TUDOR RAFGEYMAR

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA
12 - 110
REYK2JAVÍK
SÍMI: 577 1515
- WWW.SKORRI.IS
Bílaverkstæði
Austurlands
- Miðási
– 700- Egilsstöðum
– Sími:
470 5070 - www.bva.is
7. tölublað
7. árgangur

— 31. maí 2018 —
Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi
Framtak-Blossi er orðinn umboðsaðili fyrir

Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Framtak-Blossi
kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

Sóknaráætlanir landshluta
H
lutverk Austurlands og gildi er
mjög margþætt og stuðlað er að
jákvæðri uppbyggingu atvinnulífs í
landshlutanum með því styðja markvisst við
frumkvöðla og ný sem eldri fyrirtæki.
n Á Austurlandi er gróskumikið, kröftugt
og fjölbreytt menningarlíf sem stuðlar að
auknum lífsgæðum íbúa.

n Hlúð er að börnum og ungmennum og
sköpuð skilyrði fyrir því að þau eigi góðar
minningar frá æsku tengdar sinni heimabyggð þannig að þau vilji og geti snúið heim
aftur að námi loknu.
n Samgöngur eru efldar innan landshlutans
og til hans, í lofti, láði og legi. Öflugar og
öruggar samgöngur eru forsenda allrar
uppbyggingar.

n Menntunarstig á Austurlandi er sambærilegt
við aðra landshluta og námsþjónusta og framboð á fjarnámi og staðbundnu námi í heimabyggð er fjölbreytt. Virk samvinna er á milli aðila
í atvinnulífinu og þeirra sem starfa að menntun,
menningu og nýsköpun. Frumkvöðlastarf og
skapandi greinar eru öflug á Austurlandi.

n Vöxtur, nýsköpun, gæði og samstarf eru einkennisþættir í menningarstarfi á Austurlandi.

n Austurland er áhugaverður valkostur fyrir
ungt fólk til búsetu og starfa. Nægt húsnæði
er í boði, bæði til kaups og leigu.

n Starfandi listamenn eru fjölmargir í landshlutanum.

n Lífsgæði íbúa eru góð. Þeim líður vel innan
um nýjan og vaxandi atvinnurekstur tengdan
ferðaþjónustu og ferðamennsku.

Kosningaúrslitin

n Öflugar menningarmiðstöðvar eru starfræktar áfram í landshlutanum og efldar.
n Listnám barna og ungmenna er öflugt í
landshlutanum og er hluti af bæði formlegri
og óformlegri menntun.

n Skapandi greinar hafa náð kjölfestu í
landshlutanum. Þær byggja á atvinnu- og
menningarstefnum sveitarfélaga.

Ferðaiðnaður
að ,,prísa“ út?

n Austurland er þekktur áfangastaður ferðamanna sem hefur sterka innviði og gæðaþjónustu byggða á nánd við mannlíf, náttúru,
menningu og ÖF
afurðir
IÐIMANNSINS!
VEsvæðisins.

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is
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JÓLAGJ

n Nýting auðlinda landshlutans í heimabyggð er í hávegum höfð.

n Gæðavitund, sjálfbærni, umhverfisvitund
og þjónustulund eru lykilatriði sem styðja við
uppbyggingu samfélagsins.
n Unnið er með frumkvöðlasetrum í landshlutanum til að efla framfarir og stuðla að
virðisaukandi auðlindanýtingu í heimabyggð.
n Unnið er öflugt markaðsstarf þar sem
kynnt eru þau fjölmörgu tækifæri sem bjóðast á Austurlandi.
n Stundaðar eru rannsóknir á fjölbreyttum
fræðasviðum á Austurlandi.

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.
Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist.
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með
korthafa.
www.veidikortid.is

n Allir hafa sama aðgang að heilbrigðisþjónustu og annarri grunnþjónustu.
n Á Austurlandi er í gildi svæðisskipulag fyrir
landshlutann allan.

Austfirsk
knattspyrna

00000
Sölustaðir:

N1 - OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir um land allt.
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
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Félagshyggjubragur
á kosningaúrslitunum
Félagshyggjuflokkarnir náðu almennt ágætum
árangri á Austurlandi þó ekki nái sú skilgreinin
yfir kosningaúrslitin í öllum sveitarfélögum þar
sem valið stóð fyrir kjósendur að velja á milli
framboðslista. Í tveimur stærstu sveitarfélögunum
náði Miðflokkurinn einum bæjarfulltrúa en
Miðflokkurinn hefur eins og alkunna er ekki boðið
fram áður í sveitarstjórnarkosninngum.
FJARÐABYGGÐ

Í fjölmennasta sveitarfélaginu á Austurlandi, Fjarðabyggð, féll meirihluti
Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Bæði Framsóknarflokkurinn
sen fékk tvo fulltrúa og tapaði einum
bæjarfulltrúa og Sjálfstæðisflokkurinn
sem einnig tapaði einum bæjarfulltrúa, fékk tvo. Fjarðalistinn, sem er
listi félagshyggjufólks í Fjarðabyggð og
hefur átt fulltrúa í bæjarstjórn nokkur
síðustu kjörtímabil og m.a. myndað
meirihluta, bætti nokkuð við fylgi sitt
og og tókst að bæta við einum bæjar-

Á Seyðisfirði náði Seyðisfjarðarlistinn
hreinum meirihluta í bæjarstjórn.

fulltrúa, hefur nú fjóra bæjarfulltrúa.
Miðflokkurinn fékk einn bæjarfulltrúa. Fyrr á árinu sameinust Fjarðabyggð og Breiðdalshreppur og auðvitað kann það eitthvað að hafa haft áhrif
á kjörfylgi ramboðanna. Fjaðralistinn
og Miðflokkurinn hafa meirihluta nú
en fleiri möguleikar eru vissulega á
myndun meirihluta.
Bæjarfulltrúar Framsóknarflokksins eru Jón Björn Hákonarson og
Pálína Margeirsdóttir, fyrir Sjálfstæðisflokk Jens Garðar Helgason
og Dýrunn Páls Skaftadóttir, fyrir

NÝ TÆKNI LOFT Í LOFT

Daikin Siesta N35 0,8-6,7kW
Allt að 160m2
Fullt verð: 299.900.Tilboð: 199.900.Daikin S25 1,3-4,7kW
Allt að 80m2
Fullt verð: 199.000.Tilboð: 149.000.Kynningar tilboð frá Daikin og erum við að
safna í sendingu á þessu tilboðsverði.

Fjarðalistann Eydís Ásbjörnsdóttir, Sigurður Ólafsson, Hjördís Helga
Seljan Þóroddsdóttir og Einar Már
Sigurðarson og fyrir Miðflokkinn
Rúnar Gunnarsson.

FLJÓTSDALSHÉRAÐ

Meirihlutinn hélt á Fljótsdalshéraði.
Framsóknarflokkurinn fékk tvo bæjarfulltrúa, tapaði einum, Sjálfstæðisflokkurinn og óháðir bættu við sig
einum, fengu þrjá bæjarfulltrúa, Héraðslistinn, samltök félagshyggjufólks
bætti við sig einum bæjarfulltrúa,
fengu þrjá og Miðflokkurinn fékk einn
bæjarfulltrúa.
Bæjarfulltrúar Framsóknarflokksins eru Stefán Bogi Sveinsson og Anna
Gunnhildur Sveinsdóttir, fyrir Sjálfstæðisflokk og óháða Anna Alexandersdóttir, Gunnar Jónsson og Berglind
Harpa Svavarsdóttir, fyrir Héraðslistann Steinar Ingi Þorsteinsson, Kristjana Sigurðardóttir og Björg Björnsdóttir og fyrir Miðflokkinn Hannes
Karl Hilmarsson.

SEYÐISFJARÐARKAUPSTAÐUR

ALLT TIL
FÆRIBANDAGERÐAR

Listi Framsóknarflokks Seyðisfjarðar
og frjálslyndra tapaði einsum bæjarfulltrúa, hefur nú einn, listi Sjálfstæðisfélagsins Skjaldar tapaði einnig
einum bæjarfulltrúa, hefur nú tvo
en Seyðisfjarðarlistinn bætti við sig
tveimur bæjarfulltrúum, hefur fjóra
bæjarfulltrúa og hreinan meirihluta í
bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar.
Bæjarfulltrúi
Framsóknarfélags
Seyðisfjarðar og frjálslyndra er Vilhjálmur Jónsson, fyrir Sjálfstæðisfélagið Skjöld Elvar Snær Kristjánsson
og Oddný BjörkDaníelsdóttir og fyrir
Seyðisfjarðarlistann Hildur Þórisdóttir, Rúnr Gunnarsson, Þórunn Hrund
Óladóttir og Elfa Hlín Pétursdóttir.

VOPNAFJARÐARHREPPUR

Við óskum sjómönnum og fjölskyldum
þeirra innilega til hamingju með daginn!

Þrír listar voru boðnir fram á Vopnafirði. Listi Framsóknar og óháðra hélt
sínum þremur bæjarfulltrúum, Betra
Sigtún hélt sínum tveimur bæjarfulltrúum en Listi félagshyggju bauð ekki
fram lista, en það gerði Samfylkingin
á Vopnafirði og fékk tvo bæjarfulltrúa.
Bæjarfulltrúar Framsóknar og
óháðra eru Sigríður Bragadóttir, Bárður

Einar Már Sigurðarson var kjörinn einn fjögurra bæjarfulltrúa Fjarðarlistans. Einar
Már var þingmaður Samfylkingarinnar í Austurlandskjördæmi 1999 – 2003 og síðan í Norðausturkjördæmi 2003 til 2009. Þá gerðist Einr Már skólastjóri á Svalbarðsströnd, síðan á Fáskrúðsfirði, raunar í 2. sinn þar, og er nú skólastjóri Nesskóla
Í Neskaupstað. Árin 1986 – 1990 var Einar Már varabæjarfulltrúi í Neskaupstað, aðalmaður í bæjarstjórn 1990 – 1994, árin 2014 – 2018 er hann varamaður en verður
nú aðalmaður að nýju 2018. Einnig hefur Einar Már verið skólafulltrúi í Neskaupstað. Sagan endurtekur sig því sannarlega í líf Einars Más Sigurðarsonar.

