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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Austfirsk skáld 
og rithöfundar

Endurskoðun á 
áhættumati

Aðalheiður bæjarstjóri 
seyðisfjarðarkaupstaðar

Tvíburasystur úr Fellabæ 
á Landsmóti hestamanna
Tvíburasysturnar Þruður Kristrún og 

Jónína Vigdís Hallgrímsdætur voru 
meðal keppenda í unglingaflokki 

á Landsmóti hestamanna sem fram fór í 
Víðidal í Reykjavík í byrjun júlímánaðar 
sl. Þær eru í hestamannafélaginu Freyfaxa. 

Þær sögðust hafa haft verulega gaman að 
keppa á stærsta henstamannamóti hérlend-
is og hafa flullan hug á að vera einnig meðal 
keppenda á næsta landsmóti hestamanna 
sem fram fer á Gaddstaðaflötum á Hellu 
sumarið 2020.

Þær systur eru fæddar árið 2004 og hefja 
nú í haust nám í 9. bekk í grunnskólanum 
í Fellabæ og eiga því sannarlega framtíðina 
fyrir sér í hestamennsku.

Þrúður Kristrún og Jónína Vigdís 
á gæðingum sínum, Þrerney frá 
Brekku og Ariel frá Teigabóli.

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Og svo allt annað sem þarf til 
hitaveitulagna

Nýtt hjá ÍSRÖR
 
Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt 
tilheyrandi fittings
 
Bjóðum einnig snjóbræðslurör 
PP og PE

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027
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Verslunin 
Belladonna

Nýjar vörur
streyma inn

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

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

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Í tilefni aldarafmæli sjálfstæðis 
og fullveldis Íslands var ný há-
tíðarútgáfa af Íslendingasögum 

og þáttum afhent afmælisnefnd við 
hátíðlega athöfn í Alþingishúsinu 17. 
Júní sl. Afmælisnefnd gerði samning 
við Saga forlag um útgáfuna sem þykir 
einstaklega vönduð og glæsileg. Textar 
sagna og þátta hafa verið endurskoð-
aðir með hliðsjón af rannsóknum 
undanfarinna áratuga og mikil vinna 
hefur verið lögð í skýringar á tæplega 
600 vísum sem fylgja sögum og þátt-
um. Þá fylgir útgáfunni margvíslegt 
skýringarefni og formálar sem ætlað 
er að greiða götu lesenda um þessa 
heillandi sagnaveröld. Bækurnar 
prýða myndverk eftir dönsku lista-
konuna Karin Birgitte Lund.

Haustið 2016 kaus Alþingi nefnd 
með fulltrúum allra þingflokka er 
skyldi undirbúa hátíðahöld árið 2018. 
Í þingsályktun Alþingis er kveðið nán-
ar á um verkefni nefndarinnar.
n láta taka saman rit um að-

draganda sambandslaganna, efni lag-
anna og framkvæmd þeirra, svo og 
rit um inntak fullveldisréttar er Ísland 
öðlaðist að þjóðarétti árið 1918;

n stofna til sýningar í samvinnu 
við Árnastofnun á helstu handrit-
um safnsins til að minna á grundvöll 
íslenskrar menningar og forsendur 
sjálfstæðis og fullveldis þjóðarinnar;
n stuðla að heildarútgáfu Ís-

lendingasagna á afmælisárinu svo 
að fornar bókmenntir Íslendinga séu 
jafnan öllum tiltækar, jafnt á bók sem 
stafrænu formi;
n hvetja skóla til að beina sjónum 

að þeim merku tímamótum sem urðu 
í íslensku samfélagi með sambands-
lögunum árið 1918.

HEILDARÚTGÁFA 
ÍSLENDINGA-
SAGNA OG ÞÁTTA

Hafrannsóknastofnun gaf 
fyrir ári síðan út áhættumat 
vegna mögulegrar erfða-

blöndunar milli eldislaxa og náttúru-
legra laxastofna á Íslandi. Áhættu-
matið var unnið af sérfræðingum 
Hafrannsóknastofnunar ásamt 
erlendum sérfræðingum og hefur 
hlotið rýni erlendra sérfræðinga. 
Umhverfissjóður sjókvíaeldis styrkti 
vinnu við matið, sem var unnið að 
beiðni atvinnuvega- og nýsköpun-
arráðuneytis.  Þetta var gert í kjölfar 
vinnu stefnumótunarnefndar í fisk-
eldi sem sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðherra skipaði. Í nefndinni 
áttu fulltrúa Landssamband fiskeld-
isstöðva, Landsamband veiðifélaga, 
umhverfis- og auðlindaráðuneytið 
auk fulltrúa atvinnuvega og nýsköp-
unarráðuneytis. Nefndin lagði meðal 
annars til að umfangi fiskeldis yrði 
stýrt á vísindalegan máta og á þeim 
grunni var áhættumatið unnið. 

Í kjölfar vinnu nefndarinnar 
var skrifað frumvarp til laga um 
breytingar á lögum um fiskeldi og 
fleiri lögum með það að markmiði 
að styrkja lagaumgjörð fiskeldis svo 
unnt væri að stýra framþróun at-
vinnugreinarinnar á sjálfbæran hátt 
byggt á vísindalegum grunni. Í frum-
varpinu var m.a. lagt til að fyrrgreint 
áhættumat erfðablöndunar yrði lög-
fest auk þess að leyfilegt magn frjórra 
laxa í rekstrarleyfum yrði í samræmi 
við niðurstöður áhættumatsins á 
hverjum tíma.  Frumvarpið var til 
umsagnar á vef atvinnuvega- og ný-
sköpunarráðuneytisins í vor. Þegar 
búið var að fara yfir athugasemdir 
og taka tillit til þeirra var frumvarpið 
lagt fram af sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra á Alþingi og mælt 
fyrir því. Því miður varð frumvarpið 
ekki að lögum á vorþingi en til stend-
ur að endurflytja málið á komandi 
haustþingi.

Óhætt að ala 71 þúsund tonn 
f laxi
Áhættumatið sem gefið var út í júlí 
í fyrra gaf þá niðurstöðu að óhætt 
væri að ala hér við land 71.000 tonn 
af frjóum laxi. Ljóst er að það tekur 
mörg ár að ná þessari framleiðslu hér 
við land. Jafnframt var tekið fram 
að nokkur óvissa ríkir um ákveðna 
þætti í matinu sem reynsla og frek-
ari rannsóknir leiða í ljós hver er.  
Nauðsynlegt er einnig að vakta vel 
laxveiðiár landsins og fylgjast með 
hvort og í hve miklu mæli strokulax 
úr eldi kemur í árnar og í hve miklu 
mæli hann blandast náttúrulegum 
stofnum. Þá var lagt til að magn elds-
islaxa í laxveiðiám færi hvergi yfir 
4%. Eiginleg erfðablöndun er mun 

lægri en sú tala vegna skertrar getu 
eldislax til hrygningar. Þegar er hafin 
vöktun á ánum. Helstu stofnanir eins 
og Skipulagsstofnun, Umhverfis-
stofnun og Matvælastofnun hafa 
stuðst við áhættumatið og burðar-
þolsmat einstakra hafsvæða í sinni 
vinnu. Áhættumatið er því þegar til 
leiðsagnar innan stjórnkerfisins þó 
það eigi sér ekki bein fyrirmæli í lög-
um.

Viðræður hafa staðið yfir milli 
Hafrannsóknarstofnunar og Land-
sambands fiskeldisstöðva hvernig 
megi með mótvægisaðgerðum draga 
úr áhættu af erfðablöndun milli eld-
islaxa og náttúrulegra laxastofna á Ís-
landi.  Í þeim viðræðum hefur komið 
fram að nú þegar er hægt að sam-
ræma lágmarksstærð útsettra göngu-
seiða og möskvastærð netpoka kvía 
og koma þannig í veg fyrir að seiði 
sleppi með því að smjúga út úr kví-
unum. Þá er hægt að tefja kynþroska 
með notkun ljósa í kvíum yfir vetur-
inn og þannig verður stærstur hluti 
laxanna ekki kynþroska fyrir slátrun. 
Hafrannsóknastofnun hefur lagt til 
við Matvælastofnun að þessi skilyrði 
verði sett í ný rekstrarleyfi til eldis 
frjórra laxa í sjókvíum enda munu 
þau draga úr áhættu af erfðablöndun 
ef eftir þeim er farið.

Óskað hefur verið eftir að Haf-
rannsóknarstofnun að endurskoði 
áður útgefið áhættumat erfða-
blöndunar, m.a. af hálfu Land-
sambands fiskeldisstöðva. Á Haf-
rannsóknarstofnun var sett upp 
ráðgjafanefnd fiskeldis, sambærileg 
við ráðgjafanefndir um fiskveiðar, 
og hefur nefndin nú farið yfir helstu 
þætti áhættumatsins. Fyrir liggur að 
í  núgildandi lögum er ekki að finna 
heimild til að draga úr eldi sem leyft 
hefur verið á grunni áhættumats 
reynist leyfilegt eldi vera of mikið. 
Slíka heimild er hins vegar að finna 
í fyrrgreindu frumvarpi sjávarút-

vegs- og landbúnaðarráðherra. Þess 
vegna varð það niðurstaða ráðgjafa-
nefndarinnar að ekki væri ráðlegt að 
breyta áhættumatinu við núverandi 
aðstæður. Er sú niðurstaða einnig 
byggð á varúðarnálgun er varðar 
umhverfið. 

