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SOGÆÐAMEÐFERÐ
 sogæðabólgum, appelsínuhúð, bjúg, fótapirring og minnkar ummál. 

 Þessi meðferð hentar vel við:
• Sogæðabólgum
• Appelsínuhúð
• Bjúg
• Fótapirringi

• Minnkar ummál
• Vekur æðakerfið
• Nuddar frá iljum upp í mjöðm

✆ 474-1517
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Stjórn Sambands sveitarfélaga á 
Austurlandi, SSA, fundaði þann 21. 
September sl. vegna fréttaflutnings 

af innihaldi óbirtrar samgönguáæltunar.  
Ákveðið var að senda eftirfarandi ályktun 
til fjölmiðla, samgöngu- og sveitarstjórn-
arráðherra, samgöngunefndar Alþingis og 
þingmanna kjördæmisins:

Í ljósi fréttaflutnings af innihaldi vænt-
anlegrar samgönguáætlunar lýsir stjórn 
Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 
(SSA) yfir miklum vonbrigðum með hlut 
Austurlands og þær miklu tafir sem við 

blasa hvað varðar nauðsynlegar samgöngu-
bætur í fjórðungnum. Þetta er sérstaklega 
ámælisvert í ljósi þess að undanfarin ár hafa 
nýframkvæmdir og viðhald vega á Austur-
landi verið í algjöru lágmarki.

Stjórn SSA krefst þess að hlutur Aust-
urlands varðandi framkvæmdir í sam-
göngumálum verði réttur og tekið tillit til 
þeirrar forgangsröðunar samgöngufram-
kvæmda sem samþykkt hefur verið ítrekað 
á vettvangi SSA. Í því samhengi má nefna 
Fjarðarheiðargöng, nýjan veg yfir Öxi auk 
fjölda brýnna viðhaldsverkefna víða í fjórð-

ungnum sem SSA hefur ályktað um.
Stjórn SSA telur eðlilegt að ráðherra og 

Alþingi fari eftir þeim áherslum sem mót-
aðar hafa verið af hálfu landshlutasamtaka 
sveitarfélaga. Í ljósi skorts á samráði skorar 
stjórnin á ráðherra að hefja nú þegar sam-
ráð við landshlutasamtökin áður en end-
anleg drög að samgönguáætlun verða lögð 
fyrir Alþingi. Verði það ekki gert er allt tal 
stjórnvalda um eflingu sveitarstjórnarstigs-
ins orðin tóm.“

tæknidagur 
fjölskyldunnar

Fyrirmyndar-
fyrirtæki í rekstri

brothættar 
byggðir

Hlutur Austurlands 
fyrir borð borinn í 
samgönguáætlun Alþingis

Vegir á Austurlandi þurfa verulegar 
bætur, og ekki síður réttar merkingar.

Er bókarinn þinn viðurkenndur 
bókari og í félaginu? 

 
 

 

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

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 10-17
alla virka daga

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is
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Verslunin 
Belladonna

Flott haustföt,
fyrir flottar konur

Þegar þú gerir kröfur um gott grip, mýkt í akstri og hljóðlát dekk þá 
er valið einfalt. Yokohama iceGUARD

20 naglalínurEndurbættur nagli Betri bremsun á ís

Skeifunni 5 • 460 3002
Skútuvogi 12 • 460 3003

Kynntu þér úrvalið af dekkjum inn á dekkjahollin.is

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

Greta Björnsson var fædd í 
Stokkhólmi 25. janúar 1908, 
dóttir hins kunna málara 

Axels Erdmann. Um þriggja ára skeið 
stundaði hún nám við Konstfackskól-
ann í fæðingarborg sinni undir hand-
leiðslu hins þekkta skreytingarmálara 
Fillip Mánsson, en fluttist til Reykja-
víkur árið 1930. Hún tól þátt í mörg-

um samsý ningum hérlendis.  Á síðari 
árum ævinnar starfaði Greta mikið 
að skreytingum kirkna víða um land 
ásamt manni sínum, Jóni Björnssyni 
málarameistara. Myndir eftir Gretu er 
víða að finna hérlendis, m.a. á Aust-
urlandi, t.d. myndir úr Hofskirkju í 
Álftafirði og Selfosskirkju.

Neskaupstaður 
eftir Gretu Björnsson
Málverk eftir Grétu björnsson af Neskaupstað,  
málað árið 1956.

Byggðastofnun hefur nú í ár líkt 
og undanfarin ár, fengið Þjóð-
skrá Íslands til að reikna út 

fasteignamat og fasteignagjöld á sömu 
viðmiðunarfasteigninni á 26 þéttbýl-
isstöðum á landinu. Eru nú til árleg 
og sambærileg gögn frá árinu 2010 
til ársins 2018. Fasteignagjöldin eru 
reiknuð út samkvæmt núgildandi fast-
eignamati sem gildir frá 31. desember 
2017 og samkvæmt álagningarreglum 
ársins 2018 eins og þær eru í hverju 
sveitarfélagi.

Heildarmat, sem er samanlagt 
verðmat fasteignar og lóðar, er mjög 
mismunandi eftir því hvar á landinu 
er. Til að mynda er heildarmat nú á 
viðmiðunarsvæðum í Reykjavík frá 46 
m.kr. upp í 99 m.kr. Lægsta heildar-
mat undanfarin ár hefur verið ýmist 
á Patreksfirði, Vopnafirði eða Bol-
ungarvík. Matið á Vopnafirði er nú 
16,95 m.kr. en var 15,2 m.kr. í fyrra 
og á Patreksfirði er það nú 16,05 m.kr. 
en var 14,5 m.kr. Er Bolungarvík nú 
annað árið í röð með lægsta heildar-
matið 14,5 m.kr. en í fyrra var matið 
þar 14,45 m.kr.

Af þeim þéttbýlisstöðum sem 
skoðaðir voru, utan höfuðborgar-

svæðisins, er matið hæst á Akureyri, 
42,15 m.kr. Matið þar hefur hækkað 
um 12,4% á milli ára en það var 37,5 
m.kr. árið áður. Heildarmat hækkaði 
mest á Húsavík á milli áranna 2017 – 
2018 eða um 43%, úr 22 m.kr. í rúmar 
31 m.kr. Þá hækkaði matið í Grinda-
vík um 19,3%, fór úr rúmum 25 m.kr. 
í rúmar 30 m.kr. Lægsta heildarmatið 
er í Bolungarvík, 65 þ.kr. lægra en það 
er á Patreksfirði og 295 þ.kr. lægra en 
á Seyðisfirði. Í Bolungarvík hækkaði 

matið um 0,3% á milli ára. Það var að-
eins á Hólmavík þar sem matið lækk-
aði á milli ára, um 2,9%, úr 16,73 m.kr. 
í 16,25 m.kr.

Mesta hækkun fasteignagjalda á 
milli ára var á Höfn um 15,1% eða 46 
þ.kr. Þar á eftir er Sauðárkrókur með 
14% hækkun eða 43 þ.kr. Gjöldin 
lækka á Akranesi um 8,21% eða um 
25 þ.kr. en á Hólmavík standa gjöldin 
nánast í stað á milli ára. Í Keflavik 
hækka gjöldin um rúmar 2 þ.kr.

Samanburður fasteigna-
gjalda heimila árið 2018
Þriðja lægsta heildarmatið er á Vopnafirði, 16,95 m.kr.

Egilsstaðir. Fasteigtnamat og fast-
eignagjöld hafa hækkað milli ára.

Ö
ll erlend starfsemi Mjólkur-
samsölunnar hefur verið nú 
verið flutt yfir í nýstofnað 

dótturfélag MS en frá og með 1. júlí 
heyrir allur útflutningur fyrirtækisins 
undir, Ísey útflutning ehf. (Ísey Export 
ltd.) Þessar breytingar eru liður í því 
að setja meiri kraft og fókus á alþjóð-
lega vörumerkið Ísey skyr á erlendum 
mörkuðum. Ísey skyr er nú fáanlegt 
í 15 löndum og umsvifin alltaf að 
aukast enda gríðarlega mikill áhugi á 
íslenska skyrinu um heim allan. Ísey 
útflutningur ehf. sér einnig um allan 
annan útflutning á vörum sem MS sel-
ur á erlenda markaði.

Þeir starfsmenn sem áður unnu á 
útflutningssviði MS munu flytjast með 
yfir í dótturfyrirtækið og hafa þess-
ar breytingar engin áhrif á daglega 
starfsemi. Jón Axel Pétursson lætur af 
störfum sem framkvæmdastjóri sölu- 
og markaðssviðs MS sem hann hefur 
sinnt frá árinu 2007 og tekur við starfi 
framkvæmdastjóra hjá Ísey útflutn-
ingi ehf. Þá mun Erna Erlendsdóttir, 
sem sinnt hefur starfi útflutningsstjóra 
MS, taka við sem sölu- og markaðs-
stjóri hjá nýja félaginu.

Að sögn Jóns Axels Pétursson-
ar, framkvæmdastjóra Ísey útflutn-

ings ehf., eru þetta skynsamlegar 
breytingar til að fylgja eftir þeim fjöl-
mörgu tækifærum sem hið alþjóðlega 
vörumerki Ísey skyr stendur frammi 
fyrir. „Það eru mörg sóknartækifæri 
framundan fyrir Ísey skyr og töldum 
við skynsamlegt að halda utan um 
þessi tækifæri og efla starfið í sérstöku 
félagi sem einbeitir sér að þessum ver-
kefnum. Með þessu getum við jafn-
framt sinnt þjónustu við viðskipavini 

okkar enn betur og einfaldað verkferla 
til mikilla muna.“ 

Ísey skyr er nú selt á eftirfarandi er-
lendum mörkuðum:  Norðurlöndun-
um, Færeyjum, Bretlandi, Írlandi, 
Möltu, Sviss, Rússlandi, Hollandi, 
Lúxemborg, Belgíu og Ítalíu. Í byrjun 
næsta árs munu svo fleiri lönd bætast 
í hópinn þegar sala á Ísey skyri hefst í 
Ástralíu, Nýja Sjálandi og Japan.

Nýtt dótturfélag Mjólkursamsölunnar stofnað:

Ísey útflutningur ehf. 
annast erlenda starfsemi MSUm þetta leiti árs árið 1975 

var var fiskveiðilögsagan 
færð út í 200 sjómílur. Haf-

svæði innan lögsögunnar er 758 
þúsund ferkílómetrar, en var 216 
þúsund ferkílómetrar þegar hún var 

50 sjómílur. Átök sem fylgdu í kjöl-
farið við breska togara og herskip 
lauk með samningum í júní 1976. Ís-
lendingar unnu þar sigur á yfirgangi 
og þrjósku breskra stjórnvalda, og 
ekki í síðsta sinn.

200 sjómílur
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

Ford er frábær! 
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Edge

STÆRSTUR!

