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BYGGINGU RÁNDÝRRA
GANGA SENN AÐ LJÚKA

Skýlaus krafa að Fjarðarheiðargöng séu næst á framkvæmdaáætlun

U

ndirbúningur Vaðlaheiðarganga
var í sskötulíki, jarðfræðilegar
rannsóknir á svæðinu voru alls
ekki nægar og þrýstingur frá félaginu Greið
leið sem stofnað var af þessu tilefni með
stuðningi Eyþings olli því að byrjað var
fyrr á verkefninu fyrr en eðlilegt er talið
af mörgum til þess bærum aðilum og svo
bættist við þrýstingur þriggja norðlenskra
þingmanna sem allir hafa gegnt störfum
ráðherra.
Nú styttist vonandi að þessu rándýra

Fegursta
fjall landsins

verkefni ljúki en kostnaður við göngin er
orðin helmingi meiri en gert var ráð fyrir í
upphafi, og var þó ærin fyrir. Vatnsflaumur
í jarðgöngunum á þó ekki alla sök á því að
svona óhntuglega hefur tekist til. Viðbótarkostnaður greiðist af ríkisstjóði, þ.e. af okkur skattborgurunum. En vinnu við þessi
dýrustu jarðgöng Íslandssögunnar lýkur
vonandi fyrr en síðar, en lokavinna í jarðgöngunum felst í því að leggja pípur, lagnir,
strengi, fylla með burðalagsefni, malbika
og setja upp vatns-og frostklæðningu. Að

BÆJARHÁTÍÐIR
Á AUSTURLANDI

lokum er ýmis stjórn- og rafbúnaður settur
upp ásamt ljósum og skiltum.
Nú er unnið að því að grafa jarðgöng milli
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar og gengur sú
framkvæmd vel, enda undirbúningur vel unnin jarðfræðilega. Næsta verkefni er því væntanlega jarðgöng milli Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðar sem eru orðin verulega aðkallandi,
ekki síst ef Seyðfirðingar eiga að fá heitt vatn
gegnum þau göng. Vonandi fylgja þingmenn
Austfirðinga því máli vel eftir með órofa bakstuðningi austfirskra sveitarstjórnarmanna.

Seyðisfjarðarlistinn
með hreinan meirihluta

Útskriftargjöfin fæst í Lín Design

GLERÁRTORGI | SMÁRATORGI | KRINGLAN | LINDESIGN.IS
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Nýr meirihluti í Fjarðabyggð

F

jarðalistinn í Fjarðabyggð
hefur myndað meirihluta í
bæjarstjórninni eftir sveitarstjórnarkosningarnar með Framsóknarflokknum. Eydis Ásbjörnsdóttir oddviti Fjarðalistans verður
formaður bæjarráðs og Jón Björn
Hákonarson oddviiti Framsóknarflokksins verður forseti bæjarstjórnar.
Ákveðið var að auglýsa eftir bæjar-

stjóra og var einróma samkomulag um
það. Á fyrsta fundi nýrrar bæjrstjórnar í byrjun vikunnar var kynntur samstarfssamningur flokkanna tveggja.
,,Við töluðum við alla flokka og
síðan var ákveðið að ræða við Framsóknarflokkinn og þær umræður
leiddu til þessa nýja meirihluta í
bæjarstjórn Fjarðabyggðar,“ segir
Eydís Ásbjörnsdóttir.

Nýr meirihluti á Vopnafirði

N

ýr meirihluti hefur verið skipaður í
sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps en hann skipa
Betra Sigtún og Framsóknarmenn og óháðir. Samkomulag hefur náðst um það að
skipta starfi oddvita milli
flokkanna þannig að hver um
sig fær tvö ár, þ.e. skipti verða
vorið 2020. Auglýst verður
eftir sveitarstjóra.

Djúpivogur

Lifandi samfélag hlaut fjóra fulltrúa

og hreinan meirihluta á Djjúpavogi.
Oddviti er Gauti Jóhannesson. Í
Borgarfjarðarhreppi og Fljótsdalshreppi voru óhlutbundnar kosningar.

Til sölu

Notuð pallhýsi verð frá 650.000 kr m/vsk
Passar bæði á ameríska og japanska pallbíla
Nánari upplýsingar á: pallhysi.is eða í síma 849-2220

Flott sumarföt, fyrir flottar konur
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Hildur Þórisdóttir oddviti
Seyðisfjarðarlistans og
forseti bæjarstjórnar.

Seyðisfjarðarlistinn
náði hreinum meirihluta
S
eyðisfjarðarlistinn bætti við
sig tveimur bæjarfulltrúum í
bæjarstjórnarkosningunum og
hlaut hreinan meirihluta í bæjarstjórn
Seyðisfjarðarkaupstaðar. Hildur Þórisdóttir, oddviti Seyðisfjarðarlistans
segir að talað hafi verið við oddvita
Framsóknarflokks og frjálslyndra
og Sjálfstæðisfélagsins Skjaldar eftir
kosningar og þeim boðið að tilefna
formenn í tveimur nefndum bæjarins.
,,Við buðum þeim að koma með
sínar óskar til okkar í Seyðisfjarðarlistanum en Sjálfstæðismenn afþökkuðu
boð okkar en svar hefur ekki borist frá
Framsóknarmönnum.
Ég verð forseti bæjarstjórnar en
það er unnið að því að leggja niður
bæjarráð en það var eitt af stefnumálum okkar í kosningabaráttunni. Það
er afar ópraktist í stjórnsýslu eins og
er hér í ekki stærra bæjarfélagi að vera
með bæjarráð, og nú munu málefnin
sem rætt er um fara beint inná borð
bæjarstjórnar og flýta allri afgreiðslu

Seyðisfjörður er í
fallegri umgjörð fjalla.

til muna. Allar boðleiðir styttast. Okkur finnst að undanfarin ár hafi bæjarráð verið of ráðandi í stjórn bæjarins
og okkur finnst eðlilega að bæjarstjórn
taki milliliðalaust allar ákvarðanir.
Við kynntum okkur hvernig þetta
fyrirkomulag hefur verið á Djúpavogi
og leist vel á það. Þar er bara sveitarstjórn. Fjölbreytt og kröftugt atvinnulíf er undirstaða allra samfélaga en við
þurfum að vinna markvisst að því að
auka fjölbreytni starfa hér í bæ ásamt

því að styðja dyggilega við bakiðá nýsköpun. Það verða einn til tveir fundir
í mánuði á komandi kjörtímabili en
það er verið að leggja lokahönd á það
hversu margir nefndir verði starfandi.
Það verður auglýst starf bæjarstjóra
en ég var mikið spurð út í það hvort ég
yrði bæjarstjóri í ljósi kosningaúrslitanna, en það var ekki humyndin. Ég
er mjög bjartsýn á það að margir hæfir
einstaklingar muni sækja um starfið,“
segir Hildur Þórisdóttir.

Átök elds og ísa helsta einkenni Vatnajökulsþjóðgarðs

V

atnajökulsþjóðgarður var stofnaður 7. júní 2008 og var við
stofnun rúmir 12.000 km² að
stærð sem samsvarar um 12% af yfirborði Íslands og er stærsti þjóðgarður
í Evrópu. Vatnajökull er stærsti jökull
Evrópu og þriðji stærsti jökull heims. Ríflega helmingur þjóðgarðsins er jökull en
innan þjóðgarðsins er að finna samvirkni
jarðelds, jarðhita og myndunar jökla,
landmótun jökla og vatnsfalla. Vatnajökulsþjóðgarður hefur mikla sérstöðu í
náttúrufarslegu tilliti í heiminum, m.a.
vegna þess að þar eru átök elds og ísa enn
í fullum gangi. Jarðfræði þeirra svæða
sem tilheyra Vatnajökulsþjóðgarðinum
er fjölbreytt. Eldvirkni og vatnsrof, m.a.
eftir hamfarahlaup, einkenna Jökulsárgljúfur. Herðubreið og nágrenni teljast
menjar eftir eldgos undir ísaldarjökli
og þar má sjá ummerki gliðnunar við
plöturek. Askja er dæmigert öskjusig í
öflugri megineldstöð, Dyngjufjöllum,
en þar og í Öskjueldstöðvakerfinu eru
fjölbreyttar menjar gliðnunar og eldvirkni. Margar fleiri megineldstöðvar
eru í þjóðgarðinum og sumar skarta
sérkennilegu samspili jarðelds, jarðhita
og eldgosa. Nægir að nefna Kverkfjöll

og Grímsvötn. Í fyrstu mun þjóðgarðurinn ná til alls þjóðgarðsins í Skaftafelli
og þjóðgarðsins í Jökulsárgljúfrum auk
nánast alls Vatnajökuls og helstu áhrifasvæða hans að vestan, norðan, austan og
sunnan. Vatnajökulsþjóðgarði er skipt
í fjögur svæði Norðursvæði, Austursvæði, Suðursvæði og Vestursvæði. Sex
gestastofur og þjónustumiðstöðvar verða
í þjóðgarðinum eða nálægt honum. Þar
af verður ein staðsett á Kirkjubæjarklaustri sem tilheyrir vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

Fjölbreytt náttúran er augnlayndi

Einkennandi fyrir vesturhluta Vatnajökulsþjóðgarðs eru framhlaupsjöklar.
Innan svæðisins eru tvær megineld-

stöðvar, Grímsvötn sem hefur gosið
oftast á Íslandi á sögulegum tíma,
ca.70 sinnum, og Bárðarbunga sem
er ein stærsta eldstöð Íslands. Jarðhiti
við Bárðarbungu bræðir jökulinn og
vatnið safnast í stöðuvatn undir jökli
sem yfirfyllist á nokkurra ára fresti og
þá verða Skeiðarárhlaup. Í Skaftárjökli
er jarðhiti en brennsluvatnið rennur í
Skaftárkatla sem eru tveir en úr þeim
koma jökulhlaup í Skaftá. Skaftárhlaup
eiga sér ekki langa sögu, fyrst varð
þeirra vart um 1955. Heljargjá og eldvirkni á gossprungum einkenna vestursvæðið. Þekktastir þeirra eru Lakagígar. Fjölbreyttan náttúran dregur að
sér fjölda fólks á hverju ári, en eldsumbrot og jökulhlaup eru afar varasöm.