Til að styrkja vísindalegan grund-
völl áhættumatsins hefur Hafrann-
sóknastofnun í hyggju að gera frekari 
rannsóknir og hyggst stofnunin óska 
eftir fjármagni í þeim tilgangi. Meðal 
annars þarf að gera rannsókn á hvort 
sá norskættaði stofn sem hér er not-
aður í fiskeldi lifir af sjávardvöl við 
Ísland. Þetta yrði gert með rannsókn-
um þar sem seiðum af eldisstofnin-
um yrði sleppt í hafbeitaraðstöðu 
á Vestfjörðum og á Austfjörðum. 
Rannsóknin yrði takmörkuð að um-
fangi og seiðum af íslenskum stofn-
um sleppt til samanburðar. 

Þá hefur stofnunin í hyggju að 
gera takmarkaða tilraun í Ísafjarðar-
djúpi til að rannsaka ákveðna þætti 
í fiskeldi í samvinnu við eldisfyr-
irtæki. Tilraunin yrði takmörkuð 
í magni við hámark 3.000 tonn af 
frjóum laxi og til 5 ára. Umhverfis-
þættir yrðu mældir sérstaklega og þá 
yrði umhverfi kvíanna vaktað sér-
staklega með tilliti til lífríkis. Í eldinu 
yrðu vaktaðir almennir þættir eins 
og lifitala, vöxtur og kynþroski. Þá 
yrðu allir laxar merktir sérstaklega 
til að þeir þekkist ef þeir sleppa og 
koma fram í ám og yrðu árnar við 
Ísafjarðardjúp vaktaðar sérstaklega. 
Sérstakar rannsóknir færu fram á 
laxalús bæði í kvíunum og í villtum 
laxfiskum, en laxalús er víða mikið 
vandamál.  Einnig yrðu aldir í til-
rauninni ófrjóir laxar til samanburð-
ar við frjóa laxa. Nánari rannsókn-
aráætlanir eru í vinnslu en gert er 
ráð fyrir að rannsóknir hefjist vorið 
2019.

Endurskoðun á áhættu-
mati erfðablöndunar

Eldiskvíar í Berufirði.

Refsing við að brjóta skráningarskyldu 
vinnuvéla getur numið einni milljón króna

Refsivert er að stjórna skrán-
ingarskyldri vinnuvél án 
réttinda, rétt eins og að aka 

bifreið án tilskilinna réttinda. Einhver 
brögð hafa verið að því að slíkt er gert, 
erfitt hefur kannski reynst að fá starfs-
mann með tilskilinn réttindi og þá er 
freistast til að brjóta lögin, kannski 
vegna þess að aðkallandi verkefni 
bíður afgreiðslu. Samkvæmt gjaldskrá 
Vinnueftirlitsins hefur hámark dag-
sekta hækkað vegna brota á þessum 
úr 100.000 krónum í allt að eina millj-
ón króna fyrir hvern dag. Dráttarvélar 
og tæki með drifskafts tengdum eða 
vökvaknúnum vélum eða tækjum 

teljast til skráningarskyldra vinnu-
véla. Á dráttarvélum sem skráðar eru 
á ökutækjaskrá er ID-númer Vinnu-
eftirlitsins sem notað er við eftirlit og 
skráningu vélanna. Dráttarvélar með 
átengdar vinnuvélar falla undir skrán-
ingarskyldar vinnuvélar en sé einung-
is um akstur dráttarvélar án vinnuvéla 
gildi almenn umferðarlög.

Vinnueftirlitið hefur þegar hafið að 
framfylgja réttindaskyldunni og mun 
stofnunin kæra til lögreglu öll mál 
þar sem stjórnandi skráningarskyldr-
ar vinnuvélar er án gildra vinnuvéla-
réttinda.

Þessi stórvirku vinnuvélar fóru 
austur á land fyrr í sumar en 
tengjast efni fréttarinnar ekkert.



Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
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NÝR MAZDA6
FRUMSÝNDUR LAUGARDAGINN 25. ÁGÚST 

KL. 12-16 REYKJAVÍK & AKUREYRI

Framúrskarandi
Þú einfaldlega verður að upplifa fegurð, gæði & lúxus Mazda6!

Nýr Mazda6 hefur verið endurhannaður að utan sem innan. 
Hann er þægilegur jafnt fyrir ökumann sem og farþega.

Hannaður og smíðaður til þess að njóta akstursins. 
Mazda6 er búinn næstu kynslóð af tækni og stíl frá þekktri 

Kodo hönnun Mazda: Kodo Soul of Motion Design.

KOMDU OG SJÁÐU ÞENNAN EINSTAKA BÍL!
Boðið verður upp á léttar veitingar frá Brauð & Co.

Bíldshöfða 8
110 Reykjavík

Tryggvabraut 5
600 Akureyri

S. 515 7040 S. 515 7050

ELSKAÐU AÐ KEYRA mazda VERÐ FRÁ 3.790.000 KR. 

Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 mazda.is

Mazda6 Frumsýning_5x38_20180820_END.indd   1 20/08/2018   14:14
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stöðugt tækni-
væddara þjóðfélag

Nútíma þjóðfélag verður stöðugt tæknivæddara, sífellt fleiri 
tækifæri gefast almenningi, bæði í atvinnulifinu sem og í 
einkalífinu. Nýjustu símarnir eru kannski áþreifanlegasta 

dæmið um það, það er jafnvel orðið erfitt að ímynda sér að einhver geti 
verið án nýjustu gerð farsíma, a.m.k. þeir sem eru 
á vinnumrkaðnum. Það er því frábært framtak 
hjá Verkmenntaskóla Austurlands að efna árlega 
til Tæknidags fjölskyldunnar þar sem öllum er 
boðið að kynna sér það sem þar er á boðstólum 
og jafnvel taka á við verkefni sem þar bjóðast. 
Um leið kynnast Austfirðingar enn betur því frá-
bæra starfi sem fram fer í Verkmenntaskólanum. 
Tæknidagurinn fer fram 6. október nk. í húsnæði 
Verkmenntaskóla Austurlands á Neskaupstað. Nú 
er um að gera að taka frá daginn, ekki bara fyrir 
Norðfirðinga, heldur alla Austfirðinga. Ferðin til Neskaupstaðar er nú 
líka orðin styttri en í fyrra með tilkomu nýju Norðfjarðarganganna.

Sverrir Mar Albertsson, framkvæmdastjóri AFLS-starfsgreinafélags 
á Austurlandi býður sig fram til forseta ASÍ á þingi sambandsins í haust. 
Væntanlega nýtur hann stuðnings félagsmanna AFLS en dugar það gegn 
mótframbjóðandanum sem kemur úr höfuðborgarumhverfinu og jafn-
vel gegn öðrum frambjóðendum sem ekki hafa tilkynnt forsetafram-
boð? Sverrir Mar hefur starfað lengi fyrir verkalýðshreyfinguna, verið 
í miðstjórn og starfað með Gylfa Arnbjörnssyni, fráfarandi forseta ASÍ, 
og þekkir því vel til innviða ASÍ. Mikið hefur verið rætt um kjarasamn-
inga sem verða lausir um næstu áramót og allflestir í atvinnulífinu um 
allt land hafa áhyggjur af því hvernig komandi kjaraviðræður milli at-
vinnurekenda og verkalýðshreyfingarinnar munu þróast. Árið 2015 var 
samið um 30% launahækkun á þremur árum, og margir telja nú að of 
bratt hafi verið farið þrátt fyrir að gengi krónunnar hafi veikst og verð-
bólgan hafi að mestu étið upp kaupmáttaraukninguna sem launahækk-
unin átti að skila til launþega.

Það er heldur ekki farsælt í komandi kjarasamningum að miklar vær-
ingar hafa verið innan verkalýðshreyfingarinnar frá því snemma á þessu 
ári, nýrir formenn tekið við stórum verkalýðshreyfingum eins og VR og 
Eflingu, þau Ragnar Ingólfssonog Sólveig Anna Jónsdóttir og hafa þau 
þegar hafið að brýna kutana. Kröfugerð verkalýðsfélaganna mun vænt-
anlega birtast á haustdögum áður en ASÍ-þingið hefst. Öruglega mun 
kröfugerð AFLS-starfsgreinafélags vera þar með, eða kannski fylgja 
Austfirðingar með í kröfugerð Starfsgreinasambandsins ef slík kröfu-
gerð verður sýnileg á haustdögum. Félagsmenn í AFLI-starfsgeinafélagi 
eru hér með hvattir til að vera virkir þátttakendur í gerð þeirra kröfu-
gerðar. Sameinaðir stöndum vér, sundraðir föllum vér.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri
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Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á  
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.

Útgerðarfélög á Austurlandi 
er afar mikilvægur hlekkur í 
atvinnulífinu á Austurlandi, 

skapa fjölda manns atvinnu til sjós og 
lands og skapa auk þess þjóðarbúinu 
umtalsverðar gjaldeyristekjur. Í tengsl-
um við útgerðina eru fjöldi þjónustu- 
og iðnaðarfyrirtæki sem skapa auð-
vitað líka fjölda manns atvinnu.  Þar 
má ekki síst nefna fyrirtækið Launafl 
á Reyðarfirði  sem stofnað var ekki 
síst til að þjóna Fjarðaráli, álverk-
smiðjunni á Reyðafirði. Á síðustu áum 
hefur ferðaþjónstunni auk þess vaxið 
verulega fiskur um hrygg fyrir austan 
eins og annars staðar á landinu. Horf-
ur í atvinnulífi Austfirðinga eru því 
verulega góðar og fullyrt af heima-
mönnum að allir fái atvinnu sem eftir 
því sækjast. Líkega er helsta vanda-
málið að útvega þeim húsnæði í því 
sveitarfélagi þar sem viðkomandi fjöl-
skylda óskar að setjast að.

