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ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

Formbólstrun
Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla
Frí heimsending um allt land
Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri

Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is

Vorið
ræðst fram
S

umardagurinn fyrsti, 1.maí - uppstigningardagur, Hvítasunna - Kosningar!
Það er vor í lofti og lífið að springa út í náttúrunni og allri sinni mynd.
Sveitastjórnarkosningar eru á döfinni

Þrefaldir
meistarar

með sínum tímamótum í hverju byggðarlagi, sauðburður, sumarboði; vorhretið og
kjarabarátta hinna vinnandi stétta. Austurland óskar Austfirðingum öllum kjarks til að
takast á við komandi verkefni og friðarhuga,

Fjölbreyttir
listar í framboði

ÁSCO

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

svo takast megi að ná samstöðu um það sem
mestu skiptir. Stöndum saman sem samfélag, einhuga í að byggja á Austurlandi samfélag með styrkri grunnþjónustu og fjölbreyttum tækifærum, fyrir alla. Gleðilegt sumar!

Tekur alltaf
eitthvað við

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

Öryggismál eru samskiptamál
Námskeiðið Framúrskarandi öryggismenning (Behavior based safety leadership program) hefur áhrif á
viðhorf einstaklinga og eflir frumkvæði þeirra í að láta öryggismál sig varða. Það eykur ábyrgðartilfinningu
fyrir eigin öryggi og samstarfsmanna. Þátttakendur vinna að raunverulegu úrbótaverkefni er lýtur að því að
innleiða sýn fyrirtækisins í öryggismálum.
Ávinningur:
• Skapar sýn á framúrskarandi árangur í öryggismálum
• Byggir upp sjálfstraust og hæfni til að sýna frumkvæði
• Styrkir samskiptahæfni til að bregðast við krefjandi aðstæðum
• Eflir tjáskipti til að höfða til ólíkra einstaklinga
• Þroskar hæfni í 360º stjórnun
• Eykur hæfni til að hafa áhrif á viðhorf til öryggismála

Fyrirkomulag:
Þetta leiðtoganámskeið verður
þrjá heila daga. Kennt verður
dagana 9., 17. og 23. maí.

Hefst 9. maí á Egilsstöðum • Nánar á dale.is eða í síma 555 7080

Copyright © 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. ad_sec_040918_iceland
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Moltugerðin
minnkar urðun

A

ð sögn sveitarfélagsins hafa
heimilin í Fjarðabyggð
tekið vel í aukna flokkun
í Fjarðabyggð. Nýjar tölur, eftir tilkomu Brúnu tunnunnar, sýna fram
á að í febrúar hafi um um 63% úrgangs farið til urðunar en hlutfallið
árin á undan hafi sýnt að 84% alls
úrgangs sem til féll í Fjarðabyggð
hafi farið til urðunar. Að sögn Páls
Björgvins Guðmundssonar bæjarstjóra vekur athygli að aukningin
virðist ekki einungis tilkomin vegna
brúnu tunnunnar heldur séu íbúar
einnig duglegri við að flokka í endurvinnslutunnuna. Íslenska gámafélagið hefur komið upp jarðgerðarstöð
á starfssvæði sínu 5-600 metrum
innan við þorpið á Reyðarfirði en
starfsleyfið hefur verið kært til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna ótta við hugsanlega
lyktarmengun. Heilbrigðiseftirlitið
hafnar röksemdum kærunnar, þar
sem tiltekið er að úrvinnslan sé nálægt íbúðabyggð og tjaldstæði en

einnig að það hafi verið gefið út áður
en fullnægjandi úttekt hafi farið fram
og ekki sé gerð krafa um bestu mögulegu meðhöndlun. Áætlað er að auka
vinnslu moltu á staðnum.

Einfalt lífrænt ferli

Við moltugerð er lífrænu sorpi safnað saman og það brotið niður í þar
til gerðum niðurbrotsgámi en síðan
er hrossaskít og viðarkurli er blandað saman við úrganginn. Afraksturinn er settur í hauga eða svokallaða
múga og myndast þar meira en 70
gráðu hiti svo rýkur úr. Ákveðnu
hitastigi þarf að ná til að moltan teljist örugg. Starfsleyfið á Reyðarfirði
byggir á eftirlitsskýrslum úr þremur
eftirlitsferðum og í starfsleyfisskilyrðum sé krafa um bestu meðhöndlun. Ef mengun verði meiri en ráð
var fyrir gert sé heilbrigðiseftirlitinu
skylt að endurskoða starfsleyfið og
tekur Páll Björgvin undir að standist
vinnslan ekki væntingar muni staðsetningin endurskoðuð.

Gleðilegt sumar!

Str.
38-58

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

Þrefaldir meistarar!

Þ

að er óhætt að segja
að kvennalið Þróttar
Neskaupstað í blaki
beri höfuð og herðar yfir
önnur lið um þessar mundir
og séu verðugar fyrirmyndir annars austfirsks hópíþróttafólks. Nýliðna helgi
lönduðu þær stærsta titli
ársins, Íslandsmeistaratitlinum sjálfum, en höfðu áður
bæði sigrað deild- og bikarkeppnir. Liðið sigraði úrslitaeinvígið um titilinn 3-0
og landaði titlinum sjálfum heima í Neskaupstað
fyrir fullu húsi áhorfenda
við mikinn fögnuð heimamanna. Þróttur Nes hafði
betur í fyrstu tveimur leikjunum gegn Aftureldingu
3-0 og 3-1, en lokaleikurinn fór einnig 3-0 og
var sigur þeirra í einvíginu því mjög
afgerandi. Þróttarakonur urðu síðast
Íslandsmeistarar árið 2013 en mikil
endurnýjun hefur orðið á liðinu síðan.
Þróttur Nes er því Íslandsmeistari í 9.
skipti í kvennaflokki.
Borja Gonzalez þjálfari Þróttar var

afar ánægður í leikslok og sagði uppgjafir Þróttarliðsins hafa gert út af við
Mosfellsbæjarliðið. Árangur Þróttar í vetur er magnaður. Fyrir utan
að vinna alla titlana sem í boði voru
tapaði liðið aðeins einum leik. Borja
sagði einnig að ung lið, eins og þetta,

kikni oft undan álaginu og
gefi eftir þegar á hólminn
væri komið en það hafi
ekki gerst og því sé honum
mjög létt.
Þróttur náði strax í
byrjun fyrstu hrinu miklu
forskoti og eftir það virtist
björninn unninn.
Borja hefur þjálfað
kvennaliðið í þrjú ár og
sambýliskona hans, Ana
Vidal, karlaliðið. Þau leika
síðan með sínum liðum og
stefna á að vera áfram.
Frábærar uppgjafir frá
Paolu Gomez leikmanni
Þróttar slökktu alla von Aftureldingar um miðbik lokahrinunnar og komst Þróttur
í 18-12 og var útlitið gott fyrir framan troðfullt íþróttahús í Neskaupstað. Þróttur
Nes kláraði hrinuna 25-17
eftir að Heiða Elísabet Gunnarsdóttir
sló boltan í hávörn Aftureldingar og
út. Paula var stigahæst í leiknum með
13 stig en næst á eftir henni Særún
Birta Eiríksdóttir með 10 stig einnig
fyrir Þrótt Nes.

Foss og fjölfeldi af furðulegustu sortum

L

augardaginn 14. apríl
kynnti Seyðfirska útgáfan FOSS fjórar nýlegar útgáfur eftir Arild Tveito
og Gavin Morrison, PÉTURK,
Stéphane le Mercier og Litten
Nystrøm undir yfirskriftinni
„Á staðnum“ í sýningarsal
Skaftfells. Elvar Már Kjartansson sá um stemmningstónlist.
Útgáfurnar búa yfir mikilli
breidd listrænnar tjáningar og
með ýmsu sniði en eru allar
þróaðar undir áhrifum “yfirskilvitlegra” kringumstæðna:
náttúrulegum fyrirbærum,
forgengilegum aðstæðum,
sögulegum viðburðum og
félagslegum þáttum.
Fjögur fjölfeldi voru
kynnt: eftir Gavin Morrison,
Litten Nyström og Stephane le
Mercier og PETURK.
Seyðfirska útgáfan FOSS,
stofnað 2016 af Litten
Nystrøm og Linus Lohmann,
einblínir á fjölfeldi, prentuð
og ekki prentuð, í takmörkuðu upplagi eftir alþjóðlega
listamenn.

Bókverkið Rare postcards from Iceland eftir Stéphane le Mercier byggir á úrvali af fundnum póstkortum frá Íslandi sem listamanninum áskotnaðist
póstkortin þegar hún keypti stærra safn í Stuttgard
Þýskalandi. Póstkortin sýna íslenskt landslag og jarðfræðilega viðburði, með áherslu á mismunandi form
efnis: ís, vatn, gufu o.s.frv. Í bókinni eru sett fram
stutt textabrot, sem eru lýsingar af náttúrufyrirbærum, standa ein og sér sem naumhyggju skúlptúrar
á annars auðri blaðsíðu. Bókverkið er gefið út í 240
árituðum og númeruðum eintökum (100×158 mm).
Rapid Sunsets eftir Litten Nystrøm sem gefur að líta
hluta af safni fundinna (eða fangaðra) ljósmynda frá
vegamyndavélum sem eru staðsettar á einangruðum
fjallavegi á Austurlandi. Söfnunin hófst árið 2012 sem
viðbragð við óþekktum aðstæðum. Bókasíðurnar,
sem haldast á sínum stað með samanbrotinni forsíðu
(297x420 mm), leiða í ljós þrjár stærri síður (420x594
mm) samsettar af mörgum óþekktum ljósbrotum.
Fjölfeldið er gefið út í 100 árituðum og númeruðum
eintökum.