Konur, til hamingju
með daginn!

Þær María Anna Guðmundsdóttir, Verna Sigurðardóttir og Sveinbjörg Óladóttir eru
allar búsettar á Austurlandi og eiga það sameiginlegt að vera fæddar á kvenréttindadaginn, 19. júní. Um leið og við óskum þeim til hamingju með afmælið óskum við öllum
konum landsins til hamingju með daginn.

Kvennakaffi 19. júní — fögnum saman
Í tilefni kvenréttindadagsins bjóðum við konum á Austurlandi að þiggja veitingar, hlýða
á tónlist og skemmtileg ávörp í matsal álversins þriðjudaginn 19. júní klukkan 17.
Dagskráin er á heimasíðu okkar, alcoa.is.
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Reyðarfjörður.

Helstu náttúru gersemar Íslands liggja
undir skemmdum

H

ver er framtíð ferðaþjónustu á Íslandi þegar árlega er aukning
erlendra ferðamanna til landsins sem fara um náttúru landsins frá fjöru til fjalla? Helstu gersemar íslenskrar náttúru liggja
undir skemmdum ef ekkert er að gert sem fyrst.
Íslensk stjórnvöld og ferðamálayfirvöld tala um
að aðgerða sé þörf, en það er ekki nóg, aðgerða
er þörf ef ekki á illa að fara. Viljum við sjá Geysissvæðið eitt drullusvað í votviðri eða umferð um
hæsta fjall landsins, Hvannadalshnjúk, eins og
Austurstræti á góðviðrisdegi? Ekki er heldur hægt
að loka augunum fyrir því að umferð um Fljótsdal
er orðin slík að það eru ekki bara vegir sem liggja
undir skemmdum, heldur einnig gróður, .t.d. í
Hallormsstaðaskógi sem allir vilja vernda en fáir
hafast neitt .Alls ekki.
Er það ekki verðugt vekefni nýrra sveitarstjórna á Austurlandi að taka
höndum saman og gera eitthvað í málinu, sama hvort það er að milligöngu Austurbrúar eða Sambands austfirskra sveitarfélaga, SSA. Minna
má á að SSA vinnur að hagsmunum sveitarfélaganna á Austurlandi og er
ætlað að starfa í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga eftir því
sem við verður komið. Innanríkisráðuneyti fer með málefni sveitarfélaga. Er þarna ekki breiðfylking sem lætur allt of lítið til sín taka?
Aukin ferðaþjónusta, aukin fjöldi hótela og gististaða krefst aukins
starfsmannafjölda sem margir hverjir hafa ekki menntast til þessa starfa.
Uppi eru hugmyndir um lýðháskóla sem gæti komið þarna að og eflt íslenska ferðaþjónustu og gert hana enn metnaðarfyllri en hún er nú þegar.
Þarna hafa Vestfirðingar riðið á vaðið og í haust byrjar starfsemi lýðháskóla á Flateyri. Af hverju ekki á Austfjörðum? Að því þarf að stefna.
Íslendingar hafa oft aðra sýn á það en útlendingar um það hvað þeir
vilja sjá eða heimsækja þegar ferðast um landið, þeir vilja oft sjá eitthvað
nýtt og jafnvel áður óþekkt, ósnorta náttúru og fjöll á hálendi landsins eða staði eins og Loðmundafjörð þar sem nánast ekkert minnir á
nútímaþjóðfélag eins og vegir eða rafmagnslínur, en refir bjóða göngumenn velkomna. En að upphafi skal hyggja.
Menntun á að gefa börnum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækt hæfileika sína, undirbúa þau til að lifa ábygu lífií frjálsu þjóðfélagi. Það skulum við hafa í huga þegar ungviðið er ekki innan skólaveggja og leikur sér áhyggjulaust í sumarnóttinni sem inann tíðar verður
björt allan sólarhringinn.
Gleðilegt sumar!
Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri
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Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.

Launafl á Reyðarfirði:

Þjónustusvæði allt frá
Vopnafirði til Djúpavogs
F
yrirtækið Launafl á Reyðafirði er þjónustufyrirtæki
sem er með flestar greinar iðnaðar og það starfrækir
iðnaðarverkstæði, s.s. stálsmiðju,
trésmiðju,
pípulagningadeild,
byggingadeild, vélaverkstæði, rafmagnsverkstæði, vélaverkstæði,
blikksmiðju. Auk þess er fyrirGrunnskólar á Austurlandi munu njóta
góðs af
tækið með tæknideild og veitir
starfsemi Háskólaseturs Austurlands.
fullkomna öryggisráðgjöf.
,,Við erum einnig með bílaverkstæði og erum með lager og á Djúpavogi stór viðskiptavinur sem og
verslun til þess að geta afgreitt hratt flest sjávarútvegsfyrirtæki á þessu svæði
okkar viðskiptavini þegar þá vant- njóta okkar þjónustu. Við erum reyndar
ar varahluti,“ segir Magnús Helgason í litlum viðskiptum á Seyðisfirði því þar
framkvæmdastjóri. ,,Öll útseld vinna frá starfa sjálfstæðir verktakar sem sinna
Launafli er frá fyrirtækinu, ekki frá þeim flestum þeim verkefnum á Seyðisfirði
iðnaðarmönnum sem hjá okkur starfa, sem þarfnast iðnþekkingar og reynslu.
þ.e. þeir eru á launaskrá hjá okkur en
Launafl er aðili að samstarfssamneru ekki sjálfstæðir verktakar. Hjá okk- ingi um stofnun Háskólasetur Austur starfar um 100 manns. Við getum því urlands í samstarfi við Háskólann á
Akureyri. Undirritunin fór fram í Tónveitt góða, örugga og fljóta þjónustu.“
Kom þetta fyrirtæki til í framhaldi listarmiðstöð Austurlands. Launafl er
af þjónustu ýmis konar við álverksmiðj- styrktaraðili að þessu verkefni, ásamt
una Alcoa Fjarðaál?
fjölmörgum öðrum fyrirtækjum og
,,Þetta fyrirtæki var stofnað til að verður spennandi að fylgjast með
þjóna Alcoa Fjarðaáli en fljótlega sáu hvernig þetta verkefni mun þróast
menn að það var mun hentugra fyrir og dafna í framtíðinni, segir Magnús
þá að starfa saman í einu fyrirtæki held- Helgason framkvæmdastjóri Launafls.
ur en að vera verktakar hver og einn
með ákveðnum tilkostnaði. En í dag er Háskólasetur Austurlands
Launafl að þjóna mun fleiri fyrirtækj- Fyrsta skref í samkomulagi um Háum en Alcoa Fjarðaáli og sá viðskipta- skólasetur Austurlands, er skipan
fyrir
háskólaverkefnið,
hópur nær langt út fyrir Reyðarfjörð stýrihóps
en við erum að þjóna einstaklingum og sem fulltrúar atvinnurekenda, rektfyrirtækjum allt frá Vopnafirði og allt or Háskólans á Akureyri og framsuður á Djúpavog, þ.e. allt gamla Aust- kvæmdastjóri Austurbrúar eiga sæti
urlandskjördæmi. Í dag er t.d. fiskeldið í ásamt fleirum. Samkomulagið nær

einnig til grunnskólastigsins og
framhaldsskólastigsins og byggja
þau verkefni aðallega á þeim árangri sem fræðsluyfirvöld í Fjarðabyggð hafa þegar náð í samstarfi við
atvinnulífið í verknámi, tækninámi
og nýsköpun.
Framkvæmdastjórar
stærstu
framleiðslufyrirtækja, verktaka- og
þjónustufyrirtækja og stofnana í
Fjarðabyggð hafa frá því seint á síðasta ári hist til að ræða sóknarfæri og
áskoranir á Austurlandi. Um 85% af
verðmætasköpun í landshlutanum fer
fram í Fjarðabyggð og gegnir sveitarfélagið að mörgu leyti lykilhlutverki sem
miðstöð atvinnulífs Austurlands.
Guðný Björg Hauksdóttir, framkvæmdastjóri mannauðsmála hjá Alcoa
Fjarðaáli segir að til framtíðar litið er
mikilvægt að menntastig á Austurlandi
haldist í hendur við þarfir atvinnulífsins, ekki hvað síst í verk- og tæknimenntun. Þá er ekki síður mikilvægt
að ungu fólki gefist kostur á að ljúka
menntun sinni í heimabyggð.
Fyrirmynd háskólaseturs Austfjarða
er sótt til Háskólaseturs Vestfjarða, sem
skilað hefur góðum árangri á þeim
rúma áratug sem setrið hefur starfað
í samstarfi við Háskólann á Akureyri.
Fyrsta verkefni stýrihópsins verður að
ráða verkefnastjóra sem fær það verðuga verkefni að leiða undirbúning að
stofnun Háskólaseturs Austfjarða. Verkefnið er til tveggja ára og hefur því
verið skipt upp í þrjá áfanga. Bjartsýni
ríkir um framhald verkefnisins enda
um þjóðþrifamál að ræða.

Loðnuvinnslan á Fáskrúðsfirði:

Stefán Bogi
verður forseti
bæjarstjórnar

S

tefán Bogi Ssveinsson verður
forseti bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs en hann er oddviti Framsóknarflokksins. Anna
Alexandersdóttir oddviti Héraðslistans verður formaður bæjarráðs.
Björn Ingimarsson verður bæjarstjóri eins og á síðasta kjörtímabili.
Sömu flokkar skipuðu meirihluta á
síðasta kjörtímabili.