Rúmlega 98% af íslensku sjávar-
fangi eru flutt út og seld á alþjóðleg-
um markaði. Án fótfestu þar væri 
íslenskur sjávarútvegur hvorki fugl 
né fiskur! Kostnaður íslenskra sjáv-

arútvegsfyrirtækja 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 árs-
byrjun 2016 en hefur hækkað umtals-
vert frá þeim tíma, sér í lagi frá miðju 
ári 2017. Þegar hækkun verður vegna 
hækkandi olíuverðs á heimsmarkaði 
hefur það einnig áhrif á rekstrarskil-
yrði erlenda samkeppnisaðila íslenskra 
sjávarútvegsfyrirtækja. Hið sama gild-
ir hins vegar ekki þegar hækkun á 
olíuverði á rætur að rekja til hækkun-
ar 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 sjávar-
útvegsfyrirtækja. 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 kolefn-
isgjaldi, eða sem nemur 10% hækkun 
árið 2019 og svo aftur 10% árið 2020.

Undanþága frá eldneytisskött-
um í öðrum Evrópulöndum
Helstu samkeppnisaðilar íslenskra 
sjávarútvegsfyrirtækja búa ekki við 
sambærileg skilyrði. Fiskiskipaflotinn 
í flestum ríkjum Evrópusambandsins 
nýtur raunar undanþágu frá elds-
neytissköttum. Má hér til dæmis nefna 
sjávarútvegsfyrirtæki í Danmörku, 
Þýskalandi og Portúgal. Eitt helsta 
samkeppnisland íslensks sjávarútvegs 
er Noregur. Þar tíðkast að kolefnis-
gjald, sem útgerðir fiskiskipa greiða, 
er endurgreitt. Rökin fyrir þessu fyr-
irkomulagi eru þau að stærri skip geta 
keypt olíu annars staðar en í Noregi, en 
minni skip sem veiða á strandsvæðum 
innan norsku 12 mílna landhelginn-
ar, hafa ekki þennan möguleika. Til 
að rétta af samkeppnisstöðu útgerða 
endurgreiða norsk stjórnvöld útgerð-
um 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 samkeppnis-
stöðu íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja.

Skattheimta þessi kemur til við-
bótar við aðra opinbera gjaldtöku í 
ýmsu formi sem sjávarútvegsfyrir-
tæki hér á landi þurfa að sæta og er 
langt umfram þá gjaldtöku sem er-
lendir samkeppnisaðilar búa við. Er 
það athyglisvert í ljósi þess hve ríka 
áherslu stjórnvöld leggja á samkeppn-
ishæfni greinarinnar. Í stjórnarsátt-

mála ríkisstjórnarinnar segir orðrétt: 
„Tryggja þarf samkeppnishæfni sjáv-
arútvegs á alþjóðlegum mörkuðum og 
að hann geti áfram staðið að nýsköpun 
og vöruþróun til að auka virði afurð-
anna“. Þetta raungerist ekki nema inn-
lendum kostnaði verði stillt í hóf og 
að hann samrýmist því sem gerist og 
gengur í helstu samkeppnislöndum. 
Ávallt ber að hafa í huga að sjávarút-
vegsfyrirtæki eða önnur útflutnings-
fyrirtæki hér á landi, geta ekki skellt 
kostnaðarhækkun sem bundin er við 
Ísland út í verð afurða sinna eða þjón-
ustu, líkt og fyrirtæki í samkeppni 
innanlands geta gert.

Gjaldtaka úr hófi fram hefur 
þó ekki aðeins áhrif til hins verra á 
samkeppnisstöðu íslensks sjávarút-
vegs. Hún hefur einnig áhrif á hvern-
ig íslenskum sjávarútvegi tekst til í 
umhverfismálum. Þar er mikið und-
ir. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafa 
ekki látið sitt eftir liggja og hafa nú 
þegar dregið verulega mikið úr olíu-

notkun og reiknað er með enn frekari 
samdrætti á næstu árum. Svigrúm til 
aukinna fjárfestinga skiptir þar höfuð-
máli, enda gerir það fyrirtækjum kleift 
að skipta eldri skipum út fyrir spar-
neytnari og afkastameiri skip sem og 
öðrum búnaði.

Markmið kolefnisgjaldsins
Markmið kolefnisgjaldsins var að 
hvetja til notkunar á vistvænni öku-
tækjum, orkusparnaðar, minni losun-
ar 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, rýr-
ir afkomu íslensku fyrirtækjanna og 
þar með svigrúm til fjárfestinga. Um 
leið dregur úr líkunum á því að mark-
miðinu með gjaldinu verði náð.

Útgerðarfélög 
á Austurlandi
Mikilvægur hlekkur í atvinnulífnu

Það er dásamlegt að keyra Aust-
firði og upplifa hvernig hver 
bærinn á fætur öðrum hefur 

lifnað við. Kjörbúðin á Breiðdalsvík, 
Hönnunarmiðstöðin á Stöðvarfirði, 
franskur andi Fáskrúðsfjarðar og bó-
hemískur blær Seyðisfjarðar skapa 
stöðunum aðdráttarafl fyrir innlenda 
og erlenda ferðamenn og virðast 
ákjósanlegir til búsetu. 

Allt ber þetta kraftmiklu fólki vitni; 
fólki sem kýs að búa á Austurlandi 
og áttar sig á því að blómlegt mann-
líf byggir á dugnaði og metnaði fyrir 
bænum og skilningi á því að það þarf 
að skjóta fjölbreyttari stoðum undir 
atvinnulífið – það veit líka að maður-
inn lifir ekki á brauði einu saman og 
þörfin fyrir andlegt fóður er fólki líka 
lífsnauðsyn.

Sjávarútvegur og landbúnaður hafa 
verið grunnatvinnuvegir fjórðungsins 
í langan tíma og munu áfram leika 
stórt hlutverk. Mikilvægt er að víðtæk 
sátt náist um almennar leikreglur í 
sjávarútvegi sem tryggja honum gott 
rekstrarumhverfi um leið og almenn-
ingur í landinu fær réttmætan arð af 
sameiginlegum auðlindum okkar. 
Landbúnaðurinn gæti margt lært af 
sjávarútvegi og skapa þarf honum 
betri skilyrði. Núverandi fyrirkomulag 

hefur hvorki skilað bændum sóma-
samlegum lífskjörum né neytendum 
nægum ávinningi.

En til að byggð  geti áfram dafn-
að í öllu landinu þurfa stjórnvöld að 
tryggja betri skilyrði.

Endurskoða þarf tekjuskipt-
ingu ríkis og sveitarfélaga

Það er nauðsynlegt að endur-
skoða frá grunni tekjuskiptingu ríkis 
og sveitarfélaga, þegar sífellt stærri 
hluti nær þjónustunnar flyst í hendur 
heimafólks. Það er gott þar sem slík 
þjónusta er líklegri til að taka mið af 
aðstæðum á hverjum stað en afleitt 
þegar ekki fylgir nægt fjármagn slík-
um breytingum. Þá eru öruggar og 
tryggar samgöngur, ásamt nægu raf-
magni og öflugum nettengingum lág-
marks forsenda fyrir því að byggð geti 
dafnað. Hér er víða pottur brotinn. 
Ótryggar og lélegar vegasamgöngur á 
Austurlandi eru auðvitað óviðunandi 
en það er líka mikilvægt að tryggja 
ódýrari flugsamgöngur, þannig að allir 
eigi gott aðgengi að höfuðborg lands-
ins, hvort sem fólk þarf að sækja sér 
nauðsynlega grunnþjónustu eða bara 
afþreyingu. Loks er fast millilandaflug 
til Egilsstaða nauðsynlegt til að laða að 
fleiri erlenda ferðamenn. Jafnt til að 

nýta þá fjárfestingu sem þegar hefur 
verið ráðist í en ekki síður skjóta rót-
um undir frekari uppbyggingu.

Samfylkingin heitir því að leggja 
sig fram um að búa rótgrónum at-
vinnuvegum gott umhverfi en ekki 
síður að hlúa að nýjum sem eru lík-
legar til að auka fjölbreytni og laða að 
ungt fólk; ekki síst konur – en þær eru 
lykilþáttur þegar kemur að framtíðar-
horfum byggða.

Logi Einarsson
þingmaður Norð-

austurkjördæmis og 
formaður Samfylk-

ingarinnar

Almenningur í landinu á 
rétt á réttmætum arði af 
sameiginlegum auðlindum

Hjúkrunarheimili á Eskifirði, 
teiknað af Loga Einarssyni meðan 
hann starfaði sem arkitekt.

Horft til Eskifjarðar. Þar starfar m.a. útgerðar- og fiskvinnslufyr-
irtækið Eskja.
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Veitingastaðurinn Sum-
arlína á Fáskrúðsfirði 
var stofnaður árið 2000 

en opnaður árið 2002 af Krist-
ínu og Margréti Albertsdætrum. 
Í upphafi var Sumarlína aðeins 
kaffihús sem aðeins var opin á 
sumrin. Um kosningahelgina 
árið 2006 kaupa Óðinn Magna-
son og Björg Hjelm staðinn og 
reka hann nú allt árið. Það er 
líka seldur matur en Sumarlína 
var eini veitingastaðurinn á Fá-
skrúðsfirði lengi vel, eða allt þar 
til hótel var opnað á staðnum.