KR.7.390.000
FORD EDGE TITANIUM S AWD SJÁLFSKIPTUR FRÁ:

 
• 210 hestafla vél
• 2000 kg dráttargeta
• 19“ Titanium álfelgur
• Veltivörn
• Veglínuskynjari
• Umferðaskiltalesari
• Bakkmyndavél
• Rafdrifin niðurfelling aftursæta
• Nálægðarskynjarar að framan og aftan
• Upphitanleg framrúða með regnskynjara
• Lyklalaust aðgengi
• Rafdrifin opnun afturhlera með skynjara
• Leðurklætt upphitanlegt stýrishjól
• Leiðsögukerfi með Íslandskorti
• Pre-Collision árekstrarvörn
• Titanium leðuráklæði á sætum
• Rafdrifinn framsæti
• Ökumannssæti með minni
• Baksýnisspeglar með minni

 

FORD EDGE TITANIUM S

Ford Edge er sterkur, stæðilegur og gríðarlega rúmgóður jeppi.
Stærstur í sínum flokki  og með 20 cm veghæð. Einstaklega rúmgóður, gott 
pláss fyrir alla fjölskylduna og einnig fyrir heilmikið af farangri.
Hann er meðal annars búinn SYNC raddstýrðu samskiptakerfi með 
neyðarhringingu í  112, 8“ snertiskjá, Applink og Apple CarPlay, regnskynjara í 
framrúðu, hraðastilli, 230V tengli o.m.fl.
Þú nýtur þess að ferðast hvert á land sem er í Edge.

Ford_Edge_m/ramma_Ongoing_5x38_20180815.indd   1 15/08/2018   14:10
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Fyrirmyndarfyrirtæki í rekstri 
er blað sem unnið er við Við-
skiptablaðinu og Keldunni. Þar 

er að finna lista yfir þau fyrirtæki sem 
standa upp úr á Íslandi og eru til fyr-
irmyndar í rekstri. Allmörg austfirsk 
fyrirtæki eru á listanum og er sá listi 
birtur hér. 3% íslenskra fyrirtækja eru 
á listanum. Forsendur sem byggt er á 
við matið eru eftirtaldar:
n Rekstrarárið 2017 er lagt til grund-
vallar en einnig er tekið tillit til 
reksturs á árinu 2016.
n Afkoma þarf að hafa verið jákvæð.
n Tekjur þurfa að hafa verið umfram 
30 milljónir króna.
n Eignir þurfa að hafa verið yfir 80 
milljónir króna.
n Eiginfjárhlutfall þarf að hafa verið 
umfram 20%. 

Aðrir þættir eru metnir af Við-
skiptablaðinu og Keldunni. Er þar 
t.d. tekið tillit til skila á ársreikningi 
og rekstrarforms, og margra lykilat-
riði í rekstri fyrirtækjanna. Haft er 
eftir Halldóri Benjamín Þorbergssyni 
framkvæmdastjóra Samtaka atvinnu-
lífsins að uppsveiflan hafi nú þegar 
náð hámarki og telur hann flest benda 
til þess að á næstunni munu hægja á 
vexta hagkerfisins. Hagvöxxtur ársins 
2017 var 4%.Heilbrigt atvinnulíf og 
gott rekstrarumhverfi fyrirtækja er 
ein af grunnstoðum almennar hag-
sældar. ,,Það er mikilvægt að þeir sem 
nú koma saman til að ræða kjaramál-
in hafi þetta á bak við eyrað,“ segir 
Trausti Hafliðason ritstjóri Viðskipta-
blaðsins.

Alcoa Fjarðaál er í 4. sæti stórra 
fyrirtækja þegar framangreinar 
forsendur eru metnar. Tekjur á ár-
inu 2017 voru 79,7 milljarðar króna, 
eignir metnar á 168 milljarða króna 
og eiginfjárhlutfall 65%. Aðeins Arion 
banki,. Samherji og Marel voru ofar á 
listanum 

Síldarvinnslan er í 18. sæti í flokki 
stórra fyrirtækja þegar framangreind-
ar forsendur eru metnar.  Þar kemur 
til dæmis fram að tekjur fyrirtækisins 
á árinu 2017 voru rúmlega 23 millj-
arðar  króna og eignir rúmlega 51,5 
milljarður króna. Eiginfjárhlutfallið 
var 64%.

Austfirsku fyrirtækin eru þessi, 
framan við nafnið röð fyrirtæksins en 
1.113 íslensk fyrirtæki teljast til fyrir-
myndar í rekstri.

4. Alcoa Fjarðarál á Reyðarfirði, 
iðnaður

18. Síldarvinnslan Neskaupstað, 
sjávarútvegur
39. Skinney-Þinganes Hornafirði, 
sjávarútvegur
66. Eskja Eskifirði, sjávarútvegur
91. Jökulsárlón Ferðaþjónusta,  
ferðaiðnaður
136. Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga, 
verslun
161. ÞS verktakar Egilsstöðum, 
verktakar
211. Myllan Egilsstöðum, verktakar
286. Sigurður Ólafsson ehf.  
Hornafirði, sjávarútvegur
299. Ölduós Stöðvarfirði,  
sjávarútvegur
409. Þriftækni Hornafirði, fasteignir
464. Fjarðaverk Eskifirði, verktakar
513. Ís & ævintýri Hornafirði,  
ferðaiðnaður
516. Rafey Egilsstöðum, verktakar
536. Nestak byggingaverktaki,  
verktakar
555. Framjaxlinn Egilsstöðum, 
umönnun
563. Egesund Island Eskifirði, 
iðnaður
605. Tandraberg Eskifirði, samgöngur
607. Hótel Smyrlabjörg Hornafirði, 
ferðaiðnaður

649. Fiskmarkaður Austurlands 
Eskifirði, verslun
740. Erpur Hornafirði, sjávarútvegur
751. Hótel Framtíð Djúpavogi,  
ferðaiðnaður
776. Árnanes Hornafirði,  
ferðaiðnaður
780. Haki Neskaupstað, verktakar
874. Kauptún rekstrarffélag Vopna-
firði, verslun
883. Trésmiðjan Einir Egilsstöðum, 
iðnaður
894. Tveir stubbar Reyðarfirði, 
verktakar
955.  Hómi NS-56 Vopnafirði,  
sjávarútvegur
959. Austfar Seyðisfirði, samgöngur
981. Ylur Egilsstöðum, verktakar
1008. Kári Borgar ehf.  
Borgarfirði eystri, sjávarútvegur
1055. Austurverk Egilsstöðum, 
samgöngur
1062. Miðás Egilsstöðum, iðnaður
1099. Austfjarðaleið Neskaupstað, 
samgöngur
1101. Humarhöfnin Hornafirði, 
ferðaiðnaður
1111. Héraðsprent Egilsstöðum, 
iðnaður

Atlaga að vaxandi 
atvinnugrein
Atlaga er nú gerð að atvinnulífi og búsetuöryggi á Austfjörðum 

og Vestfjörðum en Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlinda-
mála hefur fellt úr gildi rekstrarleyfi sem Matvælastofnun veitti 

Fjarðarlax á Tálknafirði fyrir 10.700 tonna ársframleiðslu á laxi. Einnig 
felldi nefndin úr gildi rekstrarleyfi Artic Sea Farm fyrir 6.800 tonna árs-
framleiðslu á laxi. Bæði leyfin náðu til framleiðslu 
í opnum sjókvíum í Patreksfirði og á Tálknafirði 
og voru þau veitt 22. desember 2017. Óafgreidd-
ar eru hjá nefndinni þrjár kærur þar sem kærð 
er sú ákvörðun Umhverfisstofnunar að veita fyr-
irtækjunum tveimur starfsleyfi fyrir samskonar 
eldi. Líklega bíða forsvarsmenn laxeldisfyfirtækja 
á Austurlandi nú milli vonar og ótta um frekara 
framhald þessa máls. Fari á sama veg og fyrir vest-
an er atvinnulífi á Austurlandi greitt þungt hhögg.

Vissulega má segja að vinstri höndin veit alls 
ekki hvað sú hægri gjörir þegar ein ríkisstofnun kærir aðrar, ekkert sam-
band þar á milli, hvað þá samstarf. Í fimm málum eru ríkisstofnarn-
ir Matvælastofnun og Umhverfisstofnun kærðar Hér er greinilega 
bráð þörf á afskiptum Alþingis til að koma í veg fyrir stórkostlegt slys. 
Skipulagsstofnun ríkisins kemur að málinu vegna álits stofnunarinnar 
á skýrslu um mat á umhverfisáhrifum, sem er grunnskjal í málum sem 
þessum. Taldi Skipulagsstofnun að skýrslan uppfyllti skilyrði laga og 
reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum. Krafist var að rekstrarleyfin 
yrðu felld úr gildi og varð úrskurðarnefndin við kröfunni. Athyglis-
vert er hverjir eru kærendur til Úrskurðarnefndar, það eru m.a. jarð-
eigendur í Arnarfirði og víðar, eigendur laxveiðiáa, jafnvel allt vestur á 
Barðaströnd og inni í Ísafjarðardjúpi. Auk þess Náttúruverndarsamtök 
Íslands. Þarna eru greinilega á ferðinni miklir eiginhagsmunaseggir og 
ekki kæmi á óvart að útivistarsamtök gætu kært starfssleyfi og einnig 
samtök sem vilja hindra slátrun sauðfjár líkt og gerðist á Selfossi og 
allir ættu einungis að borða grænmeti! Ekki er öll vitleysan eins. Úr-
skurðarnefnd hefur vísað beiðni um frekstun frá.

Matvælastofnun hélt því fram að kæran væri vanreifuð varðandi að-
ild og hagsmuni kærenda og ekki væri skýrt í kærunni hverjir hinir lög-
vörðu hagsmunir væru í tilviku kærenda hvers og eins eða fyrir þá sam-
eiginlega. Lögum samkvæmt gætu aðeins þeir kært sem ættu lögvarða 
hagsmuni. Umhverfisráðherrann Guðmundur Ingi Guðbrandsson, sem 
er að verða helsti andstæðingur framfara iðnaðar landinu í skjóli VG, 
tók upp þá nýbreytni að veita fjölmiðlaverðlaun ráðuneytisins. Fengu 
þau tveir læknar Tómas Guðbjartsson og Ólafur Már Björnsson sem 
sérstaklega hafa lagt sig fram um að vinna gegn Hvalárvirkjun Líklega 
leggjast læknarnir gegn gerð virkjana og jarðganga fyrir austan þegar 
og ef til þess kemur á næstu árum. Sérkennilegt að fjármagn hafi þessi 
áhrif, ekki fagleg rök enda stóðust flest rök læknanna alls ekki, voru 
staðlausir stafir. Ekki er víst að ráðherrann eigi stuðning þjóðarinnar 
í þeirri viðleitni hans að ekki megi velta við steini án þess að það fari í 
umhverfsmat, og síðan einfaldlega bannað. Sjáum hvað setur.

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

AUSTFIRSK FYRIRMYNDAR-
FYRIRTÆKI Í REKSTRI

Ég fór um þjóðveg eitt á Austurlandi
og undurfögur jurt mér birtist þá,
er var í faðmi ljóssins lífsins andi
og lítið tré í skjóli þar ég sá.

Ég fann að ég af gleði gráta myndi
er grænu blöðin kyssti sálin mín
og jafnvel þokan var þar augnayndi
er alúð gaf mér dásamlegu sýn.

Við þjóðveginn mig hefur lengi langað
að líta þessa jurt í annað sinn,
á hugans vængjum oft ég þeysi þangað
því þar í skjóli dafnar draumur minn.