Jónasson og Axel Örn Sveinbjörnsson,
fyrir Betra Sigtún Stefán Grímur Rafnsson og Íris Grímsdóttir og fyrir Samfylkinguna á Vopnafirði Bjartur Aðalbjörnsson og Björn Heiðar Sigurbjörnsson.

DJÚPAVOGSHREPPUR

Samtök um samvinnu og lýðræði
hlaut einn fulltrúa fulltrúa, og Lifandi samfélag fjóra fulltrúa. Hvorugt
þessara framboða átti fulltrúa í sveitarstjórnarfulltrúa árið 2014 en eftir
þær kosningar átti Listi framfara þrjá
fulltrúa og Óskalistinn tvo fulltrúa.
Fulltrúi Samtaka um samvinnu og
lýðræði er Ásdís Hafrún Benediktsdóttir en fulltrúar Lifandi samfélags
Gauti Jóhannesson, Þorbjörg Sandholt, Berglind Häsler og Kári Snær
Valtingojer.

BORGARFJARÐARHREPPUR

Í Borgarfirði eystra var óhlutbundin
kosning. Einn sveitarstjórnarmaður,
Ólafur Arnar Hallgrímsson, tilkynnti
að hann gæfi ekki kost sér áfram í
sveitarstjórn. Nú sitja í sveitarstjórn
Jakob Sigurðsson, Eyþór Stefánsson,
Jón Þórðarson, Jón Sigmar Sigmarsson og Helgi Hlynur Ásgrímsson.

FLJÓTSDALSHREPPUR

Í Fljótsdalshreppir var óhlutbundin kosning eins í kosningum 2014.
Einn sveitarstjórnarmaður, Jóhann
Þorvarður Ingimarsson, gaf ekki kost
á sér til endurkjörs. Kosningu í sveitsrstjórn hlutu Lárus Heiðarsson, Anna
Jóna Árnmarsdóttir, Eiríkur Kjerúlf,
Gunnþórunn Ingólfsdóttir og Jóhann
Frímann Þórhallsson.

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Í TÍMA!

Pipar\TBWA \ SÍA

LANDSMÓT
HESTAMANNA
REYKJAVÍK
1.7.-8.7. 2018
TIL 15. JÚNÍ

18.900

#landsmot2018 • www.landsmot.is
facebook.com/landsmothestamanna
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leiðari

Fylgifiskur góðs atvinnuástands
eru fúskarar sem ber að varast

E

ftir mörg mögur ár í atvinnulífinu fór að birta til á Austurlandi
þegar bygging Kárahnjúkavirkjunar hófst og svo í beinu framhaldi
þegar álverið Alcoa á Reyðafirði tók til starfa. Eins og alkunna er
var það ekki bara störf við álverið heldur sköpuðust mörg störf í tengslum
við hana, ýmis störf iðnaðarmanna. Það var mikið gæfuspor þegar stofnað var fyrirtækið Launafl
þar sem hægt var að leita eftir þjónustu rafiðnaðarmanna, trésmiðja, málmiðnaðarmanna og fleiri
iðnaðarmanna í eitt fyrirtæki. Þetta var líka gæfuspor fyrir fleiri en álverið, allir Austfirðingar geta
leitað eftir þjónustu Launafls. Ný fyrirtæki hafa
lokið sprottið upp í þjónustugeiranum, eins og t.d.
þvottahúsið og fatahreinsunin Fjarðaþrif á Eskifirði. Í upphafi var það hugmynd þeirra sem stofnuðu fyrirtækið að þetta yrði aukastarf, en það breyttist fljótt í aðalstarf og
bæta þurfti við starfsfólki. Fleiri dæmi álíka Fjarðaþrifum eru þekkt.
Svört atvinnustarfsemi er því miður stunduð í einhverju mæli hérlendis
þrátt fyrir viðleitni til að sporna við henni, m.a. af Samiðn, sambandi iðnfélaga. Atvinnulífið á Austurlandi er ekki það viðamikið og flókið þannig
að svört atvinustarfsemi á örugglega erfitt með að felast í fjöldanum, og
það er auvitað jákvætt. Verktakar og undirverktakar hafa verið að ráða
erlent vinnuafl til sín, m.a. við virkjanaframkvæmdir, og í einhverjum tilfellum hefur þessum starfsmönnum ekki verið greidd lágmarkslaun, sem
auðvitað á ekki að þekkjast. Vinnumálastofnun heyrir undir velferðarráðherra og fer m.a. með yfirstjórn vinnumiðlunar í landinu. Er sú stofnun að
standa sig? Það er svo annað mál að verðskrár fyrir útselda vinnu iðnarmanna eða iðnverktaka fer stundum upp úr öllu valdi, oft í ljósi þess að það
vantar sárlega iðnaðarmenn og þess vegna er reynt að hagnast á ástandinu.
Allt verðlag á vörum og þjónustu hefur almennt þotið upp hér undanfarin
misseri og virðist í mörgum tilfellum miðast við kaupgetu betur stæðra
erlendra ferðamanna, en kaupgeta Íslendinga hefur í sáralitlu mæli fylgt
þeirri þróun eftir. Kannski er þessi staðreynd hluti af skýringunni.
Bið eftir iðnaðarmönnum, sérstaklega til smærri verka eða til
viðhalds, t.d. íbúðarhúsa, er stundum löng, dæmi eru um tvö ár, jafnvel lengur. Fjöldi iðnaðarmanna fór erlendis eftir efnahagshrunið í lok
árs 2008, flestir til Noregs, en vegna hæfilegs vinnuálags þar í landi, atvinnuöryggis og góðra launa hafa margir þeirra sem þangað fóru ekki
snúið til baka nema að mjög takmörkuðu leiti, því miður. Einnig má
veltavöngum yfir því hvort stóriðja er orðin dragbítur á smærri iðnaðarstarfsemi. Íslenskt samfélag í dag er óhugsandi án þess að hér séu innviðir í flugvöllum, vegum, höfnum, fráveitum, hitaveitum, vatnsveitum,
úrgangsmálum, orkumálum og orkuflutningum ásamt fasteignum ríkis
og sveitarfélaga sem m.a. telja skóla og sjúkrahús. Í allflestum tilfellum
er starfsfólk þessara stofnana á launaskrá og á mjög óhægt um vik að
telja ekki sín laun fram til skatts, og auðvitað er það kostur.
Evrópusambandið hefur komið á fót sameiginlegum vettvangi samtaka
launafólks og atvinnurekenda auk stjórnvalda sem ætlað er að vinna sameiginlega bug á svartri vinnu innan og á milli ríkja Evrópu. Þessum aðilum
er ætlað að forma baráttuna gegn svartri vinnu í Evrópu og koma með raunhæfa áætlun um hvaða leiðir skila bestum árangri. Samtök evrópskra stéttarfélga hafa lagt á það áherslu að komið verði á fót formlegum eftirlitsaðilum,
e.k. vinnustaðaeftirliti líkt og stéttarfélögin hér á landi hafa staðið fyrir, sem
fá fjármagn og mannafla til að fylgja eftir að lögum og reglum á evrópskum
vinnumarkaði sé fylgt. Að mati félaganna myndi slíkt vinnustaðaeftirlit fljótt
skila til baka, ekki einungis bættum aðbúnaði og kjörum launafólks, heldur
einnig þeim fjármunum sem settir yrðu í verkefnið. Stéttarfélögin telja ekkert því til fyrirstöðu að vinnustaðaeftirlit sem þetta verði komið á laggirnar
sem allra fyrst og Evrópusambandið hafi forystu þar um.
Nú þegar efnahagslíf landsmanna er á góðri siglingu, margir segja að
ástandið sé svipað og árið 2007, þ.e. ári fyrir efnahagshrunið, hagvöxtur betri
en væntingar stóðu til, atvinnuleysi mælist eingöngu 2% og framkvæmdir
víða bæði hjá fyrirtækjum og heimilum fer að bera á skorti á fagfólki í iðnaði.
Fylgifiskar þessa góða atvinnuástands eru fúskarar sem taka að sér verkefni án þess að hafa til þess tilskilin réttindi og hafa ekki lært neitt til
verka. Það er heilmikil áhætta sem fylgir því að fá fúskara til starfa og því
mikilvægt að þeir sem fengnir eru til starfa séu með tilskilin réttindi og
löggildingu. Fúsk getur reynst dýrkeypt og valdið ómældum skaða. Að fá
meistara og fagfólk með tilskilin réttindi til starfa er ákveðin trygging fyrir
gæðum og réttum vinnubrögðum auk þess trygging fyrir bótum ef verkiðer ekki unnið sem skyldi. Undir þessi orð skal hér tekið undir heilshugar.
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

Ritstjóri Austurlands
til starfa á Vesturlandi

A

rnaldur Máni Finnsson,
sem ritstýrt hefur Austurlandi með miklum sóma um
árabil hefur nú horfið frá því starfi
þar sem hann hefur verið vígður

sóknarprestur
á
Staðarstað í Vesturlandsprófastdæmi. Sr.
Arnaldi Mána fylgja árnaðaróskir og
Guðs blessun í nýju starfi.

7. tölublað, 7. árgangur
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Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.

of mikil gjaldtaka hefur
áhrif á sjávarútveginn
R

úmlega 98% af íslensku sjávarfangi eru flutt út og selt á
alþjóðlegum markaði. Án
fótfestu þar væri íslenskur sjávarútvegur hvorki fugl né fiskur! Kostnaður íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja
heima fyrir hefur því afgerandi áhrif á
það hvernig þeim gengur í alþjóðlegri
samkeppni. Olíukostnaður hefur að
jafnaði verið annar stærsti kostnaðarliður í rekstri sjávarútvegsfyrirtækja,
á eftir launum. Sjávarútvegsfyrirtæki
nutu því góðs af þeirri miklu lækkun
sem varð á heimsmarkaði á olíuverði,
líkt og aðrir kaupendur olíu um heim
allan. Olíuverð náði lágmarki í ársbyrjun 2016 en hefur hækkað umtalsvert frá þeim tíma, sér í lagi frá miðju
ári 2017. Þegar hækkun verður vegna
hækkandi olíuverðs á heimsmarkaði
hefur það einnig áhrif á rekstrarskilyrði erlenda samkeppnisaðila íslenskra
sjávarútvegsfyrirtækja. Hið sama gildir
hins vegar ekki þegar hækkun á olíuverði á rætur að rekja til hækkunar á
opinberri gjaldtöku í heimalandi, líkt
og sú 50% hækkun sem varð á kolefnisgjaldi hér á landi um síðustu áramót.
Sú hækkun ein og sér leiddi af sér 4%
hækkun á olíukostnaði sjávarútvegsfyrirtækja. Eftir hækkunina um áramótin hefur kolefnisgjaldið ríflega
þrefaldast frá árinu 2010, þegar gjaldið
var fyrst lagt á. Í fjármálaáætlun sem
nú er til umræðu á Alþingi er gert ráð
fyrir enn frekari hækkunum á kolefnisgjaldi, eða sem nemur 10% hækkun
árið 2019 og svo aftur 10% árið 2020.