,,Auk þess að selja mat og 
kaffibrauð og drykki á staðnum 
tökum við að okkur að úbúa 
veislur, s.s. fermingarveisl-
ur, brúðkaup, afmæli og efid-
drykkur, s.s. í félagsheimilinu 
Skrúði og það hefur verið nóg 
að gera þó Fáskrúðsfjörður sé 
ekki stærra byggðarlag en að 
telja 730 manns. Árið 2016 voru 
bókaðar hjá okkur í Sumarlínu,“ 
segir Óðinn Magnason.

Sumarlína á Fáskrúðsfirði er 
metnaðarfullur veitingastaður

Óðinn Magnason  með 
girnilega tertu sem fór um 
borð í togara sem var að 
landa á Fáskrúðsfirði.

Veitingahúsið Sumrlína.

Þessi forréttur var borinn fram í veislu sem haldin var fyrir franska gesti, 
bæjarfulltrúa Fjarðabyggðar og fleiri gesti á Frönskum dögum fyrr í sumar.

Ræstinga- og þvottafyrirtækið 
Fjarðaþrif ehf. að Strandgötu 
46c á Eskifirði varð 15 ára 

í mars á þessu ári. Fyrst tvö árin var 
reksturinn í kennitölu eiganda, Láru 
E Eiríksdóttir, en í júní árið 2005 var 
stofnað fyrirtækið Fjarðaþrif ehf.

Í stjórn Fjarðaþrifa ehf eru eigend-
ur þess, Lára Eiríksdóttir og Björgvin 
Erlendsson. Fyrirtækið er leiðandi 
hvað umhverfisvernd varðar en í 
apríl 2012 varð það fyrst ræstingar-
fyrirtækja á landsbyggðinni til að fá 
norrænu umhverfisvottunina Svan-
inn en hann gerir skýrar kröfur til 
gæða- og umhverfismála. Í apríl árið 
2018 fékk Fjarðaþrif svo endurvottun 
á Svansleyfinu . Starfsemi fyrirtækis-
ins hefur alla tíð snúist um að þjóna 
fyrirtækjum, stofnunum og einstak-
lingum á Austurlandi með regluleg-

um ræstingum og tengdri þjónustu 
en í dag þjónar fyrirtækið mörgum af 
stærstu fyrirtækjum Austurlands. Þótt 
fyrirtækið sé ekki gamalt varð fljótlega 
sýnt að mikil þörf var fyrir fyrirtækið 
á öllu Austurlandi, bæði fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga.

,,Einnig rekum við þvottahús 
og erum með vöruafgreiðslu fyrir 
Flytjanda í húsnæði fyrirtækisins að 
Strandgötu 46c á Eskifirði samhliða 
ræstiþjónustunni. 

Hjá Fjarðaþrifum starfa í dag 38 
starfsmenn sem allir hafa hlotið víð-
tæka þjálfun við bæði allmennar 
ræstingar og iðnaðarþrif, þar af eru 
þrír til fjórir starfsmenn í   þvotta-
húsi og tveir á skrifstofu. Mirihluti 
starfsfólksins eru konur en tveir karlar 
eru starfandi hjá fyrirtækinu,“ segir 
Björgvin Erlendsson.

FJARÐAÞRIF Á ESKIFIRÐI 
ER LEIÐANDI FYRIRTÆKI 
Í UMHVERFISVERND

Lára Eiríksdóttir, 
annar eiganda Fjarðar-
þrifa. Aftan við hana 
má sjá vinnugalla 
f´rá Alcoa, entalsverð 
viðskipti eru við 
álverksmiðjuna á 
Reyðarfirði.



LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarfirði
544 5100 – granitsteinar.is
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Bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaup-
staðar hefur ákveðið að ganga 
til samninga við Aðalheiði 

Borgþórsdóttur um að taka að sér 
starf bæjarstjóra á Seyðisfirði. Hún 
tekur við af Vilhjálmi Jónssyni sem 
hefur verið bæjarstjóri síðustu 7 ár.

Alls sóttu 12 umsækjendur um 
starf bæjarstjóra en 3 umsækjendur 
drógu umsókn sína tilbaka. Eftir úr-
vinnslu umsókna og viðtöl var ákveðið 
að ganga til samninga við Aðalheiði.

Aðalheiður hefur starfað sem 
markaðsstjóri Seyðisfjarðarhafnar 
frá árinu 2007. Hún hefur starfað á 
sviði fjármála, ferða- og menningar-
mála frá árinu 2015. Hún hefur lokið 
diplómanámi í ferðamálafræði frá 
Háskólanum á Hólum. Aðalheiður er 
stofnandi LungA- Listahátíðar ungs 
fólks á Austurlandi sem fyrst fór fram 
árið 2000. Hún starfaði sem fram-
kvæmdastjóri LungA frá upphafi en 
gegnir nú stöðu fjármálastjóra og ráð-
gjafa. Hún var einnig ferða- og menn-
ingarfulltrúi Seyðisfjarðarkaupstaðar 
á árunum 1998-2015. Gert er ráð fyrir 
að Aðalheiður taki til starfa 1. október.

Í upphafi aukafundar í bæjarstjórn 
Seyðisfjarðarkaupstaðar eftir að til-
kynnt var um ráðningu Aðalheiðar 
lagði Eygló Björg Jóhannsdóttir, full-
trúi Framsóknarflokks, fram tillögu 

um að ráðningu yrði frestað þar sem 
ekki lægju fyrir fullnægjandi gögn. 
Tillagan var felld af meirihlutanum en 
afstaða Eyglóar ítrekuð í bókun sem 
Oddný Björk Daníelsdóttir, fulltrúi 
Sjálfstæðisflokks lagði fram síðar á 
fundinum sem og í yfirlýsingunni frá 
í dag.

Þar segir að bæjarfulltrúar hafi 
ekki getað tekið vel upplýsta ákvörðun 
um málið, einkum ekki þeir sem ekki 
sátu allt ráðningarferlið, því gögn hafi 
skort. Bent er á að meðal annars vanti 
skýrslu og/eða greinargerð um hæfni 
umsækjenda, fundargerðir og minnis-
punkta frá ráðgjafa Hagvangs, punkta 
eða greinargerðir varðandi samtöl við 
meðmælendur sem og niðurstöður 
persónuleikaprófa umsækjenda.

Niðurstaða minnihlutans sé því 
að ekki sé sýnt að umsækjendur hafi 
fengið sanngjarna málsmeðferð. Auk 
þess hafi upplýsingar sem unnar hafi 
verið fyrir kaupstaðinn og greiddar 
af honum ekki legið fyrir þótt kjörn-
ir fulltrúar ættu rétt á þeim. Því verði 
leitað til ráðuneyti sveitarstjórnarmála 
eftir áliti á málsmeðferð og úrskurði 
um að gang að öllum gögnum máls-
ins.

Trúnaðargögn ráðgjafa
Hildur segir minnihlutann kalla eftir 

gögnum sem Hagvangur telji trúnað-
argögn, svo sem persónuleikaprófið 
og minnispunkta ráðgjafa úr viðtöl-
um. Hjá skrifstofunni sé vinnuregla 
að láta ekki þessi gögn að hendi, enn 
síður eftir gildistöku nýrra persónu-
verndarlaga.

„Við höfum heldur ekki séð þessi 
gögn eins og persónuleikaprófið. 
Minnihlutinn hefur haft sömu upplýs-
ingar og við,“ segir Hildur.

Vildu ráða fyrrum forseta 
bæjarstjórnar
Ekki var þó allt búið með gagnrýninni 
á málsmeðferðina. Eftir að meirihlut-
inn hafði borið upp tillögu um ráðn-
ingu Aðalheiðar lögðu fulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins fram tillögu um að 
ráða Arnbjörgu Sveinsdóttur sem 
bæjarstjóra með vísan í reynslu henn-
ar sem gerði hana að hæfasta umsækj-
andanum að hennar mati.

Arnbjörg var meðal bæjarfulltrúa 
en hún var þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins í 14 ár og forseti síðustu bæj-
arstjórnar. Hún sat í fjórða sæti listans 
í vor. Listinn var leiddur af tengdasyni 
hennar Elvari Snæ Kristjánssyni en 
hann sat ekki fundinn í gær vegna 
vanhæfis.

Að loknu fundarhléi voru greidd 
atkvæði um báðar tillögurnar. Til-

lagan um Aðalheiði var samþykkt 
með fjórum atkvæðum meirihluta 
gegn tveimur mótatkvæðum full-
trúa Sjálfstæðisflokksins en fulltrúi 
Framsóknarflokks sat hjá. Tillagan 
um Arnbjörgu var felld með fjórum 

atkvæðum meirihlutans gegn þremur 
atkvæðum minnihluta.

AÐALHEIÐUR BORGÞÓRSDÓTTIR BÆJAR-
STJÓRI SEYÐISFJARÐARKAUPSTAÐAR

Aðalheiður 
Borgþórsdóttir.

