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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

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Er bókarinn þinn viðurkenndur 
bókari og í félaginu? 

 
 

 

Okkar félagsmenn sækja 
endurmenntunarnámskeið til að 
viðhalda hæfni og bæta 
fagmennsku. 
Það getur þú bókað! 

Djúpivogur til 
allra átta

Aðalfundur SSA Aukin sál-
fræðiþjónusta

Uppsjávarfrystihús Loðnuvinnslan á Fáskrúðsfirði er sérhæft til 
vinnslu á uppsjávarfiski: loðnu, síld og makríl. Loðnan er heilfryst 
á markaði í Austur-Evrópu og Asíu, einnig er unnin hrogn úr henni 
á sömu markaði. Makríll er flakaður, heilfrystur og/eða hausaður 
og slógdreginn. Síldin er ýmist heilfryst eða unnin úr henni frosin 
samflök, bitar eða flök. Síldin er líka söltuð í bita, samflök og heilflök 
fyrir markaði í Evrópu. Vinnslan er vertíðarbundin. Vinnsla á loðnu 
og loðnuhrognum fer fram frá janúar til mars, vinnsla á makríl og 
norsk-íslenskri síld frá júlí til október og vinnsla í íslenskri síld frá 
október til ársloka.

Vinnsla á norsk-íslensku síldinni gengur mjög vel í fiskiðjuveri 

Síldarvinnslunnar í Neskaupstað. Síldin er stór og nýtingin eins og 
best verður á kosið. Unnin eru á milli 700-800 tonn á sólarhring, 
en öll síldin er flökuð og ýmist fryst með hefðbundnum hætti eða 
vakúmpökkuð. Síðustu dagana hefur vinnslan verið samfelld. 
Beitir NK kom í vikunni með 1.340 tonna síldarafla sem fékk 
norðan við Glettningsflak. Þarna var góð síld og talsvert af henni 
sem gefur vonir um áframhaldandi góða veiði. Hún þokast í norður 
og norðvestur.

Skip Skinneyjar-Þinganes á Hornafirði, Jóna Eðvalds og 
Ásgrímur Halldórsson eru á síldveiðum. Ásgrímur landaði 960 
tonnum til vinnslu sl. mánudag.

Uppsjávarveiði austfirskra 
skipa gengur vel
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Mótun og fram fylgd byggða-
stefnu sem í senn miðar 
að því að tryggja í búum 

lands byggðanna rétt mæta hlut deild 
í vel ferðar þjónustu sam fé lagsins og 
stuðla að traustri bú setu er meðal 
mikil vægustu við fangs efna stjórn-
málanna. Á loka dögum þingsins var 
sam þykkt metnaðar full byggða á ætlun 
sem í fyrsta skipti er með skýrum 
mark miðum og mæli kvörðum. Gert 
er ráð fyrir reglu legri um ræðu á 
vett vangi ríkis stjórnarinnar til að 
fara yfir stöðuna og fram kvæmd 
á ætlunarinnar. En til þess að tryggja 
fram gang hennar er mikil vægt að 
við gerð fjár mála á ætlunar og fjár laga 
hverju sinni verði byggða gler augun 
ævin lega á nefinu á öllum þing-
mönnum þegar við for gangs röðum 
fjár munum. 

Það örlar á breytingum í bú
setu þróuninni 
Á undan förnum 20 árum hefur fólki 
fjölgað í öllum lands hlutum nema 
tveimur – Vest fjörðum og Norður-
landi vestra. Fjölgun íbúa á Norður-
landi eystra var 4,5% en á Aust fjörðum 
fjölgaði fólki um 3,7%. Til saman-
burðar fjölgaði í búum höfuð borgar-
svæðisins um 31,8% á sama tíma bili. 
Leið flestra hefur legið suður – á höfuð-
borgar svæðið – og á síðustu árum 
einnig til Suður nesja. Þessi þróun 
hefur staðið lengi en á allra síðustu 

Stefna í þágu landsbyggðanna
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þingmaður Vinstri grænna í Norðausturkjördæmi, skrifar:

Djúpivogur til 
allra átta

Næsta sunnudag, 30. 
september, verður í 
sjötta sinn haldinn 

Cittaslow sunnudagur í 
Djúpavogshreppi. Cittaslow 
sunnudagur er haldinn ár hvert 
síðasta sunnudag í september 
í öllum aðildarsveitarfélögum 
Cittaslow.
Markmiðið er að kynna 
staðbundna framleiðslu, 
menningu og/eða sögu. 
Að þessu sinni verður 
lögð áhersla á alþjóðlega 
matargerð í Djúpavogshreppi. 
Fjölbreytileikinn í hreppnum er 
mikill og honum ber að hlúa að 
og varðveita. Dagskráin stendur 
frá kl. 13:00-16:00 í Löngubúð 
á Djúpavogi. Gestum er boðið 
að bragða á afurðum og njóta 
fjölbreytileikans.
Öllum er velkomið að taka þátt og 
selja sínar vörur og afurðir.

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

FLOTT FÖT, 
FYRIR FLOTTAR KONUR

Skeifunni 8 - 108 Reykjavík - Sími 5176560
 www.belladonna.is

árum hefur örlað á breytingum. 
Í búum nokkurra fá mennra sveitar fé-
laga sem lengi hafa mátt þola fólks-
fækkun hefur fjölgað á allra síðustu 
árum. Lík legt er að ferða þjónusta eigi 
mestan þátt í bú setu breytingunum 
þegar á heildina er litið en fleira hlýtur 
að koma til. Stuðningur við þá vaxtar-
sprota sem verða til þess að fólk kýs 
að búa og starfa í dreif ýlinu er afar 
mikil vægur og á því er tekið í byggða-
á ætluninni. 

Hver erum við, hvaðan erum 
við? 
Vita skuld eru afar mörg og ólík svör 
við spurningunni um hver við erum 
en ef hún beinist að aldri okkar 
kemur í ljós all mikill munur á milli 
land svæða sem birtist í því að utan 
suð vestur hornsins eru færri í búar í 
yngri aldurs hópunum heldur en þeim 
eldri. Þetta er eitt af því sem er undir 
í byggða á ætluninni enda á hún að 
stuðla að því að ungt fólk á barn eigna- 
og vinnu aldri sjái sér hag í bú setu á 
lands byggðunum. 
Svarið við spurningunni um hver 
við erum getur líka snúist um kyn. 
Kvenna fæð ein kennir lands byggða-
sam fé lögin og einkum er hlut fall 
ungra kvenna lágt sem gæti bent til 
þess að vinnu markaður og ef til vill 
ýmsar aðrar að stæður séu konum 
ó hag stæðar. Þessi staða er þekkt í er-
lendum sam fé lögum sem takast á við 
fólks fækkun og að líkindum mætti 
læra eitt og annað af reynslu er lendra 
þjóða og við brögðum þeirra 
Hlut fall er lendra ríkis borgara er nú 
um 9% af heildar mann fjölda í landinu. 
Sí vaxandi fjöldi fólks af er lendum 
upp runa er meðal ein kenna á mann-
fjölda þróun síðustu ára og þessa gætir 
í öllum lands hlutum. Byggða á ætlunin 
tekur mið af þessari stað reynd og gert 
er ráð fyrir auknum stuðningi við íbúa 

af er lendum upp runa við að fóta sig í 
ís lensku sam fé lagi. 

Af mörgu að taka 
Byggða á ætlun er alltaf mikil vægur 
far vegur stjórn málanna til að færa 
fram þau mál sem eru brýn fyrir 
þróun og fram vindu sam fé lagsins í 
heild og ein stakra byggða. Nú brenna 
hús næðis mál víða á lands byggðar-
fólki. Of lítið er um ný byggingar 
úti um land og hús næðis skortur 
hamlar sums staðar eðli legum vexti. 
Í byggða á ætlun er gert ráð fyrir sér-
stöku lands byggðar verk efni Í búða-
lána sjóðs í sam vinnu við ein staka 
sveitar fé lög þar sem horft verði 
til styrkja eða niður greiðslu vaxta 
til byggingar á í búðar hús næði í 
byggðum sem standa höllum fæti. 
At vinnu líf á okkar tímum er marg-
brotið og tekur örum breytingum. 
Öflugar grunn rann sóknir eru meðal 
styrkustu stoða nú tíma at vinnu lífs og 
menntun og sí menntun er mikil væg. 
Í byggða á ætluninni er gert ráð fyrir 
að nýta náms lána kerfið fyrir fólk til 
að setjast að í dreifðum byggðum. 
Það ætti að geta orðið til þess að 
í búum á lands byggðunum fjölgi og 
at vinnu starf semi styrkist. 
Eitt af því mikil væga er að mínu mati 
að vinna á að gerð þjónustu korts sem 
sýna á með mynd rænum hætti að-
gengi lands manna að þjónustu hins 
opin bera og einka aðila sem nýta á til 
á fram haldandi stefnu mörkunar og til 
mótunar að gerðar á ætlunar í byggða-
málum. 
Margt annað er lagt upp með í 
byggða á ætluninni eins og að ljúka við 
ljós leiðara tengingar, styðja við dreif-
býlis verslun, styðja við al mennings-
sam göngur og ekki síst innan-
lands flugið, svo má nefna jöfnun 
orku kostnaðar, þrí fösun raf magns, 
svæðis bundna flutnings jöfnun, frá-

drátt frá kostnaði vegna aksturs til 
og frá vinnu, störf án stað setningar, 
fjar vinnslu stöðvar og stuðningur við 
brot hætt byggðar lög svo dæmi séu 
tekin. 

Hvað viljum við og hvað 
gerum við? 
Ég trúi því að flest okkar vilji að 
landið allt haldist í byggð. Við viljum 
nýta mann auð lands byggðanna og þá 
þekkingu sem lands byggðar fólk býr 
yfir til heilla fyrir ís lenskt sam fé lag og 
við viljum nýta náttúru auð lindirnar á 
sjálf æran hátt þannig að um hverfinu 
sé hlíft og bæði ein staklingar og sam-
fé lag hljóti sann gjarnan skerf. 
Nú er verk efnið að hrinda í fram-
kvæmd byggða á ætluninni þar sem 
sú stað reynd að Ís land er víð áttu-
mikið og strjál býlt land nýtur fullrar 
viður kenningar. Stefnu mörkun í 
sam göngu málum – ekki síst hvað al-
mennings sam göngur snertir – verður 
að miðast við þetta og einnig skipu lag 
heil brigðis- og mennta mála. Byggða-
stefna okkar nær til alls landsins 
– einnig þétt býlisins við Faxa flóa. 
Ekkert byggðar lag er öðru æðra. Við 
byggjum landið saman og höfum 
þörf fyrir hvert annað í efna hags legu 
og fé lags legu til liti. 
Við erum konur, karlar, börn, ung-
menni, inn fæddir Ís lendingar og að-
flutt. Sum hinna að fluttu dvelja hér 
langan aldur og gera landið og sam-
fé lagið að sínum heima högum en 
aðrir standa skemur við. Okkar er að 
gæta þess að allir fái tæki færi til að 
láta til sína taka og gott af sér leiða án 
til lits til kyns eða upp runa. Í byggða-
stefnu ríkis stjórnarinnar er gengist 
við því að við erum ekki öll ná kvæm-
lega eins eða með sama bak grunn en 
lögð á hersla á mikil vægi allra og hið 
ó endan lega mikil væga jafn rétti sem 
er grunn for senda góðs sam fé lags.

