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14. tölublað
7. árgangur

MATÍS  
Neskaupstað

Ginseng  
hafsins

Iðnaðarsaga 
Austurland

Vega gerðin opnaði ný lega til boð í 
Borgar fjarðar veg, Ytrö Hvanna gils á 
– Njarð víkur skriður, sem er endur

bygging á 4,8 km kafla á Borgar fjarðar hvegi 
frá Ytri Hvanna gils á í Njarð vík og um Njarð
víkur skriður að Lands enda á Borgar firði 
eystra. Um er m.a. að rá bergskeringar,, ræsa
lögn, styrktar lag, burðar lag, tvö föld klæning, 
upp setning á vegriði og lagning jarð strengja. 
Vinnu við skeringar og fyllingar á að vera 
lokið fyrir 15. desember nk. en verkinu að 
fullu lokið 1. Septem ber 2019. 

Á ætlaður verk kostnaður er 202,6 
milljónir króna. Í verkið buðu Þ.S. verk takar 
á Egils stöðum, 285,5 milljónir króna sem er 
41% yfir kostnaðar á ætlun og Héraðs verk á 
Egils stöðum, 248,9 milljónir króna sem er 
23% yfir kostnaðar á ætlun. 

Samningum er lokið vegna vetrar
þjónustu á hring vegi1 milli Reyðar fjarðar 
og Breið dal víkur og var samið við verk
taka fyrir tækið Vögg á Fá skrúðs firði. Einnig 
er lokið samningum um vetrar þjónustu á 
Vopa firði við Stein ey ehf., um vetrar þjónustu 

á Norð fjarðar vegi um Fagra dal við Þ.S. verk
taka á Egils stöðum, um vetrar þjónustu á 
Norð fjarðar vegi milli Reyðar fjarðar og Nes
kaup staðar við Haka á Nes kaup stað og um 
vetrar þjónustu milli Horna fjarðar og Djúpa
vogs annars vegar og um vetrar þjónustu 
milli Breið dals víkur og Djúpa vogs hins 
vegar við SGvélar. At hygli vekur að ekki 
er öllum til boðum tekið, t.d. var öllum til
boðum í sjó varnir vestur í Ólafs vík hafnað. 
Að gæsla á þessu sviði er auð vitað af hinu 
góða.

Loks ráðist í vega-
framkvæmdir í 
Njarðvíkurskriðum
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TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

ÖGURÁS 5 3JA HERB. 94,3 FM - OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

46,9
milljónir 94,3 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sérinngangur

Opið hús að Ögurás 5 í 
Garðabæ mánudaginn 
19. mars frá kl. 17.00 
til 17.30, þar er til 
sýnis glæsileg 3ja herb. 
vönduð íbúð í góðu húsi, 
með sérinngangi og 
palli. Laus.

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Snorri  
Snorrason
Löggiltur 
fasteignasali
Útibú Höfn Hornafirði
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906
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Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð
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GLÆSILEGT HÓTEL VIÐ LAUGAVEG.

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

Tilboð
337,6 fm

Atvinnuhúsnæði Sérbýli

Laus strax

Glæsilegt og vel við 
haldið þriggja og hálf  
stjörnu hótel á Laugvegi  
með 9 herbergjum. 
Hótelið er með rúm
góðum herbergjum með 
nýlegum rúmum og 
vönduðum húsgögnum

HRAUNBÆR 84 126,4 fm með aukaherb. í kjallara

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

39,9
milljónir 126,4 fm

Fjölbýli 5-7 herb.

Laus strax

OPIÐ HÚS  
Þriðjudag 20 mars milli 
kl 17.30-18.00  
Til sölu rúmgóð 5 herb 
íbúð með herbergi í 
kjallara sem hentar í 
útleigu. Eignin er laus 
við kaupsamning.

ÖLDUSLÓÐ 18 HAFNAFIRÐI – Efri sérhæð.

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

55,9
milljónir 179 fm

Tvíbýli 5-7 herb.

Útsýni

Vel skipulögð sérhæð á 
tveimur hæðum í grónu 
hverfi. Tvennar svalir 
útsýni. Eign sem býður 
uppá mikla möguleika

LAUS STRAX 

SKEMMTILEGAR FRÍSTUNDALÓÐIR.

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

1,5
milljónir

Lóð Sérbýli

Laus strax

Frábært tækifæri til þess 
að eignast eignalóð 
undir sumar/heilsárshús 
á frábærum stað örstutt 
frá Reykjavík í landi 
Möðruvalla 1.