Þór Steinarsson hefur verið 
ráðinn sveitarstjóri Vopna-
fjarðarhrepps. Ráðning hans 

var staðfest á fundi sveitarstjórnar 
27. júlí sl. Þór er með meistaragráðu 
í stjórnsýslu frá Háskóla Íslands og 
hefur starfað hjá Reykjavíkurborg frá 
árinu 2012, þar af sem aðstoðarmaður 
sviðsstjóra umhverfis-og skipulags-
sviðs Reykjavíkurborgar undanfarin 
fimm ár. Þór tók til starfa hjá Vopna-
fjarðarhreppi 1. ágúst sl.

Fimmtán sóttu um stöðuna, þrír 
drógu umsókn sína til baka.

ÞÓR STEINARSSON 
RÁÐINN SVEITARSTJÓRI 
VOPNAFJARÐARHREPPS

Þór Steinarsson.

Karl Óttar Pétursson hefur ver-
ið ráðinn í starf bæjarstjóra 
Fjarðabyggðar. Gengið var 

frá ráðningunni á fundi bæjarráðs 
í byrjun júlímánaðar. Karl Óttar er 
47 ára gamall og hefur á undanförn-
um árum starfað sem forstöðumaður 
lögfræðisviðs Arion banka.Hann lauk 
BA-prófi í sagnfræði frá Háskóla Ís-
lands árið 1995 með heimspeki sem 
aukagrein. Karl Óttar lauk embætt-

isprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands 
árið 2002 og hlaut löggildingu sem 
héraðsdómslögmaður árið 2011.

Áður hefur hann starfað hjá Hér-
aðsdómi Vestfjarða og Kaupþingi. Frá 
árinu 2014 hefur hann verið fram-
kvæmdastjóri tónlistarhátíðarinnar 
Eistnaflugs á Neskaupstað og hefur því 
góða tengingu við Fjarðabyggð.

KARL ÓTTAR PÉTURSSON NÆSTI 
BÆJARSTJÓRI FJARÐABYGGÐAR

Karl Óttar 
Pétursson.

Talsverð umræða var í fjölmiðl-
um, ekki síst dönskum, um 
heimsókn Piu Kjærsgaard, 

forseta danska þjóðþingsins, til Ís-
lands í tilefni af fullveldisafmælinu 
sem fagnað var á Þingvöllum 18. júlí 
sl. Forseti Alþingis, Steingrímur J. 
Sigfússon hafði um nokkurra mánaða 
skeið undirbúið þingfundinn á Þing-
völlum, og rætt undirbúninginn jöfn-
um höndum við forsætisnefnd og 
formenn þingflokkanna. Sjálfsagt 
þótti frá byrjun, í ljósi tilefnisins, að 
forseti danska þingsins yrði í sérs-
töku hlutverki á þessum hátíðarfundi. 
Danska þingforsetanum var því boðið 
til landsins sem fulltrúa gagnaðila að 
fullveldissamningunum. 

Forseti Alþingis harmar að heim-
sókn danska þingforsetans hafi verið 
notuð til að varpa skugga á hátíðar-

höldin og leyfir sér að trúa því að 
það sé minnihlutasjónarmið að við-
eigandi sé að sýna danska þingfor-
setanum óvirðingu þegar hann sæk-
ir okkur heim og kemur fram fyrir 
hönd danska Þjóðþingsins og dönsku 
þjóðarinnar.

Það skal tekið undir það hér 

að framkoma þingflokks Pirata og 
eins þingmanns Samfylkingarinnar 
er aðeins þeim til skammtar, engir 
mannasiðir, og snertir ekki neitt 
skoðun Piu Kjærsgaard á málefnum 
innflytjenda í Danmörku, hún var hér 
aðeins fulltrúi danska Þjóðþingsins, 
sem var mjög eðlilegt. 

FORSETA DANSKA ÞJÓÐ-
ÞINGSINS SÝND ÓVIRÐING

Pia Kjærsgaard 
ásamt forsetafrú 
Elizu Reid á Þing-
völlum.Á fyrsta fundi sveitarstjórnar 

Fljótsdalshrepps eftir sveit-
arstjórnarkosningar í lok 

maímánaðar var Gunnþórunn Ing-
ólfsdóttir, Víðivöllum fremri, kos-
inn oddviti til eins árs. Kjósa þurfti 
í þrígang þar sem enginn fékk fyrr 
tilskilinn meirihluta. Á fundin-
um var birt skipulagslýsing vegna 
breytinga á aðalskipulagi Fljótsdals-
hrepps 2014-2018. Umsagnarfrestur 
rann út 25 maí og bárust umsagnir 
frá 5 aðilum, Minjastofnun dags. 
29.05, Umhverfisstofnun dags 16.05 
, Vegagerðinni dags. 04.05, Lands-
neti (tölvupóstur) dags. 28.05, 
HAUST dags. 02.05 , auk umsagn-
ar Skipulagsstofnunar dags. 29.05. 
Sveitarstjórn samþykkti að unnin 

verði skipulagstillaga á grunni lýs-
ingarinnar og við gerð hennar verði 
tekið tillit til þeirra ábendinga og 
athugasemda sem bárust. Oddvita og 
skipulagsráðgjafa var falið að undir-
búa skipulagstillöguna en einnig 
verði leitað liðsinnis lögmanns 
Fljótsdalshrepps eftir þörfum.

Gunnþórunn var síðasta kjör-
tímabili einnig  oddviti Fljótsdals-
hrepps en auk hennar halda þrír 
sveitar- og bæjarstjórar embættum 
sínum kjörtímabilið 2018 – 2022, 
þeir Jón Þórðarson í Borgar-
fjarðarhreppi, Gauti Jóhannesson í 
Djúpavogshreppi og Björn Ingimars-
son í Fljótsdalshéraði.  Skipan nýrra 
bæjarstjóra á Austurlandi er getið 
annars staðar í blaðinu.

GUNNÞÓRUNN INGÓLFSDÓTTIR 
KJÖRIN ODDVITI FLJÓTSDALSHREPPS
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Hákon Hansson er formað-
ur stjórnar Breiðdalsseturs 
á Breiðdalsvík sem er með 

aðsetur í Gamla kaupfélaginu á Breið-
dalsvík, elsta húsi Breiðdalsvíkur, sem 
byggt var árið 1906 og endurbyggt á 
árunum 1994 til 2008. Hlutverk Breið-
dalsseturs er að varðveita, skrásetja, 
rannsaka og kynna sögu og menningu 
í Breiðdal og sérstaklega þéttbýlisins 
á Breiðdalsvík. Jafnframt  gilda sömu 
þættir um arfleifð eftirtalinna vísinda-
manna, en sú arfleifð er varðveitt í 
Breiðdalssetri:
n Dr. Georg P.L. Walker jarð-

fræðingur sem stundaði rannsóknir á 
jarðfræði Austurlands á árunum 1955 
til 1965 og varðveitir Breiðdalssetur 
öll gögn og rannsóknaniðurstöður 
starfa dr. Walker.  
n Dr. Stefán Einarsson frá Hösk-

uldsstöðum í Breiðdal, sem lengst af 
starfaði sem prófessor í hljóðfræði, 
enskum og íslenskum bókmenntum 
og málfræði við John Hopkins há-
skólann í Baltimore í Bandaríkjunum. 
Safnið varðveitir öll helstu gögn sem 
dr. Stefán lét eftir sig. Sérstök áhersla 
er lögð á safngripi  sem hafa sögulegt 
gildi fyrir héraðið og alla arfleifð vís-
indamannanna tveggja sem hér eru 
nefndir.

Breiðdalssetur rækir fræðsluhlut-
verk sitt við almenning sem og er-
lenda gesti m.a. með áhugaverðum 
sýningum og vönduðu útgáfustarfi. 
Jafnframt stendur safnið fyrir fræðslu 
fyrir námsmenn og háskólanema í 
þeim greinum sem skilgreindar eru 
sem höfuðáherslur safnsins, einkum 
jarðvísindum, íslensku máli og bók-
menntum og sögu Breiðdals. Skapast 
hefur rík hefð um samvinnu og sam-
starf við innlenda og erlenda háskóla.  
Árlega koma íslenskir jarðfræðinemar 
í Breiðdalssetur sem og doktorsnemar 
og vísindamenn frá innlendum og er-
lendum háskólum. 

,,Safnið leitast jafnframt við að 
höfða til og þjóna breiðum hópi safn-
gesta og að hafa starfsemi sína að-
gengilega öllum,“ segir Hákon Hans-
son.

,,Breiðdalssetur hefur frá upphafi 
haldið málþing um hin ýmsu efni í 
lok sumarstarfsins og að þessu sinni 
höldum við Skáldaþing, málþing um 
Austfirsk skáld og rithöfunda. Með-
fylgjandi er dagskrá skáldaþingsins 
sem er metnaðarfullt og undirbún-

ing hefur að mestu leyti annast Vé-
steinn Ólason fv. forstöðumaður 
Árnastofnunar og professor emeritus, 
en Vésteinn er stjórnarmaður í Breið-
dalssetri tilnefndur af Árnastofnun. 
Honum til halds og trausts hefur ver-
ið auk stjórnarmanna í Breiðdalssetri 
Magnús Stefánsson, sem er formaður 
og frumkvöðull í Félagi ljóðaunnenda 
á Austurlandi. Starfsemi þess félags er 
með miklum blóma og hefur Magnús 
unnið þar mjög óeigingjarnt og merkt 
starf allt frá stofnun þess 1996 og ver-
ið formaður frá upphafi. Sannkallaður 
hugsjónamaður.

Heiðursgestur skáldaþingsins er 
Vilborg Dagbjartsdóttir skáldkona, 
sem mun heiðra okkur með komu 
sinni og lestri úr verkum sínum,“ segir 
Hákon.