MIKIL VIÐSKIPTI
VIÐ ERLEND UPPSJÁVARVEIÐISKIP
L

oðnuvinnslan á Fáskrúðsfirði
hefur tekið á móti liðlega 50
þúsund tonnum af uppsjávarfiski á þessi ári af erlendum fiskiskipum auk eigins afla og umtalsvert magn
hefur verið fryst áf loðnuhrognum til
útflutnings. Arðurinn af því gæti þó
verið hagstæðari þar sem gengi íslensku krónunnar er hátt, og hefur
verið það um langt skeið.
Haft er eftir Friðriki Mar Guðmundssyni,
framkvæmdastjóra
í blaðiðinu
Loðnuvinnslunnar,
Sóknarfæri að staða Loðnuvinnslunn-

ar sé sterk, eiginfjárhlutfall um 49%
og eigið fé 7,4 milljarðar króna. Afkoma félagsins var mun lakari en árið
áður, var þá 380 milljónir króna en 1,6
milljarður króna árið 2016. Friðrik
Mar segir skýringuna þá að allt síðasta
ár var gengi krónunnar 15% sterkara
en árið 2016 auk þess sem mjölverðið
lækkaði um 40% og lýsisverðið um
30%.
Veiðigjald þorski og ýsu er mjög
hátt um þessar mundir og ekki líkur á
að það lækki neitt á þessu ári þar sem
mikið liggur á að hraða þingslitum.

Norsku uppsjávarveiðiskipin Brennholm og Selvåg Senior við bryggju. Norðmenn
gera út mjög stór skip á Íslandsmið.

Ríkisstjórnin stefndi að afgreiða málið fyrir sumaarið en vegna öflugrar
andstöðu stjórnarandstöðunnar og
líklegast nú í þeirri stöðu að það verði
óbreytt til næstu áramóta enbreytist
ekki 1. september nk. þegar fiskveiðiárið 2018 – 2019 hefst. Af hverju kom
veiðigjaldafrumvarpið ekki miklu fyrr
fram?
Maragir útgerðaraðilar telja að

veiðigjaldið í núverandi myndmismuni útgerðarmynstrum og jafnvel
stærð þeirra og í því felist hvati til
að fullvinna allt í fiskvinnslu í landi
en ekki úti á sjó, sem dragi úr hagkvæmni. Hagkvæmara er að vinna
sumar fisktegundir úti á sjó, en aðrar
er hagkvæmara að vinna í landi, og
það það mismunar útgerðarmunstrum. Af hverju er þessi mismunur?

KUGA TITANIUM

FORD KUGA TITANIUM S AWD
• 150 hestafla dísilvél
• Leðuráklæði á sætum
• Rafdrifnar stillingar á ökumannssæti

YFIRBURÐIR

Hæfni og yfirburðir Ford Kuga AWD liggja í öflugu fjórhjóladrifi,
mikilli veghæð og einstakri dráttargetu þar sem hann leikandi dregur
2.100 kg. Þú situr hátt í Kuga, aksturseiginleikar eru fyrsta flokks og
þægindin í hámarki. Ford Kuga er búinn íslensku leiðsögukerfi,
8“ skjá, Bluetooth, raddstýringu og fimm stjörnu öryggi.
Ford Kuga er einstaklega hæfur til að koma þér og þínum
hvert á land sem er við hvaða aðstæður sem er.
FORD KUGA TITANIUM S AWD SJÁLFSKIPTUR

VERÐ: 5.610.000 KR.
TILBOÐSVERÐ:

5.190.000 KR.

• Fjölstillanlegt farþegasæti
• Öryggispakki
• Vindskeið að aftan
• Upphitanlegt stýri
• 2.100 kg dráttargeta
• 9 Sony hátalarar
• Apple Car Play og Android Auto
• Leiðsögukerfi með Íslandskorti
• Dökklitaðar rúður í farþegarými
• Upphitanleg framrúða
• Lyklalaust aðgengi
• Tölvustýrð tvískipt miðstöð með loftkælingu
• Rafdrifin opnun afturhlera með skynjara
• Stöðugleikastýrikerfi fyrir eftirvagn
• Bakkmyndavél og bílastæðaaðstoð
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• Nálægðarskynjari að framan og aftan
• 17“ Titanium álfelgur
• Málmlitur
• Varadekk

Ford er frábær!
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Kuga Titanium AWD

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Ford_Kuga_TILBOÐ_5x38_20180525_END.indd 1

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

ford.is

25/05/2018 14:01
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Hvaða leyfi þarf til
reksturs í ferðaþjónustu?
M
eð ört vaxandi fjölda erlendra ferðamanna um allt
land vakna óneitanlega
upp spurningar um hvaða þarf til þess
að vera með ferðaþjónustu, s.s. hótelgistingu, bændagistingu, matsölu, útsýnisferðir og margt fleira til að uppfylla
lög og reglur þessu varðandi. Hvaða
leyfi þarf til reksturs ferðaþjónustu fer
mikið eftir því hvað þjónustu viðkomandi ætlar að veita. Ferðaþjónustan hefur snertifleti ansi víða þannig að leyfismálin geta stundum verið dálítið snúin
og að þeim komið margar stofnanir.
Ferðamálastofa er með hluta af þessum leyfisveitingum en þar er séð um
leyfismál fyrir ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur , bókunarþjónustur og/
eða upplýsingamiðstöðvar. Hver sá sem
skipuleggur í atvinnuskyni ferð, viðburð
eða afþreyingu þarf ferðaskipuleggjenda- eða ferðaskrifstofuleyfi. Það sem
einkum greinir ferðaskipuleggjanda frá
ferðaskrifstofu er að viðburður, ferð,
sýning eða annað sem ferðaskipuleggj-

Hestatengd ferðaþjónusta og hestaleiga
er rekin víða um land, en þessi þjónusta
nýtur vinsælda. Þessi mynd tengist efni
greinarinnar hins vega ekki á nokkurn
hátt öðrum en á henni er hestur.

andi annast, má ekki taka lengri tíma
en sólarhring. M.ö.o. um leið og gisting
bætist við þarf ferðaskrifstofuleyfi. Leyfi
til hvalaskoðunar og aðrar bátaferðir er
háð leyfi frá Samgöngustofu. Einnig
veitir umferðasvið Samgöngustofu ýmis
leyfi sem þarf vegna fólksflutninga á

landi, s.s. rekstrarleyfi til fólksflutninga,
atvinnuleyfi til að mega aka leigubifreið,
leyfi til reksturs leigubifreiðastöðvar,
eðalvagnaleyfi og ökutækjaleiguleyfi,
þ.e. bílaleigur.
Skipta má þessu í þrennt, þ.e. ferðalangar þurfa að gæta að eftirfarandi atriði séu í lagi.
n Borða og sofa – Þarna þarf að fá leyfi
frá viðkomandi sýslumanni sem sér
um veitinga- og gistileyfi. Þarna er svo
til viðbótar kallað eftir leyfum frá heilbrigðiseftirliti o.fl. sem koma og taka
viðkomandi gististað út.
n Gera eitthvað til skemmtunar. Allir
sem ætla að skipuleggja einhvers konar
ferð eða afþreyingu í atvinnuskyni þurfa
ferðaskipuleggjenda- eða ferðaskrifstofuleyfi frá Ferðamálastofu Íslands.
n Hvað varðar almennt að ferðast um
landið kemur Samgöngustofa sterk inn
sem sér um flest er lýtur að leyfismálum
til ferðalaga hvort heldur á landi, sjó eða
lofti, þ.e. með langferðabifreiðum, flugvélum, skipum eða bátum.

E K K I V E R A Í F Ý LU
Walex efnavörur fyrir ferðasalerni

Kemi • Tunguhálsi 10 • Sími 415 4000 • www.kemi.is • kemi@kemi.is

Íslenskt einangrunargler
í nýbygginguna, sumarbústaðinn
eða stofugluggann.

Þórunn
Pálsdóttir.

FASTEIGNAMARKAÐURINN
Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

T

veir framhaldsskólar eru starfandi á Austurlandi og í bígerð
er að hefja starfsemi Háskólaseturs Austfjarða. Hugmyndin er
sótt til Háskólaseturs Vestfjarða, sem
skilað hefur góðum árangri á þeim
rúma áratug sem setrið hefur starfað
í samstarfi við Háskólann á Akureyri.
Reynsla Vestfirðinga sýnir að hér er
um rekstrarform að ræða sem ætti að
henta vet aðstæðum á Austurlandi.
En fyrir kemur að Austfirðingar
flytja búferlum á höfuðborgarsvæðið, ungir Austfirðingar sækja nám
við háskólana fyrir sunnan og oftar
en ekki þarf ÞÁ að gera ráðstafanir
vegna íbúðakaupa fyrir sunnan. Oftast er leitað að litlum og helst ódýrum
fasteignum en stundum flytja heilu
fjölskyldurnar og þá þarf að huga að
stærri íbúðum. En hvert skal leita?
„Fasteignamarkaðurinn á höfuðborgarsvæðinu einkennist af góðu jafnvægi milli kaupenda og seljenda. Fasteignaverð hefur að meðaltali nánast
staðið í stað undanfarna sex mánuði,
eftir nokkuð snarpar hækkanir
mánuðina þar á undan. Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu stóð í stað
á milli mars og apríl og hefur hækkað
um 0,9% síðastliðna 6 mánuði. Þessi
stöðugleiki gerir það að verkum að
væntingar kaupenda og seljenda fara
gjarnan saman,“ segir Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali og verkfræðingur MBA, á Fasteignasölunni
Mikluborg í Lágmúla 4 í Reykjavík.
,,Það er mjög góð hreyfing þessa
dagana á öllum gerðum eigna á Fasteignasölunni Mikluborg, nýjum og
notuðum, fjölbýlum og sérbýlum.
Miklaborg er ein allra stærsta fasteignasala landsins, staðsett í Lágmúla
4. Þar eru starfandi 19 löggiltir fasteignasalar þar af 13 öflugir sölumenn.
Lögð er áhersla á öguð vinnubrögð,
röggsama þjónustu og áberandi auglýsingar þannig að eignin seljist fljótt
og vel. Þessi stóri hópur sölumanna
vinnur vel saman og hittist alltaf
tvisvar í viku á verðmatsfundum til
að verðmeta og einnig til að allir viti
hvað er væntanlegt inn í sölu. Mikilvægur hluti af starfi fasteignasalans er
miðlun og það kemur oft upp sú staða
að við erum tilbúin með kaupendur
að eignum þegar þær koma inn sem
skilar sér í hraðari og betri sölu en ella.
Jafnvægið á fasteignamarkaðnum
birtist einnig í því að fjöldi viðskipta
yfir ásettu verði er núna nálægt meðaltali frá því 2012 skv. greiningardeild
íbúðalánasjóðs. Þannig voru um 9%
íbúðaviðskipta á höfuðborgarsvæð-