ÞYKIR SJÁLFSAGT AÐ OFHLAÐA BÁTA ÞEGAR VEL VEIÐIST?

Sam göngu stofa hefur undan-
farin ár beitt sér fyrir öflugri 
um ræðu um hversu hættu legt 

það er að of laða báta. Lára t.d. sjó-
menn virki lega við gangast enn að 
koma með drekk hlaðin bát að landi 
og láta öll öryggis sjónar mið lönd og 
leið, láta hagnaðar sjónar mið hfa for-
gang? 

Við gengst þetta t.d. á strand veiði-
flotanum þegar vel veiðist og tíðin 
góð? Stað reyndin er sú að með því að 
koma með minni afla að landi er sá 
afli venju lega betri að gæðum, ekki 
er gengið á aflanum um borð sem 
auð vitað rýrir gæðin, það ser hver 
heil vita maður. Kæling af afla drekk-

hlaðins báts er auk þess oft veru lega 
á bóta vant. Árangur Slysa varnar-
skólans hefur skilað miklum árangri 
og opnað augu manna fyrir þessum 
þætti. Benda má á að engin bana slys 
urðu árin 2014 og 2017 en á síðustu 
öld fórust sjó menn á hverju ári, allt 
upp í 50 sjó menn týndu lífinu sum 
árin. 

Við horfið til of leðslu skipa hefur 
gjör breyst til hins betra og þeir jafn-
vel litnir horn auga sem þannig gera 
af öðrum sjó mönnum. Sam göngu-
stofa hefur einnig hafið rann sóknir á 
hvort sjó menn fái nægan hvíldar tíma 
og hvernig honum er þá varið.

Bátar í höfn. Ofhleðsla er alvarlegt mál 
og býður hættunni heim. Bátarnir á 
myndinni tengjast fréttinni ekki með 
beinum hætti.
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ELSKAÐU AÐ KEYRA mazda VERÐ FRÁ 2.920.000 KR. 

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

mazda.is

ENN GLÆSILEGRI
 MAZDA CX-3

Fær hjartað til að slá hraðar!
Afl, lipurð og afburða aksturseiginleikar einkenna Mazda CX-3.

Við endurhönnun Mazda CX-3 var lögð áhersla á að halda í tímalausa fegurð  
og auka þægindi fyrir ökumann og farþega bílsins.  

Mazda CX-3 er hannaður og smíðaður til þess að njóta akstursins. Hann er búinn nýrri 
kynslóð af tækni og stíl frá þekktri Kodo hönnun Mazda: Kodo Soul of Motion Design.

KOMDU OG UPPLIFÐU ÞENNAN EINSTAKA BÍL!
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Iðnaðarsaga  
Austurlands

Ritun Iðnsögu Austurlands varðveitir 
margar heimildir um iðnað sem ekki 
má gleymast. Í bókinni ,,Frá skipasmíði 

til skógerðar“ sem Smári Geirsson ritstýri er 
varveittur mikill fróðleikur sem annars hefði að 
öllum líkindum farið forgörðum. Ungir íbúar 
Austfjarða þurfi að vera meðvitaðir um það, 
iðnaður var töluverður  fyrr á árum, jafnvel 
öldum, og er það vissulega enn, þótt margir tengi 
iðnað á Austfjörðum vissulega við fiskvinnslu 
og álframleiðslu. Fiskvinnsla og útgerð ásamt 
starfsemi Alcoa á Reyðarfirði hefur skapað störf vfyrir iðnaðarmenn 
sem þjóna þessum atvinnugreinum. Með þessu riti Smára er rituð 
iðnaðarsaga landshluta sem fjarst liggur höfuðborgarsvæðinu, og það 
er vissulega vel og Austfirðingum til sóma. Iðnsaga er auðvitað bæði 
atvinnusaga þess svæðis sem fjallað er um og einnig verkháttasafn.
Saga tréskipasmíði fær talsverða umfjöllun í bókinni. Þar er greint frá 
bátaeign og stærð báta á Austurlandi á fyrri öldum  og einnig er gerð 
grein fyrir innflutningi áta til Austfjarða.Árið 1905 var var komið á fót 
bátasmíðastöð á Seyðisfirði og nokkru síðar einnig á Eskifirði. Gott 
yfirlit er gefið yfir smíði þilfarsbáta í bókinni en þeir voru flestallir 
smíðaðir á Fáskrúðsfirði, Neskaupstað og Seyðisfirði. Síðasti dekkaði 
þilfarsbáturinn var smíðaður á Fáskrúðsfirði og hleypt af stokkunum 
árið 1989. Nýsmíði stálbáta leið undir lok árið 1991 en sá iðnaður var 
verulega öflugur, t.d. hjá fyrirtækinu Stál Seyðisfirði. Í dag er aðeins 
fengist við viðgerðir og viðhald á stálskipum á Austurlandi, en það 
saman hefur einnig gerst í öðrum landshlutum, því miður. Nýsmíði 
fiskiskipa ídag fer aðallega fram í Austurlöndum fjær en einnig íminna 
mæli í skipasmíðastöðum í Noregi og Danmörku.

Stálbátasmiði á Borgarfirði
Það er athyglisvert að á árinu 1974 lauk smíði stálbáts á Borgarfirði 
eystra, en það afrek vann Þór Kröyer sem hafði flutt til byggðarlagsins 
og stundaði sjómennsku. Báturinn hlaut nafnið Rökkvi. Fljótlega festi 
Jón Sigurðsson kaup á bátnum og hlaut hann þá nafnið Silla. Smíði Þórs 
Kröyers er eina stáskipasmíðinsem gerð hefur verið á Borgarfirði eystra. 
Bók Smára Geirssonar ,,Frá skiðasmiði til skógerðar“ ætti auðvitað að 
vera skyldulesning í grunnskólum á Austurlandi, þeir sem erfa landið í 
fjórðungnum þurfa að þekkja sögu iðnðarins. 
Fjölbreytt atvinnulíf á Austurlandi er nauðsynlegt til að skapa skemmtilega 
mannflóru landsfjórðungnum, Áður fyrr var sjávarútvegurinn helsta 
driffjöðurinn en með tilkomu álverksmiðjunnar í Reyðarfirði breyttist 
það umtalsvert. Fjölmörg þjónustufyrirtæki í iðnaði náðu fótfestu, ekki 
síst vegna þjónustu við áliðnaðinn og sjávarútveginn. Það hvetur líka 
fólk í öðrum landshlutum til að flytja búferlum austur. Í fjörðungum 
eru góðir grunnskólar og afar öflugir framhaldsskólar, eins og 
Menntaskólinn á Egilsstöðum, Verkmenntaskólinn á Neskaupstað 
og handverks- og hússtjórnarskólinn á Hallormsstað. Iðnnámið á 
Neskaupstað er driffjöður öflugri iðnmenningar á Austurlandi.

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri
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Sam bands ís lenskra sveitar fé laga 
og Lands sam bands slökkvi liðs- 
og sjúkra flutninga manna á hafa 

samið um aukinn sál fræðistuðningi 
á lands vísu (fyrir þá sem starfa skv. 
kjara samningi LSS og Sam bandi ís-
lenskra sveitar fé laga). Á þessum fundi 
var sam komu lagið form lega inn siglað. 
Samið var við sál fræðinga á Lyng hálsi 
um að sinna þessari þjónustu á lands-
vísu. Sam komu lagið var unnið var í 
sam ráði við Fé lag slökkvi liðs stjóra á 
Ís landi. Sam komu lagið nær til allra 
slökkvi liðs- og sjúkra liðs manna um 
allt land. Aust firskir slökkvi liðs- og 
sjúkra flutninga menn munu því njóta 
þessarar þjónustu ef eftir henni verður 
leitað. 
Greiður og tryggur að gangur að sál-
fræði þjónustu er lykil at riði fyrir 
slökkvi liðs- og sjúkra flutninga menn, 
sem í dag legum störfum þurfa að 
glíma við stór á föll, slys og dauðs föll. 
Þetta kemur fram í nýju sam komu lagi 
milli Sam bands ís lenskra sveitar fé-
laga og LSS, Lands sam bands slökkvi-
liðs- og sjúkra flutninga manna, sem 
nú hefur verið sam þykkt. „ Í þessu 
sam komu lagi felst viður kenning á 
því hversu mikil vægt það er að þessar 
stéttir fái full nægjandi sál fræði legan 
stuðning strax í kjöl far stórra á falla, 
segir Jón Guð laugs son, vara for maður 
Fé lags slökkvi liðs stjóra á Ís landi. 
Sam komu lagið felur í sér að slökkvi-
liðs stjórar geta óskað eftir sál fræði-
þjónustu þegar þeir telja þörf á fyrir 
starfs menn þeirra og það sama gildir 
um sjúkra flutninga menn. Lands sam-
band Slökkvi liðs- og sjúkra flutninga-
manna mun einnig hvetja ríkið til þess 
að veita sjúkra flutninga mönnum sem 
starfa á þess vegum sömu þjónustu. 

„Við vonumst til þess að fá svar sem 
allra fyrst frá ríkinu því þetta mál 
brennur á þessum stéttum sem dag-
lega horfast í augu við mjög erfiðar 
að stæður, sem oft er erfitt að vinna úr 
sem ein stak lingur. Þetta er afar mikil-
vægt skref í heild rænni hugsun um 
vel ferð okkar starfs manna því eins og 
al menningur veit þá geta bæði á föll og 
and legt álag leitt af sér fjöl marga kvilla 
með ó fyrir sjáan legum afl eiðingum“ 
segir Magnús Smári Smára son for-
maður LSS, Lands sam bands slökkvið-
liðs- og sjúkra flutninga manna, sem 
fagnar þessum mikil væga sam komu-
lagi við Sam band ís lenskra sveitar fé-
laga um bætta sál fræði þjónustu fyrir 
fé lags menn. Samningur hefur verið 
gerður við Sál fræðingana á Lyng hálsi 
til að sinna þessari þjónustu á lands-
vísu. 