Skáldaþing í Breiðdalssetri
Heiðursgestur skáldaþingsins í Breið-
dalssetri 1. september nk verður þjóð-
skáldið Vilborg Dagbjartsdóttir.  Vé-
steinn Ólason kynnir Vilborgu og hún 
segir frá og les úr ljóðum sínum. 

Á skáldaþinginu verður  einnig 
fjallað um mörg önnur austfirsk skáld 
m.a.  tvö skáld úr Breiðdal. 

Sigurjón Jónsson í Snæhvammi 
(1896-1981).   Sigurjón var um tíma 
í Menntaskólanum í Reykjavík og var 
eitt skáldanna 16 í fjórða bekknum, 
sem Tómas Guðmundsson minnist 
á í hinu alkunna kvæði sínu Austur-
stræti. Í ljóðinu segir Tómas m.a.  

Þá færðust okkar fyrstu ljóð í letur
því lífið mjög á hjörtu okkar fékk 
og geri margir menntaskólar betur, 
ég minnist sextán skálda í fjórða 

bekk.
Auk Sigurjóns og Tómasar ber 

fyrstan að telja Halldór Laxness og 
fleiri skáld urðu síðar þjóðkunn, menn 
eins og Davíð Stefánsson, Jóhann 
Jónsson, Guðmundur G. Hagalín, sr. 
Sigurður Einarsson í Holti og Richard 
Beck.  Sigurjón í Snæhvammi varð 
ekki embættismaður eins og margir 
skólafélagar hans, heldur bóndi á föð-
urleifð sinni og bjó þar til hinsta dags. 
Félag ljóðaunnenda á Austurlandi 
gaf út ljóð Sigurjóns árið 2010, bók-
in heitir Jörðin kallar á börnin sín, en 
fæst ljóðanna í bókinni hafa áður birst 
almenningi.  

Hitt breiðdælska skáldið sem fjall-
að verður um á skáldaþingi er Guðjón 
Sveinsson, sem fæddur er 1937. Guð-

jón hefur verið afkastamikið skáld og 
rithöfundur og segja má að snemma 
hafi verið ljóst hvert stefndi. Í barna-
blaðinu Vorinu 1951 birtist frásögn 
eftir Guðjón um að skólabörn í Breið-
dal hafi stofnað leikfélag, þar sem 
Guðjón var formaður.  Sett var upp 
leikritið Yfirheyrslan á

Urðarfelli. Í lok frásagnarinnar 
segir Guðjón, þá 14 ára gamall: „Leik-
urinn var vel sóttur, og

kostaði aðgangurinn 3 krónur. Og 
eftir leikinn hafði félaginu áskotnast 
130 krónur. Svo óheppilega vildi til, að 
ekki var tekin mynd af leikendum til 
að senda Vorinu“.

Ári síðar birtist í Vorinu verðlauna-
saga eftir Guðjón, sem hét Skírnar-
athöfnin. Guðjón stundaði nám við 
Héraðsskólann á Eiðum og síðan við 
Stýrimannskólann. Þaðan útskrifaðist 
hann með skipstjórnarréttindi árið 
1961. Guðjón stundaði lengi kennslu 
í Breiðdal og bjó fjárbúi allt fram á 9. 
áratug síðustu aldar. 

Auk þessa átti hann lengi sæti í 
sveitarstjórn Breiðdalshrepps og var 
m.a. oddviti í 8 ár á mestu uppgangs-
árum Breiðdals á 9. áratugnum. 

Framan af skáldaferli sínum skrif-
aði Guðjón fyrst og fremst sögur fyrir 
börn og unglinga. Fyrsta bók Guðjóns 
kom út 1967,  hún heitir Njósnir að 
næturþeli og er fyrsta bókin í 5 bóka 
seríu með sömu persónunum sem 
komu út ein á ári til 1972.  Bækur 
þessar eru spennusögur fyrir börn og 
unglinga. 

Guðjón skrifaði lengi framan af 
ferli sínum fyrst og fremst fyrir börn 
og unglinga. Á árunum 1978 til 1985 
komu út fjórar bækur Guðjóns í 
flokknum um Glaumbæinga, fimmta 
bókin  í þessum flokki fjallar um sömu 
persónurnar og heitir Loksins kom 
litli bróðir.  Bækurnar fjórar eru beint 
framhald hver af annarri og gerast á 
einu ári, og segja í gamansömum stíl, 
en þó á raunsæjan hátt frá fjölskyldu, 
sem býr í litlu þorpi á Austurlandi og 
sýslar meðal annars við búskap.  Þeir 
sem til þekkja vita að hér er Guð-
jón að segja sögu fjölskyldu sinnar.  
Sögurnar eru bráðskemmtilegar og 
voru einhverjar þeirra lesnar upp í 
útvarpi. Guðjón hefur alla tíð ort ljóð, 
mörg þeirra hafa birst í blöðum og 
tímaritum, ekki síst í Lesbók Morgun-
blaðsins.  Fyrsta ljóðabók Guðjóns 
kom út 1991 og heitir Með eitur í 
blóðinu.  Alls eru ljóðabækurnar 6 og 
sú sjöunda er safn ljóða Guðjóns sem 
Félag ljóðaunnenda á Austurlandi gaf 
út í fyrra, 2017. Þar birtist úrval ljóða 
Guðjóns, en bókin ber nafnið Þegar 

skó af skönkum dreg -við skapadóm. 
Í lok bókar er ítarleg samantekt Magn-
úsar Stefánssonar um ritstörf Guðjóns. 

Höfuðverk Guðjóns er tvímæla-
laust Sagan af Daníel, skáldverk sem 
kom út í 4 bindum á árunum 1994 til 
1999.   Í bókunum er sögð á áhrifarík-
an hátt þroska- og örlagasaga Daníels 
allt til æviloka  og um leið gefur verkið 
einstaka innsýn inn í lifnaðarhætti í 
litlu sjávarþorpi úti á landi um miðbik 
tuttugustu aldarinnar.

Í þessu skáldverki og í mörgum 
öðrum bókum og ljóðum Guðjóns 
kemur skýrt fram samúð hans við 
lítilmagnann, hann stendur ætíð með 
þeim sem minna mega sín. Segja má 
að það hafi verið lífsviðhorf Guðjóns 
og sýnir hann það vel í verkum sínum. 
Samúð og velvilji í garð þeirra sem 
honum þykir vænt um skína í gegn 
í sögunni af Daníel, eða  hann segir 
ráðamönnum heimsins hressilega til 
syndanna eins og í ljóðinu Börnin í 
Sarajevo frá 1992.  

Börnin í Sarajevo
Meðan byssurnar gelta
gráta börnin í Sarajevó
blóð þeirra fellur
yfir heimsbyggðina
— vaka hvalajóð.
Meðan leiðtogar
funda um frelsið
eru börnin bútuð
í Sarajevó.
— leika hvalajóð.
Meðan lýðirnir horfa á imbann
kaffærir kúlnahríðin í Sarajevó
orð mannssonarins:
— Leyfið börnunum að koma til
mín ...
— sofa hvalajóð.
Margir Breiðdælingar minnast 

ánægjustunda með  Guðjóni vetur-
inn 2010-11 þegar þeir komu vikulega 
saman í Breiðdalssetri áttu góðar sam-
verustundir og hlustuðu á Guðjón lesa 

upp úr Sögunni af Daníel.  
Þessi samantekt er um breiðdælsku 

skáldin sem fjallað verður um á 
skáldaþingi, en ekki er síður tilhlökk-
unarefni að hlusta á umfjöllun um 
austfirsku skáldin sem verða á skálda-
þingi,  frá Sigurjóni Jónssyni, Einari 
Braga og Vilborgu Dagbjartsdóttur til 
Jónasar Reynis Gunnarssonar.

Skáldaþing - dagskrá 
1. Hákon Hansson, formað-

ur stjórnar Brs., setur skáldaþing           
13.00–13.05

2. Vésteinn Ólason: Austfirsk 
ljóðagerð — stiklað á stóru og 
endað á kynningu heiðursgests-
ins. Vilborgar Dagbjartsdóttur                                      
13.05–13.30

3. Vilborg Dagbjartsdóttir segir frá 
og les úr ljóðum sínum - 13.30–14.00

4. Nokkur austfirsk skáld á 20. öld, 
kynningar og upplestur - 14.00–14.50

a) Sigurborg Hilmarsdóttir:  
Einar Bragi - 14.00–14.20

b) Anna M. Birgisdóttir: Guðfinna 
Þorsteinsdóttir, 

Sigurjón Jónsson í Snæhvammi, 
Guðjón Sveinsson -14.20–14.50

— HLÉ —

5. Kristján Eiríksson: 
Austfirska stakan frá Páli Ólafssyni             
15.20—15.40

6. Magnús Stefánsson kynnir sam-
tímaskáld — upplestur            15.40–
17.00                                                                         

a) †Sigrún Björgvinsdóttir
b) Kristín Jónsdóttir
c) Ingunn Snædal
d) Steinunn Ásmundsdóttir 
e) Sveinn Snorri Sveinsson
f) Jónas Reynir Gunnarsson
7. Skáldaþingi slitið. 