Múskatópolis er gefið út í samstarfi við Widowed Swan og er
spilastokkur eftir PÉTURK. Um
stokkinn skrifar Pétur: Orð á orðum
ofan dembast yfir mann stöðugt
og viðstöðulaust; úr munnum,
tækjum, og umbreytt úr sjónrænu
áreiti stafrófa og myndmáls. Mörg
orðanna eru síendurtekin af því
að menningarumhverfið sem þau
þrífast best í vill gera sig gildandi
og fá sem flesta til fylgilags við
heimsmyndina sína. Eftir því sem
maður umhverfist meira af viðkomandi heimsmynd því daufara
verður ómurinn af öðrum heimsmyndum. Múskatópólis spilin veita
notendum sinum tækifæri til að
ferðast um himingeim hugtakanna
og velja eða hafna í samræmi við
tilviljunakenndri skipan örlaganna.
Alls voru gefnir út 100 spilastokkar
(52x75 mm) ásamt handprentuðum og upphleyptum boxum, auk
30 síðum af óskornum prentuðum
kortum (420x700 mm).

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87978 03/18

SJÁLFHLAÐANDI HYBRID

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Í fullkomnu flæði

Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar ásamt háþróuðu farþegarými
sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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leiðari

Sagan, hefðin
og framtíðin
Í

hverju samfélagi eru stoðir og strúktur sem maður verður að átta
sig á til að geta skilið samhengi þess og sögu. Fyrir okkur flestum er
Ísland þessi rammi, jafnvel bara Austurland sjálft, eða enn fremur sá
bæjarkjarni og nærumhverfi hans, sem við erum
sprottin úr. Þannig var það lengi og er kannski
enn, hjá þeim elstu og þeim yngstu. En söguvitundin og virðing fyrir hefðum og gildum er um
leið mjög líklega fyrirbæri sem á í vök að verjast.
Allur heimurinn er leiksvið þeirra sem eru að
vaxa úr grasi og fullorðna fólkið hefur margt hvert
sótt sér menntun annað og komið svo aftur heim.
Sá heimur og sú heimsmynd sem fólk eins og ég
(á miðjum aldri!) ólst upp við, getur aldrei orðið
að fasta í huga þeirra sem nú alast upp, eða því
halda að minnsta kosti flestir fram. En hvað er fasti í þessu samhengi?
Er það eitthvað „gott og göfugt“ sem við höfum misst í hít dægurmenningarinnar og kviksyndi samfélagsmiðlanna? Munu góð gildi, heiður og
sómi, réttlæti og samkennd, verða óskiljanlegt orðagjálfur á ruslahaugi
hugtakanna?

Maður spyr sig

Hvaða stoðir samfélags ber okkur að vernda og virða? Í hverju felst það
að skilja sögu sína og samfélags og skiptir það máli – þegar horft er
til framtíðar? Gamalt orðtæki segir að maður verði að þekkja söguna
til að endurtaka ekki mistökin. En þó virðist það sem svo að sagan sé
sífellt að endurtaka sig. Getur verið að það hafi ekkert með það að gera
að við þekkjum söguna ekki nógu vel? Maður veltir því að minnsta
kosti fyrir sér stundum hvort þetta snúist ekki jafn mikið um það að
við sem einstaklingar gerumst blind á veikleika okkar, teljum okkur alla
vegi færa, missum sjónar á þeim lærdómi sem hefðir og góð gildi eru
sprottin af. Við upplifum sí og æ að við gerum mistök og séum ófullkomin, og það er alveg í lagi. Í samtímanum og samhengi yfirgengilegrar
ímyndadýrkunar sem tengist sítengingu samfélagsmiðla særir það fram
þrá mannsins eftir einhverskonar betrun. Við viljum öll verða betri en
við erum. Og það er gott. En við verðum líka að gefa sjálfum okkur séns.

Sjálfshjálparsamfélagið

Sjálfsmynd einstaklingsins er fyrirbæri sem við þekktum í raun ekki
sem stærð sem þyrfti að taka mið af fyrir örfáum árum síðan. Meðvitund um mikilvægi heilbrigðrar sjálfsmyndar fyrir andlega líðan – svo
við tökum nærtækt dæmi úr ranni geðheilbrigðisgeirans – er í stöðugum vexti. Jafnvel svo miklum að mörgum finnst nóg um hvað fólk sé
orðið upptekið af því að klastra saman ímynd útávið, til að virðast passa
inn í það „norm“ að vera með góða sjálfsmynd. Að hvíla í eigin skinni.
Finna friðinn. En hefur það í raun breyst frá fyrri tíð, þar sem félagslegt
samþykki og viðurkenning fólst í því að passa inn í hópinn, ögra ekki
jafnvæginu, falla inn í sjálfsmynd samfélags; skilja hefðir og skyldur? Er
það fyrst og fremst sjálfsmynd samfélags sem við reynum að passa inní
til að hafa góða sjálfsmynd?
Það virðist vera þverstæða fólgin í því að einlægni, auðmýkt og opinleiki fyrir andlegri leit, í formi viðleitninnar til sjálfshjálpar, sé ásýnd
„normsins“ þegar kemur að einstaklingnum því um leið er samfélagið
sem heild drifið áfram af ímyndum, hagsmunagæslu og sókn í efnisleg
gæði. Samfélagið vill ekki „hvíla í eigin skinni“ – gangast við fjölbreytileikanum! – og horfast í augu við að „friðurinn“ felst í því að bera sig ekki
að eilífu saman við annað með öfundaraugunum. Auðvitað viljum við
öll lífsgæðin; afþreyingu og menningu í nærsamfélaginu, jöfn tækifæri
fyrir börn landsbyggðar og þéttbýlis, heilbrigðisþjónustu og góðar samgöngur – en það er líka vegna þess að við erum sítengd við „nútímann“ –
veruleika sem felur tæknilega séð óskiljanlega marga möguleika í sér. Við
sem manneskjur; sálir, líkamar og andlega innstilltar verur, getum þó
ekki neitað þeirri staðreynd að við náum aðeins sátt við okkur sjálf ef við
skynjum og berum skynbragð á að samfélagið endurspeglar okkur ekkert
síður en við endurspeglum hraða þess og þróun. Hver samfélagseining
hefur sál og leitar jafnvægis, þarfnast traustra tengsla bæði í líkamlegu og
andlegu tilliti. Ekkert okkar er eyland þó mörgum líði eins og þeir þurfi
fyrst og fremst bara að hugsa um sjálfa sig. Þá batni eitthvað. Við þurfum
að hugsa um hvert annað, bera virðingu fyrir hverju öðru og huga að
hagsmunum heildarinnar því annars brotnar sjálfsmynd samfélagsins,
sagan hættir að skipta máli og hefðirnar verða að gleymdum siðum. Því
vil ég votta ykkur sem bjóðið ykkur fram til sjálfboðinna starfa á sveitarstjórnarstiginu virðingu mína, um leið og ég vona að það séu hugsjónir
sem drífa ykkur áfram. Hugsjónir um betra samfélag. Viðleitni til þess að
sjálfsmynd samfélagsins eflist og Austurland dafni.
Með sumarkveðju
Arnaldur Máni
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Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.

Tryggvi hlýtur verðlaun
Jóns Sigurðssonar
T
ryggvi Ólafsson, myndlistarmaður úr Neskaupstað, hlýtur
Verðlaun Jóns Sigurðssonar
forseta fyrir árið 2018. Verðlaunin
fær Tryggvi fyrir ævistarf sitt í þágu
myndlistar og framlags til að efla
menningarsamskipti Íslands og Danmerkur. Tryggvi er í hópi þekktustu
núlifandi myndlistarmanna þjóðarinnar en hann skipaði sér snemma á
ferlinum í framvarðarsveit íslenskra
myndlistarmanna með sérstæðum
og auðþekkjanlegum stíl. Verðlaunin
eru veitt þeim einstaklingi sem hefur
unnið verk sem tengjast hugsjónum og störfum Jóns Sigurðssonar.
Þessi verk geta jöfnum höndum verið á sviði fræðistarfa, viðskipta eða
mennta- og menningarmála.
Tryggvi er fæddur árið 1940 í
Neskaupstað. Hann hóf ungur að

Gígja, dóttir Tryggva Ólafssonar, tók við
verðlaununum fyrir hönd föður síns og
flutti þakkir hans og kveðju.

mála og nam myndlist bæði hér
á landi og í Kaupmannahöfn, við
Myndlistar- og handíðaskóla Íslands

1960-61 og Konunglegu listakademíuna í Kaupmannahöfn 1961-66.
Stjórn Jónshúss gerði tillögu um
verðlaunahafa til forsætisnefndar Alþingis. Í rökstuðningi stjórnar sagði,
meðal annars:
„Tryggvi er sá íslenski listmálari
sem lengst hefur búið og starfað í
Danmörku. Þá hefur Tryggvi haldið
flestar listsýningar af íslenskum
málurum, alls um 35, í Danmörku,
auk fjölda samsýninga,“ segir í tilkynningu en lengst af starfsævinnar
var Tryggvi búsettur í Kaupmannahöfn.
Verðlaunin voru afhent á Hátíð
Jóns Sigurðssonar sem haldin er í
Jónshúsi í Kaupmannahöfn á sumardaginn fyrsta. Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis, setti hátíðina og
afhenti verðlaunin.