Nýtur undanþágu
frá eldsneytissköttum

Helstu samkeppnisaðilar íslenskra
sjávarútvegsfyrirtækja búa ekki við
sambærileg skilyrði. Fiskiskipaflotinn
í flestum ríkjum Evrópusambandsins
nýtur raunar undanþágu frá eldsneytissköttum. Má hér til dæmis nefna

sjávarútvegsfyrirtæki í Danmörku,
Þýskalandi og Portúgal. Eitt helsta
samkeppnisland íslensks sjávarútvegs
er Noregur. Þar tíðkast að kolefnisgjald, sem útgerðir fiskiskipa greiða,
er endurgreitt. Rökin fyrir þessu fyrirkomulagi eru þau að stærri skip geta
keypt olíu annars staðar en í Noregi, en
minni skip sem veiða á strandsvæðum
innan norsku 12 mílna landhelginnar, hafa ekki þennan möguleika. Til
að rétta af samkeppnisstöðu útgerða
endurgreiða norsk stjórnvöld útgerðum þar í landi kolefnisgjaldið. Í raun
er fiskiskipaflotinn á Íslandi sá eini í
Evrópu sem nýtur engrar undanþágu
frá eldsneytissköttum. Það gefur því
auga leið að það veikir samkeppnisstöðu íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja.
Skattheimta þessi kemur til viðbótar við aðra opinbera gjaldtöku í
ýmsu formi sem sjávarútvegsfyrirtæki hér á landi þurfa að sæta og er
langt umfram þá gjaldtöku sem erlendir samkeppnisaðilar búa við. Er
það athyglisvert í ljósi þess hve ríka
áherslu stjórnvöld leggja á samkeppnishæfni greinarinnar. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir orðrétt:
„Tryggja þarf samkeppnishæfni sjávarútvegs á alþjóðlegum mörkuðum og
að hann geti áfram staðið að nýsköpun
og vöruþróun til að auka virði afurðanna“. Þetta raungerist ekki nema innlendum kostnaði verði stillt í hóf og
að hann samrýmist því sem gerist og
gengur í helstu samkeppnislöndum.
Ávallt ber að hafa í huga að sjávarútvegsfyrirtæki eða önnur útflutningsfyrirtæki hér á landi, geta ekki skellt
kostnaðarhækkun sem bundin er við
Ísland út í verð afurða sinna eða þjónustu, líkt og fyrirtæki í samkeppni
innanlands geta gert.
Gjaldtaka úr hófi fram hefur þó ekki
aðeins áhrif til hins verra á samkeppnisstöðu íslensks sjávarútvegs. Hún hef-

Sjávarútvegur á Neskaupstað hefur lengst
af verið sá öflugasti á Austfjörðum.

ur einnig áhrif á hvernig íslenskum
sjávarútvegi tekst til í umhverfismálum. Þar er mikið undir. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafa ekki látið sitt eftir
liggja og hafa nú þegar dregið verulega
mikið úr olíunotkun og reiknað er með
enn frekari samdrætti á næstu árum.
Svigrúm til aukinna fjárfestinga skiptir
þar höfuðmáli, enda gerir það fyrirtækjum kleift að skipta eldri skipum út
fyrir sparneytnari og afkastameiri skip
sem og öðrum búnaði.

Markmið kolefnagjaldsins
getur breyst í andhverfu sína

Markmið kolefnisgjaldsins var að
hvetja til notkunar á vistvænni ökutækjum, orkusparnaðar, minni losunar gróðurhúsalofttegunda og aukinnar
notkunar á innlendum orkugjöfum.
Kolefnisgjaldið getur því miður haft
þveröfug áhrif – það eykur kostnað
íslenskra fyrirtækja umfram það sem
erlendir samkeppnisaðilar búa við.
Slíkt dregur úr samkeppnishæfni, rýrir afkomu íslensku fyrirtækjanna og
þar með svigrúm til fjárfestinga. Um
leið dregur úr líkunum á því að markmiðinu með gjaldinu verði náð.

Uppbygging iðnaðar á landsbyggðinni
glímir við dýrari markaðssetningu

E

inn helsti veikleiki við uppbyggingu iðnaðar víða á
landsbyggðinni er lítill heimamarkaður og oft töluverður aukakostnaður við að koma framleiðslu á
markað annars staðar. Uppgangur í
byggingariðnaði eftir efnahagshrunið
árið 2008 er nær eingöngu takmarkaður við suðvesturhorn landsins, en
hefur lítil áhrif á atvinnuuppbyggingu
á landsbyggðinni, a.m.k. enn sem
komið er. Stöðnun og fólksfækkun
gerir það að verkum að nýbyggingar
eru litlar sem engar og iðnaðarmönnum hefur víða fækkað. Viðgerðarþjónusta svo sem bifvélaviðgerðir og

ýmis þjónusta sem fram fer á járnsmíða-, rafmagns- og rafeindaverkstæðum hefur dregist hlutfallslega
saman í minni byggðarlögum.
Ullariðnaður hefur dregist saman,
og litlar líkur eru á að hann nái aftur að
vaxa og dafna. Breytist markaðsforsendur til hins betra er líklegra að framleiðsla úr íslenskri ull flytjist úr landi en
að hér fjölgi störfum verulega í saumaog prjónaiðnaði. Með aukinni starfsemi
í ferðaþjónustu tengdri auknum ferðamannastraumi til landsins kann það
auðvitað að breytast, þó ekki sé mörg
teikn á lofti um það enn sem komið er.
Skinnaiðnaðurinn hefur gengið mikla

erfiðleika, m.a. gjaldþrot, en meðal þess
sem ógnar þessari iðngrein í framtíðinni er ef sauðfé heldur áfram að fækka.
Framleiðsla á hreinlætisvörur og sælgæti á í harðri samkeppni við innflutning og þannig kann einnig að fara með
framleiðslu á landbúnaðarvörum ef
nýr Búvörusamningur verður bændum og þjónustufyrirtækjum í landbúnaði óhagstæður, ekki síst í framleiðslu
á mjólkurvörum, s.s. ostum. Íslensk
kaffiframleiðslufyrirtæki virðast hafa
haldið sinni markaðshlutdeild, þökk
sé frábærum gæðum. Það gætu fleiri
íslensk iðnaðarfyrirtæki tekið sér til
fyrirmyndar.

NÝR CITROËN C4 CACTUS
Ný fjöðrunartækni og tímamóta þægindi

• Progressive Hydraulic Cushions™ fjöðrunartækni
• Ný Advanced Comfort sæti
• Nálægðarskynjarar • GPS Vegaleiðsögn
• Hraðastillir (Cruise Control) • Brekkuaðstoð

VERÐ FRÁ

2.840.000 KR.

Ný fjöðrunartækni Citroën er einstök í bílaheiminum og er bylting hvað mýkt og stöðugleika varðar. Nýr Citroën C4 Cactus er fyrstur Citroën bíla sem er búinn
þessum tímamóta þægindum. Tæknin kallast Progressive Hydraulic Cushions™ og skilar þeirri tilfinningu að farþegum finnst sem þeir svífi á skýi. Auk þessa er nýr
Citroën C4 Cactus búinn nýjum Advanced Comfort sætum og undurþýðri sjálfskiptingu. Niðurstaðan er ótrúleg þægindi. Citroën þægindi.

KOMDU OG MÁTAÐU NÝJAN CITROËN C4 CACTUS!
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17
og laugardaga kl. 12-16

citroen.is
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Greiðar samgöngur og fjarskipti eru
grundvallaratriði í nútíma
þjóðfélagi
„
Á

árunum 1983-84 og síðan
aftur 1989-93 lét Vegagerðin
vinna nokkuð að frumathugunum á aðstæðum til jarðgangagerðar
á Austurlandi en einkum var þar um
jarðfræðirannsóknir að ræða. Þessi
gögn voru síðan notuð við vinnu
nefndar sem skipuð var árið 1988, en
hún átti að ,,vinna að framgangi jarðgangagerðar á Austurlandi og gera
tillögur um leiðir til fjármögnunar.“
Nefndin skilaði tillögum sínum árið
1993, og samkvæmt þeim skyldi í
fyrsta áfanga byggja göng sem leystu
vetrareinangrun Seyðisfjarðar og
Norðfjarðar, í öðrum áfanga göng milli
Vopnafjarðar og Héraðs og einnig
Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar og

loks í þriðja áfanga jarðgöng milli Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðar og
ennfremur Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur. Síðan þessar tillögur voru
lagðar fram hefur verið töluverð umræða á Austurlandi um þessa áfangaröðun, en göng milli Reyðarfjarðar
og Fáskrúðsfjarðar eru staðreynd og
göng milli Eskifjarðar og Neskaupstaðar voru tekin í notkun á árinu
2017. Öðrum jarðgangagerðum hefur
lítt þokast áfram enda um samkeppni
við aðra landshluta að ræða, en byrjað var á síðasta ári á jarðgöngum milli
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar og mikill
þrýstingur frá Vestfirðingum um göng
milli Ísafjarðar og Súðavíkur, þ.e. frá
Skutulsfirði til Álftafjarðar.