Drög að ferli um sál
fræðistuðning vegna á falla/
slysa eða and láts 
- Drög að ferli sem Neyðar línan getur 
stuðst við í út köllum við að kalla til 
sál fræðistuðning í sam ráði við slökkvi-
liðs stjóra/bak vakt slökkvi liðs stjóra 
(við bragðs aðila) hverju sinni. Neyðar-
línan hefur sam band við Sál fræðingana 
á Lyng hálsi. Þeir hafa síðan sam band 
við við brags aðila við eftir farandi að-
stæður: 
- Þegar stað fest er um dauðs fall af slys-
förum barns/barna sé að ræða. 
Í hóp slysum þegar 4 eða fleiri eru 
slasaðir á samt einum (eða fleiri) 
látnum ein stak lingum. 
- Þar sem björgunar aðili/ sam starfs-
aðili lætur lífið eða slasast al var lega í 
að gerðum. 
- Þegar við bragðs aðili er að með höndla 
vin eða ættingja. 

Nánari út skýring: 
Neyðar línan setur sig í sam band við 
Sál fræðingana á Lyng hálsi sem hefur í 
fram haldi sam band við við bragðs aðila. 
Sál fræðingarnir á Lyng hálsi og við-
bragðs aðilar taka á kvörðun um fram-
haldið þ.e. hversu fljótt þarf að bregðast 
við og hversu marga fag aðila þarf á 
staðinn og hvers konar þjónusta hentar 
hverju sinni.  Dæmi: Kanna hvort 
málið sé unnið innan húss með fé laga-
stuðningi, hvort það þurfi að stoð á 
vett vangi, hvort sál fræðingar að stoði 
við viðrunar fundi, hvort sál fræðingar 
verði með sér fund, hvort sál fræðingar 
fari beint í ein stak lings við töl eftir 
viðrunar fundi ofl. Sál fræðingarnir á 
Lyng hálsi vinna málið með við bragðs-
aðilum og reikningur er sendur á 
Styrktar sjóð LSS með skýringum.Vart þarf að taka það fram 

að suma arið á Ís landi var 
ó venju úr komu samt og fáir 

sólar dagar á suður- og vestur hluta 
landsins, en sól ríkt, hlýtt og þurrt á 
Norð austur landi og Austur landi. Á 
stöku stað féllu met fyrir dags- og 
mánaðar úr komu. Nú hefur snjóað í 
fjöll, fjall vegir hafa orðið vara samir 
van búnum bílum en hvað gerist svo 
er ekki gott að segja. Kannski fáum 
við mildan vetur, eigum það skilið 
segja sumir. En þegar veður á í hlut á 
Ís landi er best að full yrða ekkert, en 
það kostar ekkert að bera von í brjósti. 

Sumarið er lendis skiptist á hita-
bylgjur, þurrkar og skógar eldar 
sem ollu slysum og tjóni og 
reyndu á getu þjóða til að takast 
á við ham farir. Á Norður löndum 
og um hverfis Eystra saltið var 
sumarið víða það hlýjasta síðan 
sam felldar mælingar hófust, en á 
Ís landi var ó venju úr komu samt 
á hluta landsins. Sú spurning 
vaknar hvort veður lag sumarsins 
sé dæmi um ein stak lega ó lík lega 
til viljun, eða hvort þetta séu á hrif 
lofts lags breytinga. Og sé lofts lags-

breytingum um að kenna, – hvað er 
þá til ráða? 

Ára tugum saman hefur sam starf 
veður stofa Norður landa- og Eystra-
salts þjóða á sviði veður- og lofts lags-
þjónustu verið ein stakt og í ágúst 
2018 var sam þykkt að auka sam-
starfið enn frekar. Í ljósi af rigði legs 
veður lags í sumar var einnig á kveðið 
að draga saman hver er sam eigin-
legur skilningur stofnanna á lofts-
lags breytingum.

Aukin sál fræði þjónusta fyrir slökkvi
liðs og sjúkra flutninga menn
- framfaraskref segir formaður LSS„Við 

vonumst 
til þess að fá 
svar sem allra 
fyrst frá ríkinu 
því þetta mál 
brennur á þessum 
stéttum sem 
daglega horfast 
í augu við mjög 
erfiðar aðstæður

Hvernig verður 
veturinn?

FRÁVEITUMÁL MJÖG AÐKALLANDI VERKEFNI

Guðfinna Harpa Árnadóttir 
er formaður Umhverfis- 
og framkvæmdanefndar 

Fljótsdalshéraðs. Hún segir að ný 
bæjarstjórn sé rétt að fara af stað með 

nýja fjárhags- og framkvæmdaáætlun 
fyrir næsta ár og því sé það nokkuð 
snemmt að geta svarað því hvað helst 
verður á framkvæmdaáætlun. ,,Það 
verður auðvitað mun meira að segja 

frá hvaða kjöt hangir á beinunum 
þegar sú vinna er komin meira af stað 
í októbermánuði nk. Það eru engar 
stærri framkvæmdir í gangi núna en 
undanfarin ár hefur mikil vinna verið 
lögð í .það að greiða niður skuldir 
sveitarfélagsins. Fjárhagsstaðan er 
hins vegar að batna sem gefur svigrúm 
til nauðsynlegra framkvæmda.

Það eru auðvitað alltaf einhverjar 
minni framkvæmdir en auðvitað er 
verið í aðkallandi fráveitumálum sem 
er stærsta eintaka framkvæmdin. Það 
er krafa ríkisvaldsins að við uppfylli 
kröfur hvað varðar umhverfismál, 
og auðvitað viljum við koma þeim 
framvæmdum að það stig að 
ásættanlegt sé,“ segir Guðfinna Harpa 
Árnadóttir.



Invincible 33" breytingapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir
Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, 
hvort sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum. 
Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki. 

· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

Verð frá: 5.610.000 kr.
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Þegar haustið kallar á þig. Hilux Invincible

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

 3+2 ÁBYRGÐ

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



6   28. september 2018





8   28. september 2018

Er Íslendingum bækur, kærleikur 
og fullveldi einhvers virði?

Dr. Ágúst Einarsson prófessor 
emeritus, fyrrverandi 
alþingismaður og rektor hélt 

hátíðarræða á Skálholtshátíð 22. júlí  
sl. sem nefndist kærleikur, bækur og 
fullveldi. Erindi sem á fullt erindi til 
allra landsmanna, ekki bara þeirra 
sem búa í Skálholtsbiskupsdæmi. Í 
upphafi sagði dr. Ágúst; ,,Að vera eitt 
hundrað ára, eins og fullveldið, er 
ekki hár aldur. Það eru liðin rúm eitt 
þúsund ár frá fæðingu fyrsta biskups 
Íslands, Ísleifs Gissurarsonar, sem sat 
hér í Skálholti, þeim stað sem var í 
reynd höfuðstaður landsins og væri 
það enn ef hafnarskilyrðin væru betri 
hér við ströndina. 

Við það að halda upp á afmæli 
fullveldis einnar þjóðar vakna ýmsar 
spurningar. Er mannkynið fullvalda 
þótt margar þjóðir séu það? Í fullveldi 
felst að ráða sér sjálfur og við gerðum 
það frá 874 til 1262 og svo í þremur 
skrefum á 20. öld, 1904, 1918 og 1944. 
Þá réðum við okkur sjálf. En ræður 
mannkynið sér sjálft? Það búa 7,6 
milljarðar á jörðinni og þrír milljarðar 
af þeim þjást af hungri eða glíma við 
afleiðingar fæðuskorts. Það fólk ræður 
sér ekki sjálft. Lífsbarátta þess fer í að 
lifa af, oft frá degi til dags. 
,,Maðurinn í okkar mynd er um 
200 þúsund ára en fyrir aðeins 2000 
árum lifði Jesús Kristur á jörðinni 
og talaði fyrir þeim boðskap sem 
hér á þessum stað á sér sitt óðal. 
Það er ekki langt síðan. Í byrjun 20. 
aldar þegar faðir minn fæddist voru 
jarðarbúar 1,6 milljarðar. Þeim hefur 
fjölgað um 6 milljarða síðan. Þetta eru 
óraunverulegar tölur og hugsanlega 
hefur fullveldi mannkynsins aldrei 
verið eins langt frá okkur og nú. 
Við erum að eyðileggja náttúru jarðar, 
guðs gjöf. Við drepum samborgara 
okkar með vopnum í meira mæli en 
nokkurn tíma fyrr og flestum stendur 
á sama. Mannslífið hefur aldrei verið 
jafn lítils virði og nú á tímum. Um 
500 þúsund manns hafa verið drepnir 
í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi sem 
hefur staðið í átta ár. Fyrir tæpum 25 
árum var ein milljón manns drepin 
á þremur mánuðum í Rúanda og 
heimurinn stóð aðgerðalaus hjá.
„Þar saug Niðhöggur
nái framgengna,
sleit vargur vera.
Vituð ér enn – eða hvað? (Völuspá 39).