Breiðfylking á Djúpavogi

P

ólítísk framboð í stífustu samhengi eiga kannski bara ekki
við í svona litlu sveitarfélagi og
það er ástæðan fyrir því að þessi listi
er svona samansettur,“ segir Gauti Jóhannesson sveitastjóri á Djúpavogi og
oddviti XL- Lifandi samfélags. Sem
komið er mun það vera eina framboðið
sem lýst hefur áhuga og eru þar samankomnir fulltrúar af báðum listum
sem sátu í sveitarstjórn síðast auk nýrra
einstaklinga, sem Gauti segir vera fjölbreyttan hóp einstaklinga með mismunandi reynslu og bakgrunn. „Það
sem sameinar okkur er að við erum
tilbúnin að leggja okkar af mörkum til
hagsbóta fyrir samfélagið og takast á
við þau fjölbreyttu verkefni sem bíða.
Þessi hópur er breiðfylking sem getur
starfað saman á víðum grundvelli og
er búin að ræða um þau mál sem ólíka
flokka greinir á um, sem fólk hefur
í einhverjum tilfellum unnið með á
landsvísu. Það er forsendan auðvitað
að hafa fundið samhljóm og geta sýnt
skilning, um leið og við getum þá sýnt
þann þroska að vera sammála um að
mega vera ósammála um einhverja
hluti. Það sem við erum sammála um
er það sem mestu máli skiptir.“
Ef aðeins einn listi verður kominn
fram þegar framboðsfrestur rennur út
virkjast ákvæði um tveggja daga frest
fyrir nýtt framboð að bjóða fram til
sveitarstjórnarkosninga þann 26. maí
næstkomandi.

Talið frá vinstri: Þórir, Kári, Guðný, Obba, Elísabet, Gauti,
Ingibjörg Bára, Eiður og Berglind. Á myndina vantar Kristján.

Meðal þeirra málefna sem XL
leggur áherslu á eru:

Opin og gagnsæ stjórnsýsla, stuðningur
við fjölbreytt atvinnu- og menningarlíf,
góður aðbúnaður barna og unglinga og
viðbygging við grunnskólann. Auk þess
vill listinn stuðla að öruggu lóðaframboði, að lokið verði við deiliskipulag á
miðsvæði í þorpinu og að áfram verði
fylgt eftir brýnum samgönguframkvæmdum s.s. heilsársegi yfir Öxi sem
mikilvægt er að komi til framkvæmda
sem fyrst. XL – Lifandi samfélag mun
við alla ákvarðanatöku taka tillit til umhverfissjónarmiða og hugmyndafræði
Cittaslow með lífskjör íbúa að leiðarljósi. Í nýlegri skoðanakönnun kemur
fram að mikill meirihluti þeirra sem
tók þátt í Djúpavogshreppi er fylgjandi
því að sameinast einhverjum eða öllum sveitarfélögunum á Austurlandi. Í

n Gauti Jóhannesson sveitarstjóri og
sveitarstjóraefni listans
n Þorbjörg Sandholt aðstoðarskólastjóri
n Berglind Häsler bóndi
n Kári Snær Valtingojer
rekstrarrafiðnfræðingur
n Kristján Ingimarsson fiskeldisfræðingur
n Eiður Ragnarsson ferðaþjónustubóndi
n Þórir Stefánsson hótelstjóri
n Ingibjörg Bára Gunnlaugsdóttir
grunnskólakennari
n Guðný Gréta Eyþórsdóttir bóndi
n Elísabet Guðmundsdóttir kaupkona

því ljósi er það stefna L-listans að hefja
skoðun á kostum og göllum þeirra
sameiningarkosta sem eru í boði með
það fyrir augum að íbúar geti sem fyrst
kosið um sameiningu.
Frekari upplýsingar er að finna á
fésbókarsíðu XL – Lifandi samfélag.
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Framboðslisti Framsóknar og óháðra
FJARÐABYGGÐ:
æjarfulltrúarnir Jón Björn
Hákonarson, Pálína Margeirsdóttir og Hulda Sigrún
Guðmundsdóttir skipa efstu sæti lista
Framsóknarflokks og óháðra í Fjarðabyggð.
Jón Björn Hákonarson, oddviti
listans og ritari Framsóknarflokksins,
segir í tilkynningu vera afar þakklátur
og stoltur af því að fá að leiða listann
til kosninga í sameinuðu sveitarfélagi.
„Mér er efst í huga þakklæti fyrir
það traust sem mér er sýnt að fá að
leiða lista frambjóðenda Framsóknar
og óháðra í komandi sveitarstjórnarkosningum í okkar góða sveitarfélagi.
Styrkleikar Fjarðabyggðar eru
fjölbreytileiki sveitarfélagsins á öllum sviðum, sterkt atvinnulíf og fjölskylduvænt samfélag sem við þurfum
að hlúa að og efla enn frekar.
Þá er ég mjög ánægður með að á
listanum sitja frambjóðendur úr öllum sjö byggðarkjörnum Fjarðabyggðar með fjölbreytta reynslu sem vilja
leggja hönd á plóg og vinna að því að
gera gott samfélag enn betra“.
Flokkurinn fékk þrjá fulltrúa
kjörna í síðustu kosningum.
Eftirtaldin skipa framboðslista
Framsóknar og óháðra í Fjarðabyggð:

B

1. Jón Björn Hákonarson, forseti bæjarstjórnar, Neskaupstað.
2. Pálína Margeirsdóttir, bæjarfulltrúi og
ritari hjá HSA, Reyðarfirði.
3. Hulda Sigrún Guðmundsdóttir,
bæjarfulltrúi og ritari, Fáskrúðsfirði.
4. Jón Kristinn Arngrímsson, matráður,
Reyðarfirði.
5. Ívar Dan Arnarson, vélstjóri, Reyðarfirði.
6. Ingólfur Finnsson, bifvélavirki, Breiðdalsvík.
7. Aðalbjörg Guðbrandsdóttir, húsmóðir, Eskifirði.
8. Bjarni Stefán Vilhjálmsson, verkstjóri,
Stöðvarfirði.
9. Elva Bára Indriðadóttir, leiðbeinandi,
Breiðdalsvík.

10. Sigfús Vilhjálmsson, útvegsbóndi,
Mjóafirði.
11. Guðfinna Erlín Stefánsdóttir, forstöðumaður, Fáskrúðsfirði.
12. Bjarki Ingason, framleiðslustarfsmaður og nemi, Neskaupstað.
13. Gunnlaugur Ingólfsson, bóndi,
Breiðdalsvík.
14. Elsa Guðjónsdóttir, sundlaugarvörður, Fáskrúðsfirði.
15. Þórhallur Árnason, varðstjóri, Eskifirði.
16. Svanhvít Aradóttir, þroskaþjálfi,
Neskaupstað.
17. Sævar Arngrímsson, skipuleggjandi
viðhalds, Eskifirði.
18. B. Guðmundur Bjarnason, verkstjóri,
Reyðarfirði

Eitthvað nýtt, geymdu bílinn frítt !

TAKTU FORSKOT Á
SÆLUNA!

FLJÓTSDALSHÉRAÐ:
æjarfulltrúarnir Stefán Bogi
Sveinsson og Gunnhildur Ingvarsdóttir skipa tvö efstu sæti
framboðslista Framsóknarflokksins á
Fljótsdalshéraði fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor en þriðja sætið skipar Guðfinna Harpa Árnadóttir, bóndi,
ráðunautur og formaður Félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum.
Flokkurinn hefur í dag þrjá fulltrúa í bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs en
situr í minnihluta.
Listann skipa alls 8 konur og 10
karlar, en þegar horft er til efstu 8
sætanna skipa þau 5 konur og 3 karlar. Meðalaldur frambjóðenda er 44 ár
en tæplega 63 árum munar á yngsta
frambjóðanda, Aðalheiði Björtu sem
skipar fjórða sæti, og Guðmundi Þorleifssyni sem vermir heiðurssæti list-

B

ans, það átjánda. Aðalheiður og Guðmundur voru bæði í framboði fyrir
síðustu kosningar einnig og tóku bæði
sæti á bæjarstjórnarfundum á kjörtímabilinu í forföllum aðalmanna, að
því er fram kemur í tilkynningu.
Oddviti listans, Stefán Bogi segist
vera mjög sáttur við hvernig listinn er
saman settur og líka hvernig gekk að
ná honum saman. „Á honum er fólk
með reynslu en einnig nýliðar sem
hafa gefið kost á sér og komið með
nýjar og góðar hugmyndir inn í málefnavinnuna. Margt yngra fólk og líka
margar konur í áberandi sætum og
því ber að fagna. Þetta eru hópar sem
talað hefur verið um að sé erfiðara að
fá til starfa í sveitarstjórnarmálin, en
því er ekki að heilsa hjá okkur.“
Eftirtaldir skipa framboðslista
Framsóknar á Fljótsdalshéraði:

1. Stefán Bogi Sveinsson, 37 ára, lögfræðingur og bæjarfulltrúi
2. Gunnhildur Ingvarsdóttir, 65 ára, fjármálastjóri og bæjarfulltrúi
3. Guðfinna Harpa Árnadóttir, 36 ára, bóndi og ráðunautur
4. Aðalheiður Björt Unnarsdóttir, 23 ára, búfræðingur og varabæjarfulltrúi
5. Benedikt Hlíðar Stefánsson, 44 ára, vélatæknifræðingur
6. Jónína Brynjólfsdóttir, 38 ára, verkefnastjóri
7. Alda Ósk Harðardóttir, 36 ára, snyrtifræðimeistari
8. Einar Tómas Björnsson, 26 ára, framleiðslustarfsmaður
9. Jón Björgvin Vernharðsson, 37 ára, bóndi og verktaki
10. Ásgrímur Ásgrímsson, 51 árs, öryggisstjóri
11. Guðrún Ásta Friðbertsdóttir, 32 ára, leikskólakennari
12. Björn Hallur Gunnarsson, 48 ára, verktaki
13. Valgeir Sveinn Eyþórsson, 23 ára, nemi
14. Ásdís Helga Bjarnadóttir, 49 ára, verkefnastjóri
15. Guðmundur Björnsson Hafþórsson, 42 ára, málarameistari og sölumaður
16. Magnús Karlsson, 65 ára, bóndi
17. Sólrún Hauksdóttir, 58 ára, ofuramma og bóndi
18. Guðmundur Þorleifsson, 86 ára, heldri borgari

Verkefnastjóri
Háskólaseturs ráðinn

Ertu á leið í morgunflug? Forðastu himinhá geymslugjöld á bílnum! Svefninn
er dýrmætur. Byrjaðu fríið degi fyrr og gistu á Base kvöldið fyrir flug. Sofðu
lengur, geymdu bílinn frítt og fáðu skutl á völlinn, tekur 5 mín.
Þetta er tilboð, bara fyrir snillinga !