inu í febrúar s.l. yfir ásettu verði, 12%
á ásettu og 79% undir ásettu. Það er
eðlilegra og betra ástand nú en fyrir
ári þegar kaupendur þurftu oft á tíðum að taka ákvarðanir undir mikilli
pressu. Fasteignakaup eru í flestum
tilfellum stærsta fjárhagsákvörðun
heimilanna sem gott er að taka að vel
ígrunduðu máli.
Framboð íbúða á höfuðborgarsvæðinu er að aukast og skv. nýlegri
talningu og spá Samtaka iðnaðarins
munu um 6700 nýjar fullbúnar íbúðir koma á markaðinn á næstu þremur
árum, rúmlega 2000 í ár og 2019 og
rúmlega 2500 árið 2020. Það stefnir
því vonandi í áframhaldandi góða sölu
og jafnvægi á fasteignamarkaðnum,“
segir Þórunn Pálsdóttir.

Árskógar 6

Sem dæmi um glæsilegar fasteignir sem
Miklaborg hefur á söluskrá er sérlega
glæsilega 210,8 fm útsýnisíbúð á 13. og
efstu hæð í við Árskóga 6. Tvö stæði
í bílageymslu fylgja. Mikil þjónusta er í
húsinu sem er ætlað fyrir 60 ára og eldri.
Forstofan er vegleg. Á vinstri hönd
er herbergi með gólfsíðum gluggum og mjög góðu útsýni til suðurs. Á
hægri hönd er þvottahús með marmara á gólfum og þar við hliðina er stór
gestasnyrting með innréttingu og flísum
á veggjum. Á móti henni er herbergi
með glæsilegu þríhyrndu gluggaútskoti
með frábæru útsýni til suðurs, austur og
vestur. Eldhúsið hálfopið og glæsilegt,
marmari er í borðplötum og milli efri
og neðri skápa og sérsmíðað marmaraborð er í eldhúskrók. Stofur eru
stórglæsilegar stórar samliggjandi með
mikilli lofthæð, bogadregnum stórum
glugga og mögnuðu útsýni til sjávar og
fjalla og útgangi út á stórar vestursvalir.
Í innsta hluta stofunnar er teiknað 27,4
fm billard borð. Hjónasvítan er mjög
glæsileg með góðum skápum. Innbyggt
skrifborð er í þrihyrndu gluggaútskoti
með mögnuðu útsýni. Hjónabaðið er
mjög glæsilegt með tveimur vöskum,
hornbaðkari og stóru sturturými. Tvö
stæði í bílageymslu fylgja og í 12,3 fm
geymsla er í kjallara þannig að íbúðin
sjálf er 198,5 fm.
Ekkert hefur verið til sparað við
hönnun og efnisval. Marmari er á forstofu, forstofuherbergi, þvottahúsi,og
baðherbergjum. Á öðrum gólfum er
vandað nýpússað gegnheilt parket lagt
með fiskabeinamynstri. Marmari er í
sólbekkjum. Íbúðin er nýmáluð. Mikil
þjónusta svo sem mötuneyti er í húsinu. Íbúar geta leigt samkomusal og
púttvöllur er á lóðinni.

Fagleg ráðgjöf og öruggur afhendingartími.
Smiðjuvegi 2, Kópavogi – sími 4889 000 – samverk.is
Árskógar 6.

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

Gæðarúm í miklu úrvali
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RICCARDO rafstillanlegur tungusófi
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Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is
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Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum
litum. Nokkrar stærðir í boði.
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ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

JACOB stóll frá Calia Italia

SITTING VISION
hvíldarstólar
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Stillan
úði
höfuðp

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
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,,Munum leggja fram okkar kröfugerð
vegna kjarasamninga eftir sumarfrí“
- segir Kristján Þórður Snæbjarnarson formaður Rafiðnaðarsambandsins

R

afiðnaðarsamband
Íslands
er landssamband stéttarfélaga rafiðnaðarmanna, sem
eru Félag íslenskra rafvirkja 1.700
félagsmenn, Félag rafeindavirkja 800
félagsmenn, Félag íslenskra símamanna 800 félagsmenn, Rafvirkjafélag
Norðurlands 200 félagsmenn, Félag
rafiðnaðarmanna á Suðurlandi 150 félagsmenn, Rafiðnaðarfélag Suðurnesja
120 félagsmenn, Félag sýningarmanna
við kvikmyndahús 30 félagsmenn, og
Félag tæknifólks í rafiðnaði 1.500 félagsmenn. Rafiðnaðarmenn á Austurlandi eru beint aðilar að Félagi
íslenskra rafvirkja. Heildarfjöldi félagsmanna er um 5.400. Sambandið
er starfsgreinasamband sem í eru allir
launþegar sem starfa í rafiðnaðargeiranum, hvort sem þeir hafa löggilt
sveinspróf eða ekki. Allur félagslegur rekstur er í höndum sambandsins
ásamt umsjón eigna, sjóða og gerð
kjarasamninga er samstarfsverkefni
aðildarfélaga og RSÍ.
Rafiðnaðarsambands Íslands var
stofnað árið 1970 til að mynda samstarfsvettvang fyrir rafiðnaðarfélög.
Einnig voru stofnuð landshlutafélög
og þannig voru samskiptaleiðirnar
efldar til muna og búin til sterkari
heild.
Sem ein heild verða félagsmenn
í Rafiðnaðarsambandi væntanlega
sterkari í allri kjarabaráttu?
,,Sem ein heild erum við miklu
sterari við samningaborðið gagnvart
atvinnurekendum, bæði rafvirkjar,
rafvélavirkjar, tæknifólk og fleiri í
þessum markhópi. Staðan núna er
þannig að kjarasamningar gilda út
þetta ár. Í byrjun árs 2019 verða nánast
allir okkar kjarasamningar lausir, örfáir samningar gilda eitthvað lengur,“
segir Kristján Þórður Snæbjarnarson,
formaður Rafiðnaðarsambandsins.
,,Það er gríðarleg gremja meðal
okkar félagsmanna vegna stöðunnar
nú þegar við fylgjumst með kjararáði
hækka laun alþingismanna og margra
opinberra embættismanna í efstu
stöðum ríkisstofnana umtalsvert, eða
allt að 4%, jafnvel meira, sem og í
stjórnum hlutafélaga á vinnumarkaði.
Það er því ljóst að félagsmenn í Rafiðnaðarsambandinu vilja láta sverfa til
stáls þegar kjarasamningar verða lausir. Það er síðan alltaf spurning hvaða
kjarakröfur eru raunhæfar. Fyrst að
alþingismenn sætta sig við að laun
þeirra hækki með þessum hætti geta
þeir ekki sagt að það sé ekki hægt fyrir
aðra þegna þessa þjóðfélags.“

verkfræði en í því námi er rafvirkjun
gríðarlega góður grunnur.“

Nýsveintar í sterkstraumi
fá afhenta persónulása

Kröfugerðin vegna kjarasamninga að mestu tilbúin
Er byrjað nú þegar að móta kröfugerðina?
,,Forsendar kjarasamninga eru
brosnar en við byrjuðum undirbúning að kröfugerð í maímánuði 2017
og kröugerðin er þegar klár að langmestu leiti. Við höfum þegar átt fund
með Samtökum atvinnulífsins og rætt
þar stöðu á bókunum sem voru gerðar við síðustu samninga og eru enn í
gildi. Við höfum tilkynnt Samtökum
atvinnulífsins að við munum leggja
fram okkar kröfugerð vegna kjarasamninga strax eftir sumarfrí, líklega
í september en launakröfur munu
koma síðar.
Mér finnst afar ólíklegt að félög
innan Alþýðusambands Íslands komi
saman sem heild að samingaborðinu
sökum þess að félögin eru misjafnlega
langt komin í undirbúningnum. Ég tel
að Rafiðnaðarsambandið eitt af fáum
stéttarfélögum sem er byrjað á þessum undirbúningi að einhverju marki.
Ég tel að okkar staða sé að mörgu leiti
vænlega ef við göngum einir fram til
samninga frekar en í of stórum hópi.
Það felast töluverð sóknarfæri í því.
Tími stórra regnhlífarsamtaka eins og
ASÍ er þó alls ekki liðinn og vonandi
kemur sá tími ekki. Stærstu áfangarnir hafa þrátt fyrir allt náðst fyrir tilstilli Alþýðusambandsins en til þess

að svo sé þarf að vera samstaða um
hvaða leiðir eigi að fara.“
Menntamál eru atriði sem allaf
er verið að vinna í. Auknar kröfur
eru gerðar til aukinnar menntunnar
iðnaðarmanna og stéttarfélag eins og
Rafiðnaðarsambandið þarf væntanlega að verða á tánum til að fylgjast
með öllum nýjunum á þessum markaði. Er þetta stöðugt viðfangsefni?
,,Menntamál hafa alltaf verið afar
mikilvægur málaflokkur. Við höfum um áratuga skeið lagt áherslu
á menntunina og ekki síður eftirsímenntun og að kynna tæknibreytingar í okkar starfi, sem hafa
alltaf verið miklar. Tækniþróunin
byrjar í rafiðnaðinum svo okkar félagsmenn þurfa þar með stöðugt að
vera á tánum til að halda sér við efnið,
fylgjast með nýjungum. Starfræktur
er mjög öflugur menntunarskóli, Rafiðnaðarskólinn, og jafnframt er lögð
áhersla á grunnmentunina og höfum
starfað í góðu sambandi við félaga
okkar á Norðurlöndunum í hartnær
fjóra áratugi þar sem margir okkar
félagsmanna hafa sótt sér menntun.
Unnið hefur verið að því að hafa
námsskrár í grunnmenntun sambærilegar við það sem er á hinum Norðurlöndunum. Rafvirki sem lýkur námi
hér er samþykktur í til vinnu, t.d. í
Noregi og er raunar mjög eftirsóttur
þar.“