Höf:
Kristján Hreinsson

Á AUSTURLANDI

Alcoa Fjarðaál er í 4. sæti í 
flokki stórra fyrirtækja.

Humarhöfnin er á lista yfir fyrirmyndarfyrirtæki.

Á morgun, 12. október er ein 
öld síðan Katla gaus síðast. 
Tjón og umhverfisbreytingar 

af völdum gosa í Kötlukerfinu hafa 
orðið vegna gjóskufalls, jökulhlaupa, 
hraunrennslis, eldinga og jarðskjálfta. 
Gjóskufall og jökulhlaup eru algeng-
ustu skaðvaldarnir en tjón varð mjög 
mismikið í þeim Kötlugosum sem 
sögur fara af. Af heimildum má ráða 
að mesta ógn höfðu menn af jök-
ulhlaupunum og kölluðu fyrirbær-
in Kötluhlaup fremur en Kötlugos. 
Mesta og varanlegasta tjónið varð lík-
lega af hraunrennsli í Eldgjárgosinu, 
þegar hraun runnu niður í Álftaver, 
Meðalland og Landbrot. Auk þess 
að fara yfir gróið land breyttu þau 
farvegum vatnsfalla og jökulhlaupa. 
Sennilega hefur enginn einn atburður 

valdið meiri umhverfisbreytingum á 
Íslandi á sögulegum tíma en Eldgjár-
gosið 934. Tjón af völdum gjóskufalls 
í Kötlugosum hefur svo til eingöngu 
verið skemmdir á gróðri til lengri eða 
skemmri tíma. Jarðir hafa farið í eyði 
tímabundið eða alfarið, tekið hefur 
fyrir beit og búfénað hefur þurft að 
flytja af gjóskufallssvæðum eða taka 
á hús. Dæmi um alvarlega flúoreitrun 
eru lítil sem engin. Þar ræður mestu 
að Kötlugosin eru freatómagmatísk, 
enda loða flúorsambönd ekki við yf-
irborð Kötlugjósku í sama mæli og 
Heklugjóskunnar. Á öld fjarskipta, 
samgangna með bílum og flugvélum 
og orkuflutninga með loftlínum má 
gera ráð fyrir tjóni vegna truflana á 
flutningsleiðum eða skemmda á tækj-
um, ef gjóskufall er verulegt. Tjón af 

völdum eldinga í Kötlugosum hefur 
verið furðu lítið miðað við frásagnir 
fyrr á öldum. Þegar húsdýr, einkum 
hestar, fundust dauð í haga var elding 
oft talin orsökin. Menn hafa slopp-
ið með skrekkinn bæði fyrr og síðar. 
Sagnir eru af tveimur mönnum sem 
höfðu nær dauðrotast af reiðarslagi í 
Kötlugosinu 18237 og elding eða skylt 
raffyrirbæri kom út svitanum á Sveini 
Pálssyni lækni í Vík í sama gosi. Gísli 
Sveinsson sýslumaður í Vík mun hafa 
bannað notkun síma þegar gjóskufall 
gekk yfir í Kötlugosinu 1918, eftir að 
eldingu sló niður í símalínu. Ekki er 
kunnugt um að tjón hafi orðið á Aust-
urlandi, en vissulega er ástæða til að 
vara fólk við ef Katla lætur á sér bæra. 
Vindátt kann að ráða þar miklu.

Áhrif Kötlugos



KYNNING

Ég byrjaði með einn bíl, 
árið 2016 voru þetta 
2–3 bílar en síðan þá 

hefur þetta aukist stöð-
ugt, í dag erum við með 
sjö bíla og það er einn nýr 
bíll á leiðinni fyrir komandi 
vetur,“ segir Stefán Þór 
Jónsson, bílstjóri og eig-
andi flutningafyrirtækisins 
Á ferð og flugi. Starfsem-
in hefur dafnað jafnt og 
þétt undanfarin misseri en 
þegar fyrirtækið var stofn-
að í mars árið 2015 var 
bara einn flutningabíll í eigu 
þess.

„Við erum aðallega í 
vöruflutningum, keyrum 
fyrir Samskip, Eimskip og 
Vörumiðlun. Við sjáum líka 
um allan áætlunarakstur 
með vörur til Mývatns frá 
Akureyri. Þetta eru mikið 
matvörur, byggingarvörur 
og síðan ýmislegt fleira,“ 
segir Stefán, en bílstjórar 
fyrirtækisins fara einnig oft 
milli Akureyrar og Seyðis-
fjarðar í tengslum við ferðir 
ferjunnar Norrænu.

Elti ástina til Akureyrar
Stefán Þór Jónsson er 
Reykvíkingur en flutti til Ak-
ureyrar fyrir tveimur árum, 
tók með sér eitthvað af ver-
kefnum sem hann var með 
í Reykjavík og síðan hefur 
starfsemin bara vaxið: „Ég 
byrjaði með flutningabíl 
í Reykjavík en kærastan 
mín er héðan, hún vildi 
flytja norður og ég sló til og 
ákvað að sjá hvort ég fengi 
eitthvað að gera hér. Ég tók 
með mér hluta af vinnunni 
norður, Smyrilline-verkefnin 
fyrir norðan og svo var ég 
alltaf að keyra fyrir Samskip 
og Eimskip í Reykjavík líka, 
ég sagði þeim að ég væri 
að flytja mig norður og það 
var ekkert mál.“

Bílstjórarnir hjá fyrirtæk-
inu eru nú orðnir samtals 
sex. Stefán Þór Jónsson og 
unnusta hans, Sigríður Þor-
steinsdóttir, keyra bæði hjá 
fyrirtækinu en auk þeirra 

eru fjórir aðrir bílstjórar í 
fullu starfi.

„Fyrirtækið hefur stækk-
að mikið síðustu ár, og við 
höfum náð að bæta við 
okkur tækjum til þess að 
sinna þeim verkefnum sem 
við erum með,“ segir Stefán.

Eins og komið hefur fram 
hér keyrir Á ferð og flugi 
mikið fyrir stór og þekkt 
flutningafyrirtæki en Stefán 
hefur áhuga á samstarfi við 
fleiri aðila: „Við erum bara 
verktaki og keyrum fyrir 
hvern sem er,“ segir Stefán 
en þeir sem hafa áhuga á 
að nýta sér flutningaþjón-
ustu hans geta hringt í síma 
789-1060, sent tölvupóst 
á netfangið stebbij@gmail.
com eða haft samband í 
gegnum Facebook-síðuna 
https://www.facebook.com/
aferdogflugi/

Á FERÐ OG FLUGI: 

Stækkandi flutningafyrirtæki 
á landsbyggðinni



6   11. október 2018

Það er mikilvægt að yfirvöld 
þekki til starfsemi slökkvi-
liðs- og sjúkraflutningamanna 

og viti hvað brennur á þessari mikil-
vægu stétt þjóðfélagsins ", segir Her-
mann Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
LSS, Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna, eftir fund 
með forsætisráðherra og þrettán 
þingmönnum úr öllum flokkum sem 
haldinn var í húsakynnum landsam-
bandsins. Á fundinum  var ráðherra 
og þingmönnum kynntur tækjabún-
aður slökkviliðs höfuðborgarsvæð-
isins og mikilvægi þess að gera átak í 
að endunýja sjúkrabíla og leysa þann 
hnút sem þau mál eru í.

,,Ríkið  verður að vinna með okk-
ur við að leysa bráðavanda sjúkrabíla 
á Íslandi, því það eru mannslíf í húfi,“ 
segir Birkir Árnason, formaður fag-

deildar sjúkraflutningamanna LLS. 
Þingmenn voru í kjölfarið  hvattir til 
að kynna sér nýútgefna skýrslu um 
sjúkraþyrlu á Suðurlandi og sérálit frá 
þeim sem starfa við bráðaþjónustu á 
Íslandi. Þá var vakin athygli á því hve 
hægt gengur að fá konur inn í þessa 
starfsgrein.  Konur eru í dag einungis 
5% þeirra sem sinna þessum störfum 
en þó hefur örlítil aukning orðið milli 
ára.

Þingmenn fengu  kynningu á  

bráðaþjónustu utan spítala og um-
fangi verkefna sem yfirlæknir bráða-
þjónustu utan spítala á að sinna í 50% 
starfi án fjármagns og mannafla. Á 
fundinum var farið  yfir menntunar-
mál slökkviliðsmanna og þær kröfur 
sem gerðar eru til þeirra. Nýútgefin 
reglugerð um rekstur slökkviliða var 
rædd. Mikilvægt er að ríkið styðji við 
sveitarfélögin við innleiða þessa reglu-
gerð þar sem hún eykur öryggi íbúa 
landsins til muna.

JÓLAHLAÐBORÐ
Í SKÓGINUM!
Jólahlaðborð 8.900 kr.

Tveggja manna herbergi með morgunmat 13.900 kr · Eins manns herbergi 10.500 kr.
Morgunmatur & Spa innifalið í gistingu!

LIFANDI
TÓNLIST

HÓTEL
HALLORMSSTAÐUR

ALDREI VERIÐ GLÆSILEGRA!

23. & 24. NÓVEMBER
30. NÓVEMBER & 1. DESEMBER

7. & 8. DESEMBER
14. & 15. DESEMBER

Borðapantanir: veisla@701hotels.is

BRÝN ÞÖRF ÁTAKS Í ENDUR-
NÝJUN SJÚKRABIFREIÐA
konur einungis 
5% af stéttinni

Þingmenn hlýða á orð Hermanns Sigurðs-
sonar, framkvæmdastjóra LSS.

KSÍ greiðir 200 
milljónir króna 
til aðildarfé-

laga KSÍ vegna HM í Rússlandi sl. 
sumar. Fjármunum sem veitt er til 
aðildarfélaga skal eingöngu varið til 
knattspyrnutengdra verkefna félag-
anna. Á ársþingi KSÍ sem fram fór 
10. febrúar sl. var tilkynnt að 200 
milljónum króna yrði úthlutað á ár-
inu til aðildarfélaga KSÍ sem sérstakt 
HM-framlag. Stjórn KSÍ hefur nú 
ákveðið hvernig greiðslurnar skipt-
ast á milli aðildarfélaga.

Framlag til aðildarfélaga byggist 
fyrst og fremst á stöðu meistara-
flokks karla og kvenna í deildum sl. 
2 ár, 2017 og 2018, en við úthlutun 
eftir EM 2016 var miðað við árin 
2014-2016. Félögum er skipt upp 
í tvo flokka. Annars vegar félög í 
deildarkeppni, sem eru með ung-
lingastarf og hins vegar félög sem 
ekki standa fyrir barna- og ung-
lingastarfi. Félögin með unglinga-
starf, sem eru alls 47, fá liðlega 198,5 
milljónir króna sem skiptast eftir 
gefnum stigum sem miðast við stöðu 
í deildum á áðurnefndu tímabili. 
Félögum án unglingastarfs, sem eru 
30, er úthlutað alls tæplega 1,7 millj-
ónir króna, eða 56 þúsund krónur 
til hvers félags. Aðferðafræðin er því 

sambærileg því sem viðhöfð var árið 
2016. Þeir fjármunir sem nú skila sér 
til knattspyrnufélaga á Íslandi skipta 
aðildarfélögin verulegu máli. Stjórn 
KSÍ væntir þess að þeim verði ráð-
stafað til verkefna sem skili bættu 
starfi til lengri tíma.