Á Base er alltaf Happy Hour á barnum, og Gæðakaffi á könnunni. Það er bara basic!
Njóttu notalegrar stemningar og skoðaðu eitt flottasta nýlistasafn Íslands í leiðinni.
Frá 6900 í eigið herbergi.
ALLT INNIFALIÐ:

Morgunverður
Skutla á flugvöllinn og til baka
Geymsla á bíl

Frá Basic Double til Comfort Suite.

Hafðu samband í tölvupóst eða síma til að
bóka: basehotel@basehotel.is/ 519 1300

G

engið hefur verið frá ráðningu Christoph Merschbrock
sem verkefnastjóra Háskólaseturs Austfjarða. Christoph kemur til
starfa 1. ágúst næstkomandi.
Christoph er fæddur í Þýskalandi
og lauk Dipl.-Ing. í byggingartæknifræði frá Hochschule OstwestfalenLippe þar í landi og meistaragráðu í
byggingaverkfræði frá Háskólanum í
Reykjavík. Auk þess hefur hann lokið
doktorsgráðu í upplýsingakerfum frá
Háskólanum í Agder í Noregi.
Christoph er lektor hjá Háskólanum
í Jönköping í Svíþjóð en þar áður var
hann lektor hjá Oslo and Akershus University College. Christoph hefur starfað
sem tæknimaður og verkefnastjóri hjá
Ístaki á árunum 2005-2010.
Auk þess að hafa reynslu frá háskólaumhverfinu í Noregi og Svíþjóð
þá hefur hann stundað nám á Íslandi
og í Þýskalandi. Samhliða starfi sínu
sem verkefnastjóri Háskólaseturs
Austfjarða mun Christoph sinna
rannsóknarstörfum og kennslu við
Jönköping háskólann í Svíþjóð.
Samkvæmt auglýsingu er verkefnastjóranum ætlað að greina þörf á háskólasetri á Austurlandi og leiða mótun

framtíðarsýnar fyrir svæðisbundna háskólamenntun. Verkefnastjórinn annast
einnig einnig daglegan rekstur á verkefnum vegna uppbyggingar háskólasetursins.
„Christoph hefur mjög góða
menntun sem nýtist einkar vel í starfinu
ásamt því að hafa þekkingu og reynslu af
evrópsku háskólaumhverfi. Þá er reynsla
og þekking hans af kennslu, fræði- og
rannsóknarstörfum mikilvæg verkefninu ásamt þeirri reynslu sem Christoph
hefur af verkefnastjórnun. Fyrir hönd
stýrihópsins bíð ég Christoph hjartanlega velkominn til starfa við að koma
háskólasetri Austfirðinga á fót,“ segir
Páll Björgvin Guðmundsson, bæjarstjóri Fjarðabyggðar í tilkynningu.

1. MAÍ HLAUP LAUNAFLS
Hlaupið verður frá verslun Launafls
að Óseyri 9, Reyðarfirði
að Sundlaug Eskifjarðar, 13,5 km.
Hlaupið hefst kl. 11:00.
Skokkarar verða ræstir kl. 10:45.
Frítt í sundlaugina á Eskifirði og boðið
upp á kaffi og kleinur að loknu hlaupi.
Farandbikar verður bæði fyrir karla og konur,
unglingar 14 ára og yngri keppa í riðli kvenna.
Verðlaun fyrir 1., 2. og 3. sæti hjá báðum kynjum.
Skráning hjá Fríðu og Svan:
frida@launafl.is eða svanur@launafl.is
eða skráning á staðnum.

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM
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„Það tekur
alltaf
eitthvað
við“

Einar Már segir afahlutverkið vissulega það mikilvægasta,
en margt taki við nú þegar skólastjóraferlinum lýkur. Það
er gefandi að gefa af sér og vera að gagni, segir Einar.

Einar Már og Helga hafa
starfað að skólamálunum fyrir austan lengi.
Hér eru þau á góðri
stund á Látrabjargi árið
1999 en þau eiga hús
fyrir vestan sem þau
hafa lagt sig fram við að
gera upp á síðustu árum.

Mörg verkefni bíða og „sá gamli“ er síður en
svo sestur í helgan stein.

E

inar Már Sigurðarson skólastjóri í Nesskóla er ætíð ungur í anda og hress, þó honum
hafi sannarlega brugðið þegar hann
komst að því að hann væri elsti starfandi skólastjóri landsins. Þá þótti
honum og konu hans Helgu Steinson,
fv. Skólameistara Verkmenntaskóla
Austurlands, kominn tími á að fletta
á næsta kafla. Einar lætur af störfum
í sumar en Austurland tók púlsinn á
„þeim gamla“. Verður nóg að gera í að
sinna bara afahlutverkinu og horfa yfir
farinn veg, eða hvað tekur við?
„Það tekur alltaf eitthvað við,“ hlær
Einar, eins og svo margir þekkja til en
það hefur verið einkennismerki hans
alla tíð að taka jákvæðan pól á hlutina.
„Það er svo margt spennandi í lífinu,
bæði barnabörnin og jú það að geta
orðið að gagni líka áfram. Það kom
mér skemmtilega á óvart þegar ég
komst að því að ég væri elsti starfandi
skólastjóri landsins, hafði bara aldrei
látið mér detta slíkt í hug. Þá voru
tveir starfandi skólastjórar jafnaldrar
mínir en fæddir seinna á árinu.“

verður flottur kafteinn á þeirri skútu og
óska ég þeim Lilju velfarnaðar áfram,“
segir Einar en það hefur oft verið viðloðandi við skólastarf að hjón vinna á
þeim vettvangi. Sú var raunin með Einar og konu hans.

Eðlilegast að klára ferilinn á
toppnum

Lífsstarf í menntamálum og
uppbyggingu skólastarfs

„Mér fannst nú alltaf að ég væri nokkuð góður þegar ég byrjaði minn skólastjóraferil á Fáskrúðsfirði árið 1979 því
þá var ég með þeim yngstu og mögulega sá yngsti, ég hef nú bara aldrei
rannsakað það. En það var einhvernveginn borðleggjandi að verða elsti
starfandi skólastjórinn eftir að maður
sá að þessir tveir jafnaldrar mínir hættu
í fyrra. Það er sérkennilegt til þess að
hugsa að vera orðinn elsti skólastjórinn
á landinu því manni finnst maður enn
vera svo ungur og brennandi í andanum. En það er líka eðlilegt að rifa seglin
og beina atorku og hugmyndum áfram,
þó það verði meira svona „í áhöfninni“
– jafnvel bara í landi. Eftirmaður minn
í Nesskóla, Eysteinn Þór Kristinsson

Eftirmaður Einars í Nesskóla verður
Eysteinn Þór Kristinsson, deildarstjóri
unglingastigs skólans.

„Það hefur orðið hlutskipti okkar
Helgu að vera tengd menntamálum
nær allt okkar líf. Það kemur m.a. til af
miklum áhuga á samfélagsmálum og
þeirri staðreynd að menntamál skipta
miklu máli fyrir jafnrétti og jöfnuð í
samfélaginu.Það hefur margt á dagana
drifið, eðlilega.
Stofnun Verkmenntaskóla Austurlands er eftirminnileg en þá fórum við
Smári Geirsson sem þá var skólameistari Framhaldsskólans í Neskaupstað og
ég þá sem skólafulltrúi í Neskaupstað,
um allan fjórðunginn og funduðum
með sveitarstjórnar- og iðnaðarmönnum til að tryggja aðild allra sveitarfélaga að skólanum. Í þá daga var rekstur
og uppbygging framhaldsskólanna

samstarf verkefni
ríkis og sveitarfélaga. Sem betur fer
hefur samsstarfsverkefnum fækkað
því yfirleitt hallar
á sveitarfélögin í
slíkum verkefnum. Ég tel reyndar að
sveitarfélögin eigi að sjá um framhaldsskólana því þjónusta þeirra er
nærþjónusta, og þannig munu þessi
mál vonandi þróast í framtíðinni, ef
ríkið ræður við að vinna slíkt í hendur
sveitarfélaganna með sómasamlegum
hætti,“ segir Einar.

Skólaskrifstofa
Austurlands mikilvæg

„Þá var það ekki síður áhugavert að
vera fyrsti forstöðumaður Skólaskrifstofu Austurlands og leiða hið stóra
verkefni, yfirfærslu grunnskólanna til
sveitarfélaganna. Mikilvægt verkefni
sem áður var samstarfsverkefni ríkis og
sveitarfélaga en yfirfærslan bætti mjög
stöðu grunnskólanna. Hinsvegar hefur
ríkisvaldið á seinni árum verið að auka
miðstýringu með svokölluðu eftirlitshlutverki og ýmsum ,,fyrirskipunum“.
Helsta verkefnið framundan er
að mínu mati aukið frelsi grunnskólanna. Vellíðan nemenda hefur ávallt
verið mitt leiðarstef en auka þarf samstillingu allra stuðningsaðila sem við
sögu koma þannig að þau kerfi vinni
sem best saman – en því miður er
verulegur misbrestur á því.“
Kom ekkert til greina að hætta félagsmálavafstrinu bara alveg og fara
bara að dunda sér? Njóta lífsins og
ferðast um heiminn?
„Það má dunda sér á milli en það
er líka að njóta lífsins að gefa af sér
á meðan maður hefur eitthvað til að
gefa. Þannig erum við gömlu hipparnir kannski svona eins og hjá Dylan,
meira rúllandi heldur en að huga að
því að setjast í helgan stein,“ segir Ein-

ar og brosir. „Ég hef verið svo heppinn
að vera varabæjarfulltrúi Fjarðalistans
síðustu árin og hefur það aukið áhuga
minn, maður áttar sig betur á mikilvægi
sveitarstjórnarmála í þessu stóra samhengi og breytingum sem eiga sér stað
í samfélaginu. Áður sá ríkið um flest en
nú eru stærri og stærri verkefni á könnu
sveitarfélaganna. Þess vegna hef ég gefið
kost á mér að nýju og tel að reynsla mín
og þekking geti komið að góðum notum í bæjarstjórninni hér í Fjarðabyggð.
En til þess þarf Fjarðalistinn auðvitað
að fá gott brautargengi í komandi sveitarstjórnarkosningum, sjáum hvernig
það fer. Ég skellti mér auðvitað bara í
baráttusætið, eins og alltaf,“ bætir Einar
við og hlær, en það er fjórða sæti listans.