REYRENGI 4 - 4RA HERB. ENDAÍBÚÐ Á 3. HÆÐ

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

40,9
milljónir  103,6 fm

Fjölbýli 4ra herb

Sér bílastæði

Mjög góð staðsetning í 
Grafarvogi og stutt í alla 
þjónustu eins og alla 
skóla, íþróttir, sundlaug, 
Egilshöllina, Golfvöllinn, 
verslanir og þjónustu í 
Spönginni.

SKÓGARÁS 3. FALLEG 2JA HERB. MEÐ SÓLPALLI

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

31,8
milljónir 65,7 fm

Fjölbýli 2ja herb

Verönd

Rúmgóð og velskipulögð 
2ja herb.íbúð á jarð
hæð á góðum stað í 
Selási. Afgirt suðvestur 
timburverönd, þvotta
aðstaða á baði.  
Opið hús þriðjudaginn 
20.mars kl. 17.00 - 17.30

SVÍNHAGI - HEKLUBYGGÐ. Heilsárshús+50 fm bílsk

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

29,5
milljónir 116,7 fm

Sumarhús 3ja herb

Laus strax

Fallegur nýlegur 67,2 fm 
sumar/heilsársbúst með 
heitum potti í fallegu 
umhverfi við Ytri Rangá. 
49,5 fm bílskúr fyrir 
leiktækinn m.steyptu 
plani f.framan.
Varmadælur hita húsin

Fagurt umhverfi

MIKIÐ ENDURNÝJAÐ RAÐHÚS Í BORGARNESI

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

42,6  
milljónir 180 fm

Raðhús 5-7 herb.

Útsýni

Í einkasölu fallegt og 
mikið endurnýjað 180 
fm raðhús á góðum 
stað í Borgarnesi.  
Húsið skiptist í stórar 
stofur fjögur herbergi, 
glæsilegt bað og eldhús. 
Fallegur garður.

LAUS STRAX 

ÞORRASALIR 13 - ÚTSÝNISÍBÚÐ

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

59,9
milljónir 125,4 fm

Fjölbýli 4ra herb

Bílskýli

Valhöll fasteignasala 
og Herdís Valb. kynna í 
einkasölu afar glæsilega 
4ra herb. útsýnisíbúð 
með sérinngangi á 
2. hæð auk stæðis 
í bílageymslu við 
Þorrasali 13, Kópavogi.

Mikið útsýni

ÁSVALLAGATA 19  3JA HERB 88 fm- OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

48,7
milljónir 88 fm

Fjölbýli 3ja herb

Leigutekjur

Opið hús að Ásvallagötu 
19, 2- hæð, þriðjudaginn 
20. mars frá kl. 17.00 
til 17.30. Þar er til sýnis 
skemmtileg 88fm 3ja 
herb. íbúð í virðulegu 
steinhúsi, á frábærum 
stað í Rvk.

LAUGARNESEGUR 86,6 FM 2JA - OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

43,5
milljónir 86,6 fm

Fjölbýli 2ja herb

Bílskýli

Opið hús að Laugar nes-
vegi 89, þriðjudaginn 
20. mars  frá kl. 18.00 
til 18.30. Þar er til sýnis 
skemmtileg 86,6 fm 2ja 
herb. íbúð með stæði 
í bílageymslu í góðu 
fjölbýlishúsi. Laus strax

EIKARSKÓGAR 5, AKRANESI

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

63,7
milljónir 244,2 fm

Einbýli 5-7 herb.

Verönd

Valhöll fasteignasala og 
Herdís Valb. Hölludóttir 
kynna í einkasölu, 
virkilega fallegt og vel 
skipulagt einbýlishús 
á einni hæð á afar 
eftirsóttum stað  
á Akranesi.

Stór bílskúr

GYÐUFELL 14, 68,2 FM, 2JA HERB. OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

27,9
milljónir 68,2 fm

Fjölbýli 2ja herb

Laus strax

Opið hús að Gyðufelli 14 
íbúð 0302, mánudaginn 
19. mars frá kl 18.00 
til 18.30, þar er til 
sýnis mikið endurnýjuð 
2ja herb íbúð með 
yfirbyggðum svölum.

VAÐNES - GRÍMSNES. Stórglæsilegt heilsárshús

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

36,9
milljónir 103,4 fm

Sumarhús 5-7 herb.

Pottur

Nýtt (2012) glæsilegt 86 
fm sumar/heilsárshús 
ásamt 17,5 fm gestahúsi 
á frábærum stað í 
Vaðnesi. Hitaveita, 3 
sv.herb. í aðalhúsi. Eign 
í sérflokki. Vandað og 
velbyggt.