Lífið er ekki tilgangslaust. Vitaskuld 
eru sköpunin, þróunin, vísindi, 
framfarir og mannlegt líf með tilgang. 
Þróun er tilgangur í eðli sínu. En 
höfum við vald, fullveldi, í okkar 
umhverfi? Það er hægt að ná því en 
það er ekki öruggt að við á þessari jörð 

getum það. Jörðin getur hins vegar 
hæglega lifað án mannanna.
Það er verðugt verkefni að stuðla að 
fullveldi mannkyns, en hvernig gerum 
við það? Við getum fundið svarið 
á þessum stað og litið til boðskaps 
þess manns sem fyrir um tvö þúsund 
árum prédikaði kærleika gagnvart 
náunganum. Það er hægt að öðlast 
fullveldi með náungakærleika. Ef við 
hugsum ekki um náungann eins og 
okkur sjálf þá náum við aldrei valdi á 
samskiptum manna. Það þarf ekki að 
vera kristinn til að feta þessa leið. 
Flest, ef ekki öll trúarbrögð, boða 
náungakærleika en okkur sést oft yfir 
það. Það er sameiginlegur þráður hjá 
flestum þjóðum, flestum mönnum 
og í nær öllum trúarbrögðum. Sá 
þráður er væntumþykja og umhyggja 
gagnvart öðrum og það er æskileg 
hegðun. Nú er svo komið að þessi 
hegðun er ekki aðeins æskileg heldur 
er hún lífsnauðsynleg. Annars lifir 
mannkynið ekki af á þessari jörð og 
þá höfum við lifað án tilgangs. Það er 
dauðsyndin og hún er endanleg.
Að boða kærleika gagnvart öðrum er 
eina markmiðið sem er einhvers virði. 
„Því að hvað mun það stoða manninn, 
þótt hann eignist allan heiminn, en 
fyrirgjöri sálu sinni?“ (Matteus 16.26). 
En það er ekki auðvelt að tileinka sér 
kærleika. „Kærleikurinn breiðir yfir 
allt, trúir öllu, vinnur allt, umber allt.“ 
(1. Korintubréf 13.7). Þessi boðskapur 
er undirstaða hinnar tvö þúsund ára 
trúar okkar og fjölmargra annarra, 
sem aðhyllast önnur trúarbrögð, eða 
jafnvel engin. Þetta er leiðarvísirinn. 
Það þarf ekkert að hafa guð í þeirri 
leiðarlýsingu frekar en menn vilja. 
Guð er ekki vandamál og hefur aldrei 
verið það en vandamálið er að við 
erum komin að endimörkum hins 
byggilega heims. Við höfum aldrei 
verið jafn mörg á jörðinni, aldrei 
notið meiri velmegunar, það er að 
segja að meðaltali, og aldrei ráðið yfir 
jafn mörgum verkfærum og vísindum 
í sögu mannsins. Við ráðum líka 
yfir mesta vopnabúri allra tíma og 
eyðum stórfé í vopnabúnað, sem við 
gætum varið í baráttu gegn fátækt og 
misskiptingu. Ef sagan hefur kennt 
okkur eitthvað þá er að vopn sem til 
eru verða notuð. Þessi vopn drepa 
þó ekki aðeins fólk, heldur geta þau 
eytt lífsskilyrðum jarðarinnar. Í þeim 
sporum höfum við ekki staðið áður.
Ef við viljum hugsa um leiðina að 
fullveldi mannsins þá eigum við að 
minnast allra leiðarsteinanna á þeirri 
vegferð. Eitt áhrifamesta tækið var hið 
ritaða mál. Jóhann Gutenberg ruddi 
ekki aðeins brautina fyrir öll vísindi 
nútímans heldur gerði hann þessa 
kirkjudeild okkar mögulega, hina 

evangelisku kirkju. Án prentlistarinnar 
hefðu siðaskiptin aldrei gerst og 
margt fleira hefði aldrei litið dagsins 
ljós. Fyrir okkur Íslendinga, sem 
fögnum fullveldisafmæli þjóðarinnar, 
hefði þjóðin ekki lifað, ef ekki hefði 
verið fyrir hið ritaða mál. Ari fróði 
skrifaði á íslensku, Oddur Einarsson 
þýddi Nýja testamentið á íslensku 
og Guðbrandur Þorláksson prentaði 
trúarritin, þar með talið þýðingu 
Odds, alla sína löngu biskupstíð. 
Ef Ari, Oddur og Guðbrandur hefðu 
ekki unnið sín verk eins og þeir 
gerðu hefði íslenskan ekki lifað og 
þjóðin hefði horfið inn í aðrar þjóðir. 
Við gleymum því oft að það er ekki 
sjálfsagt að við Íslendingar, nú aðeins 
350 þúsund, séum enn sjálfstæð þjóð. 
Við verðum að vita hverju það er 
að þakka og við verðum að berjast 
fyrir sjálfstæðinu. Það er okkar litli 
tilgangur og við eigum að vera hinu 
litla trú.
Ég tel, og er ekki einn um það, að 
tungumálið, íslenskan, og ritlistin, 
bækur og kvæði, hafi gert okkur að 
þjóð sem varðveitti menningu sína 
í tæp 1.200 ár, á tíma þegar slíkt var 
alls ekki sjálfgefið. 
Norðmenn eiga ekki slík verk sem 
hér voru skrifuð og þar dafnaði ekki 
þessi áhugi og ekki heldur á öðrum 
Norðurlöndum. Sagnfræðinni voru 
þó gerð góð skil í Danmörku af 
Saxo Grammaticus hinum fróða eða 
málspaka en hann var samtíðarmaður 
Snorra Sturlusonar. Saxo skrifaði á 
latínu, meðal annars Danmerkursögu 
sína.
Norrænar þjóðir, ásamt Engilsöxum 
og Söxum, skráðu nokkuð á 
þjóðtungum sínum um 1100 fram á 
13. öld en mest varðaði það trúarlegt 
efni og lög og varð ekki eign alþýðu 
eins og hér. Þjóðtungur Dana og Svía 
urðu einnig fyrir áhrifum frá þýsku 
og hjá Norðmönnum varð danskan 
rit- eða bókmálið. 
Íslendingar prentuðu tiltölulega 
einsleitt efni frá síðari hluta 16. 
aldar og fram á síðari hluta 18. 
aldar, eða aðallega rit trúarlegs eðlis. 
Brynjólfur Sveinsson var biskup í 
Skálholti um miðja 17. öld og hafði 
hann mikinn áhuga á því að hafa 
prentsmiðju í Skálholti til mótvægis 
við prentsmiðjuna á Hólum. Hans 
hugur stóð einkum til þess að gefa út 
veraldleg rit, eins og Íslendingasögur 
og annað sögulegt efni. Brynjólfur 
fékk leyfi til þess en það var síðar 
dregið til baka af höfuðsmanni 
konungs hérlendis þannig að ekki 
varð af útgáfu Brynjólfs biskups.
Áhuginn á ritun hér á landi smitaði út 
frá sér. Því fleiri sem skrifuðu sögur, 
þætti, kvæði og konungasögur því 
meira kveikti það áhuga annarra og 
enn fleiri fóru að sinna þessu. Þannig 
margfaldaðist uppskeran í góðum 
jarðvegi. Þegar pappírinn kom voru 
bækur afritaðar á heimilum manna í 
stórum stíl, til dæmis rímur. 

Bautasteini bókmennta sýnd 
lítil virðing
Nú háttar svo til í Skálholti að við 
erum með bautastein þessarar sögu. 
Bókasafnið sem er geymt að mestu 
leyti í turni Skálholtskirkju á sér merka 
sögu. Það er að stofni til hið þekkta 
bókasafn Þorsteins Þorsteinssonar 
sýslumanns. Þorsteinn safnaði bókum 
af mikilli alúð nær alla sína ævi. 
Hann seldi safnið Kára B. Helgasyni 
kaupmanni í Reykjavík árið 1962. 
Kári bætti við safnið áður en hann 
seldi það kirkjunni. Séra Sigurbjörn 
Einarsson biskup, merkasti kirkjunnar 
maður á 20. öld, hafði forgöngu um 
að safnið væri keypt árið 1965 til 

Skálholts fyrir rúmum 50 árum, meðal 
annars til að það færi ekki úr landi. Þá 
hafði séra Sigurbjörn ekki hvað síst 
sögu og mikilvægi Skálholts í huga.
Safninu hefur verið sýnd lítill virðing. 
Það hefur verið geymt í meira en 
hálfa öld í kirkjuturninum. Sú saga 
er kirkjunni ekki til sóma og er þar 
vægt til orða tekið. Hvað á að gera 
við bókasafnið? Það ætti að gera 
góðar bækur, sem tengjast Skálholti 
og trúnni, aðgengilegar og setja hér 
upp góða sýningaraðstöðu. Selja 
síðan aðrar bækur bókasafnsins og 
hugsa vel um þær bækur sem hér eru 
varðveittar.
Þessi stefna snýst um að sýna 
bókunum og sögunni virðingu. 
Það hefur ekki verið gert í rúm 50 
ár. Auðvelt er að skipta safninu. 
Bókasafnið er gott en það er tvískipt. 
Annars vegar er það lesbókasafn eða 
bækur sem teljast ekki til fágætis. Hins 
vegar eru fágætisbækur sem eiga að 
vera til sýnis fyrir almenning.
Lesskilningurinn sá lakasti

Við varðveitum ekki fullveldið ef við 
sýnum bókum ekki sóma og kunnum 
ekki íslensku. Rannsókn í þrjátíu og 
fimm löndum sýnir að fjórði hver 
nemandi hérlendis les aldrei bók sér 
til ánægju. Í nágrannalöndunum er 
þetta hlutfall lægra. Í fjölþjóðlegum 
könnunum eru íslenskir nemendur 
undir meðaltali OECD í 
náttúruvísindum, í stærðfræði og í 
lesskilningi.
Lesskilningur á Íslandi er sá lakasti 
á Norðurlöndum. Undanfarin ár 
hefur staða Noregs, Danmerkur 
og Svíþjóðar batnað en versnað á 
Íslandi á sama tíma. Niðurstaðan í 
mörgum fjölþjóðlegum könnunum 
um lestur í samburði við aðrar 
þjóðir er grafalvarleg. Hins vegar 
eru þessar kannanir aðeins frétt í 
einn eða tvo daga og svo er þetta 
gleymt. Það er því miður ekki 
áhugi á úrbótum á þessu sviði og 
alls ekki meðal stjórnmálamanna. 
Íslenskan er í hættu, en flestum 
er sama. Áhugaleysið á varðveislu 
tungumálsins er óskiljanlegt hjá 
þessari fámennu þjóð sem á þó glæsta 
sögu með þessu tungumáli. Í vaxandi 
mæli flyst ungt fólk til útlanda, ekki 
aðeins til að sækja sér tímabundna 
menntun, heldur til að setjast þar að. 
Hvernig tökumst við á við það?
Til að tryggja fullveldi þarf auðvitað 
að geta varðveitt eigið tungumál. 
Setjum það okkur sem leiðarsljós 
og sýnum öðrum kærleika. „Allt, 
sem þér viljið, að aðrir menn gjöri 
yður, það skuluð þér og þeim gjöra“ 
(Matteus 7.12). Það þarf ekki einu 
sinni að leita trúarbragðanna fyrir 
slíkri hegðun. „Hagaðu þér eins og 
þú vilt að aðrir hagi sér við sömu 
aðstæður“ (siðaboð Kant). 
Það er svo merkilegt að við getum vel 
ímyndað okkur kærleikann hjá okkar 
nánustu. Næstu 50 árin mun þjóðinni 
fjölga um 100 þúsund manns og verða 
75 þúsund þeirra eða þrír af hverjum 
fjórum 65 ára og eldri. Eldri borgarar 
eru nú 50 þúsund hérlendis en verða 
125 þúsund eftir tæp 50 ár. Hvernig 
ætlum við að hugsa um það fólk, þegar 
við getum ekki einu sinni sinnt eldra 
fólki nú með hjúkrunarheimilum, 
læknishjálp og öðru? Hvað ætlar 
kirkjan að gera? Sáralítil umræða er 
um þessa staðreynd, hvort sem er 
innan samfélagsins eða kirkjunnar 
sérstaklega. Fáir gera sér grein fyrir 
að óhemju kostnaður fellur til vegna 
þessara óhjákvæmilegu lýðfræðilegu 
breytinga. Heilbrigðiskostnaður 
hvers eldri borgara er fjórum sinnum 
hærri en annarra og fyrir hvern 