Samgöngumálin og SSA

Einar segir að fyrir liggi einnig að hann
taki nokkur verkefni á sviði Samtaka
sveitarfélaga á Austurlandi að sér, til
dæmis formennsku samgöngunefndar
SSA. „Það er mjög mikilvægur málaflokkur, þar sem mörg stór verk eru enn
óleyst, þó vissulega hafi margt áunnist.
Því miður hafa kraftar okkar Austfirðinga
of oft farið í opinberar deilur í þessum
málaflokki og kannski á maður eitthvað
í reynslubankanum við því.“ Einar segir að opinberar deilur skili yfirleitt engu
því ríkisvaldið notfæri sér þá stöðu til að
fresta verkefnum. „Samstaða á þessu sviði
sem öðrum er það sem mestu skilar.“

Þjóðkirkjan, lútersk
gildi... og bjór!

„Áhugamál mín eru einnig á fleiri sviðum og nýlega fékk ég hvatningu til að
bjóða mig fram til setu á kirkjuþingi,

sem ég ákvað að verða
við. Ástæðan er í mínum huga sú að kirkjan
er mesta fjöldahreyfing
þjóðarinnar og stendur
fyrir mikilvæg lífsgildi,
lúterska jafnræðis og
mannréttindahugsjón.
Að hún komist heil úr þeim ólgusjó og
undan ágjöfum kallar á að fólk sinni
henni af trúmennsku og í gleði, og
fylgi henni áleiðis í takt við tímann. Og
talandi um það. Að undanförnu hef ég
líka verið að reifa hugmynd um að koma
á fót bjórbruggframleiðslu í Neskaupstað við góðar undirtektir. Hugmyndin
er að hér verið til ,,okkar eigin bjór“ kannski fyrst og fremst fyrir heimamenn
og ferðafólk og ekki með ágóða í huga
heldur sem aðdráttarafl fyrir byggðina.
En hvað verður með það verður tíminn
að leiða í ljós. Kannski verður tíminn
til allra þessara verka minni en maður
gefur sér, því við Helga höfum hafið býflugnarækt og þar er ég auðvitað nýttur
út í ystu æsar, þyki brúklegur aðstoðarmaður og sú ræktun er mjög áhugaverð
og mikilvæg fyrir náttúruna eins og allir
vita. Hunang má svo nota í bjórgerðina,
er mér sagt,“ hlær við. Auðvitað. Nóg
fyrir stafni. En eitthvað að lokum?

Þakklátur fyrir
árin í skólastarfinu

„Þessi ár mín sem kennari og stjórnandi í bæði grunn- og framhaldsskóla
hafa verið lærdómsrík og mjög gefandi, því gott samband við nemendur og samstarfsfólk er það sem gefur
mest. Kátur og ánægður nemandi er
eitt það besta sem ég upplifi. Ég hef
verið svo heppinn að eignast fjölda
vina í hópi fyrrverandi nemenda
minna en þeir eru mjög víða og hin
seinni ár hefur ótrúlega stór hópur
þeirra verið í hópi samstarfsmanna.
Þá verður til samfélag skilnings og
virðingar. Það er ég þakklátur fyrir.“
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Ég er klár í slaginn

oG GeðHeIlSa uNGa FólkSINS
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Tilraunaverkefnið Aðstoð við börn og

S

ungmenni með geðrænan vanda á Austurlandi (skammstafað ABG) var sett á
laggirnir 1. janúar 2008 en liggur nú í
dvala þar til verkefnisstjóri fæst austur
til þess að leiða það áfram. Forsaga þess
er sú að þær stofnanir á Austurlandi sem
sinna börnum og ungmennum ákváðu
árið 2007 að gera samstarfssamning sín
á milli með það að markmiði að auka,
bæta og samþætta þjónustu fyrir börn og
ungmenni sem glíma við hegðunar- eða
tilfinningavanda. Upphaflega stóð til að
vinna að þessu markmiði eingöngu með
auknu samstarfi stofnana en þegar Heilbrigðisráðuneytið kom inn í myndina og
lagði til aukið fjármagn var ákveðið að
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA)
myndi ráða sálfræðing sem jafnframt
yrði verkefnisstjóri ABG. Í upphafi var
ABG verkefnið hugsað sem tímabundið tilraunaverkefni til þriggja ára og var
2010 áætlað lokaár þess. Um mitt sumar
2010 var því gerð úttekt á verkefninu til
að leggja mat á hvernig til hefði tekist
og hvort vilji væri til þess að halda því
áfram. Kallað var eftir skriflegri umsögn
frá öllum þeim stofnunum sem komu
að því og beðið um afdráttarlausa af-

„

Nú leit út fyrir að Héraðslistinn
myndi ekki bjóða fram fyrir fáeinum
vikum, hvað breyttist?
Ég held að félagshyggjufólki á Fljótsdalshéraði hafi fundist það mjög erfið tilhugsun að ekki kæmi fram listi
sem stæði fyrir þær hugsjónir sem
félagshyggja stendur fyrir; áhersla á
velferðar- og menntamál, umhverfismál, uppbygging fjölbreytts atvinnulífs og ábyrg fjármálastjórnun þar
sem íbúar eru alltaf í forgrunni. Tilorri Smárason sálfræðingur
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getur
sálfræðing í stöðu Orra. Vonir standa
til að úr rætist í haust en á meðan liggur
verkefnið eins og áður sagði í dvala og
er það miður þar sem þörfin fyrir það er
mjög mikil. Austurland fékk Orra til að
veita smá innsýn í verkefnið.

árangurinn óvtíræður

Hvaða árangur má helst telja af verkefni
eins og ABG?
„Það er mjög mikilvægt að verkefnið
haldi áfram því það stuðlar ótvírætt að
bættu geðheilbrigði og vellíðan framhaldsskólanemenda með fjölbreyttum
hætti. Í aðalatriðum má skipta þjónustunni í fjóra meginhluta: Í fyrsta lagi með
því að auka samstarf þeirra stofnana sem
sinna ungmennum í vanda á svæðinu
og stytta þar boðleiðir og auðvelda samskipti. Í öðru lagi með því að bjóða upp á
viðtalsmeðferð hjá sálfræðingi og í þriðja
lagi með því að bjóða upp á námskeið og
fræðslu. Í fjórða lagi geta framhaldsskólarnir vísað nemendum til sálfræðimats
ef grunur er um einbeitingarvanda eða
námsörðugleika,“ segir Orri en hann
segir að það hafi komið mjög fljótt í ljós,
eftir að verkefnið byrjaði að þörf fyrir
sálfræðiþjónustu var afar mikil og mun
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fyrir hönd Austurlands
í framtíðinni. Það er mikill
mannauður og drifkraftur á
svæðinu og mörg tækifæri sem
við þurfum að nýta vel.

Börn og kvíði

Nokkur orð um kvíða

öll börn verða kvíðin á einhverjum
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Sem betur fer höfum við í dag meðferðarúrræði sem hjálpa okkur aðNánari
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listi.is.
Því miður er sálfræðimeðferð alls ekki nógu aðgengileg á Íslandi og því er nánast
ómögulegt að heilbrigðiskerfið geti starfað eftir leiðbeiningum landlæknis og í samræmi
við bestu vísandalegu þekkingu á þessu sviði. En það er efni í annan og lengri pistil.
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er eðlileg tilfinning
sem allir fá á
og hann erogallsmörg
ekki alltaf
slæmur.sem
Kvíðivið
svæðinu
tækifæri
er mikilvægur
fyrir okkur
til aðerum
komast
þurfum
að nýta
vel. Við
með
af, vera atvinnuvegi
örugg og standa
okkur
sterka
sem
viðbetur.
verðum
Kvíði
veldur
að sérstaklega
við forðum okkur
að
hlúa
velþvíað,
í ferðaúr
hættulegum
aðstæðum,
til dæmis
þjónustu en þar eru mörg
vannýtt
ef bíll er að fara að keyra á okkur. Kvíði
tækifæri, t.d. Egilsstaðaflugvöllur.”
getur einnig gagnast okkur í próflestri:
Enerum
hver hrædd
er maðurinn?
ef við
um að standa okkur
„Ég
uppalinn
hér á að
Hérekki er
nógu
vel er líklegra
við lesum og
aði,
nánar
tiltekið
í
undirbúum okkur.
Fellabæ.
Eftir
stúdentspróf
meiri
en einn sálfræðingur gat annað
fluttigóðu
ég til
með
móti. Það myndaðist langur

biðlisti eftir viðtalsmeðferð strax á fyrstu
mánuðum ABG og hélta hann áfram að
vaxa allan starfstíma þess. Álagið hafi
þó dreifst eftir að tilvísanaferlinu í verkefninu var breytt og fleiri úrræði koma
til greina en einstaklingsviðtöl hjá sálfræðingi. Til dæmis má nefna hópmeðferðarúrræði, viðtöl við skólahjúkrunarfræðing eða lækni, greining á vegum
Skólaskrifstofu, viðtöl hjá félagsráðgjafa.
„Það er því ekki sjálfgefið að tilvísun til
ABG sé tilvísun í viðtalsmeðferð hjá sálfræðingi eins og það var í upphafi verkefnisins en það er þó enn það úrræði sem
inntökuteymið notaði mest áður en verkefnið lagðist í dvala.“

allir framhaldsskólar ættu að
huga að verkefnum eins og aBG

Orri segir ABG-verkefnið á Austurlandi
hafa sannað gildi sitt svo um muni.
„ABG verkefnið sýndi með mjög skýrum hætti fram á þörfina fyrir aukna
geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og
ungmenni á Austurlandi. Strax í upphafi
verkefnisins myndast langur biðlisti eftir sálfræðimeðferð,“ segir Orri en hann
segir biðlista eftir sálfræðimati fyrir
framhaldsskólanema hafa myndast og
að hópúrræði eins og HAM námskeið
og Klókir krakkar hafi oftar en ekki verið fullsetin. Í dag komi raunar ekkert í
stað þessa brýna forvarnaverkefnis, þó
frábært starfsfólk félagþjónustunnar og