Til Austfirskra íþróttafélaga sem 
stunda knattspyrnu í meistaraflokki 
koma eftirfarandi fjárhæðir:
n Sindri | 3.682.990
n Leiknir F. | 3.134.634
n Höttur | 2.725.412
n Fjarðabyggð | 2.725.412
n Huginn | 2.455.327
n Einherji | 2.455.327

HM framlag KSÍ 
til austfirskra 
félaga nemur 
17 milljónum króna

Katrín Jakobsdóttir, forsætis-
ráðherra og Lilja Alfreðs-
dóttir, mennta- menn-

ingarmálaráðherra hafa undirritað 
viljayfirlýsingu um að efla íslenskt mál 
og koma á vitundarvakningu um mik-
ilvægi þess, ásamt fulltrúum Kennara-
sambands Íslands, Háskóla Íslands, 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
samtakanna Heimilis og skóla. Lögð 
verður áhersla á að finna víðtækan 
samstarfsgrundvöll til að vekja athygli 

og áhuga á íslenskunni, stuðla að 
virkri notkun tungumálsins og vinna 
að jákvæðara viðhorfi, ekki síst barna 
og unglinga, til íslenskrar tungu.

Fyrr í haust voru kynntar fjölþætt-
ar aðgerðir stjórnvalda er styrkja eiga 
stöðu íslenskrar tungu til framtíðar. 
Þær snerta ólíkar hliðar samfélagsins 
en miða að því að tryggja að íslensk 
tunga standi jafnfætis öðrum málum 
og sé notuð á öllum sviðum þjóðlífs-
ins. 

Vitundarvakn-
ing um eflingu 
íslenskunnar

Reykingarmanninn sem hugsaði sér gott til glóðarinnar?
Tannsmiðinn sem gómaði innbrotsþjóf?
Sundkennarann sem hrökk í kút?

Öskukarlinn sem var alveg í rusli?
Kokkinn sem datt í lukkupottinn?
Gleraugnasalann sem hafði augun hjá sér?
Tungumálakennarann sem var svo óðamála?
Dýralækninn sem fór í hundana?
Tannlækninn sem reif kjaft?
Rakarann sem stóð uppi í hárinu á öllum?
Vegagerðarmanninn sem var látinn sitja á hakanum?
Leigubílstjórann sem fékk fyrir ferðina?
Dekkjaviðgerðarmanninn sem var svo hjólbeinóttur?
Skordýrafræðinginn sem fékk flugu í höfuðið?
Skipstjórann sem hafði alltaf eitthvað fyrir stafni?
Bakarann sem vann í skorpum?
Smiðinn sem þoldi ekki við?
Tannlækninn sem tók barnatennur fram eftir öllum aldri?
Vasaþjófinn sem lék við hvern sinn fingur?
Kúasmalann sem hafði allt á hornum sér?
Húsgagnasmiðinn sem erfitt var að stóla á?
Sápugerðarmanninn sem froðufelldi?
Sunddrottninguna sem klóraði í bakkann?
Prestinn sem fékk andann yfir sig!

Hefurðu heyrt um…



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.
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Fiskveiðiárinu 2018 – 2019 sem 
hófst 1. september sl. fá 540 
skip úthlutað aflamarki. Af 

445.101 tonna tonna aflamarki, eða 
383.524 tonna þorskígldistonna afla-
marki , fá 5 stærstu útgerðirnar 33% 
kvótans en sé skoðaður hlutur 50 
stærstu útgerðanna er hlutfallið 85%. 
Það er svipað hlutfall og síðustu ár.

Í hópi 50 kvótahæstu útgerð-
anna eru nokkrar austfirskar 
útgerðir en kvótahæst er HB 
Grandi með 34.073 þorskíg-
ildistonn ;
Skinney – Þinganes, Hornafirði 
 15.766
Síldarvinnslan, Neskaupstað  
 12.635
Loðnuvinnslan, Fáskrúðsfirði   
 4.976
Eskja, Eskifirði   
 4.352

Af skuttogurum á Austurlandi er 
Blængur NK kvótahæstur með 5.716 

þorskígildstonna kvóta. Næst kem-
ur Gullver NS með 4.563 þorskíg-
ildistonna kvóta. Kvótahæsti togarinn 
yfir landið er Sólberg ÓF með 10.759 
þorskígildistonna kvóta en fasst þar á 
efir kemur Guðmundur í Nesi RE með 
10.705 þorskígildistonna kvóta.

Úthlutun til austfirskra hafna 
er eftirfrandi  í þorskíg-
ildistonnum;
n Neskaupstaður   9.249
n Hornafjörður  17.076
n Fáskrúðsfjörður  7.326
n Seyðisfjörður   4.575
n Eskifjörður   4.376
n Stöðvarfjörður  2.164
n Breiðdalsvík  819
n Borgrfjörður etystri 651
n Vopnafjörður   612
n Djúpivogur   559
n Mjóifjörður   4
n Reyðarfjörður  0

Fiskveiðiárið 2018 – 2019 á Austfjörðum
Síldarvinnslan er afar öfugt 
sjávarútvegsfyrirtæki.

Byggðastofnun leiðir tveggja 
ára  evrópskt samstarfsverk-
efni, INTERFACE,  í  samstarfi 

við Háskólann á Bifröst auk  erlendra  
þátttakenda  frá Búlgaríu, Grikklandi, 
Írlandi og Ítalíu. INTERFACE  stend-
ur fyrir  Innovation and Entreprene-
urship for Fragile Communities in 
Europe, sem þýða mætti sem  Nýsköp-
un og frumkvöðlastarf í brothættum 
byggðarlögum í Evrópu.

Meginmarkmið verkefnisins  er  að  
þróa þjálfunar- og kennsluefni fyrir 
íbúa sem vilja vinna að samfélags-
þróun og uppbyggingu byggðarlaga 
sem eiga undir högg að sækja, með-
al annars sökum fólksfækkunar og 
fábreyttra atvinnutækifæra. Verkefnið 
er einnig mikilvægur vettvangur fyrir 
lærdóm og miðlun reynslu  annarra 
þjóða enda eru viðfangsefnin samb-
ærileg í löndunum allt í kringum okk-
ur. Auk þess að þiggja mótframlög frá 
þátttökuaðilum verkefnisins  er það 
fjármagnað  með  €247.000  styrk  frá  
Erasmus+  styrkjaáætlun  ESB. 

Upplýsingafundur á Borgar-
firði eystri
Sérstakur upplýsingfundur var 
haldinn fyrir skemmstu á Borgarfirði 
eystri þar sem fjallað var um niður-
stöður greiningar á þeim áskorun-
um sem dreifðari byggðalög standa 
frammi fyrir. Þau sveitarfélög, eða 
hluti sveitarfélaga eða héruð, sem nú 
falla undir skilgreininguna Brothættar 
byggðir eru m.a. austfirsku sveitarfé-
lögin Borgarfjörður eystri og Breið-
dalshreppur, en önnur sveitarfélög eru 
Árneshreppur, Bíldudalur, Græimsey, 
Hrísey, Raufarhöfn. Skaftárhreppur, 
Þingeyri og Öxarfjörður.

Markmiðið með verkefninu Brot-
hættum byggðum er m.a. að fá fram 
skoðanir íbúanna sjálfra á framtíðar-
möguleikum heimabyggðarinnar 
og leita lausna á þeirra forsendum 
í samvinnu við ríkisvaldið, lands-
hlutasamtök, atvinnuþróunarfélag, 
sveitarfélagið, brottflutta íbúa og aðra. 
Hugmyndin var frá upphafi sú að með 
verkefninu á Raufarhöfn yrði til að-
ferð eða verklag.

Settar voru á fót verkefnisstjórn-
ir fyrir hvert byggðarlag. Í þeim sitja 
fulltrúar Byggðastofnunar, viðkom-
andi sveitarfélags, landshlutasam-

taka og atvinnuþróunarfélags og 
loks tveir fulltrúar íbúa. Aðferð ver-
kefnisins byggist á að halda tveggja 
daga íbúaþing þar sem rædd er staða 
byggðarinnar og leiðir til úrlausna. Á 
íbúaþinginu leggja íbúarnir sjálfir til 
umræðuefni og raða viðfangsefnun-
um eftir mikilvægi. Framhald verk-
efnisins byggir á niðurstöðum íbúa-
þingsins og eru íbúar upplýstir um 
hvernig skilaboð þingsins eru höfð 
til hliðsjónar og málum fylgt eftir, t.d. 
með því að kynna áherslur íbúa fyrir 
ríkisvaldi og stofnunum. Stefnumót-
un með framtíðarsýn og markmiðum 
fyrir byggðarlagið byggir á niður-
stöðum íbúaþings og stöðugreiningu 
fyrir byggðarlagið. Stefnumótunin er 
síðan kynnt á íbúafundi. Íbúafundir 
eru haldnir árlega til að fara yfir stöðu 
verkefnisins.

Verkefnið hlýtur nýtt heiti í hverju 
byggðarlagi fyrir sig og í flestum til-
vikum hafa íbúarnir sjálfir valið heitin 
með tillögum og atkvæðagreiðslu um 
þær. Heitin bera í sér bjartsýni og 
kjark, sem vegur upp á móti brothættu 
heiti heildarverkefnisins. Á Breiðdals-
vík er það ,,Breiðdælingar móta fram-
tíðina“  og á Borgarfirði eystri ,,Betri 
Borgarfjörður“.

Borgarfjörður eystri
Atvinnulíf á Borgarfirði eystri  hefur 
í gegnum árin fyrst og fremst ein-
kennst af sauðfjárbúskap, smábátaút-
gerð og fiskvinnslu og svo er enn. Alls 
eru u.þ.b. 9 býli í byggð í sveitinni og 
sauðfé á þriðja þúsund. Fjallalömbum 
sínum beita Borgfirðingar innanfjarð-

ar og á Víknasvæðið og afréttarland er 
nóg. Eins og annars staðar á landinu 
hefur sauðfjárbúskapur dregist saman 
í  Borgarfirði á síðustu áratugum. Þar 
á líka hlut að máli riðuveikin, sem hef-
ur reynst borgfirskum bændum mjög 
erfið. Allt fé í hreppnum var skorið 
niður árið 1987 og fjárlaust var í þrjú 
ár. Síðan þá hefur riða komið upp á 
tveimur bæjum og þar hefur verið 
skorið niður aftur.

Tíu til tólf smábátar af stærðinni 
5 til 10 tonn eru gerðir út frá Borgar-
firði. Mest er veitt á línu og handfæri 
og fiskurinn er unninn í salt í einu 
fiskverkun þorpsins, Fiskverkun Karls 
Sveinssonar. Þar vinna að jafnaði 8-10 
manns, en í aflahrotum allt upp í 18.  
Nokkur hefð er fyrir harðfisk- og há-
karlsverkun á staðnum og  ennfremur 
veiða nokkrir bátar grásleppu í net á 
vorin. Nokkrir einstaklingar starfa 
við þjónustu og í iðnaði. Þjónusta 
við ferðamenn hefur aukist mikið á 
síðustu árum en hún er ennþá aðeins 
bundin við sumarmánuðina.