einstakling sem er yfir 85 ára er 
heilbrigðiskostnaðurinn meira að 
segja 11 sinnum hærri. 
Ef til vill er lausnin sú að við önnumst 
meira eldra fólk sjálf innan fjölskyldna 
eins og við gerðum áður fyrr þegar 
eldra fólk bjó með fjölskyldu sinni 
þar til það dó. Halldór Kiljan 
Laxness sagði að „kör hefur verið 
ein mikilsverðust þjóðfélagsstofnun 
á Íslandi frá því land byggðist“ 
(Innansveitarkroníka). Ef til vill 
sjáum við það aftur eða hvernig 
ætlum við að leysa þetta stærsta 
vandamál framtíðarinnar? Engin 
svör hafa fengist en spurningunni er 
þó að minnsta kosti varpað fram og 
á réttum stað, í hinni heilögu kirkju 
Skálholts, miðstöð trúariðkunar og 
seturs fyrsta biskups Íslendinga. Hér 
á kirkjan að taka forystu til verndar 
eldri borgurum og af umhyggju og 
kærleika. Þið sjáið, ágætu áheyrendur, 
að lausnin hverfist enn og aftur um 
hugtakið náungakærleika. 
Hverjum stendur næst að leiða þau 
sinnaskipti hérlendis og erlendis? 
Auðvitað trúarhreyfingum, hvort 
sem það eru siðaskiptamenn, 
kaþólikkar, áhangendur Íslams eða 
Búdda eða einfaldlega þeir sem 
aðhyllast ekki trú en bera velvild 
og gæsku í hjarta sér. Það þarf ekki 
merkimiða í baráttu fyrir kærleika. 
„Allt sem þér gerðuð einum minna 
minnstu bræðra, það hafið þér gert 
mér“ (Matteus 25.40).
Margt er að breytast. Vélmenni 
munu yfirtaka störf, fólki fjölgar í 
Asíu og Afríku og mestu vísindalegu 
framfarir sögunnar munu sjá dagsins 
ljós á næstu árum, meðal annars í 
erfðavísindum og gervigreind. 
Það er talið að um 40 milljón manns 
séu nú þrælar í heiminum þótt það 
sé alls staðar bannað. Það voru 25 
milljón þrælar fyrir 150 árum þegar 
þrælahald var leyfilegt. Fólki hefur að 
vísu fjölgað en á þessu sést ekki mikil 
aukning á kristilegu umburðarlyndi. 
Við höfum hlutverki að gegna og 
verðum að vanda okkur, fámenn 
þjóð, sem á erfitt með að manna 
innviði nútímasamfélags, einmitt 
vegna fámennis. Við horfum 
upp á minnkandi stuðning við 
þjóðkirkjuna. Árið 1998 voru 90% 
þjóðarinnar í þjóðkirkjunni. Nú eru 
það 67%. Þeim hefur fækkað um 
fjórðung á 20 árum. Hvenær hrekkur 
kirkjan við? Þegar hlutfallið er orðið 
50%, eða hvað? En þá er kirkjan ekki 
þjóðkirkja lengur. Hvar er frumkvæði 
kirkjunnar hérlendis í málefnum 
barna, barnaheimila, hjúkrunarrýma 
og aðstoð við útigangsfólk? Jú, það 
er til, en er lítið og minna en hjá 
trúfélögum í öðrum löndum. Hér 
þarf íslenska kirkjan að taka sér tak. 
Kirkjan á að ganga á undan með góðu 
fordæmi, hafa forystu um úrbætur og 
fara af stalli sjálfverfu. 
„Ár skal rísa
sá er á yrkjendur fá
og ganga síns verka á vit“  
(Hávamál 59).

Það eru ótal verkefni framundan 
og margt bendir til þess að 
öfgahyggja sé að ryðja sér til rúms 
í nágrannalöndunum en einnig hjá 
okkur. Það gerðist síðast í Evrópu 
fyrir 100 árum, einmitt á fyrstu 
árum fullveldis okkar. Það endaði 
með skelfingu á fjórða áratug síðustu 
aldar. Það ber því margt að varast og 
breytingar eru svo örar að við vitum 
minna en áður hvernig á að bregðast 
við. Þess vegna skulum við leita svara 
í kærleika og umhyggju. Það er eina 
leiðin fram á við. Göngum þá vegferð 
saman.
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Aðalfundur SSA á Hallormsstað: 

Ný stjórn var kjörin á aðal fundi 
Sam bands sveitar fé laga á 
Austur landi sem haldinn var á 

Hall orms stað en í henni sitja Einar Már 
Sigurðar son Fjarða byggð, sem kjörinn 
var for maður: Gauti Jóhannes son 
Djúpa vogi; Gunnar Jóns son Fljóts dals-
héraði; Hildur Þóris dóttir Seyðis firði; 
Pá lína Margeirs dóttir Fjarða byggð; 
Sig ríður Braga dóttir Vopna firði og 
Stefán Bogi Sveins son Fljóts dals héraði. 
Á aðal fundinum voru sam þykktar 
margar á lyktanir en of langt mál er 
að skýra frá þeim öllum hér. Þær má 
væntan lega sjá á heima síðu SSA. 

Samningur um sóknar á ætlun 
Aðal fundur SSA í trekar fyrri á lyktanir 
um nauð syn þess að ríkis valdið leggi 
um tals vert meira fé til samningsins 
frá öllum ráðu neytum sem koma að 
sóknar á ætlun. Það er for senda þess 
að mark mið samningsins náist. Veru-
leg á stæða er til að hafa á hyggjur af 
af drifum mennta- og menningar mála 
og því mikla fag lega starfi sem unnið 
hefur verið í þessum mála flokki ef ekki 
verður bætt úr. Einnig er brýnt að hið 
opin bera mæti þeim um sýslu kostnaði 
sem leiðir af kröfum ríkisins til lands-
hlutanna. 

Flutnings kerfi raf orku 
Í trekuð er nauð syn þess að að Lands-
net og Ra rik styrki flutnings kerfi raf-
orku. Undan farin ár hefur ó stöðug leiki 
og skortur á orku háð at vinnu upp-
byggingu og starf semi fyrir tækja sem 
reiða sig á raf orku á Austur landi. 
Að gangur að þriggja fasa raf magni 
er afar mikil vægur þáttur í at vinnu-
upp byggingu hinna dreifðu byggða. 
Brýnt er að sam nýta fram kvæmdir við 
lagningu ljós leiðara og þriggja fasa raf-
magns í dreif ýli. Fundurinn hvetur 
Byggða stofnun til að hraða vinnu við 
gerð þjónustu korts, sem er verk efni í 
nýrri byggða á ætlun, er sýni með mynd-
rænum hætti að gengi lands manna að 
þjónustu hins opin bera og einka aðila. 
Slíkt kort mun án efa leiða fram með 
ó yggjandi hætti þá veik leika í grunn-
þjónustu sem er að finna á Austur landi. 

Jöfnun hús hitunar kostnaðar 
Stjórn völd er hvött til þess að koma á 
jöfnun hús hitunar kostnaðar, sér stak-
lega með til liti til þess að 10% íbúa 
landsins búa við skert bú setu skil yrði af 
þessum sökum. 

Sjávar út vegur búi við 
stöðug leika 
Fundurinn taldi mikil vægt að sjó-
rn völd tryggi að sjávar út vegur, einn 
undir stöðu at vinnu vega Austur lands, 

búi við stöðug leika og skýra fram-
tíðar sýn. Mikil vægt er að allri opin-
berri gjald töku sé stillt í hóf svo hún 
hamli ekki upp byggingu greinarinnar. 
Lögð er á hersla á að mikil vægi þess að 
skapa heil brigt og hvetjandi um hverfi 
fyrir fjöl breytta at vinnu upp byggingu í 
fjórðungnum. Fisk eldi getur orðið ein 
af burðar stoðum at vinnu lífs á Aust-
fjörðum og þarf líkt og aðrar at vinnu-
greinar starfs um hverfi sem er skýrt og 
stöðugt til langs tíma. Mikil vægt er að 
opin bert eftir lit, leyfis veitingar og um-
sóknar ferli sé skil virkt og gagn sætt og 
byggi á bestu fáan legu upp lýsingum. 

Skóg rækt 
Talin er þörf á auknu fram lagi til skóg-
ræktar þannig að mögu legt verði að 
standa við skuld bindingar varðandi 
plöntun og um hirðu nytja skóga sem 
og að gera nauð syn lega skógar plöntu-
fram leiðslu mögu lega. Stuðningur við 
skóg rækt er byggða að gerð en einnig 
sér lega á hrifa rík leið til að tryggja að Ís-
land geti mætt skuld bindingum sínum 
í lofts lags málum. 

Upp kaup jarða 
Aðal fundurinn lýsti yfir þungum 
á hyggjum af stór felldum upp kaupum á 
jörðum og hvetur stjórn völd til að móta 
strax reglu verk í sam ræmi við það sem 
þekkist, m.a. á Norður löndunum.