Skólaskrifstofu Austurlands geri hvað Leik- og grunnskólar, sérfræðiþjónusta
Samtaka
þeir geta tilFramboðslisti
að brúa bilið þar
til verk- skóla og félagsþjónustur eru reknar af
félagshyggjufólks
efnið kemst
aftur í gang. “Ég áveit að sveitarfélögum á meðan ríkið rekur
Fljótsdalshéraði
Héraðslista
þar er kappskostað
að gera sem– best
og framhaldsskóla,
heilsugæslustöðvar,
til sveitarstjórnarkosninga
halda sem mestu
samstarfi hvort sem er BUGL og Greiningarstöð. Án svona
26.maí 2018
undir formerkjum
ABG eða einhvers samtenginarverkefna er viss hætta á því
annars og á meðan ég starfaði að ver- á landsbyggðinni að til verði margar
1. Steinar Ingi Þorsteinsson
kefninu fann ég fyrir mikilli meðvitund litlar stofnanir sem sinna fyrst og fremst
2. Kristjana Sigurðardóttir
um ábyrgðina
hjá öllum sem starfa að sínum afmörkuðu verkefnum og þá get3. Björg Björnsdóttir
þessum málum.
En sem
fyrr segir er ur skipt málið að verkefni eins og ABG
4. Aðalsteinn
Ásmundarson
álagið á flestum
þessum
5. Sigrún
Blöndalstöðum ansi tengi aðilana saman," segir Orri. Hann
mikið og að
mínu Skírnir
mati er
þörf fyrir segir ABG verkefninu ætlað að draga
6. Dagur
Óðinsson
meiri þjónustu
en íDröfn
boði er.
” Orri hefur í úr þeirri hættu að einingarnar sem fást
7. Gyða
Hjaltadóttir
8. Skúli
Björnsson
dag snúið sér
alfarið
að rekstri eigin sál- við vandann einangrist eða kikni undir
9. Leifur
Þorkelsson
fræðiþjónustu
og mun
ekki snúa aftur álaginu þar sem hver og ein þeirra á yfMargrét S. Árnadóttir
irleitt fullt í fangi með að sinna sínum
til að starfa10.
að verkefninu
eða hjá HSA.
11. Garðar Valur Hallfreðsson
skjólstæðingum. „Með því að vinna
12. Kristín Maríaþarf
Björnsdóttir
Flókin málaflokkur
styrka saman er unnt að sinna fjölbreyttari
13. Jón Steinar Garðarsson Mýrdal
forstöðu
verkefnum, auka áherslu á forvarnir og
14. Iryna Boiko
„Ég vona innilega
að þaðViðar
finnist
bráð- fjölga töluvert þeim úrræðum sem skól15. Arngrímur
Ásgeirsson
lega sálfræðingur
sem er tilbúinn til ar geta vísað til á sínum eigin heima16. Lára Vilbergsdóttir
að leiða verkefnið
áfram,Halldórsson
því þetta er velli. Það sem áunnist hefur með ABG
17. Aron Steinn
gríðarlega 18.
mikilvægt
verkefni.
Geð- verkefninu má þakka samstarfi stofnRagnhildur
Rós Indriðadóttir
heilbrigðismál barna og ungmenna er ana sem saman gátu fjölgað úrræðum
flókinn málaflokkur ekki síst vegna þess og bætt þjónustu í þessum málaflokki á
að forræði hans er á margra höndum. sínu starfssvæði.“

færi í úrvali

Milwaukee verk

ÞINN HAGUR
Í BÍLAVARAHLUTUM
471-2299 - email: austur@ab.is
Fagradalsbraut 25 Egilsstöðum

Opnunartímar:
Mán.-fös. 08:00-18:00
Lau. 10:00-14:00

rvali

Bílavarahlutir í ú

Led ljósabar í öllum stærðum og gerðum
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VÖNDUÐ JEPPADEKK
Á FRÁBÆRU VERÐI

Frá vinstri: Davíð Þór Sigurðarson, Sigrún Hólm Þórleifsdóttir, Ívar Karl Hafliðason,
Guðrún Ragna Einarsdóttir, Aðalsteinn Jónsson, Berglind Harpa Svavarsdóttir, Sigvaldi H. Ragnarsson, Anna Alexandersdóttir, Sigurður Gunnarsson, Ágústa Björnsdóttir, Gunnar Jónsson, Hrafnhildur Linda Ólafsdóttir, Guðný Margrét Hjaltadóttir
og Eyrún Arnardóttir. Á myndina vantar: Karl Lauritzson, Sigrúnu Harðardóttur,
Helga Bragason og Sigríði Sigmundsdóttur.

STÆRÐ 315/70R17

49.600,- kr.

Gunnar til liðs við
Sjálfstæðismenn

STÆRÐ 285/70R17

46.900,- kr.
ÞÚ FÆRÐ JEPPADEKKIN HJÁ OKKUR!
ARCTIC TRUCKS | KLETTHÁLSI 3 | 110 REYKJAVÍK | 540 4900
WWW.ARCTICTRUCKS.IS

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

A

nna Alexandersdóttir, forseti
bæjarstjórnar á Fljótsdalshéraði, leiðir lista Sjálfstæðisflokks og óháðra á Fljótsdalshéraði
í sveitarstjórnarkosningunum í vor.
Gunnar Jónsson, formaður bæjarráðs
sem setið hefur fyrir hönd Á-lista, er í
öðru sætinu en listinn var samþykktur á fundi fulltrúaráðs á dögunum. Á
honum eru tíu konur og átta karlmenn.
Margir á listanum hafa ekki áður
skipað sæti á listanum í sveitastjórnarkosningunum. Þar er þó einnig að
finna reynslumeira fólk, til dæmis
þrjá einstaklinga sem setið hafa fyrir
hönd Á-listans í bæjarstjórn en Álistinn býður ekki fram í ár. Listarnir
hafa unnið saman í bæjarstjórn ásamt
Héraðslista félagshyggjufólks en málefnaskráin hefur ekki enn verið gefin
út. Þó er ljóst að með Gunnari hlýtur
að fylgja skýr krafa um að Fljótsdalshérað taki frekari umræður um sameiningarmál við önnur sveitarfélög
alvarlega enda hefur hann verið öflugur talsmaður þess.

Skylda að skoða
sameiningarmálin betur

Gunnar Jónsson, formaður Bæj-

arráðs Fljótsdalshéraðs, kallaði
saman nefnd með fulltrúum sveitarfélaganna til leggja fram könnun um
hug íbúa sex sveitarfélaga á Austurlandi til sameiningar. Hann segir að
tilgangurinn hefi verið sá að veita
nýjum sveitarstjórnum sem taka við
eftir kosningar í maí upplýsingar
um hug íbúa til sameininga. „Ég
lít nánast á það sem skyldu nýrra
sveitarstjórna, sérstaklega í þessum
sveitarfélögum sem eru svo afdráttarlaus með sínum íbúum að vilja
sameiningar, að þessar sveitarstjórnir setjist niður og ræði málið í fúlustu alvöru.“
Í samtali við RÚV nefndi Gunnar
sérstaklega
Fljótsdalshérað,
Seyðisfjörð, Djúpavog og Borgarfjörð eystra. „Sameiningar hjá
þessum sveitarfélögum kalla strax
og afdráttalaust á ákveðnar samgöngubætur sem hafa verið mjög í
umræðunni að undanförnu. Get ég
fyrst nefnt Öxi sem er vegurinn á
milli Djúpavogs og Fljótsdalshéraðs.
Síðan nefni ég Fjarðarheiðargöng á
milli Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðar og að lokum vil ég nefna Borgarfjarðarveg til Borgarfjarðar eystri.“

Framboðslistinn í heild sinni:
Þetta er Fanney. Hún trúir á
staðreyndir. Fanney tekur aldrei
ákvörðun fyrr en hún hefur fast
land undir fótum, hún anar ekki
að neinu. Hún kannar allar
breytur áður en hún birtir
niðurstöður sínar.