Hvernig er endurnýjun í rafvirkjaog rafvélavirkjastéttinni í dag. Er góð
aðsókn í nám í iðn- og verkemenntaskólana, eða fara fara mun fleiri í
bóknám í menntaskólum?
,,Endurnýjun í stéttinni er þokkaleg og með betra móti en í mörgum
öðrum iðngreinum. Það er mikill
skortur á nemendum sem velja iðnnám en það er mikil áhersla lögð á
það í dag í þjóðfélaginu að nemendur
sæki sér bóknám, t.d. stúdentspróf,
að loknu skyldunámi í grunnskóla.
Í stað þess að velja sér iðngrein að
loknu stídentsprófi væri að mörgu
leiti eðlilegra að velja sér iðngrein og
ljúka jafnframt stúdentsprófi en það
er möguleiki að gera það. Kannski
mættu stéttarfélög iðnaðarmanna
vera duglegri að kynna fyrir grunnskólnemum kosti þess að fara í iðnnám og draga það ekki þar til í 10. bekk
grunnskóla eins og alsiða er í dag
heldur byrja í 8. og 9. bekk og kveikja
þar áhugann. Frá árinu 2005 hefur
Rafiðnaðarsambandið verið að útbúa
kynningarefni fyrir þennan hóp.
Nýlega var um 70 nýsveinum í rafvirkjun afhent sveinsbréf en árlega eru
útskrifaðir um það bil 130 núsveinar.
Við vitum ekki nákvæmlega hvað
þessir nýsveinar taka sér fyrir hendur, flestir hefja störf í greininni, sumir
fara í framhaldsnmám, t.d. háskólanám tengt faginu, s.s. í rafmagns-

,,Við erum að láta öryggismál okkar
stöðugt meira varða og afhendum nýsveinum í sterkstraumi persónulása
en það er einn lás fyrir hvern einstakling og einn lykill að lásnum. Þegar
viðkomandi fer að vinna í sterkstraumsbúnaði er hægt að stöðva
hann þannig að ekki sé hægt að gangsetja hann aftur meðan verið er að
vinna í honum. Á næstu mánuðum
munum við afhenda þeim sem eru
að vinna í sterkstraumi sambærilega
lása í samstarfi við atvinnurekendur
og auka þannig öryggisvitund í okkar
fagi.“
Kristján Þórður segir að stöðugt sé
unnið að því að draga úr kostnaði við
að fara í iðnnám og bjóða öllum sem
fara í rafiðnaðarnám ókeypis námsefni. Þar gegnir www.rafbok.is mikilvægu hlutverki en allar bækurnar eru
þar inni. RSÍ gefur öllum sem byrja
í rafiðnaðarnámi spjaldtölvu og það
hefur verið gert á annað ár. Spjaldtölvurnar eru liðlega 1.400 talsins sem
gefnar hafa verið. Með því er verið að
tryggja að allir sitji við sama borð og
séu með rafrænt námsefni í höndunum. Þetta hefur mælst gríðarlega vel
fyrir.
Er námsefnið sem boðið er upp á
nægjanlega nútímavænt?
,,Kennslan hefur þróast að mörgu
leiti í takt við kröfur tímans, en ég tel
að sjálfsögðu að það mætti gera betur á ýmsum sviðum, t.d. hvað varðar
kennsluaðferðir og að einhverju leiti
líka hvað varðar námsefni. Skólarnir
sem kenna rafiðnað hafa fylgt þóun
tímans nokkuð vel en oft veldur fjárskortur eðlilegri þróun og tækjakaupum. Kennslustundir eru oftast dýrari í
iðnnámi en í hefðbundnu bóknámi,“
segir Kristján Þórður Snæbjarnarson
formaður RSÍ.

Áhættumatskerfi

Rafiðnaðarskólinn, Rafiðnaðarsambandið og Samtök rafverktaka skrifuðu nýlega undir samning við Vinnueftirlitið um að unnið verði að því að
gera áhættumatskerfi fyrir félagsmenn
Rafiðnaðarsambandsins. Í símaappi
verður hægt að gera áhættumat sem
tengjast því verkefni sem viðkomandi
er að framkvæmda á hverjum tíma.
Þetta er liður í auknu öryggi sem RSÍ
er að vinna að fyrir sína félagsmenn.

Icelandair og ÍSÍ í samstarfi fram yfir Ólympíuleikana í Tókýó

I

celandair og Íþrótta- og
Ólympíusamband Íslands hafa
endurnýjað samning um áframhaldandi samstarf. Með þeim samningi staðfestir Icelandair þátttöku sína
sem einn af fimm aðalstyrktaraðilum í
Ólympíufjölskyldu ÍSÍ til ársins 2020.
Icelandair endurnýjaði einnig samstarfssamninga við fimm sérsambönd
innan ÍSÍ, þ.e. Knattspyrnusambands
Íslands,
Handknattleikssambands
Íslands,
Körfuknattleikssambands
Íslands, Golfsambands Íslands og
Íþróttasambands fatlaðra. Samstarf
Icelandair og viðkomandi sérsambanda fela í sér víðtækt samstarf.
Icelandair mun styðja dyggilega
við starf þeirra og landsliðsstarf en
rekstur landsliða felur í sér mikil

og kostnaðarsöm ferðalög um allan
heim. Íþróttamenn á Austurlandi, í
hvaða íþrótt sem er, ættu að geta nýtt
sér þennan samning.
Í samningi Icelandair og ÍSÍ er
að finna nýtt ákvæði fyrir sérsambönd sem ekki eru með sérstakan
styrktarsamning við Icelandair en
það felur í sér afsláttarkjör á fargjöldum Icelandair á samningstímanum.
Icelandair skal tryggja sérsamböndum ÍSÍ hagstæðustu fargjöld hverju
sinni og lægsta mögulega hópfargjald
þegar um landsliðshóp er að ræða.
„Samstarf ÍSÍ og Icelandair hefur
verið afar farsælt í áratugi og erum
við hæst ánægð með að hafa nú tryggt
áframhaldandi samstarf fram yfir
Ólympíuleikana í Tókýó árið 2020.

Björgólfur Guðmundsson forstjóri
Icelandair og Guðni Bergsson, formaður
KSÍ, stærsta sérsambands ÍSÍ. Báðir eru
fyrrverandi knattspyrnumenn, Björgólfur með Magna á Grenivik en Guðni
með Val, Tottenham Hotspur, Bolton
Wanderers og íslenska landsliðinu.

Fulltrúar allra hlutaðeigandi við undirskrift samningsins um samstarf.

Stuðningur Icelandair við íþróttahópa
ÍSÍ og landslið sérsambanda á ferðalögum til og frá keppni hefur verið

ómetanlegur, ekki síst í kringum stór
alþjóðleg mót og Ólympíuleika. Víðtækt leiðakerfi Icelandair gerir okkur

auðvelt að komast á hagkvæman og
öruggan hátt á milli staða,“ sagði Lárus L. Blöndal, forseti ÍSÍ.
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ÞJÓÐARSJÚKRAHÚS
Á NÝJUM STAÐ
Eru Keldur hagkvæmasti kosturinn?

S

tjórnendur
Landspítalans
sem og margir aðrir hafa í
hartnær tíu ár haldið því fram
að uppbygging spítalans við Hringbraut hafi alltaf haft vinninginn í
staðarvalsgreiningum. Þessu hefur
verið haldið að þingmönnum, ráðherrum og almenningi. Staðreyndin
er sú að þetta er ekki rétt. Á þessum
röngu fullyrðingum virðast stjórnmálamenn hafa byggt afstöðu sína.
Strax eftir aldamót, fyrir 18 árum,
var sérfræðingum falið það afmarkaða verkefni, að meta við hvaða
af þrem núverandi sjúkrahúsum
væri heppilegast að byggja nýjan
Landspítala til mjög langrar framtíðar. Niðurstaða sérfræðinganna
var ekki einróma eins og haldið hefur verið fram. Sumir vildu byggja
við Hringbraut og aðrir við Fossvog.
Á sama tíma komu sterk rök frá sérfræðingum um að heppilegast væri
að byggja nýtt sjúkrahús frá grunni.
Undir það tók meðal annarra
Læknaráð Landspítalans sem í
greinargerð á árinu 2004 óskaði
eftir því að staðarvalið yrði endurskoðað og taldi best að byggja nýtt
sjúkrahús frá grunni. Hjúkrunarráð
Landspítalans var á sömu skoðun og
vildi einnig að nýtt sjúkrahús yrði
byggt frá grunni. Erlendu ráðgjafarnir EMENTOR töldu árið 2001
að best væri að byggja við í Fossvogi
ef ekki væri vilji til að byggja nýtt
sjúkrahús frá grunni, sem væri besti
kosturinn.

Líklega er það mmun betri kostur
á byggja á Keldum og landsvæði
er þar það mikið að byggingar sem
fyrir eru á svæðinu gætu sem best
fengið að standa þar áfram og þar
rekin sú rannsóknarstarfsemi sem
þar hefur verið um árabil.