Menntun á fram halds skóla
stigi 
Lýst var yfir á hyggjum af stöðu fram-
halds skóla á Austur landi. Fundurinn 
lagði á herslu á að skólarnir fái tæki færi 
til að þróa starf semi sína til að mæta 
þeim á skorunum sem fylgja rekstri fá-
mennra skóla í dreifðum byggðum s.s. 
með þróun Fjar mennta skólans og sam-
starfi við fram halds fræðsluna. Mikil-
vægt er að á Austur landi bjóðist fjöl-
breytt nám sem stenst saman burð við 
það besta sem gerist og að stofnunum 
lands hlutans verði gert kleift að vinna 
saman að mótun þjónustu í sam ræmi 
við menntunar þarfir íbúa á Austur-
landi. Tryggja þarf skólunum fjár-
magn sem gerir þeim þetta kleift. Þá 
er ekki síður mikil vægt að á Austur-
landi sé boðið upp á nám sem tengist 
fjöl breyttum mögu leikum svæðisins. 
Sér stak lega er brýnt að sem fyrst verði 
lokið við endur skoðun nám skrár verk-
náms og að til hlið sjónar verði haft 
þjóð hags legt mikil vægi þess.Veru-
lega hallar á Austur land í há skóla- og 
rann sókna starf semi á vegum ríkisins. 
Þetta er al gjör lega ó við unandi og 
fundurinn krafðist þess að að að staða 
Austur lands verði sam bæri leg við það 

sem gerist í öðrum lands hlutum. Fjar-
lægðir milli byggða kjarna og erfiðar 
sam göngur kalla á dreifða þjónustu. 
Hlut fall há skóla menntaðra á Austur-
landi er tölu vert undir lands meðal tali. 
Það er því ekkert sem rök styður að 
Austur land þurfi minna fé til þessara 
mála en aðrir lands hlutar heldur þvert 
á móti. Fundurinn fagnaði því skrefi 
sem stigið hefur verið að stofna form-
lega Rann sókna setur Há skóla Ís lands 
á Egils stöðum. Lögð var á hersla á að 
mennta- og menningar mála ráðu neytið 
komi að upp byggingu Há skóla seturs 
Aust fjarða. 

Jarð göng milli Fljóts dals
héraðs og Seyðis fjarðar 
Vakin er at hygli á því að tengja tengja 
byggðir á Austur landi með sam göngum 
til þess að rjúfa vetrar ein angrun og 
efla fram tíðar mögu leika svæðisins 
sem eins at vinnu- og þjónustu svæðis. 
Tryggja verður, á fjár lögum næsta árs, 
fjár magn til jarð ganga undir Fjarðar-
heiði á milli Fljóts dals héraðs og Seyðis-
fjarðar, sem er for gangs verk efni í jarð-
ganga gerð á Austur landi. Að stæður í 
sam göngu málum til og frá Seyðis firði 
á vetrum eru al gjör lega ó við unandi, 
í því sam hengi er rétt að minna á að 
Seyðis fjörður er landa mæra gátt að 
á fanga staðnum Austur landi. Þá þarf að 
ráðast í rann sóknir sem fyrst á ganga-
kostum á milli Norð fjarðar og Seyðis-
fjarðar um Mjóa fjörð. Lögð er á hersla á 
að við upp setningu sam göngu á ætlunar 
og gerð fjár laga verði jarð ganga gerð og 
rann sóknir vegna þeirra fjár magnaðar 
með sér stökum hætti þannig að aðrar 
mikil vægar fram kvæmdir í sam göngu-
málum lands hlutans dragist ekki 
sökum fjár skorts. Næstu verk efni í jarð-
ganga gerð á Austur landi þar á eftir eru 
göng til að tengja annars vegar Borgar-
fjörð og hins vegar Vopna fjörð við mið-
svæðið. Setja verður byggingu nýrrar 
brúar yfir Lagar fljót við Egils staði í 
for gang fram kvæmda við brúar gerð 
á landinu og ráðast í átak til að fækka 
ein breiðum brúm í lands hlutanum. 

Flug sam göngur; Egils staða
flug völlur – önnur flug gátt inn 
í landið 
Fundurinn vill tryggja á fram öflugt 
fjár magn til flug þróunar sjóðs sem 
ætlað er að styðja flug rekstrar aðila 
sem hyggja á flug til á fanga staða utan 
stór-Reykja víkur svæðis. Mikil vægt 
er að á fram verði tryggt fjár magn til 
sjóðsins. Að eins þannig sýnir hið opin-
bera í verki vilja sinn til að opnaðar 
verði aðrar flug gáttir inn í landið með 
öflugum stuðningi og í því sam hengi 
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Einar Már Sigurðarson 
nýr  formaður SSA

verði Isavia sett eig enda stefna þannig 
að allir milli landa flug vellir landsins 
sitji við sama borð hvað varðar upp-
byggingu og við hald. Á fram verði 
unnið af fullum þunga að markaðs-
setningu Egils staða flug vallar af hálfu 
hags muna aðila, s.s. fyrir tækja í ferða-
þjónustu, Isavia, ríkis og sveitar fé laga 
á Austur landi. Jafna verður að stöðu 
flug rekstrar aðila til kaupa á elds neyti, 
hvar sem er á landinu.ds hlutann. Skil-
greina verður innan lands flug sem al-
mennings sam göngur þannig að flug-
far gjöld verði á við ráðan legu verði og 
lækkuð um helming, svo í búar lands-
hlutanna geti nýtt sér þjónustuna 
en verð lagning innan lands flugs 
rýrir bú setu kosti Austur lands. Leita 
verður lausna til fram tíðar um stað-
setningu Reykja víkur flug vallar í 
Vatns mýrinni sem taki mið af þeirri 
stað reynd að stór hluti lands manna 
þarf að sækja nauð syn lega þjónustu 
til höfuð borgarinnar með flug sam-
göngum, m.a. heil brigðis þjónustu. 
Hefja verður fram kvæmdir við upp-
byggingu sam göngu mið stöðvar við 
Reykja víkur flug völl til að tryggja 
sam þættingu allra sam gangna innan-
lands. 

Mál efni aldraðra 
Skorað er að ráð herra vel ferðar mála 
að vinna náið með sveitar fé lögum að 
skipu lagi þjónustu við aldraða. Mál-
efni aldraðra verða sí fellt um fangs-
meiri, öldruðum fer fjölgandi og er 
um sjón þess mála flokks að mörgu 
leyti best komin í höndum sveitar fé-
laganna, að því gefnu að honum fylgi 
nægt fé. Hér er um mikil væga nær-
þjónustu að ræða, mikil skörun er í 
nú verandi þjónustu og mikil vægt að 

sam fella sé í henni á vegum ríkis og 
sveitar fé laga.Afar r brýnt er talið að 
fjár magn til reksturs hjúkrunar rýma 
taki mið af rekstri þeirra. Rekstur 
margra hjúkrunar rýma er erfiður og 
fram tíð þeirra því í upp námi. Skorað 
er á stjórn völd Sam band ís lenskra 
sveitar fé laga að vanda vel til verka við 
gerð heild stæðrar stefnu í mál efnum 
ein stak linga með heila bilun. Þjónusta 
í héraði er mikil væg því mikið álag 
getur verið á ein stak ling með heila-
bilun að þurfa að sækja greiningu og 
ráð gjöf um langan veg, ekki síst ef til 
vistunar kemur. 

Stjórnunar fyrir komu lag SSA 
og sam starf við Austur brú 
Brýnt er talið að hefja við ræður við 
hag aðila Austur brúar um breytt 
fyrir komu lag á stjórnun SSA og 
Austur brúar með það að leiðar ljósi 
að ná fram sömu mark miðum um 
skil virkni og á byrgð, svo sem að SSA 
og Austur brú falli undir sömu stjórn. 
Skili slíkar við ræður til ætluðum 
árangri skal boða til aukaaðal fundar 
SSA eigi síðar en 31. janúar 2019 þar 
sem niður stöður við ræðna verða 
lagðar fram til form legrar af greiðslu. 
Skili slíkar við ræður ekki til ætlaðum 
árangri skal stjórn SSA koma fram 
með til lögur þar að lútandi. Til-
lögurnar fela í sér að ráða skuli starfs-
mann SSA og gera starfs lýsingu fyrir 
hann, sam þykkja nýtt skipu rit fyrir 
SSA og koma á föstu vinnu lagi vegna 
sam ráðs funda með fram kvæmda-
stjóra Austur brúar. Jafn framt felur 
aðal fundur stjórn að gera samninga 
við Austur brú um skrif stofu hald og 
þau önnur verk efni sem Austur brú 
eru falin fyrir milli göngu SSA.
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Fé lagið Ungt Austur land stóð 
fyrir náms- og at vinnu lífs-
sýningunni Að heiman og heim 

þann 1.septem ber sl. á Egils stöðum. 
Aðal styrktar aðili sýningarinnar var 
Sam band sveitar fé laga á Austur landi 
og er verk efnið er eitt af á herslu verk-
efnum Sóknar á ætlunar Austur lands. 
Mark mið sýningarinnar var að kynna 
fyrir ungu fólki, sem er að hefja eða 
ljúka námi, fjöl breytt og spennandi 
fram tíðar tæki færi á Austur landi. 
Með fram sýningunni var boðið upp 
á fyrir lestra um tengd mál efni. Sýning 

höfðaði ekki síst til þeirra sem eru ekki 
viss þegar fram halds nám hefst, og á 
sýningunni var hægt að kynnast betur 
starfs- og framatæki færum á Austur-
landi, náms tæki færum innan sem 
utan fjórðungs og fá ráð leggingar um 
hvernig er best að ná starfs tengdum 
mark miðum. 

Þá var sýningin frá bært tæki færi fyrir 
fyrir tæki og stofnanir til að kynna 
fjöl breytta starf semi fyrir mann auði 
fram tíðarinnar, þ.e. fyrir þeim sem 
munu erfa landið.

ATVINNULÍFSKYNNING Á EGILSSTÖÐUM 
FYRIR UNGA AUSTFIRÐINGA

Atvinnulífið á Austurlandi byggir á drífandi 
og öflugu starfsfólki. AFL Starfsgreina félag 
er verkalýðsfélagið á Austurlandi. 

www.asa.is

AFL til góðra verka!

Ledlýsing sími 5513000 / hermann@ledlysing.is / Sýningarsalur í Ármúla 17  h/ Miðbæjarradíó

Barnamenningarsjóður 
fær hálfan milljarð króna

Til lögur um Barna menningar-
sjóð Ís lands og nýtt haf rann-
sóknar skip voru sam þykktar 

á há tíðar fundi Al þingis á Þing völlum 
18. júlí sl. Til lögur formanna stjórn-
mála flokka, annars vegar um stofnun 
Barna menningar sjóðs Ís lands sem 
ætlað er að tryggja þátt töku allra 
barna í sköpun og menningu og hins 
vegar um að efla haf- og fiski rann-
sóknir með smíði nýs haf rann sókna-
skips. 