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt
tilheyrandi fittings

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

Og svo allt annað sem þarf til
hitaveitulagna
Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Heitt vatn um jarðgöng
undir Fjarðarheiði

Enn ein ástæða þess að Fjarðarheiðargöng eru brýnt hagsmunamál Seyðfirðinga er möguleikinn á að leiða
um þau heitt vatn sem mun leiða til
þjóðahagslegs ábata umfram bættar
samgöngur. Í bókun bæjarráðs Fljótsdalshéraðs fyrir tveimur árum vegna
fundargerðar Hitaveitu Egilsstaða og
Fella er lýst yfir eindregnum áhuga
á því að koma á tengingu hitaveitu
og neysluvatns til Seyðisfjarðar um
væntanleg Fjarðarheiðargöng.
Bæjarráð Seyðisfjarðar hefur
margoft bókað um samgöngumál. Í
janúar 2011 segir í fundargerð bæjarráðs:
,,Bæjarstjórn Seyðisfjarðar krefst
þess að samgönguyfirvöld setji göng
undir Fjarðarheiði á dagskrá. Tíðar
lokanir hafa verið á Fjarðarheiði að
undanförnu með tilheyrandi einangrun bæjarins og óþægindum fyrir
íbúa. Bæjaryfirvöld lýsa sig reiðubúin
til viðræðna um að göngin verði fjármögnum með veggjöldum geti það
flýtt fyrir ákvörðun stjórnvalda.
„Ekki er á neinn hallað þó fullyrt
sé að ekkert byggðarlag hér á landi
býr nú við jafn miklar truflanir og
jafnvel einangrun að vetrarlagi og
Seyðisfjörður. Tölur tala sínu máli þar
um,“ sagði í ályktun bæjarstjórnar
Seyðisfjarðar.
Það má annarlega ljúka lofsorði á
þá víðsýni sem einkennir þessa bókun bæjarráðs. Ekkert hefur tafið eins
fyrir úrbótum í samgöngum og þau
holusjónarmið að vilja ekki taka gjald
af samgöngumannvirkjum ef það getur orðið til þess að flýta framkvæmdum. Nútíma tækni leiðir til þess að
innheimta veggjalda er sjálfvirk og
krefst engra mannaðra söluskála og
er því ódýr kostur. Með því fyrir-

Bæjarstjórn
Seyðisfjarðar
krefst þess að
samgönguyfirvöld
setji göng undir
Fjarðarheiði á
dagskrá.

komulagi er hægt að hafa gjaldið svo
lágt að mjög fáir þjóðhollir þegnar
geti ekki sætt sig við að greiða það. En
dropinn holar steininn í bókstaflegri
merkingu við þetta fyrirkomulag og
gerir kleyft að ráðast í verkefni utan
samgönguáætlana tafa vegna skorts á
framkvæmdafé.

Mikilvægt að auka
umferðaröryggi

Í aðalskipulagi Seyðisfjarðar til ársins
2030 segir að samgöngur séu afar
mikilvægar fyrir byggðarlag eins og
Seyðisfjörð og eina leiðin á landi til
staðarins liggur á löngum kafla í yfir
600 metra hæð á Fjarðarheiði. Seyðisfjörður er eina tenging landsins fyrir
reglulega farþegaumferð við útlönd
fyrir utan Keflavíkurflugvöll auk þess
sem miklir vöruflutningar eru með
ferjunni Norrænu.Tryggar samgöngur við Seyðisfjörð á landi eru því afar
mikilvægar fyrir landið allt. Liður
í því að bæta samgöngur til Seyðisfjarðar og raunar innan fjórðungsins
alls er gerð jarðgangna enda er víðar um fjallvegi að fara á Austurlandi

en til Seyðisfjarðar. Fjarðarheiði er
hæsti fjallvegur á landinu, um 620
metrar, sem tengir saman byggðarlög
auk þess sem brattar brekkur beggja
vegna eru oft verulegur farartálmi
fyrir flutningabíla og fólksbíla frá
Evrópu. Ekki síst yfir veturinn ef þeir
eru illa búnir en þetta er oft mesta eða
jafnvel eina hindrunin sem þeir mæta
í allri ferð sinni til Íslands. Því eru
veggöng gegnum Fjarðarheiði mikilvægur liður í því að auka umferðaröryggi og lengja ferðamannatímann
á Íslandi.
Austfirðingar sjá einnig fyrir sér
svokölluð Miðfjarðargöng, þ.e. göng
sem tengja saman byggðakjarna á
Austfjörðum. Hluti af þeim eru jarðgöng frá Seyðisfirði yfir á Fljótsdalshérað undir Fjarðarheiði. Ákvarðanir
varðandi framkvæmdir samgangna
eru að hluta til á hendi ríkisins en í
skipulagsáætlunum ber að setja fram
stefnu sveitarfélaga um samgöngur
og stefnumótun um samgöngur því
á hendi sveitarfélaga. Veggöng undir
Fjarðarheiði eru ein helsta forsenda
fyrir því að Seyðisfjörður geti vaxið og
þróast og að fasteignaverð sem verið
hefur mikið lægra á Seyðisfirði en í
nálægum byggðum til dæmis í þéttbýlinu á Fljótsdalshéraði geti þróast
með eðlilegum hætti og orðið sambærilegt því eða í eðlilegu samræmi við
það sem það er á þéttbýlisstöðunum
í kring. Bættar samgöngur, m.a. um
veggöng, munu efla Seyðisfjörð sem
tengingu umferðar og flutninga til
Evrópu.
Greiðar samgöngur og fjarskipti
eru grundvallaratriði í nútíma þjóðfélagi og forsenda uppbyggingar og
búsetu í dreifbýli. Því er það forgangsverkefni Austfirðinga í vegamálum að grafin verða jarðgöng
gegnum Fjarðarheiði.

Sjáðu öll tilboðin og
ítarlegri dagskrá á
www.vfs.is

BORVÉL M12
BPD-402C 2X4AH
TVEGGJA HRAÐA 38NM MEÐ
HÖGGI, FYLGJA 2×4,0 AH
RAFHLÖÐUR OG HLEÐSLUTÆKI.
VNR: MW

4933441935

29.900,-

VERKFÆRASETT
M18FPP6A

SETT M18
BLPP2B-402B

BORVÉL, SLÍPIROKKUR,
HERSLUSKRÚFVÉL,
HJÓLSÖG, SVERÐSÖG,
3X5,0AH RAFHLÖÐUR OG
HLEÐSLUTÆKI.
VNR:

BLPP2B-402B BORVÉL,
HERSLUVÉL 2X4,0AH
RAFHLÖÐUR OG HLEÐSLUTÆKI

MW 4933451243

VNR:

185.900,-

MILWAUKEE BÍLLINN
ER AÐ FERÐAST UM
LANDIÐ!
Kíktu á dagskrána og sjáðu hvenær
bíllinn verður nálægt þér dagana
28.maí til 27.júní svo þú getir prufað
allt það nýjasta frá Milwaukee.

MW 4933459037

59.900,Norðurland
4.júní

DALVÍK - VIÐ HÖFNINA (09:00-12:00)
SIGLUFJÖRÐUR - SR BYGGINGARVÖRUR (14:00-17:00)

5.júní

SAUÐÁRKRÓKUR - KS BÍLAVERKSTÆÐI (09:30-14:30)

9.júní

AKUREYRI - VERKFÆRASALAN DALSBRAUT 1

(10:00-15:00)

11.júní

AKUREYRI - VERKFÆRASALAN DALSBRAUT 1

(09:00-16:00)

12.júní

HÚSAVÍK - VÖRUBÍLAVERKSTÆÐI EIMSKIP
(10:00 - 12:00)

Austurland
13.júní

EGILSSTAÐIR - AB VARAHLUTIR (10:00 - 16:00)

14.júní

NORÐFJÖRÐUR - G. SKÚLASON (10:00 - 12:00)

14.júní

ESKIFJÖRÐUR - KRÍA (14:00-16.00)

15.júní

REYÐARFJÖRÐUR - N1 (10:00-12:00)

15.júní

FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR - LOÐNUVINNSLAN

(14:00-16:00)
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,,Áhyggjuefni að það fari vaxandi að
launþegar séu þvingaðir í verktöku“
segir Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ

A

lþýðusamband Íslands er
stærsta fjöldahreyfing launafólks á landinu. Um tveir þriðju
hlutar launamanna í skipulögðum
samtökum á Íslandi eru í ASÍ. Alþýðusambandið berst fyrir bættum kjörum
félagsmanna sinna og stendur vörð um
réttindi þeirra. Í ASÍ eru 48 aðildarfélög
með um 120 þúsund félagsmenn.
Fullyrða má að verkalýðshreyfingin hafi að verulegu leyti byggt upp
það velferðarkerfi sem Íslendingar
njóta góðs af í dag, samstaðan og
fjöldinn gerir henni kleift að hafa
pólitísk áhrif og móta þjóðfélagið að
þörfum fólksins. ASÍ gerir kröfu um
úrbætur, völd og áhrif fyrir hönd félaga sinna. ASÍ-þing verður haldið í
haust og þar verður umræða um öll
helstu stefnumál Alþýðusambandsins
en sérstaklega verður umræða um
stefnumál ASÍ og áhrif tæknibreytinga
á störf fólks, ráðningasamningar sem
eru í dag margir hverjir afar ótryggir
og stöðugt flóknari. Heilbrigðismálin
verða einnig á dagskrá og með hvaða
hætti stjórnvöld koma að þeim en
þjóðin er stöðugt að eldast og þá verða
heibrigðismál stöðugt mikilvægari..
,,Húsnæðismálin hafa verið mjög
fyrirferðarmikil í okkar umræðu, einkum eftir að verkamannabústaðakerfið
var lagt af í upphafi aldarinnar og nú
erum við komin af stað aftur með lögunum um almennar íbúðir og stofnun
Bjargs íbúðafélags í samstarfi við BSRB,“
segir Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ.
Fyrir nokkrum misserum var gerður samningur við Reykjavíkurborg um
byggingu 1.000 íbúða fyrir þá tekjulægri. Hvernig gengur það?
,,Það er komið í gang, fyrsta skóflustungan var tekin í Grafarvogi við
Spöngina í mars og í lok apríl í Úlfarsárdal og fleira fylgir í kjölfarið,“
segir Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ.
Þetta verða allt að 700 íbúðir sem við
setjum í gang á þessu ári, en við sáum
að það var ekki mikil hreyfing í þá átt
að sinna þörfum þeirra lægra launuðu
og því viljum við koma að því að byggja
hagkvæmar leiguíbúðir fyrir þennan
hóp og fengum BSRB til liðs við okkur. Því var Bjarg íbúðafélag stofnað þar
sem ríkisvaldið leggur til 18% í stofnkostnað og sveitarfélögin 12% og með
því náum við að niðurgreiða stofnkostnaðinn um 30%. Við erum fyrst og
fremst á byggja hagkvæmar íbúðir, nýta
fermetrana betur og með þessu breiða

Gylfi Arnbjörnsson
forseti ASÍ.