Aldrei skoðað að byggja frá
grunni

Hilmar Björnsson arkitekt segir að sá
kostur að byggja nýtt sjúkrahús frá
grunni, hafi aldrei verið skoðaður og
greindur af heilbrigðisyfirvöldum. Á
haustdögum 2009 komu fram vel rökstuddar óskir um að staðarvalsgreining yrði gerð þar sem uppbygging
við Hringbraut og Fossvog yrði borin
saman við byggingu nýs sjúkrahúss
frá grunni. Því var hafnað á þeirri
forsendu að það væri orðið of seint.
Þegar nýtt aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 var samþykkt árið 2013,
jukust kröfurnar um endurmat á staðsetningu þjóðarsjúkrahússins. Þessar
kröfur komu fram m.a. vegna þess að
skipulagslegt umhverfi gjörbreyttist og
aðgengi að spítalanum við Hringbraut
fullnægði ekki lengur forsendum
staðarvalsins. Grundvallarforsendur
höfðu breyst.

Bifreiðagöng felld út

Þeim óskum var hafnað með þeim rökum að engar umferðarlegar forsendur
hefðu breyst frá gamla aðalskipulaginu
AR2001-2024. En ef kortin eru skoðuð

þá blasir við að fern bifreiðagöng hafa
verið felld úr skipulaginu innan borgarmarkanna sem öll stefndu í átt að
spítalanum við Hringbraut. Það eru
Holtsgöng, Öskjuhlíðargöng, göng
undir Kópavog úr Mjódd auk Miklubrautar í stokk, alls um 6,4 km á lengd.
Þar fyrir utan voru felld úr skipulagi 8
mislæg gatnamót og Reykjavíkurflugvöllur þurrkaður út. Þrátt fyrir þetta
halda menn því fram að ekkert hafi
breyst varðandi aðgengi að sjúkrahúsinu. Það stenst ekki.
Hilmar segir það skyldu stjórnvalda áður en lengra er haldið að axla
ábyrgð og láta fara fram greiningu á
hvort betra og hagkvæmara sé að halda
uppbyggingu við Hringbraut áfram
eða byggja nýjan spítala á nýjum stað.
Öðruvísi náist ekki nauðsynleg sátt og
sannfæring og samstaða með þjóðinni
um þetta mikilvæga mál.

Bútasaumur við Hringbraut

Hilmar Björnsson segist sannfærður um að nýr spítali á nýjum stað sé
skynsamlegur kostur. Hann muni
verða betri, ódýrari og öruggari en
bútasaumurinn við Hringbraut. Hann
mun losa sjúklinga undan miklum
óþægindum á byggingartímanum og
þeim tíma sem tekur að endurnýja
gömlu húsin. Hann mun verða aðgengilegri fyrir sjúklinga og að standendur og verða eftirsóttari vinnustaður fyrir lækna og hjúkrunarfólk en
gamli staðurinn við Hringbraut getur
nokkurntíma orðið.

Fellabær. Þar fer fram Urriðavatnssundið sem er verulega frábrugðin öðrum útihátíðum.

Fjölbreytt
úrval bæjar- og
menningarhátíða
á Austurlandi

E

ngin þarf að vera vonsvikin yfir því framboði bæjarhátíða, tónlistarhátíða og
annara menningarhátíða sem standa
til boða á þessu sumri um allt Austurlandi. Hér er örugglega ekki tæmandi dagskrá yfir þessa viðburði og
hér eru ekki heldur minnst á ýns
söfn sem standa opin í allt sumar.
Þar er um verulega auðugan garð
að greslja. Margir þesara viðburða
standa í meira en einn dag, en aðeins
nefnd fyrsta dagsetning opnunarinnar. Þá eru hér ekki nefndar ýmsar ,,gleðihátíðir“ sem eflaust verður
boðið upp á um verslunarmannahelgina og aðgangseyrir ekki skorinn við nögl, enda tilgangurinn fyrst
og fremst að hagnast umtalsvert á
þeim samgöngum. Samkomuhald
Íslandinga um verslunarmannahelgina hefur löngum vakið athygli,
ekki síst erlendra ferðamanna, enda
tilgangangurinn ekki síst að bjóða
þátttakendum að sleppa fram af sér
beislinu.
n 16. júní. Kapall, sumarsýning
Skaftfells á Seyðisfirði, stendur til
2. september. Er jafnframt afmælisfögnuður miðstöðvarinnar sem
heldur upp á 20 ára starfsafmæli á
þessu ári.

n 25. júní. Göngu- og gleðivikan "Á
fætur í Fjarðabyggð" fer fram alla
síðustu vikuna í júní. Fjölbreyttir
viðburðir og útivist.
n 28. júní. Humarhátíð á Hornafirði.
bæjarhátíð á Hornafirði fyrir Hornfirðinga, brottflutta Hornfirðinga og
gesti.
n 4. júlí. Vopnaskak á Vopnafirði.
Fjölskylduhátíð, hagyrðingakvöld
og glymjandi fjör á Hofsballi.
n 11. júlí Eisnaflug, þungarokkstónlistarhátíð á Neskaupstað.
n 14, júlí. Rúllandi snjóbolti á
Djúpavogi, menningarhátíð.
n 14. júlí. Sjálfbær þorpshátíð á
Stöðvarfirði. Skapandi samvinnuhátíð fyrir allar kynslóðir.
n 20. júlí. LungA á Seyðisfirði,
tveggja daga tónlistarveisla.
n 21. Júlí. Dyrfjallahlaup á Borgarfirði eystra. 23 km utanvegahlaup.
n 21. Júlí. Franskir dagar á Fáskrúðsfirði.
n 28. Júlí. Urriðavatnssundið er
skemmtileg sundkeppni í Urriðavatni við Fellabæ. Syntar eru þrjár
vegalengdir þ.á.m. Landvættarsundið sem er 2 km.
n 20. október, Bæjarhátíð Breiðdælinga,
sem nú er hluti Fjarðabyggðar. Tilgangur hátíðarinnar er að auðga menningarflóru og samfélagsvitund íbúa Breiðdals.

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
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Hluti Íslandssögunnar er skráður
á Tækniminjasafni Austurlands

T

ækniminjasafn Austurlands
á Seyðisfirði fjallar um þann
hluta Íslandssögunnar sem
snýr að tæknivæðingu landsins frá
um 1880 til dagsins í dag. Markmið
safnsins er að safna, varðveita, skrá
og sýna verkkunnáttu, muni, minjar
og frásagnir sem hafa gildi fyrir sögu
tækniþróunar á starfssvæðinu. Vegna
sérhæfingar safnsins sem minjasafns
er fjallar um nútímavæðingu þjóðarinnar er mikið um óvenjulegar vélar,
búnað og aðrar menningarminjar
sem ekki eru til sýnis á öðrum söfnum landsins.
Tækniminjasafnið sýnir hvernig
tæknibreytingar sem snúa að véltækni, rafmagni, fjarskiptum, samgöngum og byggingalist eru samofnar breytingum á lifnaðarháttum
og umhverfi. Safnið er staðsett á svokallaðri Wathnestorfu á Seyðisfirði

sem m.a. hýsir bæjarskrifstofurnar,
og á torfunni er Vélsmiðja Jóhanns
Hanssonar. Þá er safnið einnig
byggðasafn Seyðfirðinga.
Á safninu eru haldin námskeið
og sýningar, þar eru stundaðar
rannsóknir og kennsla auk þess
sem safnið tekur þátt í margvíslegu
menningarstarfi og samstarfsverkefnum. Sýningar eru lifandi og
leitast er við að endurvekja andrúm
tímans sem fjallað er um. Safnasvæðið er jafnframt tilvalið útivistarsvæði fyrir gönguferðir og samveru.
Tækniminjasafnið stendur árlega
fyrir Smiðjuhátíð síðustu helgi fyrir
Frá námskeiði í málmsteypu á Smiðjuhátíð. verslunarmannahelgina með tónlist,
matarlist og fjölmörgum námskeiðum og sýningum sem tengjast gömlu
en þar er að finna hús sem spila stór handverki. Forstöðumaður Tæknimhlutverk í tækniminjasögu landsins, injasafns Austurlands er Pétur Kristmeðal annars svokallað Wathneshús, jánsson.

Fuglarnir á safninu vekja mikla athygli gesta.

Fuglasafn
Sigurgeirs
ógleymanlegt

F

GRÆNT ALLA LEIÐ

jölmargir Austfirðingar
eiga
leið um Möðrudalsöræfi gegnum Mývatnssveit til Akureyrar
og jafnvel áfram allt á
höfuðborgarsvæðið.
Ekki er víst að allir viti
um frábært fuglasafn
á bökkum Mývatns
þar sem vert væri að
stoppa, fara úr bílnum
og njóta þess sem fyrir
augu ber á þessu frábæra safni. Fuglasafn
Sigurgeirs er staðsett á
bakka Mývatns sem hefur löngu verið
þekkt fyrir mikið og fjölbreytt fuglalíf. Fuglasafnið var byggt í minningu
Sigurgeirs Stefánssonar sem ólst upp
á bænum Ytri-Neslöndum sem stað-

settur er á tanganum sem skiptir vatninu í tvennt en einmitt þar er safnið
staðsett. Sigurgeir var mikill fuglavinur og var ávallt mættur út á vorin
þegar farfuglarnir mættu í sveitina.
Hann byrjaði mjög ungur að safna
eggjum en þegar hann var tvítugur
byrjaði hann að safna fuglum en fyrsti
fuglinn var gráhegri.
Sigurgeir safnaði fuglum þar til
hann var 37 ára en þá fórst hann í
hörmulegu í slysi á Mývatni árið 1999
ásamt tveimur öðrum. Lét hann eftir
sig rúmlega 300 uppstoppaða fugla
og um 400 egg. Allt þetta safn geymdi
hann í 13 fermetra skúr. Hann var
alltaf með þann draum að byggja hús
utan um þessa fugla. Fjölskylda Sigurgeirs, ættingjar og vinir, létu drauminn rætast og byggðu hús undir fuglana og fengu Manfreð Vilhjálmsson
til að teikna húsið sem er listaverk og
fellur einkar vel inn í umhverfið.