„Það er við hæfi á full veldis af mælinu 
að strengja heit inn í fram tíðina og 
ég tel að báðar þessar til lögur geri 
það. Með Barna menningar sjóðnum 
erum við að hlúa að fram tíðinni, 
börnunum okkar. Með nýju haf-
rann sóknar skipi erum við að tryggja 
öflugar rann sóknir til að við getum 
spornað við lofts lags breytingum af 
manna völdum, unnið gegn súrnun 
sjávar og mengun og fylgst með 
fiski stofnunum í kringum landið 
okkar,“ sagði Katrín Jakobs dóttir 
for sætis ráð erra.  Lilja Dögg Al freðs-
dóttir, mennta- og menningar mála-

ráð herra, sagði af þessu til efni að 
menning geymi sjálfs mynd þjóðar 
og flétti saman for tíð, nú tíð og fram-
tíð. Þannig séu listir og menning 
mikil vægir þættir í burðar virki 
sam fé lagsins, afl sem bindur fólk 
saman. ,,Á síðustu árum hefur átt sér 
stað vitundar vakning í verk efnum 
tengdum barna menningu, meðal 
annars með til komu menningar stefnu 
sem sam þykkt var á Al þingi. Þátt taka 
barna og ung menna í menningar-
lífinu er einn af fjórum megin þáttum 
hennar, en þar kemur til að mynda 
fram að að gengi að menningar- og 
lista lífi er mikil vægur þáttur þess að 
lifa í frjálsu sam fé lagi,“ sagði Lilja 
Dögg. Mennta mála ráð herra segir 
það sér stak lega á nægju legt að í til efni 
af 100 ára full veldis af mæli Ís lands 
hefur Al þingi sam þykkt að stofnaður 
verði öflugur barna menningar sjóður, 
Barna menningar sjóður Ís lands, sem 
njóti fram laga af fjár lögum næstu 
fimm ár. Heildar fram lög til sjóðsins 
verða hálfur milljarður króna á tíma-
bilinu. Gott sam fé lag er barn vænt 
sam fé lag.

Lilja Dögg Alfreðsdóttir mennta- og 
menningarmálaráðherra á Þingvöllum 18. júlí sl. ásamt 
umhverfis-  og auðlindaráðherra Guðmundi Inga 
Guðbrandssyni og félags- og jafnréttisráðherra Ásmundi 
Einari Daðasyni þar sem tillaga um Barnamenningarsjóð 
Íslands var samþykkt.
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GLÆSILEGT ÚRVAL 
AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum 

Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura, 
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót. 

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

www.volundarhus.is

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 
í Vogum. Húseining býður 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 frá 22,7 milljónum

Smart enbýlishús eru hönnuð með hagkvæmni að 
leiðarljósi, og ekki síst þarfir kaupendanna. Húsin eru 
73m2, þar að auki er 28m2 verönd með heitum potti.
Þau eru hagkvæmur nútímakostur fyrir einstaklinga, 
fjölskyldur, verktaka og leigufélög. En einnig fyrir 
bæjar- og sveitarfélög sem vilja taka þátt í að koma 
upp húsnæði á hagkvæman og skjótan hátt. 

Húsin eru framleidd og afgreidd fullbúin úr verksmiðju 
með baði, eldhúsi og öllum innréttingum tilbúin til flutnings 
í samvinnu við Samgöngustofu um leiðir á viðkomandi 
byggingastað. 

Allar teikningar fylgja með fyrir hvern byggingastað, og 
einnig sérhannaðar forsteyptar sökkulundirstöður sem 
gerir uppsetningu húsanna mun hagkvæmari og fljótari í 
alla staði. Við hjá Húseiningu sjáum um flutninginn fyrir 
kaupendur í samvinnu við traustan flutningsaðila.

Verð við verksmiðjudyr 
fyrir utan flutning aðeins 
kr. 22.760.000 með vsk.
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Siglingasvið Vegagerðarinnar 
annast á þessu ári framkvæmdir 
við ýmsar hafnir á Austurlandi. 

Þessar framkvæmdir eru auvðitað 
mismunandi fjárfrekar, enda háðar 
fjárlögum Alþingis, en allar stuðlar 
þær vonandi að því að gera siglingar til 
og frá austfirskum höfnum öruggari, 
og þá ekki síst í slæmum veðrum.
- Norðfjörður. Netagerðarbryggja 
kantbiti og þekka 50 m, 10 m dýpi. 
Endurbygging Togarabryggju 112 m, 

10 m dýpi, endurbygging kantbita 
Bræðslubryggju 150 m.
- Eskifjörður. Lenging 
Netagerðarbryggju kantbiti og þekja, 
55 m, dýpi 10 m.
- Mjóeyrarhöfn. Fylling 
Framnesbryggja 145 þúsund m3.
- Fáskrúðsfjörður. Strandabakki, 
dýpkun 90 m, dýpi 10 m.
- Hornafjörður er hér talin með. 
Viðhalddýpkun innan hafnar, 25.000 
m3 pr. ár.

Hafnarframkvæmdir 
á Austurlandi

VÍSNAÞÁTTUR – HULDA SIGURDÍS ÞRÁINSDÓTTIR

Jökuldælingurinn Ragnar Ingi 
Aðalsteinsson er landskunnur 
fyrir rímnalist sína og ljóðagerð, 

en hann er einn systkinanna frá 
Vaðbrekku. Eitthvað hefur hann verið 
áttavilltur þegar hann orti þessar vísur 
sem má alveg túlka sem svo að við 
eigum að slaka á og njóta lífsins því 
það á örugglega við okkur öll að vera 
stundum á hraðferð án þess að vita 
hvert eða til hvers. 

Ég held samt áfram

Ég veit ekki hvenær ég hóf þessa ferð
né hvaðan var lagt af stað.
Og óljóst er fleira því ekki mig grunar
hvar aka ég muni í hlað.

Læðist um hugann ljúfsár minning
líkt og mig hafi dreymt.
Eins og í leiðslu áfram held ég,
erindið löngu gleymt.

Næsta ljóð er eftir Borgfirðinginn 
Ásgrím Inga Arngrímsson og er úr bók 
hans Kveðið sér ljóðs sem kom út 2016. 
Þetta er að mínu mati dálítið dæmigert 
fyrir hans ljóðagerð sem einkennist 
gjarnan af hnyttnum orðaleikjum 
og stundum rómantískri stemningu í 
bland við dökkan húmor.

Kvöld
Stjörnubjartur himinninn
eins og ofskreytt jólatré
myndar baksvið norðurljósanna
sem æða áttavillt um himinhvolfið.
Það viðrar vel fyrir nornir 
að rúnta á kústum sínum í kvöld.

Félagi Ásgríms Inga í ljóðafélaginu 
Hása Kisa er Stefán Bogi Sveinsson, 
forseti bæjarstjórnar á Fljótsdalshéraði 
og margt fleira. Árið 2014 kom út 
hans fyrsta ljóðabók, Brennur. Fyrsta 

ljóðið í bókinni heitir Orð eru til alls 
fyrst. Það er vissulega satt og rétt, en 
í fáum orðum kemur höfundur til 
skila á skemmtilegan hátt hvernig 
ofgnótt orða getur orðið manni til 
trafala þegar maður notar þau til að 
byggja loftkastala sem standast ekki 
reglugerðir og eru dæmdir til að 
hrynja.

Orð eru til alls fyrst
Og af þeim á ég nóg
ofgnótt jafnvel
fimmhundruð milljónir
í stofuskápnum
í náttborðinu átta milljónir
í höfðinu milljarðar.

Og á öllum þessum grunni
byggi ég svo
háreista loftkastala
sem standast engar 
byggingareglugerðir

Til að rétta hlut kvenna í þessum 
vísnaþætti dugar ekkert minna en 
heilt kvenfélag. Kvenfélagið Bláklukka 
á Egilsstöðum fagnar á þessu ári 
70 ára afmæli og er því vel við hæfi 
að ljúka þessu með ljóði Jónbjargar 
Eyjólfsdóttur sem hún orti við 
fertugsafmæli félagsins en á alveg eins 

vel við núna.

Bláklukkusöngur
Við kvenfélagskonur erum
að kætast á góðri stund
og Bláklukku nafnið blíða
við berum glaðar í lund.
Og rétt eins og blómin bláu
er binda við Hérað tryggð
við lífinu viljum lifa 
í Lagarins fögru byggð.

Er konur með hlýjar hendur
hófu hér þetta starf
þær fundu að mjúkum málum
í mannheimi sinna þarf.
Þær sáu að saman þær gátu
sigrað hér marga þraut
þá félagið okkar fæddist 
og fyrst þeirra krafta naut.

Við margt hefur félagið fengist
og framkvæmt af góðum hug,
nú fetar það fram á veginn
hinn fimmta áratug.
Við biðjum að blómgist þess hagur,
til blessunar verði þess starf
og munum er verk skal vinna
að vilji er allt sem þarf. 

Með bestu kveðjum,
 Hulda

 
Tæki til vetrarþjónustu 



TANGARHÖFÐA 13

VÉLAVERKSTÆÐIÐ

Sími 577 1313  • kistufell.com

Allar almennar bílaviðgerðir 

Sérfræðingar í vélum

Eigum úrval af varahlutum á 
góðu verði í flestar gerðir bíla

Við höfum endurnýtt og  
byggt vélar og vélahluti  

frá árinu 1952

Renndu við hjá okkur í Tangarhöfða 13

NÝR FORD TRANSIT 4X4 VINNUBÍLL
7 manna 170 hestöfl, dráttarkrókur
4,9 + vask skráður

NÝ FORD TRANSIT 18 MANNA RÚTA
Með dráttarkrókur og olíu miðstöð 
Verð 4,9 +vsk skráð á númer

NÝ BODDÍKERRA
Með einni hurð, nefhjól, löpp aftan.
Boddí lengd 253cm, breidd 130 cm, hæð 148
Verð 490.000 +vsk

NÝ BÍLA/TÆKJA/VÖRUFLUTNINGAKERRA MEÐ INNBYGGÐUM 
SLISKJUM, NIÐURFELLANLEGUM ÁLSKJÓLBORÐUM
Lengd á palli 4,06 mtr breidd 2 metrar burðargeta  
2050 kg heildarþingd 2700 kg
Vönduð kerra.

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON - B1.IS - SÍMI 7775007
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Öll er lend starf semi Mjólkur-
sam sölunnar hefur verið nú 
verið flutt yfir í ný stofnað 

dóttur fé lag MS en frá og með 1. 
júlí heyrir allur út flutningur fyrir-
tækisins undir, Ísey út flutning ehf. 
(Ísey Export ltd.) Þessar breytingar 
eru liður í því að setja meiri kraft og 
fókus á al þjóð lega vöru merkið Ísey 
skyr á er lendum mörkuðum. Ísey 
skyr er nú fáan legt í 15 löndum og 
um svifin alltaf að aukast enda gríðar-
lega mikill á hugi á ís lenska skyrinu 
um heim allan. Ísey út flutningur ehf. 
sér einnig um allan annan út flutning 
á vörum sem MS selur á er lenda 
markaði. 