Skólastarf á Borgarfirði er blóm-
legt. Þar eru allir tíu bekkir grunn-
skólans, leikskóli og auk þess tónskóli. 
Grunnskólinn og tónskólinn eru stað-
settir hjá félagsheimili Borgfirðinga, 
Fjarðarborg. Þar er rekin veitingasala 
og gisting á sumrin, auk þess sem þar 
eru haldnir líflegar skemmtanir og 
dansleikir yfir allt sumarið hjá Já Sæll 
ehf í Fjarðarborg. Líkt og aðrir smærri 
staðir á landsbyggðinni stendur Borg-
arfjörður eystri í harðri baráttu fyr-
ir tilveru sinni í hinum harða heimi 
nútímans. Fólki hefur fækkað allört á 

síðustu árum og þá sérstaklega ungu 
fólki. Það er margt sem veldur svo 
sem breyttar kröfur almennings um 
þjónustu, samdráttur í landbúnaði og 
samdráttur í veiðum smábáta.

Breiðdalsvík
Breiðdalur er víðlendur og skiptist í 
þrjá hluta, Norðurdal, Suðurdal og Út-
sveit. Unnið er að hugmynd um upp-
byggingu Einarsstofu, sem yrði stað-
sett á Heydölum. Þorpið Breiðdalsvík 
fór ekki að byggjast að marki fyrr en 
upp úr 1960. Um 1880 lét Gránufé-
lagið reisa þar vörugeymsluhús, en 
föst búseta var þar frá 1896 eftir að 
Brynesverslun á Seyðisfirði reisti hús 
undir starfsemi sína. Árið 1906 brann 
verslunarhúsið og var þá reist nýtt 
verslunarhús sem stendur enn og telst 
vera elsta hús Breiðdalsvíkur. Gamla 
Kaupfélagið hefur verið endurreist og 
þar er nú starfrækt Breiðdalssetur sem 
er í senn jarðfræði- og málvísindaset-
ur auk þess sem þar er saga byggðar-
lagsins sögð. Sjávarútvegur var áður 
mikilvæg atvinnugrein, en vægi hans 
fór síðan minnkandi. Fiskvinnsla var 
síðan opnuð á ný á Breiðdalsvík í byrj-
un febrúar árið 2015. Hún er staðsett í 
gamla frystihúsinu sem Byggðastofn-
un hefur látið gera upp til marg-
víslegra nota, m.a. er stór og glæsi-
legur salur í húsinu sem Hótel Bláfell 
leigir, en salurinn hefur m.a. verið 
nýttur til menningarviðburða. Í Breið-
dalshreppi hefur verið töluverð upp-
bygging í ferðaþjónustu, en að mestu 
bundin við sumarmánuðina.  Sveitar-
félagið hefur átt í fjárhagserfiðleikum 

undanfarin ár, en með sameiningu við 
sveitarfélagið Fjarðabyggð breytist það 
væntanlega til batnar. 

Á íbúaþinginu voru 15 málaflokkar 
til umræðu. Atvinnumál skoruðu hæst 
í stigagjöf íbúa varðandi málaflokka. 
Þar var m.a. rætt um fjölgun atvinnu-
tækifæra út frá sérstöðu svæðisins. 
Einnig var rætt um ferðaþjónustu, um 
nýtingu frystihússins, opnun slipps, 
matvælaframleiðslu, um Einarsstofu 
og eflingu Breiðdalsseturs.

Byggðaráðstefnan 2018
Byggðaráðstefnan 2018 verður  haldin 
16.-17. Október í Stykkishólmi. 
Umfjöllunarefni ráðstefnunnar er 
,,Byggðaþróun og umhverfismál, 
hvernig getur blómleg byggð og nátt-
úrvernd farið saman?“  

Tilgangur ráðstefnunnar er að 
tengja saman fræðilega og hagnýta 
þekkingu á byggðaþróun með það 
að markmiði að stuðla að sjálfbærri 
þróun byggðar um allt land. Ráðstefn-
an er vettvangur fólks úr háskólum, 
stjórnsýslu, sveitastjórnum og annarra 
sem áhuga hafa á byggðaþróun og 
umhverfismálum. Leitast verður við 
að ná fram ólíkum sjónarmiðum 
þeirra sem vinna að rannsóknum og 
stefnumótun á vettvangi byggðamála 
með áherslu á umhverfismál. Lögð er 
áhersla á að fyrirlesarar hafi rúman 
efnisramma og geti fjallað bæði um 
einstaka þætti eða fleiri eftir eðli máls. 
Ætlast er til að efnið tengist megin-
þræðinum þ.e. byggðaþróun og um-
hverfismálum. 

brothættar byggðir:

Á íbúaþingi leggja íbúarnir sjálfir til umræðu-
efni og raða viðfangsefnum eftir mikilvægi

Borgarfjörður eystri.Breiðdalsvík.

Jón Kjartansson SU-111 er uppsjávarveiði-
skip en e með 1.346 þorskígildistonna kvóta.



9   11. október 2018

Samtök iðnaðarins birtu nýverið 
skýrslu þar sem fram kom að 
um 400 milljarða króna vant-

aði í uppbyggingu innviða hér á landi. 
Nefnd voru dæmi eins og vegakerfið, 
hitaveitur og sorphirða auk ýmissa 
fasteigna á vegum hins opinbera.

Tvennt vekur athygli í tengslum 
við umrædda skýrslu frá sjónarmiði 
frjálshyggju. Markaðurinn byggir líka 
upp innviði. Annað er að orðið innvið-
ir er á engan hátt bundið við opinbera 
geirann. Frjálsi markaðurinn gegnir 
nefnilega lykilhlutverki í uppbyggingu 
innviða og ýmiss konar grunnþjón-

ustu fyrir almenning. Margvíslegir 
mikilvægir innviðir koma í hugann 
í þessu samhengi eins og matvöru-
verslanir, bensínstöðvar, netþjónusta, 
bílasölur, tölvuverkstæði, fatabúðir, 
flugfélög, farsímaþjónusta, líkams-
ræktarstöðvar og skóverslanir svo fá-
ein dæmi séu nefnd. Það er því langur 
vegur frá að orðið innviðir sé bundið 
við opinbera geirann eingöngu.

Innviðir á markaði í góðu 
standi
Hitt er hin athyglisverða niðurstaða 
skýrslunnar að einungis opinber-

ir innviðir hafa verið vanræktir, svo 
rækilega að þeir hafa verið látnir 
grotna niður um hundruð milljarða 
króna árum og áratugum saman. Í 
skýrslu Samtaka iðnaðarins eru nefni-
lega hvergi nefnd dæmi um að innvið-
ir á markaði hafi drabbast niður, t.d. 
að verulega hafi skort á viðhald og 
uppbyggingu í matvörugeiranum eða 
á sviði farsímaþjónustu.

Það kemur heldur ekki á óvart því 
innviðir einkageirans hafa aldrei stað-
ið með jafnmiklum blóma og einmitt 
nú. Ástand innviða í einkageiranum er 
til mikillar fyrirmyndar. Það er vegna 

þess að eignarhald þeirra er skýrt auk 
þess sem þeir þróast í samkeppnisum-
hverfi. Því er hvati til staðar að huga 
reglulega að viðhaldi og uppbyggingu.

Innviðir á vegum opinbera 
aðila
Á hinn bóginn hefur innviðum á 
vegum hins opinbera verið illa sinnt. 
Ástæðan er sú að eignarhald undir 
ríkinu er óskýrt auk þess sem neyt-
endur hafa ekkert val því engin er 
samkeppnin. Fleyg orð eins ástsælasta 
frjálshyggjumanns þessarar þjóðar 

koma því upp í hugann; ,,Það sem allir 
eiga, hirðir enginn um.“!

Tæknidagur fjölskyldunnar var 
haldinn í Verkmenntaskóla 
Austurlands laugardaginn 6. 

október sl. Sem fyrr er dagurinn til-
einkaður tækni, vísindum, sköpun 
og þróun á Austurlandi og miðast 
dagskráin við alla aldurshópa. Til-
efnið verður jafnframt notað til að 
opna glænýja suðuaðstöðu í verkk-
ennsluhúsi skólans og mun mennta- 
og menningarmálaráðherra, klippa á 
borðann með skólameistara VA.

Þetta er í sjötta sinn sem Austurbrú 
og Verkmenntaskóli Austurlands taka 
höndum saman og skipuleggja Tækni-
daginn en hann  er  sem  fyrr  tileink-
aður  tækni,  vísindum,  sköpun  og  
þróun  á  Austurlandi og markmiðið 
sem fyrr að vekja athygli á fjölbreytt-
um og spennandi viðfangsefnum 
tækni, verkmennta og vísinda í okkar 
nærumhverfi  og varpa ljósi á fjölbreytt 
störf á þessum vettvangi sem unnin 
eru á svæðinu. Aðsókn á Tæknidaginn 
hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár og 
er áætlað að um 1500 gestir hafi kom-
ið í fyrra.

Viðburðir verða í  þremur  bygging-
um skólans: Í verknámshúsi,  bók-
námshúsi  og í íþróttahúsinu og  mið-

ast  dagskráin  við  alla  aldurshópa. 
Fjöldi fyrirtækja á Austurlandi mun 
sýna ýmis konar tæknilausnir. Gestir 
fá t.d. að kynnast FabLab Austurlandi 
sem einmitt var opnað á Tæknidegi 
fjölskyldunnar árið 2014, þeir geta 
fengið að prófa málmsuðu í sýndar-
veruleika, vinna í vélarrúmshermi, 
þeir geta spreytt sig á eldsmíði, skoðað 
stjörnur og vetrarbrautir í sérsmíðuðu 
stjörnutjaldi, smakkað „götumat“,  
leikið sér í „landslagssandkassa“ og 
hægt verður að prófa „stauraskó“ frá 
RARIK! Þá má nefna að silfurhafar  í  
heimsmeistarakepni  yngri  en  18  ára  
í  vélmennaforritun  verða  á  svæðinu.  
Vélmennið  ,,Þetta  reddast”  verður  til  
sýnis og  gerir  ýmislegt  skemmtilegt.

Á Tæknideginum verður tæki-
færið nýtt og ný suðuaðstaða skólans 
formlega vígð en unnið hefur verið 
að henni hörðum höndum síðustu 
mánuði. Lilja Alfreðsdóttir, mennta- 
og menningarmálaráðherra, mun 
klippa á borðann með nöfnu sinni 
Lilju Guðnýju Jóhannesdóttur, skóla-
meistara VA. „Með þessu getum við 
boðið nemendum upp á fullkomna 
suðuaðstöðu með öllum þeim örygg-
iskröfum sem gerðar eru,“ segir Lilja 

Guðný og fullyrðir að um byltingu sé 
í ræða í kennsluaðstöðu skólans, en 
sjón sé sögu ríkari. Hin nýja aðstaða 
geri skólanum einnig kleift að taka við 
fleiri nemendum með skipulögðum 
hætti.

