiðju eru um tíu talsins og
það er ávallt nóg að gera. Það gefur
hins vegar auga leið að verkefnin
stóraukast á vorin og sumrin. Fyrir þá
sem þurfa að endurnýja útihurðir eða

glugga á næstunni hlýtur SB Gluggaog hurðasmiðja að vera áhugaverður
kostur, eða eins og jónas segir: „Það
hlýtur að segja sitt að maður hafi
unnið í sama faginu í yfir 40 ár.“

SB Glugga- og hurðasmiðja er til
húsa að Hvaleyrarbraut 39, Hafnarfirði. Nánari upplýsingar eru veittar
í síma 565-4151 og heimasíða er
sbgluggar.is.
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Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Sími 822 8318 og godsnail@gmail.com

Þolinmæði
þrautir vinnur...
Frá því ég man eftir mér hef ég átt
erfitt með að vera þolinmóður. Og þá
meina ég allstaðar í lífinu. Það var fátt
sem mátti bíða. Í dag er ég blessunarlega orðinn aðeins betri í þessu. Tvær
leiðir voru lykillinn að því.

Ekki draga ályktanir:

Það mikilvægasta sem við getum gert til
þess að bæta þolinmæðina er að draga
ekki of miklar ályktanir. Til dæmis á
veitingastað. Við pöntum mat og ætlumst
til að fá hann eftir 20 mínútur. Hálftími
seinna erum við orðin óþolinmóð. Við
getum dregið þá ályktun að starfsfólkið
sé ekki að vinna vinnuna sína og þetta sé
ömurlegur veitingastaður. Pælum aðeins
í því sem gæti mögulega hafa komið fyrir meðan það var verið að elda matinn.
Kannski bilaði eitthvað? Kannski er einhver búin að slasa sig og þarfnast hjálpar.
Kannski klúðraðist máltíðin og kokkurinn ákvað að elda hana upp á nýtt svo
að þú fengir góðan mat. Spurðu kurteisislega eða horfðu í kringum þig. Við vitum
ekki það sem við vitum ekki. Drögum
ekki ályktanir um að það sé verið að vanvirða okkur. Það er ólíklegt.

Hægðu á þér:

Ég vil meina að óþolinmæði stafi af því
að við gerum allt í svo rosalega miklum
flýti. Samfélagið er orðið svo vant því
að allt gerist strax. Í dag viljum við að
hægt að afgreiða á núll einni hluti sem
áður tók langan tíma að undirbúa. Þetta
leiðir af sér væntingar um að við getum
gert og fengið allt strax. Sem leiðir af
sér að við erum alltaf á miklu hraðari
snúning en eðlilegt er. Fylgstu með því
hvernig þú sinnir einföldu verki, jafnvel
því bara hvernig þú labbar. Um leið og
við hægjum á okkur minnkum við andlega streitu og því fylgir hugarró.
Lífið er of stutt til að vera óþolinmóður. Lífið líður jafn hægt og við
ákveðum. Ef við ætlum í gegnum lífið með berserksgangi þá missum við
af því en með þolinmæðinni náum
við að njóta þess. Að njóta lífsins er
spurning um þolinmæði.
Daníel Magnús, verkamaður
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