Húsönd og straumönd

Fuglarnir á safninu vekja auðvitað
allir athygli, en eðlilega misjafnlega
mikla. Húsönd hefur frá ómunatíð
verið tákn Mývatnssveitar vegna þess
að Mývatn hefur verið aðalheimkynni
hennar á Íslandi. Það er ekki fyrr en á
síðustu árum að hún hafi verpt í töluverðu magni við annað vatn á Íslandi.
Húsönd er ein af tveimur amerísku
öndunum sem koma til Íslands.
Straumönd er seinni ameríska
öndin sem kemur til Íslands. Heimkynni hennar í Ameríku eru í Kanada
en þar er hún það dreifbýl að einungis finnast tvö pör á hverjum ferkílómeter. Sumir Kanadabúar segja í
gríni að líklegra sé að þú verði bráð
skógarbjarnar en að finna straumönd
í Kanada. Hinsvegar verpa um 200
pör á ferkílómeter við Laxá í Mývatnssveit.

KLÁR TIL AFHENDINGAR !

SPORTSMAN
570 TOURING SP

2.050.000 kr.-

SPORTSMAN 6X6
BIG BOSS 570 LE

2.650.000 kr.-

RZR 64”
XP TURBO

GENERAL 1000 EPS
Deluxe

4.050.000 kr.-

3.750.000 kr.-

WWW.STORMUR.IS

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.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

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

12

14. júní 2018
Snæfell og hreindýr
í forgrunni. Yngrsta
eldstöð Austurlands
þó 10 þúsund ár séu
síðan fjallið bærði
síðast á sér.

Á Vestdalseyri.
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ér verður enginn stóridómur
felldur um það hvert er fegursta fjall landsins en nokkrir viðmælendur voru fengnir til til að
svara spurningunni. Auðvitað ræður
tilfinningasemi þarna hjá allnokkrum
vegna þess að gengið hefur verið á viðkomandi fjall eða búið í nágrenni þess.
Gaman væri að hvetja lesendur til að
ganga á öll þessi fjöll í sumar og lýsa
þeim tilfinningum sem um þá fór þegar
staðið var á tindinum og útsýnið blasti
við. Hér koma koma nokkur þessara
fjalla í starfrófsröð og rökin með valinu.
Væntanleg finnst einhverjum að í þessa
upptalningu vanti einhver fjöll, en þau
voru einfaldlega ekki nefnd, þó eflaust
hefðu þau sómt sér vel í þessum hópi.
Fjöllin sem nefnd voru en eru ekki
nefnd eru á Suðurlandi eða Vesturlandi.
n Búlandstindur. Basaltfjall við Djúpavog sem þykir almennt vera í hópi

formfegurstu fjalla á Íslandi og sumir
trúa því að Búlandstindur sé orkustöð.
n Eiríksjökull. Spurning hvaða landshluta jökullinn tilheyrir. Ósjálfrátt
koma í hugann upphafsorðin í skáldsögu Halldórs Laxness, Fegurð himinsins: ,,Þar sem jökulinn ber við loft, hættir landið að vera jarðneskt en jörðin
fær hlutdeild í himninum, þar búa ekki
framan neinar sorgir og þessvegna er
gleðin ekki nauðsynleg, þar ríkir fegurðin ein ofar hverri kröfu.“
n Helgafell. Við Kaldárbotna. Ber af
öðrum fjöllum á björtum degi.
n Herðubreið. Fjallið var kosið
þjóðarfjall, þarf varla að koma á óvart.
n Hverfjall. Form þess ber af. Er einfaldlega er í röð fegurstu og reglubundnustu öskugígamyndana sem
gefur að líta á Íslandi.
n Kerling í Eyjafjarðarsveit. Rís
tignarleg nánast frá sjávarmáli og upp
í 1538 metra hæð. Er auk þess kór-

ónan í fallegasta fjallahring landsins.
Þetta er bara svona.
n Kirkjufell. Fegursta fjall landsins að
mati margra. Bakgrunnur þess séð af hafi
er fallegur og fjallið er svo margbreytilegt
eftir því frá hvaða átt þú lítur til þess.
n Kistufell í Grundarfirði. Þarf ekki
rökstuðning.
n Snæfell. Hæsta fjall Íslands utan jökla,
1833 metra hátt, og er fjallið sjálft og
svæðið umhverfis það innan marka
Vatnajökulsþjóðgarðs. Snæfell er nokkuð keilulaga, enda forn megineldstöð
sem hefur ekki rumskað í 10 þúsund
ár. Mun það hafa myndast síðla á ísöld
og er því yngsta eldstöð Austurlands.
Vegna þess, hve hátt Snæfell rís hverfa
efstu fannir þess ekki á sumrin og í því
eru stuttir brattir skriðjöklar.
n Stóllinn í Svarfaðardal. Tignarlegur
og kyngimagnaður, magnað útsýni.
n Þorfinnur. Drottnar yfir Önundarfirði gegnt Flateyri, ógleymanlegt!

Fornleifarannsóknir
á Vestdalseyri

Á

vormánuðum 2017 fól
Seyðisfjarðarkaupstaður
Fornleifastofnun
Íslands
ses að vinna deiliskráningu á Vestdalseyri við Seyðisfjörð. Svæðið sem
skráningin náði til var um 26 ha
stórt. Innan þess er þorpið Vestdalseyri en svæðið náði talsvert norðaustur fyrir sjálft þorpið og yfir stóran hluta gamla heimatúns lögbýlisins
Vestdals.
Við úttektina voru margvíslegar
heimildir kannaðar, loftmyndir skoðaðar og sömuleiðis gamlar ljósmynd-

ir. Einnig var rætt við heimildamenn
um svæðið. Við vettvangsúttekt var
gengið kerfisbundið um allt svæðið
í leit að minjum. Svæðið var skráð í
júlí 2017 og skráðar voru 229 minjar
en 10 þeirra reyndust skammt utan
marka reitsins. Er það gríðarlegur
fjöldi minja á ekki stærra svæði og
endurspeglar það að hluta til hversu
margir bjuggu á svæðinu allt frá
miðri 19. öld og fram yfir hernámsárin. Nú liggja drög að skýrslunni
fyrir og er frestur til 1. júlí nk. að
senda innathugasemdir.

Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá
hústegund sem hentar.
Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e.
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

Kíkið á vef okkar: www.huseining.is og sjáið lóðaframboðið!

Láttu drauminn um
nýtt heimili verða að
veruleika með vönduðu
og hagstæðu húsi frá
Húseiningu.
Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli

KLASSIK - einbýli
Twin

SÓL - sumarhús

KÓSÝ - smáhýsi

Wall

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
www.huseining.is kjartan@huseining.is soffia@huseining.is

GRETTISLAUG Á TILBOÐI
Við hjá NormX höfum framleitt heita
potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár.
Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt
öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp
glæsilegum heitum potti á verði sem
kemur skemmtilega á óvart.
Nú er rétti tíminn til að huga að heitum
potti fyrir sumarið. Þess vegna bjóðum
við nú á sértilboði þessa vinsælu
Grettislaug gerð með vönduðu loki.

Grettislau
g
á aðeins k með loki
r.

272.000
Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

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

Sláðu til!

Mikið úrval af sláttuvélum, sláttutraktorum,
sláttuorfum, hekkklippum, róbótum og keðjusögum.
Sláttuvélar
Bensín, rafhlöðu og rafmagns

Sláttutraktorar
Með og án safnkassa

Sláttuorf
Bensín og rafmagns

frá kr

16.900

frá kr

frá kr

329.000
Hekkklippur
Topp gæði frá Echo

frá kr

56.990

Slátturóbótar
Frábær nýjung.
Algjörlega sjálfvirkur

frá kr

125.000

Austur vegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbak k i - 601 Akureyri // Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir // Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

4.990
Keðjusagir
Bensín og rafmagns

frá kr

29.900
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Vísnaþáttur: Hulda Sigurdís Þráinsdóttir

Þ

að er komið að þriðja vísnaþætti Félags
ljóðaunnenda í blaðinu og röðin komin
að mér að hafa umsjón með honum. Í
þessum þætti verður ekkert sérstakt þema. Höfundar eru á ýmsum aldri ólíkir eftir því, en allir
utan einn hafa einhver tengsl við Austurland.
Fyrstu tvö ljóðin eru eftir Heiðrúnu Ólafsdóttur.
Hún hefur gefið út þrjár ljóðabækur auk skáldsögu
og smásagna. Heiðrún á ættir að rekja til Hornafjarðar, nánar tiltekið til Hólabrekku á Mýrum.
Þau ljóð sem ég valdi hér eru úr fyrstu bók
hennar sem heitir Okkar á milli allt og kom út árið
2012. Þau endurspegla að mörgu leyti vel stíl hennar og efni fyrstu bókarinnar þar sem rómantíkin
svífur yfir vötnum. Þau eru stutt og hnitmiðuð,
segja allt sem þau ætla að segja án nokkurra málalenginga. Hið fyrra heitir Á heimsenda.

Hin fegurstu sólarlög
færi ég þér.
Ég set þau á Vesturhimininn
þegar vel viðrar, síðdegis.

Á heimsenda

En síðan eru liðin nokkur ár, sokkabandsárin að
baki og hversdagsleiki útivinnandi húsmóður nútímans alls ráðandi. Eftirfarandi sjálfslýsing undirritaðrar á sennilega betur við í dag, en hún skaust
upp í hugann einhvern slæman dag á liðnum vetri.

Ég myndi sækja þig
á heimsenda.
Þrátt fyrir óbrúaðar ár,
varasöm vöð
hvað sem bensíndropinn er dýr.
Og ég myndi keyra þig
þangað aftur
ef það er þar
sem þú vilt vera.

Seinna ljóðið er án titils, en óumdeilanlega
rómantískt án nokkurrar væmni.

Þú getur nálgast þau þar.