Hægfara umbótastefna

samstarfi er kostnaður við byggingarnar lágmarkaður.
Við fáum bæði arkitekta og verktaka til meira samstarfs til að auka hagkvæmnina á hönnunarstiginu, þannig
verður kostnaður við bygginguna
talsvert lægri. Ákvörðun um leiguverð
ákvarðast af því hver kostnaðurinn við
byggingu hússins er, en við höldum
honum í lágmarki, ekki á að hagnast
á þessu á kostnað leigutaka, en auvitða
verður félagið að standa undir sínum
útgjödlum við framkvæmdina,“ segir
Gylfi Arnbjörnsson.
Nokkur umræða hefur verið að
undanförnu í tengslum við ASÍ-þing
sem verður í haust að stór stéttarfélög
hugleiði jafnvel að ganga úr ASÍ. Er það
ekki áhyggjuefni?
,,Vissulega verður að horfa til þess
ef einstaka stéttarfélög sjá lausn í því
að fara út úr sambandinu. Ég tel að
þau félög sem hafa rætt þetta verði að
gera það á félagslegum grunni og það
sé hagkvæmt fyrir félaga viðkomandi
stéttarfélags.“

Mörg stéttarfélög vilja semja
beint við atvinnurekendur

Stéttarfélog eins og Rafiðnaðarsambandið hafa sagt að þau ætli ekki að
setjast að samningaborðinu með ASÍ
heldur semja beint við atvinnurekendur. Veikir það ekki samstöðuna?
,,Alþýðusambandið hefur ekki
gert kjarasamninga um árabil því
samningsrétturinn er í höndum aðildarfélaganna.
Landssamböndin
hafa stundum komið sameiginlega að
samningaborðinu fyrir hönd sinna aðildarfélaga og ná þannig samstöðu um
einhverja launastefnu. Það tókst ekki
við gerð samninganna vorið 2015,
en í október það ár sameinuðust þau
um rammasamkomulagið við SA og
stjórnvöld ásamt BSRB. Samningar
eru lausir um næstu áramót en ekki
hefur verið rætt hvort félög vilja fara
að samningaborðinu undir hatti ASÍ
og mér sýnist stemmningin vera fyrir
dreifðari samningum. Í sumarbyrjun munum við ræða þetta, einkum
hvernig hreyfingin ætlar að standa að

mótun krafna um ýmis sameiginleg
mál gagnvart bæði atvinnurekendum
og stjórnvöldum. Það bendir ýmislegt til þess að það verði meiri harka
í öllum kjaraviðræðum eftir næstu
áramót, ákvarðanir kjararáðs á undanförnum árum ráða þar miklu og hefur víða hleypt illu blóði í félagsmenn
ASÍ. Það er einnig áhyggjuefni að það
fari vaxandi að launþegar séu þvingaðir í verktöku og þeir samningar eru
jafnvel ekki skriflegir.
Stefnumörkum ríkisstjórnarinnar
bendir til þess að hún vilji gera sitt til
þess að samningar náist, en það svigrúm sem stjórnvöld setja um sínar
áætlanir finnst mér ekki mikið. Þess
vegna held ég að það verði erfitt að ná
ásættanlegri niðurstöðu. Endurskoða
þarf skattkerfið því að á undanförnum árum hafa skattar verið hækkaðir
verulega hjá þeim tekjulægstu á sama
tíma og þeir hafa lækkað hjá þeim
efna- og tekjumeiri í þjóðfélaginu og
það hefur komið niður á getu ríkissjóðs til að halda uppi eðlilegri þjón-

„Byrjaði að mála allt í einu“

G

uðný Þorvaldsdóttir frá
Sunnuhvoli á Fáskrúðsfirði
verður með málverkasýningu
á veitingastaðnum Energia í verslunarmiðstöðinni Smáralind í Kópavogi
út júnímánuð. Það er því kjörið tækifæri fyrir Austfirðinga sem heimsækja
höfuðborgarsvæðiðið á þessum tíma
að líta á sýningu Guðnýjar, sem er
sölusýning. Guðný hefur áður sýnt á
Energia. Guðný var með sýningu árið
2015 á sýningunni Franskir dagar á
Fáskrúðsfirði en hún segir að vegna
þess hversu lengi hún bjó á Fáskrúðsfirði hafi staðurinn mikið aðdráttarafl
fyrir hana, þar er hún skyld ýmsum og
á vini.
Guðný er fædd og uppalin á Fáskrúðsfirði flutti hún ásamt manni
sínum til Seyðisfjarðar árið 2007 en

ustu, t.d. á heilbrigðissviðinu.“
Sífellt er það nefnt að mennt sé
máttur. Styðjið þið við bakið á félagsmönnum ASÍ til þess að þeir fái tækifæri til að mennta sig?
,,Við viljum gefa öllum tækifæri
til að endurmennta sig og halda sinni
færni í sínu fagi. Í þeirri tæknibyltingu
sem við búum nú við er nauðsynlegt
að gefa fólki tækifæri til að sækja
menntun og gera það hæfara á vinnumarkaðnum og verða þannig óháðari
einstaka atvinnurekendum og sjálfstæðari við val á vinnu Aðildarfélögin styðja dyggilega við bakið á sínum
félagsmönnum varðandi símenntun.“

Það er ánægjulegt að mála með nýjum og góðum penslum. Allt of oft gerist það
að penslarnir verða harðir og stífir af málningu en ekki hefur verið hægt að hreinsa
nægilega úr þeim, hún harðnar þá upp við málmhólkinn sem hárin eru fest upp í.
Þá er öll sveigja og mýkt (sem er eftirsóknarverður eiginleiki) pensilsins horfinn.
Til er gott einfalt ráð til að forðast þessa skemmd á penslum. Áður en pensill er
notaður er hann gegnvættur í matarolíu alveg upp að málmhólkinum. Olían liggur
þá í hárunum við málmhólkinn og liturinn kemst ekki fyrir, mýkt háranna í penslinum helst lengur. Þetta má endurtaka af og til ef litur virðist vera að setjast í hárin.
Aðferðin hentar samt alls ekki fyrir vatnslitapensla.

hann hafði starfað á Fáskrúðsfirði við
Fiskmarkað Sigurðar Þorgeirssonar.
Á Seyðisfirði vann Guðný við sjúkrahúsið á staðnum og lauk þar námi
sem sjúkraliði. Einnig nam Guðný við
Menntaskólann á Egilsstöðum. Eftir
að Guðný missti eiginmanninn flutti
hún suður og fór þá í Tækniskólann á
Skólavörðuholtinu og nam teikningar.
Einnig hefur hún starfað sem félagsliði.

,,Ég byrjaði eiginlega að mála allt í
einu, þá uppgötvaði hvað mér fannst
gaman að teikna og mála, raunar heillaðist alveg af því og í dag er ég aðallega
að nota ég olíuliti. Það sem upphaflega
átti að vera svona ,,hobbý“ er orðið
talsvert meira. Ég hef aðstöðu til að
mála hjá Guðfinnu Hjálmarsdóttir í
Litum og föndri og met það mikils,“
segir Guðný Þorvaldsdóttir.

Á ASÍ-þingi í haust verður kosin ný
stjórn. Áttu von á líflegu þingi?
,,Annars vegar tel ég mikilvægt
að þingið fjalli um stefnu okkar og
innri málefni og það þarf auðvitað að manna forystuna til að fylgja
þeirri stefnu eftir. Hvort ég sækist eftir
endurkjöri kemur í ljós seinna. Ég er
fylgjandi hægfara umbótastefnu sem
m.a. á að tryggja okkar fólki réttmæta
hlutdeild í þeirri velferð sem nú virðist vera og skiptingu þeirra verðmæta
sem hafa skapast. Misskipting tekna
hefur aukist og ríkisstjórnin hefur
verið að skapa það m.a. með skattastefnuni, hækkun hæstu launa, lækkun barna- og húsnæðisbóta og fleiru
og taka þannig til baka þann ávinning
sem verkalýðshreyfingin hefur verið
að ná á undanförnum árum,“ segir
Gylfi Ásbjörnsson, forseti ASÍ.

Verkalýðsfélög hika með að
taka afstöðu

Þrátt fyrir ofangreind orð Gylfa
Arnbjörnssonar, m.a. um hægfara
umbótastefnu, hafa Verkalýðsfélag Akranes, Verslunarmannafélag
Reykjavíkur og Framsýn á Húsavík
samþykkt vantraust á Gylfa. Stéttarfélagið Efling hefur verið nokkuð
samstíga þessum verkakýðsfélögum
en ætlar að bíða fundar Starfsgreinasambandsins um næstu helgi. Ekkert
hefur hins vegar heyrst í öðrum stórum verkalýðsfélögum eins og Einingu-Iðju á Akureyri eða AFLI starfsgreinafélagi á Austurlandi. Þó Hjördísi
Þóra Sigurþórsdóttir, formaður AFLS
starfsgreinafélags fundað með Sólveigu Önnu Jónsdóttur formanni Eflingar.