Austfirsk skáld og rithöfundar
skáldaþing í Breiðdalssetri  
1. sept. 2018

Breiðdalsvík er vinalegur staður.
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Stjórn AFLs Starfsgreinafélags 
samþykkti á fundi sínum fyrir 
skemmstu að styðja framboð 

framkvæmdastjóra félagsins, Sverris 
Mars Albertssonar, til forseta Alþýð-
usambandsins á þingi ASÍ 24. – 26. 
október í haust. Talsverðar umræður 
voru á stjórnarfundinum og var m.a. 
til umræðu hvernig félagið myndi 
bregðast við millibilsástandi sem yrði 
ef til þess kæmi að Sverrir Mar yrði 
kjörinn forseti ASÍ en ekki gengið 
frá því hver tæki við hans störfum 
hjá félaginu. Drífa Snædal, fram-
kvæmdastjóri Starfsgreinasambands-

ins hefur einnig lýst yfir framboði til 
forseta ASÍ.

Nokkrir stjórnarmenn AFLs lýstu 
yfir áhyggjum af „orðsporsáhættu“ 
félagsins í ljósi þess að aðilar á sam-
félagsmiðlum geta verið  grimmir og 
beinskeyttir í garð einstaklinga sem 
stíga fram fyrir verkalýðshreyfinguna. 
Þar sem ljóst er að að sitjandi forseti 
ASÍ hyggst ekki gefa kost á sér – mun 
AFL Starfsgreinafélag stíga fram og 
bjóðast til að axla ábyrgðina.

Sverrir Mar Albertsson segir að 
hann sé búinn að vera í miðstjórn ASÍ 
í 10 ár og hafi ekki alltaf verið sammála 

því sem þar hefur verið samþykkt. 
,,Mínar skoðanir voru ekki alltaf 
samhljóma skoðunum Gylfa Arn-
björnssonar en það eru 300 manns í 
miðstjórn ASÍ og eðliega eru þar uppi 
misjafnar skoðanir en ég hef talað 
fyrir sjónarmiðum miðstjórnar. Mál-
efni ASÍ hafa alls ekki verið einhver 
einkasjóðarmið Gylfa Arnbjörnssonar 
en ég og ýmsir fleiri hafa viljað fara 
harðari leið. Bætt launakjör er auð-
vitað stærsta málið í haust minnkandi 
samneysla er áhyggjuefni fyrir okkur 
öll. Heilbrigðisþjónusta er ekki lengur 
orðin sjálfsögð og eðlileg, því miður, 
og það er ekki lengur sjálfsagt að ungt 
fólk geti keypt þak yfir höfuðið. En 
það er orðin breyting á samfélaginu, 
viðteljum okkur búa í norrænu vel-

ferðarsamfélagi en erum stöðugt að 
fjarlægjast það, ár frá ári. Það er vissu-
leg áhyggjuefni,“ segir Sverrir Mar.
n Kynntirðu þessa ákvörðun fyrir 

stjórn Afls áður en þú tilkynntir hana 
á miðstjórnarfundi?

,,Nei, eftir á, en ég var í sambandi 
við formanninn og varaformanninn, 
en þetta hafði reyndar borist í tal áður 
svo þetta kom reyndar ekkert á óvart 
og er í fullri sátt við stjórn AFLs.“
n Ef þú nærð kosningu sem forseti 

ASÍ, muntu flytja suður?
,,Væntanlega. Ég á ekki von á 

harðri baráttu við Drífu Snædal, 
mótframbjóðanda minn, við munum 
keppa með bros á vör og ég sætti mig 
fullkomlega við úrslitin, nái ég ekki 
kosningu. Þetta snýst fyrst og fremst 
um að bæta kjör okkar félagsmanna, 
snýst ekki um minn persónulega 
metnað. Á þinginu í haust verður 
kjaramálaumræða töluvert áberandi 
í ljósi komandi kjarabaráttu og að ná 
samstöðu um þá leið sem við viljum 
fara,“ segir Sverrir Mar Albertsson. 

Launaleiðréttingar
Um mánaðarmótin júlí – ágúst þessi 
mánaðarmót greiddi Fljótsdalshérað 

launaleiðréttingar til fjölda félags-
manna AFLs og nam hæsta leið-
réttingin vel á aðra milljón króna.  
Um árabil hefur Fljótsdalshérað greitt 
tímavinnukaupi vaktaálög en það 
er óheimilt.  Samkvæmt kjarasamn-
ingum á að greiða fólki sem kallað 
er í tilfallandi vinnu dagvinnu og yf-
irvinnu en ekki er heimilt að greiða 
vaktaálög nema viðkomandi sé með 
fast starfshlutfall. Nokkrir félagsmenn 
AFLs leituðu til félagsins fyrir tæpu 
ári síðan og hefur félagið síðan verið í 
viðræðum við sveitarfélagið og safnað 
gögnum vegna félagsmanna.

Um leið og sveitarfélagið leiðrétti 
laun félagsmanna AFLs voru og leið-
rétt laun félagsmanna annarra stéttar-
félaga sem starfa hjá sveitarfélaginu.  
Alls náði leiðréttingin til tæplega þrjá-
tíu starfsmanna og var allt frá  nokk-
ur þúsund krónum til um 1,5 milljón 
króna til einstaks starfsmanns.  AFL 
hefur unnið þetta mál án aðkomu 
annarra félaga og undirstrikar mikil-
vægi þess að launafólk velji sjálft sitt 
stéttarfélag án afskipta launafulltrúa 
þar sem fleiri en eitt félag á kjarasamn-
ing um viðkomandi starf.
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ALLT FYRIR 
FUNDARHERBERGIÐ

Þráðlaust 
sýningartjald

Þráðlaus 
búnaður

Hágæða öruggur
fjarfundabúnaður

DALVEGI 16B  /  S. 510 0500

GRÆNT ALLA LEIÐ

Framkvæmdastjóri Afls
Í framboði til forseta AsÍ

Sverrir Mar 
Albertsson.

Landbúnaðarsýning verður 
haldin í Laugardalshöllinni 
í Reykjavík á dagana 12.–14. 

október nk. Ár og dagar eru síðan 
áþekk sýning var haldin í höfuð-
borginni en það er fyrirtækið Ritsýn 
sf. sem heldur utan um viðburðinn. 
Markmið sýningarinnar er að kynna 
íslenskan landbúnað og leiða saman 
fyrirtæki og einstaklinga sem starfa í 
atvinnugreininni. 

Sýningin verður að uppistöðu 
kynning á sölu- og þjónustuaðilum 
landbúnaðargeirans en líka blanda af 

fræðslu og fyrirlestrum um greinina. 
Markmið sýningarinnar er meðal 
annars að kynna fjölbreytni íslensks 
landbúnaðar og hreinleika mat-
vælaframleiðslunnar. Kynnt verða 
fyrir bændum og öðrum gestum tæki 
til landbúnaðar og hvers kyns rekstr-
arvörur og aðrar vörur sem til þarf í 
nútíma landbúnaði.

Ekki er að efa að austfirska bænd-
ur, sem og fjölmarga aðra Austfirðinga 
mun fýsa að sækja sýninguna og sækja 
þar með á einn stað allt það helsta sem 
tæknin býður íslenskum bændum 
í dag. Gefið verður út sýningarblað 
og sent til allra bænda landsins og 
annarra er tengjast íslenskum land-
búnaði.

LANDBÚNAÐARSÝNING Á HAUSTDÖGUM
Kynnir fjölbreytni ís-
lensks landbúnaðar



www.pes.is5 66666 7Lagarbraut 4, Fellabæ

GETUM SKORIÐ ÚT MEÐ TÖLVUSTÝRÐUM FRÆSARA Í 

ÁLTIMBUR PLAST

TIMBUR PLAST TEXTÍLPAPPÍR

TÖKUM AÐ OKKUR ALLSKONAR SÉRHÆFÐ SMÍÐAVERKEFNI

LÍTIÐ VIÐ OG SJÁIÐ HVAÐ VIÐ GETUM GERT

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þittVH
/1
8-
02

 

GLÆSILEGT ÚRVAL 
AF GESTAHÚSUM á frábærum verðum 

Sérhönnuð fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura, 
bjálkinn er 44 - 95 mm með tvöfaldri nót. 

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/gestahus/

www.volundarhus.is
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Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata , Kópavogi

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.

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

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

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.

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

Höttur í leik við Víði í 2. deild karla

Þessir strákar spiluðu fyrir Sindra á Hornafirði á 
N1-mótnu

Leiknir Fáskrúðsfirðiði leik við Gróttu í 2. Deild

Kátar stúlkur frá Fjarðabyggð á 
Símamótinu í knattspyrnu

Hattarstúlkur í 
baráttu við Fram 
á Símamótinu

Vaskur liðsmaður Hugins á Seyðisfirði í leik á 
móti ÍR á N1-mótinu á Akureyri



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

Láttu drauminn um 
nýtt heimili verða að 
veruleika með vönduðu 
og hagstæðu húsi frá 
Húseiningu.

Twin     Wall

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

SÓL - sumarhús KÓSÝ - smáhýsi

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!

Grettislaug með loki á aðeins kr.

272.000 

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

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug
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Hljóðsokkar á stóla

Verð 862 kr. stykkið
(Þrír litir)

Leitið tilboða í stærri kaup
www.stalidjan.is

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

Dempar hljóð um allt að 18dB. 
Minnkar slit á gólfi .
Má þvo í þvottavél. 
Mjög létt að setja á og taka af. 
Bráðnauðsynlegt í skóla, mötuneyti 
og allstaðar þar sem að fjölmenni 
kemur saman.