Við Heiðrún erum bæði frænkur og jafnöldrur og eigum áhuga á ljóðum sameiginlegan.
Þessi litla vísa varð til í hugsarfylgsnum undirritaðrar einhvern tíma á hennar sokkabandsárum,
um áratug fyrir síðustu aldamót.
Þegar blómum skrýðist beður
þegar blessuð vorsól skín
Þegar kaldur vetur kveður
þá kemur þú vinur, aftur til mín.

og aðrir, en þá var ekki sjálfgefið að þeir væru
jarðaðir á sómasamlegan hátt. Einhversstaðar
rakst ég á lýsingu á því þegar fátækur vesalingur í afskekktri byggð hér eystra gaf upp öndina
á fyrri hluta 19. aldar. Þar sem maðurinn hafði
verið upp á hreppinn kominn þurfti yfirvaldið að
standa straum af kostnaði við greftrunina.
Það var fyrir austan að ómagi dó
Eftir einn veturinn harðan.
Í hráslaga vorhreti sagði hann nóg.
En hreppstjórinn neitað´að jarð´ann.

Málalyktir urðu þó þær að hinn látni fékk
hinstu hvílu í kirkjugarði að lokum þótt fátækleg
hafi hún eflaust verið.
En tökum upp léttara hjal. Á Djúpavogi býr
Ingimar Sveinsson sem fæddur er 1927. Hann
er fjölhæfur og fróður maður og skáld gott. Eftir
hann er eftirfarandi limra sem lýsir áliti hans á
breytingum á mataræði landans.
Breyttar matarvenjur

Örvasa kerling úrill og þreytt
ónýt til höfuðs og handa.
Geðstirð og skapvond og skil ekki neitt.
Skil ekki neitt í þeim fjanda.

Sumir pæla í sig pasta
og pítsuna enn síður lasta.
Ég fer út á flöt
ef ég fæ ekki kjöt,
sit þar í fýlu og fasta.

Í sagnfræðinámi mínu var ég alltaf heilluð
af þeim sem minna máttu sín, þ.e. ómögum og
niðursetningum sem margir áttu ekki sjö dagana sæla. Austfirskir ómagar dóu vissulega eins

Það má kannski segja að Jónbjörg Sesselja
Eyjólfsdóttir sé á svipaðri bylgjulengd þegar hún
yrkir um snyrtivörubransann. Jónbjörg var fædd
1931 eða aðeins fjórum árum á eftir Ingimari.

Draumur í dós

Draumur í dós, hann er dýr
en við kaupum hann þegar í stað
er hrukkur myndast
og hakan sígur,
horfum í spegil,
sjáum undrið gerast
-spegillinn lýgur!
-eða hvað?

Mig langar að ljúka þessum vísnaþætti á fallegu
ljóði eftir Tómas Guðmundsson sem er eitt af okkar
þekktustu skáldum. Ég veit ekki til þess að Tómas
hafi átt neinar tengingar austur á land. Hann var
fæddur á Brú í Grímsnesi 1901 og lést árið 1983.
Tómas hefur stundum verið kallaður Reykjavíkurskáldið. Þetta ljóð hans heitir Augun þín og birtist
fyrst í bókinni Fljótið helga sem kom út 1950.
Augun þín

Hvað gerðist? Það hafð' ekki skapaður hlutur skeð.
Þó skilst mér hversvegna ég fékk þér aldrei gleymt:
Í fegurstu augum, sem ástfanginn mann hefur dreymt,
þú áttir þér tærasta himin, sem ég hafði séð.
En margoft síðan við minningu eina ég dvel.
Það var morgunn og vorið í augum þér heillandi bjart.
Í svipulli andrá sem elding sú hugsun mig snart,
að einnig hin dimmasta sorg mundi fara þeim vel.
Og seinna eitt haustkvöld ég horfði í augun þín.
Ég hafði reynzt sannspár, en þagði og blygðaðist mín.

Veisluréttir ferðalangsins

Þ

að er gaman að koma samferðafólki á óvart með veisluréttum á
ferðalögum um óbyggðir fjarri
sælkerabúðum eða hambrogarabúllum, enda eru matarveislur líf og yndi
flestra, hvar og hvenær sem er. Margur
gæti haldið að slíkt væri ómögulegt án
mikillar fyrirhafnar, en með nokkurri
fyrirhyggju og örlitlum undirbúningi
heima fyrir er auðvelt að galdra fram
sælkerakost, jafnvel á fjöllum. Í bókinni
Veisluréttir ferðalangsins töfrar Halla
Hauksdóttir lífeindafræðingur fram
uppskriftir að góðum og girnilegum
réttum og leiðbeinir um hvernig best
sé að undirbúa og matreiða fjölbreyttar
máltíðir á ferðalögum. Halla segir að
í fyrstu ferðalögunum hafi verið erfitt
að hafa fjölbreyttni í matseldinni á
fjöllum, en með útsjónarsemi og hugmyndaflugi hafi tekist að hafa meðferðis í langferðir alls kyns sælkeramat og
framreiða ýmislegt góðgæri sem allra
jafna er ekki á boðstólum eftir nokkurra
daga ferð fjarri menningunni.
,,Aðalgaldurinn er að ýmsa rétti,
eins og t.d. alls kyns matarsúpur og
grænmetis-, kjöt- og fiskrétti, er hægt
að elda heima og frysta í handhægum
ílátum. Máli skiptir að matseðillinn sé
vel skipulagður, og fyrirfram. Hugsa
verður fyrir hvað þolir lengsta geymslu
í kæliboxi og hvað þurfi að framreiða

Höfundurinn, Halla Hauksdóttir.

fljótlega í ferðalaginu,“ segir Halla.
Á eftir hverri uppskrift í bókinni er
tekið fram hvað megi geyma saman í
plástílátum í kæliboxinu. Skipulagning
matseðilsins er því mjög mikilvæg og
að fyrstu dagana sé á boðstólum það
sem stysta geymslu þolir og þegar líður
á ferðalagið séu eldaðir frystu réttirnir
og annað sem lengur geymist. Hér er
sannalega á ferðinni tímabær bók sem
ferðalangar um óbyggðir landsins geta
sem best nýtt sér.

Kryddleginn lax eða lúða
Gripið er niður í bókina þar sem boðið
er upp á kryddleginn lax eða lúðu.
Rétturinn er undirbúinn heima en
eldaður á áfangastað og er uppskriftin
fyrir 4 – 6 eftirfaran di.

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

i-t.is

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

n 1 kg. fiskur
n safi úr hálfri sítrónu
n 3 msk. olía
n 1 msk. sítrónupipar
n 2 msk. saxaður ferskur kerfill eða
basilika
n 1 msk. paprika
n ½ msk. salt.
Fiskflakið er beinhreinsað og roðhreinsað og lagt á álpappír eða í ílangt þunnt
plastbox. Fæst kælibox taka heilt fiskflak
svo betra er að skipta því í hæfilega bita.
Sítrónusafanum er hellt yfir. Olíunni og
kryddinu blandað saman og því smurt á
flakið. Fiskinum pakkað þétt á álpappírinn eða plastílátinu lokað vel og geymt
í kæli þar til fiskurinn fer í kæliboxið.
Ef fiskurinn er í álpappír þarf að setja

plastpoka utan um hann svo ekkert leki
í kæliboxið. Best er að útbúa réttinn
degi fyrir brottför, svo hægt sé að bera
hann fram á öðrum degi ferðalagsins.
Fiskinn má gilla í heilu lagi eða skera
niður ogsteikja á pönnu. Ef grillað er má
hafa með grænmetisspjót með tómötum, lauk, papriku og sveppum, annars
ferskt grænmetissalat. Hrísgjón eða
pönnusteiktar kartöflur, örlítið saltaðar,
henta einnig vel með þessum mat.

klæðningarefni

harðparket
teppaflísar
dreglar

vinylflísar
viðarparket

stigahúsateppi

teppi

- gerir hús að heimili

veggfóður

mottur

gólflistar

dreglar

gólfhreinsiefni

parket

Ármúli 32, 108 Reykjavík
Sími 568 1888

www.pog.is

8. tölublað
7. árgangur

ði!

Nýr mi

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

Löngubúð hefur verið haldið vel við
og er íbúum til mikils sóma. Verið er að
gera upp Verslunarstjórahúsið.

Gæfuspor
að varðveita
Löngubúð
Langabúð er friðað hús og elsta húsið
á Djúpavogi ásamt Verslunarstjórahúsinu og eru hvortveggja reist árið
1790. Bæði húsin standa á grunnum
eldri húsa og eru staðsett þar sem
verslunarstaður hefur verið frá árinu
1589, en þá hófu þýskir kaupmenn
verslunarrekstur á Djúpavogi.
Fyrir tveimur áratugum leit út fyrir
að dagar Löngubúðar væru taldir. Af
breyttum atvinnuþáttum leiddi nauðsyn
á nútímalegra atvinnuhúsnæði. Þá risu
upp einstaklingar sem vildu að Langabúð yrði varðveitt. Nú hefur hún verið
endurbætt og henni fengið nýtt hlutverk
sem hæfir sögu hennar og mikilvægi
fyrir staðinn. Langabúð er orðin ómissandi þáttur í menningarlífi Djúpavogs.
Í norðurenda hússins er sýning um líf
og starf Ríkarðs Jónssonar myndhöggvara og myndskera. Um miðbik hússins
er minningarstofa um Eystein Jónsson
stjórnmálamann frá Djúpavogi og konu
hans; Sólveigu Eyjólfsdóttur. Kvennasmiðjan á Djúpavogi sér um rekstur
Löngubúðar auk kaffistofu í suðurenda
hússins. Á Löngubúðarloftinu hefur nú
verið komið fyrir minjasafni.

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Í TÍMA!
Listaverk Sigurðar Guðmundssonar,
„Eggin í Gleðivík“ stendur við höfnina
í Djúoavogi og vekur athygli ferðamanna, innlendra sem erlendra. Verkið
er þrjátíu og fjögur steinegg sem sýna
egg helstu varpfugla svæðisins. Eitt
eggið er stærra, það tilheyrir lóminum
sem er einkennisfugl Djúpavogs.
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