Guðný við nokkur málverka
sinna á veitingastaðnum
Energia í Smáralind.
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Ferðaiðnaðurinn á Íslandi

eru Íslendingar að „prísa“ sig út?
M

argt er rætt um hvernig
skuli aflað tekna til viðhalds
ferðamannastaða á landinu.
Þetta hefur stigið fram í sviðsljósið eftir að sú mikla sprenging varð í komu
erlendra ferðamanna til landsins sem
hófst fyrir fáum árum. Það má segja
að Ísland hafi komist skyndilega í tísku
sem ferðamannaland eða bara einfaldlega verið uppgötvað af umheiminum. Sem okkur innfæddum þykja svo
sem ekki merkileg vísindi. Við höfum
lengi vitað að okkar kæra land væri
svo einstakt á flesta vegu að það væri
bara tímaspursmál hvenær heimurinn
myndi gera sér sérstöðuna ljósa.
En staðreynd er að náttúra landsins
er um margt sérstæð. Og því fylgir að
hún er um leið viðkvæm. Sár í gróðurþekjunni eru lengi að gróa. Má minna
á að einhverju sinni fyrir miðja síðustu
öld ritaði unglingaflokkur heiti sitt
í mosaþekjuna á Vífilsfelli við Sandskeið. Þessi skrift er enn læsileg í fjallshlíðinni þó treikvart öld sé um liðin.
Þetta er sýnidæmi um hversu ógætileg
hugsun og atferli, eins og akstur utan
vega um viðkvæm gróðurlendi, geta
valdið skaða sem erfitt er að bæta.
Íslensk náttúra er og verður viðkvæm sem verður að umgangast af varúð. Þetta hafa menn gert sér ljóst í seinni
tíð þegar ferðamannastraumurinn
hefur vaxið svo sem raun ber vitni. Og
þá upphefjast deilur eins og Íslendinga
er siður og sitt sýnist hverjum. Einn
ráðherra ferðamál vildi taka upp náttúrupassa sem allir yrðu að kaupa ef þeir
vildu á ferðamannastaði koma. Þetta
fannst mörgum snjallræði en öðrum
miður og vildi ekki sætta sig við að vera
gestir í eigin landi og þurfa að borga fyrir að fá að skoða land síns föður.
Þessi náttúrupassahugmynd náði
því ekki fram. Og sú staðreynd varð
svo auðvitað til þess að ekkert raunhæft var gert í málinu og ferðamannastaðirnir hafa verið tekjulausir síðan þá
um margra ára skeið. Ekki vegna þess
að þörfin hafi minnkað heldur hafa
mönnum fallist svo gersamlega hendur
að þeim viðrist betra að gera ekki neitt.

Hver á að framkvæma?

Flestir eru sammála um aða eitthvað
þurfi að gera. Ferðamannastaðir okkar
þoli ekki þann átroðning sem ferðaskrifstofur veita þeim án þess að leggja
hið minnsta til viðhalds þeirra. Sem
allir sjá að gengur ekki til lengdar. Nú
háttar misjafnlega til með eignarhald á
einstökum stöðum. Við Geysi í Haukadal ætluðu landeigendur á móti ríkinu
að taka sig til og fara að selja inn á
svæðið sem þeir áttu þó aðeins að hluta
til. Ríkið tók þá af skarið og tók allt
landið eignarnámi. Hyggst það nú vera
sá aðili einn og óskoraður sem náttúrusvæðinu ætlar að stjórna. En fyrir átti
það hverina flesta sem eru óneitanlega
aðal aðdráttarafl svæðisins. Það má því
segja að þessi lausn hafi verið sú eina
rétta þar sem upp voru komnar deilur
við hina landeigendurna og öll sú öfund sem fylgir því ef einn ætlar að fara
að græða sem annar fær ekki. Umræður um gjaldtöku á Austurlandi hafa
ekki farið fram, eða fara afar hljótt.

Hverjir eiga að stjórna?

Víða um heim eru náttúruperlur, veiðiréttindi, víðerni og þjóðgarðar í eigu
alríkisins á hverjum stað sem fer þá
með stjórnina alfarið á ábyrgð kjörinna fulltrúa svo sem er með aðrar
stofnanir þjóðfélagsins. Má segja að
þetta sé fyrirkomulag sem flestir geti
sætt sig við. Það er þá líka auðveldara
að setja út á það sem menn eru óánægðir með og afgreiða misklíðar í

Margir erlendir ferðamenn verða undraðndi þegar þeir
koma til Fáskrúðsfjarðar og sjá skiltu með götuheitum sem
bæði eru á íslensku og frönsku. Þetta er góð markaðssetning þó kannski hafi hún ekki átt að vera þaðí upphafi.

lýðræðislegum kosningum án þess hér
sé endilega talað fyrir ríkisrekstri á sem
flestum sviðum, þvert á móti. En vissar
stofnanir þjóðfélagsins er erfiðara að
einkavæða en aðrar, svo sem lögreglu,
slökkvilið og almennt vegakerfi svo
eitthvað sé nefnt.
Það má því velta því fyrir sér
hvort framganga ríkisins við Geysi Í
Haukadal sé það fordæmi sem rétt sé
að fylgja þar sem það að við. Þar sem
býður þjóðarsómi að rekstur mála sé í
fullkomnu lagi, þá vilja menn kannski
ekki annað en að fyrirkomulagið sé
yfir gagnrýni hafið og með hlutlausum hætti sem erfiðara er að tryggja ef
einkaaðilar standa þar að.
Staðir eins og Gullfoss koma í hugann. Þar háttar málum svo til að aðstaða þar við fossinn er til skammar og
stórhættuleg ferðamönnum sem eru að
klöngrast um stórhættulegar hálar og
blautar klappir á þverhníptu bergi þar
sem fossinn bíður fyrir neðan reiðubúinn að svelgja hvern þann sakleysingja sem þar skrikar fótur. Annað er
í sæmilegu lagi þar sem veitingamenn
hafa tekið það upp hjá sjálfum sér að
hleypa ferðamönnum í spreng ókeypis á klósett sín, þar sem langar raðir
myndast við kvennasalernin sérstaklega. En skiljanlega sækja þeir minna í
Sigríðarstofu þar sem það kostar meira.
Svona háttar til einnig víða annarsstaðar við náttúruperlur landsins,
Goðafoss, Dettifoss, og svo áfram. Þjónusta við grunnþarfir ferðamannsins er
í algeru lágmarki og verður að bæta úr
ekki seinna en strax. Því vandamálið
bara vex frá ári til árs ef ferðamannafjöldinn vex áfram með risaskrefum.

Ferðmannasalerni

En úr því að minnst er á salerni, þá
er Ísland enn þá algert þróunar-og
þriðjaheimsland þegar það kemur að
þeim þætti í þjónustu við ferðamenn.
Það væri beinlínis spaugilegt ef það
væri ekki svona sorglegt, að kannski
sjá meira en tíu rútur með 50 farþega
hverja nema staðar fyrir utan verslunarmiðstöð á landsbyggðinni ina við
Hveragerði og hleypa út öllum farþegunum þar með klósetttilvísunum þangað inn. Biðraðirnar á kvennaklósettunum ná langleiðina út að rútunum aftur.
Ferðaskrifstofurnar borgar ekki neitt
fyrir auðvitað en verslunareigendurnir
fá að þrífa húsin eftir en hljóta líklega
að launum lítil viðskipti.
Svona er víða þar sem numið er
staðar með ferðamenn. Ekkert salerni í
nánd. Það er helst að álykta að yfirmenn

ferðamála á Íslendandi séu blöðrulausir sjálfir og þekki sjálfir ekki vandamál
vatnsþrýstings sem upp getur komið
eftir langar setur í bíl. Það er því greinilegt að einkaframtakið er ekki að leysa
vandamál ferðamanna hvað þetta varðar. Þeirra áhugi beinist skiljanlega frekar
að farmiðasölu en slíkum hlutum.
Annað mál er líka, að ferðaskrifstofur virðast beita öllum brögðum til
að pína verð niður hjá útgerðarmönnum rútubíla, sem eru flestir af vandaðri
gerð. Bílstjórar neita að opna klósettin
í rútunum fyrir ferðamönnum í neyð
og segja að viðkomandi ferðaskrifstofa
borgi þeim ekki fyrir þrif. Það sýnist
því vera alger tímaskekkja að leggja
ekki fullan virðisaukaskatt á fólksflutninga og ferðamennsku svo þeir sem
sem eru í rútubílarekstri geti þó innskattað þau aðföng til rekstursins sem
nú falla niður dauð.

Það er því auðsætt að að til að halda
uppi sæmilegri reisn á ferðamannastöðum þar sem opin eru almenningssalerni, verður ríkið að koma til og
útbúa staðina þannig að fullur sómi sé
að. En það kostar. Þar verður gjaldtakan að koma inn sem kosti þrifnaðinn
og annað það sem til staðarins þarf. Nú
bíða menn eftir því að ríkið láti hendur
standa fram úr ermum.

Eru Íslendingar að ,,prísa“ sig út?

Upp gjósa öðru hverju raddir um að hér
sé allt of hátt gengi, allt sé að verða of dýrt
á Íslandi fyrir ferðamenn, þeir geti ekki
borgað svona mikið. Auðvitað hefur allt
verðlag stigið hér það sem að ferðamönum snýr. En það er bara ekki við Seðlabankann einan að sakast. Ferðaþjónustuaðilar hafa verið mikilvirkir í að hækka
verð hjá sér. Mörgum er farið að ofbjóða
það verð sem sett er upp fyrir einfaldar

veitingar víða á ferðamannastöðum. Þetta
er ekki hægt að skýra með neinu öðru en
að menn vilji selja á eins háu verði og þeir
geta mögulega komist upp með. Og hver
láir mönnum slíkt, en kannski flokkast
þetta undir okur eða græðgi, eða hvoru
tveggja. Það er lögmál framboðs og eftirspurnar sem flestu ræður í viðskiptum
manna á meðal. Og svo er það líka sjónarmið, hvernig ferðamenn við Íslendingar
viljum fá hingað. Viljum við nægan fjölda
bakpokamanna eða viljum við efnameiri
ferðalanga sem gista á glæsihótelum sem
við eigum orðið mikið framboð af.
Við Íslendingar þurfum að gæta
þess að að fara ekki fram úr okkur í
ferðamennsku eins og okkur hættir oft
til að gera á öðrum sviðum. Við gerðum kannski vel í að hugleiða það stöku
sinnum í öllu uppbyggingaræðinu sem
svo auðveldlega rennur á okkar rösku
þjóð.
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Leiknir lék nýlega við Gróttu en hafði ekki
árangur sem erfiði en vonandi gengur betur
gegn Þrótti Vogum næsta sunnudag.

GRÆNT ALLA LEIÐ

Hvenær skyldu
austfirsk lið leika
í hópi þeirra bestu?