Vertu viðbúinn vetrinum
LÉTTAR – STERKAR – TRAUSTAR

SNJÓKEÐJUR

Nøsted Kjetting as

Hafðu samband og kynntu þér
vöruúrvalið og þjónustuna 

Ný  
hönnun

Um 400 milljarða króna vantar í uppbyggingu innviða

(SI logo)

tæknidagur fjölskyldunnar 2018

NÝJASTA TÆKNI OG VÍSINDI Á AUSTURLANDI

Þórður Júlíusson, bóndi og líffræðingur, hefur tekið þátt í Tæknideginum 
frá upphafi og var einn þeirra sem kom honum á laggirnar árið 2013, þá skólameist-
ari VA. Hann hefur leyft gestum að fylgjast með þegar hann kryfur ref í „beinni 
útsendingu“ en að þessu sinni mætti hann með mink sem honum hafði áskotnast 
fyrir Tæknidaginn að þessu sinni.

Á Tæknideginum var tækifærið nýtt og ný suðuaðstaða skólans formlega vígð. 
Unnið hefur verið að uppbyggingu hennar hörðum höndum síðustu mánuði. Lilja 
Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, klippti á borðann með nöfnu 
sinni Lilju Guðnýju Jóhannesdóttur, skólameistara VA.

Gestir fengu að 
kynnast gamal-
dags eldsmíði á 
Tæknideginum.

Fyrsta áætlunarflug vetrarins 
milli Akureyrar og Keflavíkur 
á vegum Air Iceland Conn-

ect fór í gærmorgun frá Akureyri. 
Þar með geta Norðlendingar flogið 
til Keflavíkurflugvallar að morgni 
og þaðan út í heim. Á sama hátt geta 
ferðamenn komist beint út á land 
eftir komuna til landsins. Þess háttar 
tenging milli innanlands- og alþjóða-
flugs er í boði á nánast öllum flugvöll-
um í löndunum í kringum okkur. Hér 
á landi þó ekki nema þegar Air Iceland 
Connect hefur haldið úti áætlunar-

flugi milli Akureyrar og Keflavíkur-
flugvallar. Boðið verður upp á fjórar 
ferðir í viku.

Eftirspurn Íslendinga eftir þessu 
flugi hefur verið mikil en einnig verð-
ur eftir sem áður lögð áhersla á að 
ná til erlendra ferðamanna. Fjölgun 
þeirra á því tímabili sem þetta flug 
verður í boði hefur verið gífurleg 
og mikilvægt er fyrir eðlilega þró-
un ferðaþjónustunnar að þeir ferðist 
sem víðast um landið. Beint flug frá 
Keflavík gerir þeim það mun auðveld-
ar en ella.

Innanlandsflug hafið 
frá Keflavíkurflugvelli
Flogið beint milli keflavíkur og Akureyrar

Flugvél 
Air Icland 
Connect á 
Reykjavíkur-
flugvelli.
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Eitthvað nýtt, geymdu bílinn frítt ! 

TAKTU FORSKOT Á 
SÆLUNA!

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

 
Á Base er alltaf Happy Hour á barnum, og Gæðakaffi á könnunni. Það er bara basic!  
Njóttu notalegrar stemningar og skoðaðu eitt flottasta nýlistasafn Íslands í leiðinni. 
ALLT INNIFALIÐ:   Frá 6900 í eigið herbergi. 
Morgunverður    Frá Basic Double til Comfort Suite. 
Skutla á flugvöllinn og til baka Hafðu samband í tölvupóst eða síma til  að 
Geymsla á bíl    bóka: basehotel@basehotel.is/ 519 1300  

DARTVÖRUR
Í ÚRVALI

Síðumúla 35 (gengið inn að aftan) - Sími 568 3920 & 897 1715

Fjölmörg sóknarfæri felast í 
þeirri tæknibyltingu sem nú 
er að eiga sér stað í íslensk-

um sjávarútvegi ef rétt er á málum 
haldið. Þegar kemur að umfangs-
miklum breytingum af völdum tækni 
hættir fólki til að draga upp of dökka 
eða of jákvæða mynd af mætti tækni-
breytinga. Það er engin vafi á því að sú 
tæknibreyting sem framundan verður 
alveg gríðarlega umfangsmikil fyirr 
Ísland sem og hagkerfi heimsins en 
það er verkefni stjórnmálamanna, at-
vinnulífs og opinberra stofnanna að 
átta sig á áskorunum og ógnunum. 
Íslenskur sjávarútvegur stendur fram-
arlega þegar kemur að því að þróa 
hátæknilausnir sem nýtast í sjávarút-
vegi og í sumum tilfellum er hægt að 
yfirfæra á önnur svið í matvælaiðnaði. 
Þekkingin sem hefur byggst upp í 

þessum efnum þýðir að Íslendingar 
verða gerendur í þessari tæknibyltingu 
í stað þess að þiggja lausnir frá öðrum 
eins og vafalaust verður á mörgum 
öðrum sviðum atvinnulífsins.

Sé rétt á málum haldið eru því frek-
ari forsendur til vaxta fyrir íslenskan 
sjávarútveg, en með breyttu sniði frá 
því sem höfum áður séð. Störf munu 
aukast í hátækniiðnaði við þróun 
lausna og aukin útflutningsverðmæti 
verða til sölu á þeim lausnum. Tryggja 
þarf að fólk í vinnslu sjávarafurða geti 
sérhæft sig í að nýta tæknina í sinni 
vinnu. Þetta mun einnig þýða betri 
nýting afurða, enn meiri vöruþróun 
og frekari virðisauka. Þá felast tæki-
færi með nýrri í að gera sjávarútveg-
inn enn umhverfisvænni með minni 
losun gróðurhúsaloftegunda.

TÆKNIBYLTING FJÖLGAR 
SÓKNARFÆRUM Í SJÁVARÚTVEGI

Hátækni frá Marel.

Líklegast er að hlýnun við Ís-
land á næstu áratugum verði 
rúmlega 0,2 °C á áratug og um 

miðja öldina hafi hlýnað um 1°C, mið-
að við núverandi meðalhita . Eins og 
gefur að skilja eru nokkur óvissumörk 
á þessu mati, en líklegast verður hlýn-
unin á bilinu 0 til 2 °C. Meðal þeirra 
þátta sem auka á óvissuna eru lang-
tímabreytingar á hafstraumum og lík-
legur samdráttur í djúpsjávarmyndun 
og lóðréttri hringrás á Norður-Atl-
antshafi. Ólíklegt er þó að þessi haf-
hringrás breytist snögglega. Horfur 
á hlýnun á fyrri hluta aldarinnar eru 
lítið háðar forsendum um losun gróð-
urhúsalofttegunda. Fyrir síðari hluta 
aldarinnar skipta forsendur um losun 
meira máli og er mestri hlýnun spáð í 

þeim sviðsmyndum sem gera ráð fyrir 
mestri losun. Við lok aldarinnar má 
ætla að hlýnunin geti numið um 1,4 til 
2,4 °C en ef fullt tillit er tekið til óvissu 
liggur hlýnunin á bilinu 0 til 3,6°C. 
Þó yfirgnæfandi líkur séu á hlýnun 
til lengri tíma halda áratugasveiflur 
áfram og valda því að skeið verulegrar 
hlýnunar og skeið hægfara hlýnunar 
eða jafnvel kólnunar munu skiptast á. 
Líklegast er að hlýnunin verði meiri 
að vetri til en að sumarlagi.

Gera má ráð fyrir að úrkoma auk-
ist um 2 - 3% fyrir hverja gráðu sem 
hlýnar, auk þess sem líklegt er að ákefð 
úrkomu aukist, og dögum án úrkomu 
fækki. Einnig er líklegt að snjóhula 
að vetri minnki og alhvítum dögum 
fækki.

Hlýnun mun aukast um 
1°C fram á miðja öldina

Á næstu árum kann svo að fara að ekki sjáist fjöll grána þegar kemur fram á haust, 
heldur gerist það þegar lengra líður fram á vetur.



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!

1450kr
/m

HITAVÍR

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Er von á grýlu?
Voru grýlukerti á rennunum? 
         Er hætta á að vatnið leki inn? 

Hitavírar bræðir 
klaka í rennunni og 
eyða grýlukertum.
Til í föstum lengdum.

Vatnshitablásarar

viftur.is
-andaðu léttar

Þurrktæki

Tilboð
frá kr39.990

Eru gluggarnir rakir?

Verð
frá kr69.990

í bílskúrinn

Úrval af ítölskum gæðum
Við erum Vortice á Íslandi
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Komið hafa fram upplýsingar 
um að með aflaukningu í nú-
verandi vatnsaflsvirkjunum 

væri hægt að auka orkugetu landskerf-
isins um samtals 840-960 GWh/ári. 
Óhætt er að fullyrða að stækkun Búr-
fellsvirkjunar er ekki hluti af þessu 
mati. Æskilegt hefði verið að fá þetta 
mat sundurliðað á einstakar virkjanir 
til að sannprófa niðurstöður. Einnig 
ber að hafa í huga að aukning á upp-
settu afli í virkjunum eru kostnað-
arsamar framkvæmdir. Lítum nú á 
einstakar vatnsaflsvirkjanir á Íslandi, 
sem flestar eru í eigu Landsvirkjunar. 
Áhugaverðastar eru Búrfellsvirkjun og 
Kárahnjúkavirkjun, en fyrst nokkur 
orð um orkugetu og uppsett afl.

Orkugeta, uppsett afl og nýt-
ingartími
Mikilvægir þættir í hönnun á vatns-
aflsvirkjunum eru orkugeta, sem er 
gefið upp í gígavattstundum á ári eða 
GWh/ári, og uppsett afl, sem er gefið er 
upp í megavöttum eða MW. Orkugeta 
og uppsett afl er ákvarðað með aðstoð 
þar til gerðra reiknilíkana. Orkugeta 
virkjunar hefur verið skilgreind sem 
sú markaðsaukning sem kerfið mundi 
geta annað með tilkomu virkjunar-
innar. Orkugeta er þannig kerfisstærð, 
en reiknilíkönin ákvarða einnig fram-
leiðslu virkjana. Oft er orkugeta og 
framleiðsla virkjana í reiknilíkönum 
svipaðar stærðir, en í afbrigðilegum 
tilvikum getur munað nokkru þar á. 
Afleidd stærð er nýtingartími uppsetts 
afls, sem er fundinn með því að deila 
aflinu í orkugetuna. Nýting á uppsettu 
afli í prósentum fæst síðan með því að 

deila heildarfjölda klst. í ári (8.760) 
upp í nýtingartímann.

Búrfellsvirkjun
Uppsett afl Búrfellsvirkjunar er 270 
MW og orkugetan talin vera 2300 
GWh/ári. Þetta leiðir til nýtingartíma 
upp á 8.500 klst./ári sem jafngild-
ir 97% nýtingu á uppsettu afli. Varla 
getur verið forsvaranlegt að leggja 
svo mikið á hina gömlu Búrfells-
virkjun til langframa. Eitthvað gæti 
bilað eða farið úrskeiðis og þá gæti 
þurft að taka vélar úr rekstri um tíma 
vegna viðgerða eða viðhalds. Við það 
lækkar nýtingartíminn. Um þessar 
mundir standa yfir framkvæmdir við 
aukningu á afli Búrfellsvirkjunar með 
byggingu Búrfellsvirkjunar II sem 
verður 100 MW. Samtals verður upp-
sett afl Búrfellsvirkjana þá 370 MW. 
Nýja virkjunin eykur orkugetu Lands-
virkjunarkerfisins um 300 GWh/ári. 
Talið er að Búrfellsvirkjun II muni 
kosta 14 milljarða íslenskra króna og 
miðað við gengisskráningu í dag þá 
jafngildir það kostnaðarverði orku 
upp á 36 US$/ MWh. Orkulega séð er 
Búrfellsvirkjun II því mjög hagkvæm 
virkjun en því til viðbótar koma já 
kvæð áhrif þess að fá aukið uppsett 
afl á staðnum til að tryggja öryggi í 
rekstri hinnar gömlu og yfirhlöðnu 
virkjunar.