Fanney Davíðsdóttir er skynsöm og spilar í Happdrætti DAS

Vikulegir útdrættir

Mestu vinningslíkurnar
- skynsamlegasti kosturinn
Einfaldur miði
Vinningar
Fjöldi
Upphæð
Aðalvinningur
6 15.000.000
Aðalvinningur
6 3.000.000
Aðalvinningur
40 2.000.000
Vinningar
208
150.000
Vinningar
1.248
50.000
Vinningar
5.200
20.000
Vinningar
19.050
10.000

Samtals 25.758

Tvöfaldur miði
Samtals
90.000.000
18.000.000
80.000.000
31.200.000
62.400.000
104.000.000
190.500.000

576.100.000

Vinningar
Fjöldi
Upphæð
Aðalvinningur
12 15.000.000
Aðalvinningur
12 3.000.000
Aðalvinningur
80 2.000.000
Vinningar
416
150.000
Vinningar
2.496
50.000
Vinningar
10.400
20.000
Vinningar
38.100
10.000

Samtals 51.516

Samtals
180.000.000
36.000.000
160.000.000
62.400.000
124.800.000
208.000.000
381.000.000

1.152.200.000

Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57
Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

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

Nýtt
happdrættisár
hefst í maí

1. Anna Alexandersdóttir, verkefnisstjóri og forseti bæjarstjórnar
2. Gunnar Jónsson, bóndi og formaður bæjarráðs
3. Berglind Harpa Svavarsdóttir, hjúkrunarfræðingur og MS í heilbrigðisvísindum
4. Karl Lauritzson, viðskiptafræðingur
5. Sigrún Hólm Þórleifsdóttir, viðskiptafræðingur
6. Sigurður Gunnarsson, ferliseigandi skaut- og álframleiðslu
7. Davíð Þór Sigurðarson, verkefnisstjóri
8. Ívar Karl Hafliðason, umhverfis- og orkufræðingur
9. Eyrún Arnardóttir, kennari og dýralæknir
10. Hrafnhildur Linda Ólafsdóttir, aðstoðarframkvæmdarstjóri
11. Guðný Margrét Hjaltadóttir, viðskiptafræðingur
12. Sigrún Harðardóttir, félagsráðgjafi,
13. Aðalsteinn Jónsson, búfræðingur, fyrrv. bóndi nú í ferðaþjónustu
14. Helgi Bragason, skógarbóndi,
15. Ágústa Björnsdóttir, fjármálasérfræðingur hjá Alcoa Fjarðaáli
16. Guðrún Ragna Einarsdóttir, þjónustufulltrúi og bóndi,
17. Sigvaldi H. Ragnarsson, sauðfjárbóndi
18. Sigríður Sigmundsdóttir, matreiðslu- og framleiðslumaður

Blár Apríl á
Egilsstöðum
N
ámskeið sem ætlað er aðstandendum barna sem
fengið hafa frumgreiningu
eða staðfesta greiningu á einhverfurófi
fer fram á Egilsstöðum í maí. Mælt er
með því að báðir foreldrar/forráðamenn mæti saman á námskeiðið.
Ömmur/afar og aðrir áhugasamir

vinir eru einnig velkomnir. Námskeiðið verður haldið laugardaginn
12. maí frá kl 11:30 - 16:30 á Hótel
Valaskjálf á Egilsstöðum og er þátttakendum að kostnaðarlausu. Boðið
verður upp á léttar veitingar. Frekari
upplýsingar um skráningu má finna á
fb-síðu Blár Apríl.

Óskum öllum
launþegum
Ný
dögun
í
á Íslandi til
íslenskum
hamingju með
sjávarútvegi
baráttudag verkalýðsins 1. maí
1a + 1b

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

5 x2 cm

2a + 2b
5x35 cm

3

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

8x2 cm

4

10x2 cm

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

5

Heimaey VE1 er af nýrri kynslóð Rolls-Royce hannaðra fis
þar sem hámarks aflaverðmæti fást með afkastamikilli k
og hagkvæmni í rekstri. Allur aðal vélbúnaður Heimaeyj
Rolls-Royce.

6.5 cm

6
8.5 cm

Héðinn hf. og Rolls-Royce Marine óska Ísfélagi Vestmanna
áhöfn skipsins velfarnaðar.

7
8 cm

9
10 cm

Langanesbyggð

10
10 cm
Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Fiskmarkaður
ÞórshaFnar

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

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

Síldarvinnslan hf.

FJARÐABYGGÐ

Breiðdalshreppur
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Ný ljóðabók eftir 20 ár

E

ftir tuttugu ára hlé kemur
5. maí næstkomandi út ný
ljóðabók frá Steinunni Ásmundsdóttur rithöfundi, 70 ljóð undir
heitinu Áratök tímans. Útgefandi er
Félag ljóðaunnenda á Austurlandi. Útgáfuhóf verður haldið á Bókakaffi við
Lagarfljótsbrú kl. 15 á útgáfudaginn
og eru allir velkomnir.
Steinunn er fædd árið 1966 í
Reykjavík. Ferðalög innanlands og
vítt um veröldina, ljóðagerð, blaðamennska, starf að náttúruvernd og
landvarsla voru helstu viðfangsefni
ungdómsáranna, allt fram til ársins
1996. Hún settist þá að á Egilsstöðum og vann sem blaðamaður og ljósmyndari Morgunblaðsins á Austurlandi í hartnær áratug en tók svo við
ritstjórn héraðsfréttablaðsins Austurgluggans um nokkurra ára skeið.
Steinunn afréð fyrir fáeinum árum
að draga sig úr erli fjölmiðlavinnu,
kyrra líf sitt og leita skáldæðarinnar
á ný. Árin 2016 og 2017 skrifaði hún
langflest ljóð þessarar bókar og er með
því rofin tveggja áratuga þögn hennar
á vettvangi skáldskaparins.
Fyrri bækur
Steinunnar Ásmundsdóttur:

Einleikur á regnboga
– Almenna bókafélagið, 1989
Dísyrði – Goðorð, 1992
Hús á heiðinni – Andblær, 1996.
Ljóð, sögur og greinar í safnritum,
tímaritum og blöðum og þættir/innslög
á ljósvaka.
Hugverkavefur: www.yrkir.is

Guli vitinn
Enn ein nóttin þar sem öldurnar gjálfra við gamla vitann
og sinnið galopin und sem saltið á greiða leið að.
Enginn af piltum reykfylltra sala Hótel Borgar
á nokkuð líkt aðdráttarafli gula vitans við innsiglinguna
sem blikkar hana til sín gegnum
hverja dansandi nóttina á fætur annarri.
Að sitja á röku, tilhöggnu grjótinu gefur undarlega fró.
Anda að sér útsynningnum og finna skvettast inn í hugsunina
hugmynd um að synda út hafnarmynnið.
Öldurótið stundum blítt og í annan tíma strítt.
Vitinn hennar sterkur eins og rót Yggdrasils
og hún Embla í skjóli hans uns birtir og borgin vaknar.

Ljós handan myrkurs
(Hamborg, Þýskaland)

Þeir hengdu sig frekar í íbúðargámunum
en að fara aftur til Ankara
og láta skjóta sig í kjallaranum á flugstöðinni.
Konurnar urðu geðveikar af biðinni
með litlu börnin og allsleysið umlykjandi.
Ég var að kikna undan vonsku heimsins og
því að geta ekki gert neitt til hjálpar
sem skipti máli í alvöru
og þurfti að svara því fyrir sjálfa mig
hvort ég ætti að fara mína leið.
Einhvers staðar á þessari vegferð
skildist mér að fegurð lífsins býr í hinu smáa,
að hjálpræðið felst í daglegu lífi
og maður lætur ekki lítilmagna, börn og skepnur
liggja óbætt hjá garði.

Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

Steinunn Ásmundsdóttir

Áratök tímans
Orð
Þau sneru algjörlega við blaðinu
og fóru út eftir áralanga innistöðu.
Klifruðu í trjánum,
eltust við norðurljósin og
létu beinlínis öllum illum látum
uns ég skipaði þeim harðri hendi
að koma og setjast prúð niður á pappírinn
– steinhalda sér saman þangað til
annað yrði gefið út.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

Raufarhöfn

Kópasker

Ísafjörður
Húsavík
Dalvík

Ásbyrgi

Sauðárkrókur

Vopnafjörður

Laugar
Akureyri (2)

Mývatn

Blönduós
Varmahlíð

Skjöldólfsstaðir
Egilsstaðir
Stöðvarfjörður
Búðardalur

Staðarskáli

Ólafsvík
Djúpivogur
Vegamót

Húsafell

Borgarnes (2)

Reykholt
Skorradalur (3)

Virkar hraðhleðslur

Akranes

Nesjahverfi
Þingvellir

Reykjavík &
nágrenni (> 4)

Hraðhleðslur á áætlun 2018

Geysir
Minni Borg

Jökulsárlón

Reykjavík &
nágrenni (6) Hellisheiði

Hleðslur

Flúðir
Freysnes

Fitjar
Þorlákshöfn

Hveragerði

Selfoss
Kirkjubæjarklaustur

Hvolsvöllur

Hleðsla fyrir hendi.
Hraðhleðsla 2018.

Seljalandsfoss
Vík

Við opnum hringinn
Það verður stöðugt auðveldara að keyra um landið á orku náttúrunnar, enda fjölgar
hraðhleðslum ört við hringveginn. Með opnun hraðhleðslu við Fosshótel á Mývatni
eiga rafbílaeigendur betri möguleika á að ferðast á hreinum, innlendum orkugjafa
um Austurland og þaðan norður, suður og vestur.
Til hamingju rafbílaeigendur og til hamingju Austfirðingar.

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is
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Bjartur og félagar í Einherja kljást við
Bikarmeistarana þann 1.maí. Mynd: z&S

Mæta ÍBV á 1. maí

E

inherjamenn halda Alþjóðadag verkalýðsins hátíðlegan
með för til Vestmannaeyja til
að keppa við ríkjandi bikarmeistara í
32-liða úrslitum Mjólkurbikarkeppninnar. Fyrirliði Vopnafjarðarliðsins,
Bjartur Aðalbjörnsson segir hug í
hópnum fyrir ferðinni.
Einherji komst í 32ja liða úrslitin í
fyrsta sinn frá 2009 um helgina með

1-0 sigri á Leikni á Fellavelli. Jökull
Ólafsson skoraði markið beint úr
aukaspyrnu þegar kortér var eftir.
Í samtali við Austurfrétt sagði
Bjartur Einherjamenn taka leiknum
eins og hverju öðru verkefni. „Við
mætum til Eyja til að halda áfram
í bikarnum. Það hefur verið mikil
stemming í hópnum og þjálfari og
leikmenn höfðu einsett sér að fara

langt í bikarnum.“ Einherji hefur þegar slegið út Sindra-liðið frá
Hornafirði og Leikni frá Fáskrúðsfirði.
Austurland óskar þeim góðs
gengis með baráttukveðjum en
einnig mun Höttur taka þátt í 32liða úrslitunum. Höttur mætir Kára
á Akranesi. Höttur sló út Huginn frá
Seyðisfirði með 3-0 sigri á heimavelli.