Þ

að er ekki hægt að segja
hvað veldur döprum árangri
austfirskra knattspyrnuliða á
landsvísu þegar horft er til þess að þau
leika ,,aðeins“ í 3. bestu deildinni, þ.e.
2. deild karla. Það leika því 22 lið í efri
deildum íslenskrar knattspyrnu en þau
austfirsku. Fyrir aðeins tveimur árum
léku þrjú þeirra í 1. deild, eða næst
efstu deild, þ.e. Fjarðabyggð, Leiknir
Fáskrúðsfirði og Huginn Seyðisfirði.
Nú leika öll þessi lið í 2. deildinni auk
Hattar á Egilsstöðum. Í 2. deildinni er
lið Fjarðabyggðar í 5. sæti , Leiknir í
9. sæti, Höttur í 10. sæti og Huginn í
11. sæti. Enn er mikið eftir af mótinu,
raunar allt sumarið sem enn er ekki

komið til Íslands, og því engin ástæða
til að örvænta en tvö efstu sætin í
deildinni tryggja sæti í 1. deild sumarið 2019 en tvö neðstu sætin, 11. og
12. sæti þýða einfaldlega fall niður í 3.
deild. Vonandi kemur ekki til þess.
Næsta laugardag sækir Huginn
Völsung á Húsavík heim, og Fjarðabyggð sækir Aftureldingu í Mosfellsbæ
heim. Á sunnudeginum fær Huginn
Gróttu á Seltjarnarnesi í heimsókn til
Seyðisfjarðar og Leiknir leikur heima
gegn Þrótti Vogum.
Einherji Vopnafirði leikur í 3. deild
karla og í 2. deild kvenna leikur sameiginlegt lið Fjarðabyggðar/Hattar/
Leiknis og lið Einherja.

Stutt eftir í göngu á topp Hólmatinds sem er vinsælt fjall fyrir fjallgöngufólk að klífa. Ekki er að efa
að svo verður einnig á komandi sumri, jafnvel strax
á vordögum. Sómastaðatindur handan Grjótárdals.

Fjallgöngur eru
á margra færi
F
jallgöngur að sumarlagi á Íslandi í ekki mikilli hæð eru á
flestra færi og í raun synd hve
margir veigra sér við að leggja í hann
með alla þessa tinda í sjónmáli, ekki síst
á Austurlandi. Með því að ganga á fjöll
er sjóndeildarhringurinn víkkaður og
það kemur flestum á óvart hve útsýnið
er gjöfult af ,,saklausum“ fjöllum. Það
er engin þörf á að byrja að klífa hæsta
tind landsins, Hvannadalshnjúk í Öræfajökli, það kemur með æfingunni.
Hvert viltu fara í sumar? Ferðafélag
Íslands upp á svokölluð ferðakynningarkvöld á næstu vikum þar sem fararstjórar fara yfir skipulag ferða og sýna myndir. Á hverju kynningarkvöldi eru þrjár til
fjórar ferðir kynntar í máli og myndum
á skýran og skorinorðan hátt.

Horft af toppnum út Reyðarfjörð. Stórkostlegt útsýni.

Sum fjallanöfn á Austfjörðum vekja
vissa athygli og valda vissum heilabrotum um tilvist þess. Eitt þeirra er
Gnænanýpa sem er yst fjalla sunnan
við Fáskrúðsfjörð og þar er fjarskiptahús. Fjallið er tvímælalaust ögrun fyrir fjallgöngufólk að klífa.

Óskum
sjómönnum
til hamingju
með daginn

FJARÐABYGGÐ

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.
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Sambandsþing ÚÍA á Borgarfirði eystra:

Þingið fór fram á
Borgarfirði eystra,
í því undurfallega
byggðarlagi.

Tap á rekstri
sambandsins en
sterk eignastaða
S

ambandsþing UÍA var haldið í
Fjarðarborg Borgarfirði eystra
í apríl sl. Í starfi sambandsins á síðasta ári bar hæst unglingalandsmótið á Egilsstöðum en tap varð
á rekstri sambandsins upp á tæpa
milljón króna en eignastaða ÚÍA er
sterk. Fimm umræðuhópar voru á
fundinum, einn um kynferðislega
áreitni og ofbeldi í íþróttum, annar
um sjálfboðaliða á Sumarhátíð, sá
þriðji um framtíð hátíðarinnar, fjórði
um samgöngumál og fimmti um nýtt
Landsmót UMFÍ.
Samgöngumál voru rædd, ekki síst
fjargjöld flugleiðis og bent á að að í
nýjum samningi ÍSÍ og Air Iceland
Connect er minni sveigjanleiki þar
sem fargjöld einstaklinga hafa verið afnumin en í þeirra stað komnir
fastir afslættir á hvern fluglegg. Þetta
rýri möguleika einstaklinga til þátttöku í keppni og félagsstarfi og þurfa
þurfa að sækja kóða á skrifstofu ÍSÍ
fyrir hvert flug sé algjörlega óásættanlegt og leita þurfi annarra leiða til að
lækka ferðakostnað . Undir lok þings
skapaðist mikil umræða um hvernig félög skrá iðkendur og skilgreina
í félagakerfi íþróttahreyfingarinnar.
Löngum er vitað að skráning einstaka
íþrópttafélaga á félagatali er langt frá
sanni, kalla má að sú skráning sé langt
út í skógi. Þá var samþykkt að næsta

sambandsþing verði á Stöðvarfirði í
umsjá Súlunnar en félagið fagnar 90
ára afmæli sínu í ár.

Skoða íþróttir með
jafnréttisgleraugum

Sálfræðingurinn og jafnréttisfrömuðurinn Hafrún Kristjánsdóttir , sem
jafnframt er sviðsstjóri íþróttasviðs
Háskólans í Reykjavík, segir að þjálfarar stúlknaliða í fótbolta séu almennt
minna menntaðir en þeir sem þjálfa
karlaliðin og laun þjálfara kvennaliða séu lægri en þjálfara karlaliða í
meistaraflokki og auk þess eru konar í
stjórnum íþróttafélaga færri en karlar.
Fyrir tveimur árum hóf Hafrún
að rannsaka kynjahlutföll í íþróttum
ásamt Bjarna Má Magnússyni, dósent
við lagadeild Háskólans í Reykjavík,
og Margréti Lilju Guðmundsdóttur,
aðjúnkt á íþróttasviði við tækni- og
verkfræðideild sama skóla. Hafrún
nefnir að á sínum tíma hafi íslenska
ríkið skudlbundið sig alþjóðavettvangi til að tryggja kynjajafnrétti á
sviði íþróttamála. Hafrún og Bjarni
stóðu fyrir ráðstefnu um kynjamál í
íþróttum frá ýmsum hliðum og stóðu
m.a. fyrir ráðstefnu um lagalegt umhverfi íþrótta á Íslandi með hliðsjón af
kynjajafnréttissjónarmiðum.
Íþróttafélög þurfa að standa sig
betur í ljósi alþjóðlegra skuldbindinga

Álverksmiðjan ALCOA styrkir starfsemi ÚÍA myndarlega hvert ár.

íslenska ríkisins og ætla megi að íslenska ríkinu beri skylda til að sjá
til þess að skoða betur fjárútlát til
íþróttafélaga og stöðva eða hægja á
fjárveitingum til þeirra félaga sem
standa sig ekki í jafnréttismálum.
Þetta varð óvænt að veruleika í
tengslum við #MeToo-byltinguna

þegar stjórn Sambands íslenskra
sveitarfélaga hvatti sveitarfélög til að
skilyrða fjárveitingar til íþróttafélaga
og annarra félaga sem bjóða upp á
tómstundaiðkun fyrir börn og unglinga, því að félögin setji sér siðareglur, viðbragðsáætlanir og fræði sitt fólk
um ofbeldi, kynferðislega áreitni og

kynferðislegt ofbeldi. Í kjölfarið verði
félögin að sýna fram á að farið sé eftir
jafnréttisáætlunum og jafnréttislögum í starfi sínu. Undirtekir hafa verið
ásættanlegar en betur má ef duga skal.
Hafrún segir að langt sé komið með
gagnasöfnun og von er á grein í lok
sumars sem tengist alþjóðlegri íþróttaráðstefnu sem verður í Háskólanum í
Reykjavík 15. til 17. ágúst nk.og tengist
stöðu jafnréttismála í íþróttum.
Í stjórn ÚÍA eru 5 karlmenn og 2
konur, í stjórn Vals á Reyðarfirði eru
tvær konur, þar af formaðurinn, og
einn karl og það sama hjá Huginn
á Seyðisfirði. Hjá knattspyrnudeild
Leiknis Fáskrúðsfirði eru í stjórn þrír
karlar og fjórar konur en karlmaður
er formaður. Aðildarfélag ÚÍA virðist mörg hver fylgja jafnréttisstefnu
að einhverju marki en stjórn ÚÍA er
þar langt frá takmarkinu. Betur má ef
duga skal, Austfirðingar!

Viðhaldsfríir

gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir
Yfir 80 litir í boði.

Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

2018 árgerðir
Hobby húsbílar
og hjólhýsi

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 560LU Excellent - 3.890.000 kr.
è 560Kmfe DeLuxe Edition - 3.950.000 kr.
è 650Kmfe DeLuxe Edition - 4.300.000 kr
Verð skráð og með virðisaukaskatti. Athugið að verð
eru með mikið af aukabúnaði. Öll með rafgeymakerfi.

Optima Premium T 65 FL
Verð 10.990.000 með vsk

Optima Premium T 70 F
Verð 11.850.000 með vsk

Nýir 2018 árgerðir með mikið af aukabúnaði: 16” álfelgur, Hjólagrind, Markisa, blindgardínur, Loftkæling, bakkmyndavél, leiðsögukerfi og margt fleira. Einnig hægt að fá dráttarkúlu. Hef einnig fleiri gerðir til afgreiðslu fljótt.