Kárahnjúkavirkjun
Uppsett afl Kárahnjúkavirkjunar er 
690 MW og orkugeta er talin 5.000 
GWh/ári. Þetta leiðir til nýtingartíma 
upp á 7250 klst./ári sem jafngildir um 
83% nýtingu á uppsettu afli. Þarna er 

töluvert meira svigrúm í rekstri en í 
Búrfellsvirkjun. Aukning á afli með 
Kárahnjúkavirkjun II væri í sjálfstæðri 
virkjun svipað og í Búrfellsvirkjun II. 
Vatn tekið úr Hálslóni og virkjað nið-
ur í Fljótsdal. Í hinni nýju virkjun er 
gert ráð fyrir nokkru lægri fallhæð en 
í Kárahnjúkavirkjun. 230 MW upp-
sett afl í Kárahnjúkavirkjun II mundi 
auka orkugetu kerfisins um 50 GWh/
ári. Aukning á afli Kárahnjúkavirkj-
unar um 33% eykur því orkugetu 
virkjunarinnar aðeins um 1%. Nýt-
ingartími uppsetts afls í stækkuninni 
verður aðeins 220 klst./ári og nýting 
á aflinu því aðeins um 2,5%. Hin lága 
nýting mundi örugglega leiða til þess 
að stækkunin væri langt frá því að 
vera hagkvæm. Ekki eru tök á að fara 
nánar út í þá sálma hér enda þyrfti að 
hanna útfærslu á hinni nýju virkjun og 
reikna stofnkostnað. Ekki veit ég hvort 

eitthvað hefur ennþá verið gert í þeim 
málum á viðeigandi stöðum. Í rekstri 
Kárahnjúkavirkjana væri rekstraraðila 
þá að sjálfsögðu frjálst að dreifa að 
vild framleiðslunni milli virkjananna 
tveggja og mundi þá raunveruleg nýt-
ing breytast í samræmi við það. Hug-
myndir um Kárahnjúkavirkjun II geta 
ennþá varla talist meira en létt hjal.

Niðurstöðurnar hér að framan 
benda eindregið til þess að borin von 
sé að koma þarna upp hagkvæm-
um virkjunarkosti. Aðrar vatnsafls-
virkjanir Aukning á uppsettu afli í 
öðrum vatnsaflsvirkjunum skilar 
sáralítilli aukningu í orkugetu fyrir 
hina hefðbundnu markaði, sem eru 
í gangi allt árið. Hér er átt við Sogs-
virkjanir, Sultartangavirkjun, Búð- 
arhálsvirkjun, Hrauneyjafossvirkjun, 
Sigölduvirkjun, Vatnsfellsvirkjun og 
Blönduvirkjun. Sæmileg stækkun á 

afli hverrar virkjunar fyrir sig mun 
leiða til aukningar í orkugetu kerfisins 
á bilinu 0-10 GWh/ári, í flestum tilvik-
um nær núllinu. Það vantar vatn til að 
knýja viðbótaraflið, þegar þess er þörf. 

Niðurstaða
Eins og vikið hefur verið að í grein-
inni er fjarstæða að halda því fram 
að hægt sé að fá aukningu í orkugetu 
upp á 840-960 GWh/ári með aflaukn-
ingu í núverandi vatnsaflsvirkjunum. 
Engu að síður hefur þessi orka verið 
í boði bæði fyrir orkuskipti á bílaflota 
og fiskimjölsverksmiðjur og fyrir sæ-
streng til Bretlands. Er ekki þarna ver-
ið að tvíbjóða einhverja orku, sem því 
miður er bara ekki til?

Skúli Jóhannsson
verkfræðingur 

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þittVH
/1
8-
01

 

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

AFLAUKNING Í VATNSAFLSVIRKJUNUM

Bygging Kárahnjúkavirkjunar var m.a. til að efla atvinnulíf á Austurlandi sem var fremur fábreytt og talsvert um 
atvinnuleysui. Álverksmiðjan Fjarðaál er keyrð áfram á raforku frá Kárahnjúkavirkjun og hefur gjörbreytt atvinnulífinu í 
landsfjórðungnum.



 
Tæki til vetrarþjónustu 

GÓÐUR TÍMI TIL AÐ PANTA  
2019 ÁRG. AF HOBBY
Ontour 390SF verð 2.900.000
Deluxe 460Ufe verð 3.390.000
Excellent 495UL verð 3.590.000
Excellent 540UL Verð 3.750.000
Excellent 560Cfe verð 4.060.000
Premium 495UL verð 4.190.000
Premium 560UL verð 4.540.000
Premium 560Cfe verð 4.700.000
Verð eru skráð miðað við gengi evru 133

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.
Verð 690.000 + vsk skráð á númer

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON - B1.IS - SÍMI 7775007
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Gæði, öryggi, hagkvæmni, ending og áreiðanleiki eru aðalsmerki Volvo atvinnutækja. Sérþekking og löng reynsla er meðal 
starfsmanna Volvo atvinnutækja á Íslandi. Rekstraröryggi Volvo atvinnutækja skiptir máli og því leggjum við ríka áherslu á vel tækjum 
búið atvinnutækjaverkstæði og að þar starfi vel þjálfaðir og öflugir fagmenn sem vilja að viðskiptavinir okkar nái framúrskarandi 
árangri eins og við. Volvo atvinnutækjasvið er einnig með sterkt net þjónustuaðila um land allt.
 
Starfsemi Volvo atvinnutækjasviðs flytur innan tíðar að Hádegismóum 8 í Árbæ og verður reksturinn þar undir nafninu VELTIR.
 
Hafðu samband í dag 
Hafðu samband við sérfræðinga okkar varðandi Volvo Penta með því að hringja í síma 515 7070 eða sendu okkur fyrirspurn 
á volvopenta@brimborg.is eða komdu til okkar í kaffi til að ræða málin að Bíldshöfða 6. Hjá okkur starfar framúrskarandi teymi 
fagmanna sem búa yfir áratuga reynslu í söluráðgjöf og þjónustu við Volvo atvinnutæki.
 

Volvo atvinnutækjasvið

Volvo Penta á Íslandi 
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7070
volvopenta.is

VELDU ÖRYGGI, AFL OG ÁREIÐANLEIKA
Volvo Penta á Íslandi

Volvo Penta hálfsíða 255x200 20181002.indd   1 03/10/2018   10:07

Frumvarp um barnalífeyri 
er breyting á lögum um al-
mannaryggingar nr. 100/2007. 

Flutningsmenn eru Silja Dögg 
Gunnarsdóttir, Halla Signý Krist-
jánsdóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, 
Willum Þór Þórsson og Þórunn Eg-
ilsdóttir. Breytingarnar fela í sér að 
Tryggingastofnun ríkisins geti ákveðið 
sérstakt framlag vegna útgjalda við 
skírn, fermingu, gleraugnakaup, tann-
réttingar, sjúkdóms, eða greftrunar 
barns ásamt annarra sérstakra tilefna.

Um 900 börn á Íslandi sem nú eru á 
aldrinum 0–18 ára hafa misst foreldri. 
Barnalífeyrir er greiddur með börn-
um yngri en 18 ára, ef foreldri er látið 
eða er elli-, örorku- eða endurhæf-
ingarlífeyrisþegi. Einnig geta einstæð-
ir foreldrar sótt um barnalífeyri í stað 
meðlags ef ekki er hægt að feðra barn 
(getur t.d. átt við um tæknifrjóvgun). 
Sambærilega heimild er ekki að finna 
til handa barnalífeyrisþegum þar sem 
staðan er þó sú sama á þann veg að 
einn framfærandi ber hitann og þung-
ann af öllum kostnaði sem upp kemur. 
Flutningsmenn telja að með þessu sé 
börnum einstæðra foreldra mismun-
að, þ.e. eftir því hvort báðir foreldrar 
eða annar er á lífi. Í 2. gr. barnasátt-
mála Sameinuðu þjóðanna kemur 
fram að nauðsynlegt sé að gera allar 
viðeigandi ráðstafanir til að sjá um 
að barni sé ekki mismunað, t.d. vegna 
stöðu foreldra þess. Slík mismunun fer 
einnig gegn hugmyndum jafnræðis-
reglu 65. gr. stjórnarskrár Íslands.

Eigendastefna ríkisins með 
sérstöku tilliti til bújarða
Þingsályktunartillagan tekur á því að 

sérstaklega verði fjallað um bújarðir 
við mótun almennrar stefnu um eign-
ir og réttindi í eigu ríkisins og verði þá 
litið til ábúðar, náttúruverndar, ferða-
þjónustu og möguleika fólks til að 
hefja búskap. Fyrsti flutningsmaður er 
Þórunn Egilsdóttir. Þróun síðustu ár 
hefur verið sú að sífellt fleiri jarðir fara 
úr ábúð og það hefur veikt mjög hinar 
dreifðu byggðir landsins sem eru mik-
ilvægar út frá byggðasjónarmiðum 
og til að tryggja matvælaframleiðslu 
og jafnrétti til búsetu. Síðasta áratug 
hafa orðið miklar breytingar á land-
notkun í dreifbýli en sú breyting sem 
hefur hvað víðtækust áhrif er mann-
fjöldi sem ræðst að verulegu leyti af 
atvinnumöguleikum fólks. 

Markmið tillögu þessarar er eink-
um það að málefni bújarða séu höfð 
að leiðarljósi við mótun almennr-
ar eigandastefnu ríkisins og stefnan 
tryggi möguleika fólks til að hefja 
búskap. Einnig þarf að horfa til nátt-
úruverndar og uppbyggingar ferða-
mannasvæða. Sömuleiðis þarf að 
skilgreina hvers konar landsvæði skuli 
vera í eigu ríkisins og þar með hvaða 
landsvæði sé heppilegra að sé í eigu 
einkaaðila.