VÖK – Ylströndin
verður opnuð
þarnæsta sumar

B

aðstaður við Urriðavatn á
Fljótsdalshéraði verður opnaður í júní 2019 ef allt gengur
að óskum. Vonast er til að tugir þúsunda gesta sæki staðinn árlega sem
efla muni atvinnulíf á Fljótsdalshéraði.
Verkefnið hlaut heitið „Vök Baths“
og var kynnt á dögunum. Heitið er
sótt í vakir sem mynduðust á Urriðavatni sem urðu tilefni í þjóðsögur og
síðar þess að látið var á það reyna að
bora þar eftir heitu vatni á svæði sem
áður var talið kalt með góðum árangri.
Ívar Ingimarsson, Hilmar Gunnlaugsson og Hafliði Hafliðason hafa
farið fyrir verkefninu fyrir hönd
heimamanna þótt hugmyndin hafi
upphaflega orðið til hjá Hitaveitu
Egilsstaða og Fella sem nýtir Urriðavatnssvæðið. Teikningar að baðhúsi
Vakar voru kynntar á dögunum en
sömu arkitektar eru að baki henni og
Bláa lóninu. Gert er ráð fyrir að nota
efni af svæðinu, panel innan úr Fljótsdal og einingar frá verksmiðju VHE í
Fellabæ.

Stórir hluthafar úr ferðaiðnaðinum

Tæp tvö ár eru síðan Jarðböðin í Mývatnssveit, sem að hluta eru í eigu Bláa
lónsins, komu inn sem hluthafar að
verkefninu. Eftir það fóru hjólin að
snúast en um leið var baðstaðurinn
hannaður upp á nýtt. Gert er ráð fyrir
að aðalbaðhúsið sjálft verði hulið með

Walk-in N
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í
mörgun stærðum og litum.
Sturtuveggur með væng,
8mm hert öryggisgler.

torfi og falli þannig inn í landslagið.
Út frá því ganga síðan nokkrar laugar,
eða vakir. Húsið sjálf verður tvískipt,
annars vegar baðsvæði og búningsklefar, hins vegar veitingasal þar sem
afurðir af svæðinu verði í fyrirrúmi.
Þá er unnið með hugmyndir um að
gestir geti sjálfir blandað 75 gráðu
heitu vatninu út í mat sinn.

Framkvæmd upp á milljarð

Steingrímur Birgisson frá Jarðböðunum við Mývatn segir að áætlaður heildarkostnaður verkefnisins sé
talinn slaga upp í einn milljarð króna.
Þess er vænst að 50 þúsund gestir sæki
staðinn fyrsta heila árið í rekstri og til
verði 10 ný störf. Talsmenn verkefnisins lögðu í dag áherslu á að mesti
ávinningurinn fælist í afleiddum störfum á svæðinu. Heiður Vigfúsdóttir,
framkvæmdastjóri verkefnisins sagði í
viðtali við Austurfrétt að margföldunaráhrifin, afleiddu störfin og tækifærin
sem koma í kjölfarið myndu gera mikið
fyrir samfélagið. Grímur Sæmundsen,
framkvæmdastjóri Bláa lónsins, sagðist
trúa að baðhús Vakar myndi gera Austurland að enn áhugaverðari áfangastað en verkefnið hefur verið í gerjun
í meira en áratug. Hilmar Gunnlaugsson sagði á fundinum að verkefnið
hefði tekið lengri tíma en vonast var til
í fyrstu því fjárfestar hefðu verið tregir
til og álitið Austurland svæði sem ekki
gæfi góða ávöxtun.

Aron opnar á
Skriðuklaustri
L
istamaður List án landamæra
2018 Aron Kale opnar einkasýningu á verkum sínum á
Skriðuklaustri í Gallerý Klaustri
sunnudaginn 6. maí kl 14:00.
Aron Kale er fæddur í Reykjavík þann 21. Júlí 1989. Hann vinnur
málverk og blýantsteikningar. Manneskjan og tilveran eru honum oft
hugleikin í verkum sínum og notar
hann myndlistina sem nokkurskonar úrvinnslu á hversdeginum. Aron
stundaði nám við starfsbraut Mennta-

skólans á Egilsstöðum og útskrifaðist
þaðan 2012. Hann hefur verið mjög
virkur þátttakandi í List án landamæra
á Fljótsdalshéraði allt frá árinu 2011
og hefur tekið þátt í fjölda samsýninga
ásamt því að halda margar einkasýningar. Hann hefur tekið þátt í Lunga
á Seyðisfirði og sýnt á samsýningu í
Reykjavík.
Sýning á Skirðuklaustri opnar
sunnudaginn 6. maí kl. 14:00 og er
opin til 31. maí. Hún er opin daglega
frá 11 til 17.

2018 árgerðir Hobby
húsbílar og hjólhýsi

Hef til afgreiðslu
Hobby 2018 árgerð
Mikið af aukabúnaði, meiri burðargetu, Sjónvarpsfestingu, gólfhita,
Rúmbreytingu, Rafgeymakerfi,
einnig Markisur, uppblásin fortjöld,
Alde, sólarsellur og fleira í boði.

è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 540UL Exellent - 3.970.000 kr.
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
è 560UL PREMIUM - 4.380.000 kr.
è 770CL Landhús - 5.660.000 kr.
è 540UFe Prestige - 3.890.000kr.
è 560WFU Excellent - 4.200.000kr.
Öll verð skráð og með
virðisaukaskatti
Fleiri gerðir einnig.

B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

Þú getur stólað á okkur

Íslensk hágæða framleiðsla

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Eldhússtóll

Stacco

Lúdó

Rondó

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 staﬂanlegur fjölnota stóll sem hentar
við öll tækifæri. Auðvelt er að ﬂytja 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 kaffiborðið 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.

Verð 27.900 kr.

Verð 31.100 kr.

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

Borðplata

Verð 26.900 kr.

Verð 25.900 kr.

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

Verð 18.375 kr.
T borðfætur undir borð

Verð 24.125 kr.
(parið)

Samtals

Verð 42.500 kr.
Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

5. tölublað
7. árgangur

GlerárlauG

Íþróttamiðstöðinni Glerárskóla
Vetraropnun:
Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Sími 822 8318 og godsnail@gmail.com

Austurland á
að vera í sókn
Austurland er í vörn. Þessi yfirlýsing
heyrist oft og vitnað er til þess að fækkað hefur í sumum sveitarfélögum að við
landauðn nemur. Fyrir 20 árum voru
Austfirðingar um 3,7% landsmanna,
en nú eru þeir
ekki nema 3,1%
þ j ó ð a r i n n a r.
Smám
saman
fækkar bændum og með vaxandi vélvæðingu
má segja sömu
sögu um störf í
fiskveiðum og
-vinnslu.
Skoðum myndina betur áður en við
bugumst. Á Austurlandi hefur fólki þrátt
fyrir allt fjölgað frá því fyrir 20 árum úr
rúmlega 10 þúsund í tæplega 11 þúsund. Á sama tíma og íbúum fækkar í
fámennum sveitarfélögum fjölgar þeim
á Egilsstöðum og Reyðarfirði.
Í skýrslu Byggðastofnunar sést að
framleiðsla á mann er hvergi meiri
en á Austurlandi. Meira máli skiptir
að launatekjur á ársverk voru hærri á
Austurlandi en annars staðar á landinu.

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

Hvað ræður því hvar
fólk býr eða vill búa?
1. Vinna þar sem þekking og hæfileikar
eru launuð að verðleikum
2. Húsnæði á viðráðanlegu verði
3. Góð umönnun barna, leikskólar og
aðrir skólar
4. Góðar samgöngur og fjarskipti
5. Gott umhverfi og nánd við ættingja
og vini
6. Nauðsynleg heilbrigðisþjónusta

Til þess að efla Austurland þarf fyrst
og fremst að hugsa um heildina. Í stærri
og sterkari sveitarfélögum er hægt að efla
þjónustuna. Sameining kallar ekki á utanaðkomandi hjálp. Samgöngur hafa batnað, þó að mörgum finnist hægt ganga.
Umhverfið er óvíða jafnfallegt og heilnæmt. Heilbrigðisþjónustuna má sannarlega bæta og gera hana markvissari.
Veikasti hlekkurinn er samt skortur
á fjölbreytilegri vinnu. Ferðaþjónusta er
góðra gjalda verð og getur verið grunnurinn að atvinnu í fámennum en fögrum
sveitum. Aðalmálið er að fyrirtæki og
sveitarfélög á Austurlandi taki höndum
saman um að fá ný fyrirtæki austur á land,
fyrirtæki sem byggja á þekkingarstörfum. Þeir Smári Geirsson og Guðmundur
Bjarnason nældu á sínum tíma í álver, sem
sneri horfum í fjórðungnum við. Mörgum
fannst það ólíklegt, en það tókst þá og ef
það tekst aftur er framtíð Austurlands
björt. En það tekst ekki nema það sé reynt.
Benedikt Jóhannesson

Ódýrustu
rafmagnsborðin
á Íslandi!

Virka daga 06.45 - 08.00 & 17.30 - 21.00
Lau. 09.00 - 14.30 / Sun. 09.00 - 12.00

Gæðarúm í miklu úrvali

ti
Öll sæ
og bak t
leg
stillan

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
Öll sæ
leg
stillan

Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is

leg
Stillan
rúm

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ti
Öll sæ
leg
stillan
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

JACOB stóll frá Calia Italia

legur
Stillan
úði
ð
u
höf p

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16

Viltu auglýsa í blaðinu austurland?
SKRIFSTOFUHÚSGÖGN – SÍÐUMÚLA 37

SITTING VISION
hvíldarstólar

Auglýsingasíminn er 578 1190