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

ð beiðni ritstjóra Austurlands
munu áhugasamir einstaklingar í Félagi ljóðaunnenda
á Austurlandi sjá um vísnaþátt í blaðinu um óákveðinn tíma. Fyrirhugað er
að við verðum fjögur sem sjáum um
þættina til skiptis. Fyrsti þátturinn,
í umsjón Ágústu Óskar Jónsdóttur,
birtist í síðasta tölublaði en Hulda Sigurdís Þráinsdóttir og Arnar Sigbjörnsson sjá svo um þætti í næstu blöðum.
Mér finnst fara vel á því að rifja upp
nokkrar austfirskar vorvísur í þessum
þætti. Fyrst kemur létt og leikandi ferskeytla eftir Harald Ó. Briem frá Eyjum í Breiðdal.
Með bestu kveðjum,
Magnús Stefánsson

Vormorgunn
Á foldu stíga dropar dans,
deyja og verða að hjómi
þegar eldur árroðans
yljar hverju blómi.
Jón Sigurðsson í Rjóðri á Djúpavogi
var þekktur hagyrðingur og góður.
Hér koma tvær lausavísur sem birtust
í ljóðabók hans, Gullkambur.

Það er létt við lindarnið
og lóukvak á vorin
að sækja gleði, sátt og frið
svo sem endurborinn.

Við sjáum landið kufli klæðast,
kufli vors um dali og fjöll,
þegar litlu lömbin fæðast
og loftið verður söngvahöll.

Lifnar flestra ljóðaþrá
leyst úr vetrarböndum
þegar svanir suðri frá
svífa á vængjum þöndum.

Árdagssólin yfir loft
úðar geislafossi.
Þannig vorið vekur oft
vörmum morgunkossi.

Guðfinna Þorsteinsdóttir (Erla),
sem lengst bjó í Teigi í Vopnafirði, var
fljúgandi hagmælt auk þess að vera
skáld gott. Eftirfarandi erindi eru sótt
í Almanak Erlu og eru þar helguð
dögunum 17. maí, 4. og 15. júní.

Við ljúkum þessum vorvísnaþætti
með stuttu ljóði eftir eitt af skáldum Félags ljóðaunnenda á Austurlandi, Sigrúnu
Björgvins frá Víðilæk í Skriðdal. Sigrún var
skáld gróandans og lífsins eins og ljóðið
vitnar um, það birtist í bók hennar, Handann við ljóshraðann sem kom út árið 2012.

Dökkna á himni skrautleg ský
skjótt við komu nætur.
Sólin græðis arma í
eldrauð fallast lætur.
Brekkur anga. Allt er hljótt.
Aðrir ganga að dýnu;
sárt mig langar, sumarnótt,
sofna í fangi þínu!
Kveðju sunnan blærinn ber.
Blóm í hlíðum anga.
Heiðagolan hlýja fer
hendi mér um vanga.

Vorregn
Úrsvöl skýin yfir landið líða,
léttum skúrum fagnar dauðþyrst jörðin.
Það er lífsins vatn sem leitar ofan í svörðinn.
Lengur þurfa grösin ekki að bíða.

Bragi Björnsson frá Surtsstöðum
í Jökulsárhlíð var meðal snjöllustu
vísnasmiða. Þessar þrjár lausavísur
hans er að finna í fyrri bók hans sem
nefnist Agnir.

Vorið gengur von í hag,
varman lengir daginn.
Á þýða strengi ljúflingslag
leikur engi og haginn.

Ég fagna með þér, fífill, út í haga.
Nú fer þín ljúfa kennd um sálu mína.
Beitilyng, ég greini gleði þína
og gullinn draum um ljúfa sumardaga.
Þetta er sú lind sem svalar okkar sál,
samkennd með vorsins fyrstu gróðurnál.

AUSTFJARÐAÞOKAN

VORAFSLÁTTUR ÚT JÚNÍ

Bjóðum upp á sérstakan 15% vorafslátt á
öllu einangrunargleri út júní.
VOTTUN

TVÖFALT GLER
35% MINNA ORKUTAP!

Tvöfalt einangrunargler minnkar orkutap bygginga.
Áhugavert er að bera saman orkutap glerja en það
er mismunandi eftir glertegundum og samsetningum.
Stærsti munurinn felst í eiginleikum glerhúðunarinnar,
þar á eftir er hægt að minnka orkutap rúðunnar með
auknu millibili glerja og gasfyllingu.
Spyrjið um orkutapið eða U gildið á glerinu sem keypt er.
Orkutapið er skilgreint með eftirfarandi hætti: U = W/m2 K.
Orkutapið eða U gildið er mælt í Wöttum á hvern fermetra
miðað við eina hitastigsbreytingu. Því minna sem U gildið
er því minna er orkutapið út um glerið.
Dæmi: Gömlu einangrunargleri með uppgefið orkutap
2.0 W/m2 K er skipt út fyrir nýtt gler með uppgefið orkutap
1.3 W/m2 K . Mismunurinn er 0.7 W/m2 K , sem er 35%
minna orkutap!

Helstu tegundir einangrunarglers:
TopN + Einangrunargler
Litað gler Sólvarnargler og einangrunargler
Sunergy Sólvarnargler og einangrunargler
Energy N Sólvarnargler og einangrunargler
Stopray Vision 50 Sólvarnargler og einangrunargler
BÖRKUR HF. NJARÐARNES 3-7 • 603 AKUREYRI • SÍMI: 455 1900 • FAX: 455 1901
SÖLUSKRIFSTOFA REYKJAVÍK: GYLFAFLÖT 22 • SÍMI: 455 1909 • E-MAIL: BORKUR@BORKUR.IS • WWW.BORKUR.IS

A

ustfjarðaþokan getur verið dimm og þétt, svo dimm
að standir þú á miðri götu í
einhverju þorpinu, sjáist húsin varla
sem við hana standa. Hugljúfur texti
Austfjarðaþoku Inga T. Lárussonar er

þekktur en lagið gerði Sigurður Óskar
Pálsson. Flutningur harmonikusnillingsins
Grettis Björnssonar með
Danshljómsveit Friðjóns Jóhannssonar er þjóðþekktur ogheyrist oft á öldum ljósvakans.

Austfjarðaþokan yfir láð og lög
læðist sínum mjúku daggarfótum,
þögul hylur fell og tind og daladrög,
dimmust er hjá brekkurfótum.

Hurðinni laumaðu loku frá
og læðstu út í vorkvöldið hýr á brá.
Austfjarðarþokan er engri þoku lík,
hún er elskendum góð og skilningsrík.

Sveipar döggvum hlíð og græna grund,
geymir lítinn bát á fiskimiði.
Kyrrlát inn í brjóst og Austfirðingsins lund,
andar sínum dula friði.

Spor þeirra felur á grænni grund
með glitrandi döggvum um óttustund.
Náttlangt hún hylur velli, vötn og gil,
en víkur fyrir sólinni um dagmálabil.

Hún glettist stundum vegfarendur við,
og vakið getur þeirra reiði,
er hennar vegna hafa verða bið
um hánótt upp á FjarðarhAeiði.

Síldarvinnslan
í Neskaupstað

Í

haust kom út bókin
,,Síldarvinnslan í 60 ár,“
þættir úr sögu sjávarútvegfyrirtækis 1957-2017.
Höfundur bókarinnar er
Smári Geirsson en bókaútgáfan Hólar annaðist útgáfuna. Síldarvinnslan hf.
í Neskaupstað var stofnuð
11. desember 1957 og var
meginverkefni félagsins í
upphafi að reisa og reka
síldarverksmiðju. Áður en áratugur var
liðinn var fyrirtækið orðið hið stærsta
á Austurlandi og sinnti fjölþættri fiskvinnslustarfsemi og útgerð.
Í bókinni eru birtir þættir úr sögu
Síldarvinnslunnar en þeir gefa í reynd
ágæta mynd af þeim sviptingum sem

einkennt hafa íslenskan
sjávarútveg á starfstíma
hennar. Síldarvinnslan
er um þessar mundir
eitt stærsta og öflugasta
sjávarútvegsfyrirtæki
landsins með starfsstöðvar á sex stöðum
auk þess sem það á hlutdeild í nokkrum fyrirtækjum bæði hér á landi
og erlendis.
Hér er um að ræða afar fróðlegt rit
um sjávarútvegsfyrirtæki í fremstu röð.
Í ritinu eru birtar um 350 ljósmyndir
sem hver og ein segir sína áhugaverðu
sögu. Allt áhugafólk um sögu sjávarútvegs ætti ekki að láta þetta rit framhjá
sér fara.

Við óskum Þórarni og
sjómönnum á landinu öllu
til hamingju með daginn

Þórarinn Viðfjörð Guðnason fagnar 69 ára afmæli sínu á sjómannadaginn 3. júní. Hann
hefur starfað í umhverfistækniteymi Alcoa Fjarðaáls í 10 ár. Þórarinn er fæddur í Viðfirði
og bjó þar til sex ára aldurs. Þegar myndin er tekin var Þórarinn einmitt að leggja af stað
í Viðfjörðinn en sonardóttirin, Sigríður Svanhvít Viðfjörð Ægisdóttir, fékk að hringja
bjöllunni áður en lagt var í hann.

viftur.is

7. tölublað
7. árgangur

Ferðaþjónustuhús

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

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

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Fja

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili.
Tekur venjulegt GSM SIM kort,

Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.

SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.
Getur tengst blikkljósi og sírenu. Stýrist með appi.

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

Hvað er
árskýr?
Stærð mjólkurbúa er yfirleitt mæld í
ákveðnum fjölda af árskúm. En hvað
er árskýr?
Fyrir 85 af hundraði íslenskra
mjólkurkúa eru haldnar afurðaskýrslur, kallað nautgripaskýrsluhald og
þá er t.d. mjólkurnyt og efnainnihald
mjólkur hjá hverri mjólkandi kú mælt
mánaðarlega.
Á 12 mánað tímabili mjólkar kýrin
í rúma 300 daga til jafnaðar, en til að
bera sama kýr og frammistöðu þeirra
er gengið út frá 305 daga mjólkurskeiði. Síðan stendur kýrin geld í u.þ.b.
60 daga. Flestir bændur kappkosta að
hver kýr beri kálfi með 370 til 390
daga millibili.
Ein árskýr er sú kýrin sem er á afurðaskýrslu í 12 mánuði. Kýr sem er
lógað t.d. á miðju mjólkurskeiði af einhverjum ástæðum er u.þ.b. hálf árskýr
það árið. Fjöldi árskúa er því ævinlega
minni en fjöldi gripa í hjörðinni. Á búi
sem er t.d. með 50 árskýr geta verið
allt að 65 mjólkandi kýr.
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