Margar jarðir í eigu ríksins hafa 
mikla sérstöðu með tilliti til náttúru, 
sögu og menningar, en flestar bújarðir 
og jarðahlutar eru í umsjón stofnana 
ríksins eða ábúenda sem hafa þær til 
afnota gegn leigugjaldi. Samkvæmt 
jarðalögum, nr. 81/2004, fer fjármála- 
og efnahagsráðuneytið með forræði 
ríkisjarða og kveða lögin á um kaup, 
sölu og aðra ráðstöfun ríkisjarða. 
Lögin kveða ekki á um að ríkið setji 
sérstaka stefnu fyrir sínar jarðir. Í lög-

um nr. 123/2015 um opinber fjármál 
er hins vegar mælt fyrir um skyldu 
ráðherra til að móta almenna stefnu 
um eignir og réttindi í eigu ríkisins. 
Slík stefna skal fjalla um markmið 
og áherslur ríkisins um meðferð og 
nýtingu eigna og réttinda eftir eigna-
flokkum skv. 1. mgr. 43. gr., sbr. 2. 
mgr. 43. gr. laganna. Drög að megin-
þáttum slíkrar stefnu voru lögð fram 
til umsagnar á vef Stjórnarráðsins 
þann 5. október 2017.  Stefnan hefur 
ekki verið samþykkt. Flutningsmaður 
telur eðlilegt að við mótun stefnunn-

ar verði haft samráð t.d. við Bænda-
samtök Íslands, Landgræðslu ríkisins, 
Samband íslenskra sveitarfélaga og 
Skógrækt ríkisins.

Klasastefna
Í þingsályktunartillögunni segir að 
Alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að 
skipa starfshóp sem fái það hlutverk 
að móta opinbera klasastefnu. Stefnan 
feli í sér fyrirkomulag um hvernig hið 
opinbera efli stoðkerfi atvinnulífsins á 
landsvísu í samvinnu við atvinnulíf-
ið, rannsóknar- og menntastofnanir, 

sveitarfélögin og aðra hagsmunaaðila 
sem málið snertir. Stefnan verði unnin 
í tengslum við stefnu og aðgerðaáætl-
un Vísinda- og tækniráðs 2017–2019. 
Markmið nýrrar klasastefnu verði: 
n að ráðstafa fjármunum til 
atvinnuuppbyggingar og byggðaþró-
unar með markvissum hætti, 
n að efla samvinnu vísinda og 
atvinnulífs, 
n að efla nýsköpun, 
n að efla samkeppnishæfni fyrir-
tækja, atvinnugreina og þjóðarinnar, 
n að efla hagsæld. 

FORGANGSMÁL FRAMSÓKNAR Á ALÞINGI

Líneik Anna Sævarsdóttir, þingmaður Norðausturkjördæmis er einn flutngingsmanna þeirra frumvarpa sem Fram-
sóknarflokkurinn ætlar að leggja fram á Alþingi í vetur.
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BÁRAN RESTAURANT: 

Eitt flottasta jólahlaðborðið 
á Norðausturlandi
Báran er eini veitingastaðurinn 

á Þórshöfn og einn allra helsti 
veitingastaðurinn á stórum 

hluta Norðausturlands. Eigandinn 
er Nikola Zdenko Peros en hann 
er fæddur í New York, er banda-
rískur í móðurættina og króatískur 
í föðurættina. Nik, eins og hann er 
oftast kallaður, kom fyrst til Íslands 
árið 1992 sem skiptinemi í Stykk-
ishólmi og stofnaði þá til tengsla 
við Íslendinga sem ekki hafa rofn-
að síðan. Nik hefur starfað mikið 
að málefnum skiptinema og komið 
þeim í kynni við Ísland. Sú viðleitni 
leiddi til þess að hann festi rætur á 
Þórshöfn og opnaði veitingastaðinn 
Báruna.

Báran er þekkt fyrir sín frábæru 
jólahlaðborð og í ár eru tilboð-
in sérlega spennandi. Innifalið í 
pakkanum er flug til og frá Akureyri, 
fyrir þá sem það hentar, en verðið 
er þá 28.900 kr. á mann fyrir flug 
báðar leiðir, jólahlaðborð, gistinótt 
í tveggja manna herbergi og 
morgunverð. Gisting verður í gisti-
húsunum Sandur og Grásteinn.

Jólahlaðborðið eitt og sér kostar 
7.900 kr. á mann en jólahlaðborð, 
gisting í tveggja manna herbergi og 
morgunverður kostar aðeins 14.900 
kr. á manninn.

Meðal kræsinga á jólahlað-
borðinu er reyktur lax, hvalkjöt, 
grafin gæs, sveitapaté, hreindýra-
kjöt, saltfisksalat, skoskur haggis og 
tvíreykt hangikjöt í forrétt. Í aðalrétt 
eru kalkúnn, önd og lambalæri. Í 

eftirrétt eru meðal annars bland-
aðir ávextir og dýrindis ostar.

Innifalið í málsverðinum eru eitt 
bjórglas eða eitt vínglas.

Á öllum jólahlaðborðskvöldunum 

verður lifandi tónlist og skemmti-
atriði. Jólahlaðborð verður þann 
30. nóvember, 7. desember og 8. 
desember. Athugið að ekki er flug í 
boði 8. desember.

Pantanir eru í síma 468-1250.
Sjá nánar um Báruna á vefsíð-

unni baranrestaurant.is.

KYNNING

Ég byrjaði með einn bíl, 
árið 2016 voru þetta 
2–3 bílar en síðan þá 

hefur þetta aukist stöð-
ugt, í dag erum við með 
sjö bíla og það er einn nýr 
bíll á leiðinni fyrir komandi 
vetur,“ segir Stefán Þór 
Jónsson, bílstjóri og eig-
andi flutningafyrirtækisins 
Á ferð og flugi. Starfsem-
in hefur dafnað jafnt og 
þétt undanfarin misseri en 
þegar fyrirtækið var stofn-
að í mars árið 2015 var 
bara einn flutningabíll í eigu 
þess.

„Við erum aðallega í 
vöruflutningum, keyrum 
fyrir Samskip, Eimskip og 
Vörumiðlun. Við sjáum líka 
um allan áætlunarakstur 
með vörur til Mývatns frá 
Akureyri. Þetta eru mikið 
matvörur, byggingarvörur 
og síðan ýmislegt fleira,“ 
segir Stefán, en bílstjórar 
fyrirtækisins fara einnig oft 
milli Akureyrar og Seyðis-
fjarðar í tengslum við ferðir 
ferjunnar Norrænu.

Elti ástina til Akureyrar
Stefán Þór Jónsson er 
Reykvíkingur en flutti til Ak-
ureyrar fyrir tveimur árum, 
tók með sér eitthvað af ver-
kefnum sem hann var með 
í Reykjavík og síðan hefur 
starfsemin bara vaxið: „Ég 
byrjaði með flutningabíl 
í Reykjavík en kærastan 
mín er héðan, hún vildi 
flytja norður og ég sló til og 
ákvað að sjá hvort ég fengi 
eitthvað að gera hér. Ég tók 
með mér hluta af vinnunni 
norður, Smyrilline-verkefnin 
fyrir norðan og svo var ég 
alltaf að keyra fyrir Samskip 
og Eimskip í Reykjavík líka, 
ég sagði þeim að ég væri 
að flytja mig norður og það 
var ekkert mál.“

Bílstjórarnir hjá fyrirtæk-
inu eru nú orðnir samtals 
sex. Stefán Þór Jónsson og 
unnusta hans, Sigríður Þor-
steinsdóttir, keyra bæði hjá 
fyrirtækinu en auk þeirra 

eru fjórir aðrir bílstjórar í 
fullu starfi.

„Fyrirtækið hefur stækk-
að mikið síðustu ár, og við 
höfum náð að bæta við 
okkur tækjum til þess að 
sinna þeim verkefnum sem 
við erum með,“ segir Stefán.

Eins og komið hefur fram 
hér keyrir Á ferð og flugi 
mikið fyrir stór og þekkt 
flutningafyrirtæki en Stefán 
hefur áhuga á samstarfi við 
fleiri aðila: „Við erum bara 
verktaki og keyrum fyrir 
hvern sem er,“ segir Stefán 
en þeir sem hafa áhuga á 
að nýta sér flutningaþjón-
ustu hans geta hringt í síma 
789-1060, sent tölvupóst 
á netfangið stebbij@gmail.
com eða haft samband í 
gegnum Facebook-síðuna 
https://www.facebook.com/
aferdogflugi/

Á FERÐ OG FLUGI: 

Stækkandi flutningafyrirtæki 
á landsbyggðinni
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Á fundi menningarmálanefnd-
ar Vopnafjarðarhrepps sem 
haldinn var fyrir skömmu 

kom fram athyglisverð hugmynd sem 
nefndarfólk fylgdi eftir og birti á sam-
skiptavefnum Fésbók/facebook í kjöl-
farið. Í stuttu máli biðlar nefndin til 
íbúa sveitarfélagsins um hugmyndir 
er menningu varðar en hvoru tveggja 
vill nefndin kappkosta að bjóða upp 
á viðburði sem flestir kunna að hafa 
ánægju af og bjóða hinum almenna 
íbúa að borðinu. Snilldin felst í að 
opna fyrir umræðuna, að gefa öllum 
jafnt tækifæri til að leggja málefninu 
lið og hljóta allir Vopnfirðingar, og 
jafnvel einnig gestir þeirra, að fagna 
frumkvæði nefndarfólksins. Að neðan 
er skilaboðin að finna, sem rituð eru 
af Fanney Björk Friðriksdóttur f.h. 
nefndar.

Fyrir hönd menningarmálanefnd-
ar langar mig til að hafa smá umræðu-
þráð hérna. Menningarmálanefnd 
vill starfa fyrir íbúa sveitafélagsins og 
bjóða upp á viðburði fyrir sem allra 
flesta. Á þessum samfélagsmiðli eru 
margir og auðvelt að ná til íbúa, og því 
ákveðið að byrja hér.
n Við spyrjum einfaldlega: Hvað 

myndir þú vilja sjá á vegum menn-
ingarmálanefndar á komandi árum?
n Endilega hafið í huga að við-

burðir geta verið fjölbreyttir, litlir og 
stórir, einfaldir eða flóknir. Nýjar hug-
myndir eru vel þegnar, en einnig væri 
frábært að heyra um það sem hefur 
verið gert og íbúar vilja halda í (t.d. 
Hofsball, ekki Hofsball o.s.frv.).
n Hægt er að senda fyrirspurnir 

og/eða skrifa bréf eða tölvupóst. Hægt 
er að senda á nonnihelga@gmail.com, 
skrifstofa@vopnafjardarhreppur.is 
eða koma bréfi upp á hreppskrifstofu 
og því verður komið áleiðis til réttra 
aðila.
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Dráttarvélar, liðléttingar, sanDDreifarar, snjótennur, snjóblásarar, 
ísskröpur, kasttennur, unDirtennur, vegheflar, vegsópar, krókheysi, 

sturtuvagnar, flatvagnar, kerrur, kranar og margt fleira!

er allt klárt 
fyrir veturinn?

Vopnafjörður.

Menningarmála-
nefnd Vopnafjarðar 
kannar hugi íbúa

Allt fyrir sjávarútveginn

Allt fyrir nýsmíðina

Kraftur - Ending - Sparneytni - Áreiðanleiki

Stjórntæki og gírar

12V og 24V lensidælur - handdælur

Mótorpúðar fyrir flestar vélar

Alternatorar og DC rafalar

zink og ál fórnarskaut og fl.
Sjókopar, sjóinntök, sjósíur, lokar,

Rafstöðvar og ljósavélar Hliðarskrúfur

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Marás ehf.
Miðhraun 13 - 210 Garðabær
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is
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Viltu auglýsa í blaðinu austurland?
Auglýsingasíminn er 578 1190