Það er öllum kunnug rigningin 
sem hrjáð hefur stóran hluta 
landsins. Bjartmar Hlynur 

Hannesson bóndi á Norður-Reykjum 
nefnir vísu ,,Flagvinna“ á síðasta vori:

Í vonleysi er út um rúðuna rýnt
sem rigningin lemur á fullu
og hvað er til ráða ef tógið er týnt
og traktorinn fastur í drullu?

Einhvern veginn komu upp í hend-
ur mínar tvær góðar vísur eftir Krist-
ján Eldjárn,fyrrum forseta:

Áfram held ég ótrauður
ögn þó halli degi
og surtarloginn sótrauður
sjáist frammi á vegi.

Seinni vísan vekur ofurlítinn grun 
um að embættið hafi ekki alltaf verið 
honum að skapi

Það er orðið erfitt mér
að una gervilífi
taugakerfið í mér er
eins og herfi í þýfi.

 Vinur minn Magnús Halldórsson 
á Hvolsvelli orti í tilefni af 60 ára af-
mæli sínu:

Ellin sitrast að með hægð
eins og leki úr fötu.
Biðja má ég vart um vægð
né víkja af þeirri götu.

Hákon Aðalsteinsson, höfuðskáld 
okkar Héraðsmanna á seinni tímum, 
orðaði gamanið svo vel að það mun 
lengi lifa.Næsta vísa er frá þorrablóti í 
Fljótsdal er á skall stórhríð svo hörð að 
enginn fór úr húsi fyrr en næsta dag:

Upphafið það var yndislegt
allt var þarna með ró og spekt.
En veðurspá brást og breyttist tíð,
það brast á grenjandi norðanhríð.
Þetta var aldeilis ekkert grín,
enginn gat komist heim til sín.
Bændurnir dönsuðu bít og sving
og barinn var opinn í sólarhring!

Vísnaþáttur
ágústa Ósk Jónsdóttir:

Frétt í Sosialinum í Færeyjum 
þegar Norðfirðingar fóru til 
Sandavágs.

Vinabæjarsamband 
Austfirðinga 
við Færeyinga 
mætti vera líflegra
Það hefur ekki verið svo gott 

að halda vinabæjarsambandi 
milli bæjarfélaga á Austurey í 

Færeyjum og bæjarfélaga á Austfjörð-
um á Íslandi, en það gerist þó eins-
taka sinnum, t.d. frá Neskaupstað til 
Sandavágs en það mætti vissulega vera 
meira og gaman væri að fá það sam-
band aftur í gang.

Við Færeyringar vorum í fleiri 
vinabæjarsamböndum við Ísland og 
t.d. mætti minna minna á ferjuna 
sem gengur milli Seyðisfjarðar og 
Færeyja. Flest þessara vinabæjarsam-
banda virðast hafa hætt allri starf-
semi þegar efnahagskreppan skall 
á árið 2008, sveitarfélög hafa verið 
sameinuð, og ekki hefur tekist að 
blása lífi í fyrri sambönd færeyskra 
og íslenskra sveitarfélaga. En kannski 
horfir til betri tíðar hvað varðar þessi 
samskipti,“ segir Petur Petersen, 
sendimaður Færeyinga í Sendistovu 
Föryoa í Reykjavík.

Á norðurströndinni standa þess-
ir klettadrangar og nefnast Risinn 
og kerlingin. Þjóðsagan segir að þau 
skötuhjúin hafi ætlað að draga Færeyjar 
til Íslands, en voru of lengi og urðu að 
steindröngum þegar dagaði.

Það er líka hægt að heimsækja Fær-
eyjar þó það tengist ekki íþróttum. 
Þessi bygging er frá 12. öld, heitir Kirkjuból 
og er á suðurhluta eyjanna.

Víða eru umferðarmannvirki, 
bæði jarðgöng og brýr. Þessi brú er 
yfir sund eða fjörð sem nefnist Sundini. 
Einbreiðar  brýr eru vanfundnar, það 
getum við lært.

Þessi fallegi bær heitir Eiði.

Rigningartíð í sumar hefur 
skilað sér í miklu innrennsli 
til miðlunarlóna og má 

reikna með að miðlunarlón Lands-
virkjunar hafi fyllst um eða fljótlega 
eftir verslunarmannahelgina.

Hálslón hefur hækkað um rúm-
lega 3 metra síðastliðna viku og 
var áætlað er að Hálslón færi á yf-
irfall í síðustu viku yfirborð lóns-
ins 625 metrum yfir sjávarmáli. 
Þegar vatn rennur á yfirfalli mynd-

ast fossinn Hverfandi við vestari 
enda Kárahnjúkastíflu niður að 
gljúfurbarminum og þaðan steyp-
ist vatnið 90-100 metra niður í 
Hafrahvammagljúfur.

Hágöngulón fylltist 23. Júlí sl. og 
er Þórisvatn alveg að fyllast.

Blöndulón hefur einnig hækkað 
hratt og nú lítillega á að vatn renni 
þar á yfirfalli.

Vatni hefur verið hleypt um yf-
irfall Ufsarlóns í farveg Jökulsár í 

Fljótsdal frá því í lok júní, en eitt af 
skilyrðum umhverfisráðherra fyrir 
virkjunarleyfi við Kárahnjúka var 
að yfirfallsvatn væri nýtt á skipu-
legan hátt á ferðamannatíma og að 
leitast yrði við að ná meðalrennsli 
í farvegi Jökulsár í Fljótsdal í júlí 
og ágúst í góðum vatnsárum. Með 
því að hleypa vatni á farveginn er 
Landsvirkjun að vinna samkvæmt 
því skilyrði.

MIÐLUNARLÓN LANDS-
VIRKJUNAR AÐ FYLLAST

Hálslón við 
Kárahnjúka.



veldu öryggi 
veldu Volvo Penta 
hjá brimborg

Volvo Penta á Íslandi Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is

Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta. 
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum 
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður, 
rafstöðvar og ljósavélar.

• Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði 
• Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager 
• Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi 
• Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði 
• Neyðarþjónusta í boði 
• Gott úrval varahluta á lager
• Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is 

Volvo Penta_Veldu öryggi_255x200mm_20170829.indd   1 29/08/2017   15:34

Hreyfing og námskeið   24. águst 2018 KYNNINGARBLAÐ

Höfum til sölu allar gerð-
ir af hellum fyrir bílastæði, 
garðinn, gangstéttir, tröppur, 

kanta og fleira.
Leitið tilboða 
Sendum hvert á land sem er.
bosal.is
Info@bosal.is
Upplýsingar gefur
 Bóas í síma 7775007

Hellur og Steinar



10. tölublað
7. árgangur

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

SÁNA KLEFAR

GODDI.IS

Með infra rauðum hitageislum

Auðbrekku 19 - Kópavogi - S. 5445550

MARgAR 
gERðiR

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

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

Upphérað og 
öræfin suður af

Á
rbók Ferðafélags Íslands  2018, 
Upphérað og öræfin suður 
af, sem Hjörleifur Guttorms-

son náttúrufræðingur og fyrrum 
þingmaður ritar, hefur verið afar vel 
tekið enda hin glæsilegsta, ríkulega 
myndskreytt með um 580 ljósmynd-
um. Fjallað er í máli og myndum um 
þann hluta Austurlands sem nær í 
grófum dráttum yfir Fljótsdalshérað 
(að meðtöldum Fljótsdal, Skriðdal, 
Jökuldal og Hrafnkelsdal), Brúarör-
æfi, Vesturöræfi, Kringilsárrana, 
Kverkfjöll, Krepputungu og Möðrudal 
á Efra-Fjalli.

Höfundurinn, Hjörleifur Gutt-
ormsson, er árbókarlesendum að 
góðu kunnur. Hann er ferðamaður í 
besta skilningi þess orðs og hefur átt 
samleið með FÍ í marga áratugi. Þetta 
er áttunda árbók frá hans hendi. Hjör-
leifur átti heima á Austurlandi í mörg 
ár og býr yfir yfirburðaþekkingu á 
sögu landshlutans og landfræði sem 
hann matreiðir einkar læsilega fyrir 
lesendur.

Byggða- og menningarsögu svæð-
isins eru gerð skil ásamt náttúrufari 
héraðsins. Þá er einnig fjallað um 
óbyggðirnar, bæði þær sem áður voru 
í byggð og öræfin sem aldrei hafa ver-
ið heimkynni manna nema ef til vill 
útilegumanna um stutt skeið. Bókin 
er 518 blaðsíður. Um 580 ljósmyndir 
og 64 uppdrættir prýða bókina auk 
rammagreina og yfirlitstafla. Sem 
löngum fyrr teiknaði Guðmundur 
Ó. Ingvarsson kortin og Hjörleifur 
tók langflestar ljósmyndirnar en fjöl-
margir aðrir ljósmyndarar eiga einnig 
myndir í bókinni. Vandaðar atriðis-
orðaskrár auka verulega notagildi 
verksins. 

Árbækur Ferðafélags Íslands hafa 
komið út árlega óslitið síðan 1928. 
Í hverri bók er venjulega lýsing á til-
teknu svæði og sögulegt efni tengt því.

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

JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

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

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

DÖNSK
GÆÐI

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

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

FRÁBÆRT ÚRVAL AF 
VÖNDUÐUM RÚMUMVERTU NÆR

NÁTTÚRUNNI

árbók Ferðafélags 
Íslands 2018:

Viltu auglýsa í blaðinu austurland?
Auglýsingasíminn er 578 1190