Þeir starfs menn sem áður unnu á út-

flutnings sviði MS munu flytjast með 
yfir í dóttur fyrir tækið og hafa þessar 
breytingar engin á hrif á dag lega 
starf semi. Jón Axel Péturs son lætur 
af störfum sem fram kvæmda stjóri 
sölu- og markaðs sviðs MS sem hann 
hefur sinnt frá árinu 2007 og tekur 
við starfi fram kvæmda stjóra hjá Ísey 
út flutningi ehf. Þá mun Erna Er-
lends dóttir, sem sinnt hefur starfi út-
flutnings stjóra MS, taka við sem sölu- 
og markaðs stjóri hjá nýja fé laginu.

Að sögn Jóns Axels Péturs sonar, 
fram kvæmda stjóra Ísey út flutnings 
ehf., eru þetta skyn sam legar 
breytingar til að fylgja eftir þeim fjöl-
mörgu tæki færum sem hið al þjóð-
lega vöru merki Ísey skyr stendur 

frammi fyrir. „Það eru mörg sóknar-
tæki færi fram undan fyrir Ísey skyr 
og töldum við skyn sam legt að halda 
utan um þessi tæki færi og efla starfið 
í sér stöku fé lagi sem ein beitir sér að 
þessum verk efnum. Með þessu getum 
við jafn framt sinnt þjónustu við við-
skipa vini okkar enn betur og ein-
faldað verk ferla til mikilla muna.“ 

Ísey skyr er nú selt á eftir farandi 
er lendum mörkuðum: Norður-
löndunum, Fær eyjum, Bret landi, 
Ír landi, Möltu, Sviss, Rúss landi, 
Hollandi, Lúxem borg, Belgíu og 
Ítalíu. Í byrjun næsta árs munu svo 
fleiri lönd bætast í hópinn þegar sala 
á Ísey skyri hefst í Ástralíu, Nýja Sjá-
landi og Japan.

Nýtt dótturfélag Mjólkursamsölunnar stofnað:

Ísey útflutningur ehf. annast 
erlenda starfsemi MS

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

HÓTEL FYRIR VANDLÁTA RÍS Í STÖÐVARFIRÐI

Hópur fjárfesta undirbýr 
byggingu hótels og 
smáhýsabyggðar við Heyklif 

við Stöðvarfjörð. Jörðin er skráð í eigu 
félagsins CityLab ehf. Ætlunin er að 
byggja gistiskála sem falla vel inn í 
stórbrotið landslag svæðisins. Húsin 
verða  hönnuð þannig að gestir upplifi 
sig eina í náttúrunni. Þannig verði 
upplifunin af náttúrunni sem best.Fram kom á vef sveitarfélagins Fjarðabyggðar 
í lok síðsta árs að gert væri ráð fyrir tíu húsum, 30 smáhýsum og 20-30 herbergja 
hóteli í eigu Heyklif ehf. en nú mun áætlunin hljóða upp á 10 til 15 hús  fyrir 
vandláta og 40 herbergja fjögurra stjörnu hótel.

Knattspyrnusumarið 
ekki fengsælt

Knatt spyrnu sumarið 2018 var 
aust firsks um knatt spyrnu-
fé lögum hreint ekki gjöfult, 

þ.e. í meistara flokki. Yngri flokkar fé-
laganna geta verið mun sáttari. 
Í 2. deild karla félllu Huginn Seyðis-
firði og Höttur Egils stöðum í 3. deild, 
Leiknir Fá skrúðs firði hlaut einu stigi 
meira en Höttur og bjargaði sér frá 
falli. Fjarða byggð lenti í 7. sæti og 
leikur því á samt Leikni á fram í 2. 
deild karla á leik árið 2019. Það getur 

varla verið á sættan legt og kannski 
væri eðli legt að setjast niður og ræða 
þetta á stand. Það hefur verið boðað til 
fundar af mun ó merki legra til efni. 
Í 2. deild kvenna lenti lið Fjarðar-
byggðar/Hattar/Leiknis í 6. sæti og 
Ein herji á Vopna firði í 7. sæti. Í 2. 
deild kvenna lék liðið Hvíti riddarinn 
úr Mos fells bæ og vermdi neðsta sæti 
deildarinnar kyrfi lega, vann engan 
leik og gerði ekkert jafn tefli og marka-
talan 3:99. Það hlýtur að jaðra við met.

Yngri flokkar Hattar 
gátu vissulega verið 
ánægðir með sumarið. 
Þessi flokkur keppti á 
N1 mótinu á Akureyri. 
Þeirra er framtíðin.



IÐNAÐUR
- ER UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

FJARÐABYGGÐ
Hitaveita Egilsstaða og Fella hyggst endurnýja veitulagnir 
meðfram hluta Tjarnarbrautar. Lagðar verða nýjar fráveitulagnir, 
regnvatnslagnir og lagnir fyrir kalt og heitt vatn. Samið hefur 
verið við verktakafyrirtækið Austurverk um að annast 
framkvæmdina ásamt starfsmönnum HEF.
Verktími er október og nóvember. Í verkinu þarf að grafa skurð 
meðfram Tjarnarbraut að austanverðu og þvera Tjarnarbraut 
á fimm stöðum.
 

Töluverð röskun verður á umferð um Tjarnarbraut á 
framkvæmdatímanum en reynt verður eftir fremsta megni 
að lágmarka þann tíma sem Tjarnarbraut verður lokuð.  
HEF mun sjá til þess að ávallt verði fært fyrir gangandi 
vegfarendur meðfram Tjarnarbraut.
 
Beðist er velvirðingar á þeim óþægindum sem 
vegfarendur verða fyrir á framkvæmdatímanum.

Seyðisfjarðarkaupstaður

HUGVIT Í VERKI

VHE firmamerki

Þessi útgáfa er ætluð til merkinga, skiltagerðar o.fl.
Litir:  Pantone 432 (100%) og Pantone 151 (100%)

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.



12. tölublað
7. árgangur

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is  Ritstjórn: Sími 840-9555 og geirgudsteinsson@simnet.is

Breið dals setur hlaut 
menningar verð laun 
SSA

Á aðal fundi SSA, Sam bands 
sveitar fé laga á Austur-
landi, sem haldinn var 

á Hall orms stað ný verið voru 
menningar verð laun SSA veitt. Í 
ár komu verð launin í hlut Breið-
dals seturs á Breið dals vík. Breið-
dals setur er 8 ára gömul stofunun, 
stofnuð árið 2010. Það er stað sett 
í Gamla Kaup fé laginu á Breið-
dals vík og er stofnunin byggð á 
þremur megin stoðum; jarð fræði, 
mál vísindum og sögu. 

Aðal á herslan í starf semi Breið-
dals seturs er á jarð fræði en en 
þar er byggt á verkum breska 
jarð fræðingsins Dr. Geor ge P.L. 
Wal ker sem starfaði um ára bil 
á Aust fjörðum. Mál vísinda liður 
Breið dals seturs er byggður á 
verkum Dr. Stefáns Einars sonar 
mál vísinda manns frá Höskulds-
stöðum í Breið dal, sem var lengst 
af prófessor við John Hop kins 
há skólann í Baltimor e, í Banda-
ríkjunum. Sam fé lagið í Breið dal 
er svo þriðja grunn stoðin, þróun 
þess og upp bygging byggðar-
lagsins. Í Breið dals setri eru reglu-
lega haldnar sýningar, mál þing og 
ýmsir menningar við burðir. Starf-
semi Breið dals seturs hefur vaxið 
og dafnað frá stofnun þess árið 
2010 og fram undan er enn meiri 
upp bygging.

VILTU AUGLÝSA Í BLAÐINU AUSTURLAND?
Auglýsingasíminn er 578 1190

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

Verkfæraskápur á hjólum 
með 188 verkfærum.

7 skúffur – 1/4”, 3/8” 
og 1/2” topplyklasett.
Splittatangir, skrúfjárn, fastir 
lyklar, tangir, meitlar, sexkantar, 
rennimál og þjalir.

Vnr. USG FIRP7B 

TILBOÐ 79.900 KR.
ÁÐUR 94.900 KR.

Verkfæraskápur
188 verkfæri USG

Línulaser frá Futech 3ja geisla 
– 1x láréttur grænn og 2x lóðréttir rauðir

• Nákvæmni 1mm/10m
• Drægni 2x250m
• Sjálfréttandi / m+ótor
• Ryk og vatnsheldisstuðull – IP65
• Hægt að nota með móttakara
• Innbyggð hleðslurafhlaða eða 4xC

Vnr. FUT 0501CS 

TILBOÐ 95.900 KR.
ÁÐUR 119.900 KR.

RED RACER
Snúningslaser í tösku

POWERSTATE™ Milwaukee mótor.
REDLINK PLUS™ ræður við mikið álag.
REDLITHIUM-ION™ rafhlöður veita aukinn kraft. 
LED ljós og sveigjanlegt rafhlöðuker� sem virkar 
með öllum Milwaukee M18™ rafhlöður.

Kemur með 2×5,0Ah rafhlöðum, 
hleðslutæki og 100 stk aukahlutapakka. 

Vnr. MW MW 4933464129

TILBOÐ 47.900 KR.

M18 BLPD-502XA
+ 100stk aukahlutapakki

ÁÐUR 59.900 KR.

M18 FPD-502XA
+ Rafhlöður og hleðslutæki 
MEIRA AFL – Hámarks a� 135Nm.
MEIRI HRAÐI – Skilar allt að 2000 RPM.
NETTARI – Lengd aðeins 197mm.

Kemur með 2×5,0Ah rafhlöðum. 
og hleðslutæki.

Vnr. MW 4933451061

TILBOÐ 54.900 KR.
ÁÐUR 79.900 KR.

Línulaser frá Futech 3ja geisla 
– 1x láréttur grænn og 2x lóðréttir rauðir

• Nákvæmni 4mm/10m
• Drægni 2x50m
• Sjálfréttandi (pendúll)
• Ryk og vatnsheldisstuðull – IP54
• 3xAA rafhlöður

Vnr. FUT 02303R

TILBOÐ 27.900 KR.

Pluto 1,2 RED
3ja geisla laser + Þrífótur

ÁÐUR 47.690 KR.

vfs.is
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