45 mín frá Rvk

  Tilvalinn
fyrir jóla−
  dagatalið!

 Nýr miði!

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla
Frí heimsending um allt land

Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri
Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is ÁSCOÁSCO
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Hluta fé lagið MAT ÍS ohf. tók 
til starfa 1. janúar 2007 á 
grund velli laga nr. 68/2006 

og heyrir undir at vinnu vega og ný
sköpunar ráðu neytið. Í hluta fé laginu 
sam einuðust þrjár ríkis stofnanir sem 
unnið höfðu að mat væla rann sóknum 
og þróun í mat væla iðnaði. Þetta voru 
Rann sókna stofnun fisk iðnaðarins, 
Mat væla rann sóknir Keldna holti og 
Rann sókna stofa Um hverfis stofnunar. 

Frá upp hafi hefur MAT ÍS byggst á 
neti starfs stöðva um allt land. Starfs

stöðvar eru nú átta talsins, að höfuð
stöðvum fyrir tækisins í Reykja vík 
með töldum og eru starfs menn þeirra 
tengdir öllum fag sviðum fyrir tækisins. 
Á herslur starfs stöðvanna eru fjöl
breyttar, endur spegla vítt starfs svið 
MAT ÍS og fag lega þekkingu innan 
fyrir tækisins. Að sama skapi taka starfs
stöðvarnar einnig mið af nær sam fé
laginu á hverjum stað og þeim þörfum 
sem þar eru. Mælinga þjónustan í 
Nes kaup stað er mikils verð bæði fyrir 
fram leiðslu fyrir tæki og opin bera eftir

,,Verkefni MATÍS í Neskaupstað fara vaxandi“
- segir Þorsteinn Ingvarsson svæðisstjóri

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Verð 39.900 kr
Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Umgjörð og gler

lits aðila á heil brigðis sviði á Austur
landi. Með starfi út um landið undir
strikar MAT ÍS vilja fyrir tækisins til að 
vinna með aðilum heima í héruðunum 
að fjöl breyttum verk efnum sem treyst 
geta at vinnu líf, aukið ný sköpun og 
fjölgað störfum. Stefna MAT ÍS er að 
á komandi árum efli fyrir tækið þessa 
á herslu enn frekar um allt land. 

Á herslur starfs stöðvanna eru fjöl
breyttar, endur spegla vítt starfs svið 
MAT ÍS og fag lega þekkingu innan 
fyrir tækisins. Að sama skapi taka starfs
stöðvarnar einnig mið af nær sam fé
laginu á hverjum stað og þeim þörfum 
sem þar eru. Þannig eru starfs stöðvar 
MAT ÍS á Ísa firði og í Vest manna eyjum 
í tveimur af stærri sjávar út vegs stöðum 
landsins og á Sauð ár króki er líft ækni 
lykillinn að sam starfi við heima aðila í 
mat væla vinnslu. Mælinga þjónustan í 
Nes kaup stað er mikils verð bæði fyrir 
fram leiðslu fyrir tæki og opin bera eftir
lits aðila á heil brigðis sviði á Austur landi 
og hjá MAT ÍS á Akur eyri hefur byggst 
upp mikil rann sóknar þekking í fisk
eldi. 

Með starfi út um landið undir
strikar MAT ÍS vilja fyrir tækisins til að 
vinna með aðilum heima í héruðunum 
að fjöl breyttum verk efnum sem treyst 
geta at vinnu líf, aukið ný sköpun og 
fjölgað störfum. Stefna MAT ÍS er að 
á komandi árum efli fyrir tækið þessa 
á herslu enn frekar um allt land. 

Starf semi MAT ÍS í  
Nes kaup stað 

Starf semi MAT ÍS í Nes kaup stað 
er í hús næði Verk mennta skólans og 

byggist að stærstum hluta á þjónustu
mælingum þar sem helstu skipta vinir 
eru fisk vinnslu og út gerðar fyrir tæki, 
Heil brigðis eftir lit Austur lands, Fjarða
ál og Lands virkjun. MAT ÍS veitir 
þjónustu á sviði efna greininga og ör
veru mælinga á inn sendum sýnum. 

Þor steinn Ingvars son, svæðis
stjóri, segir að helstu efna mælingar hjá 
MAT ÍS í Nes kaup stað séu mælingar 
á próteini, vatni, fitu, salti, ösku, 
og ammoníaki í fiski og fiski mjöli, 
mælingar á ó bundnum fitu sýrum og 
vatni og ó hreinindum í lýsi, mælingar 
á svi fögnum, BOD, leiðni, gruggi, 
Ph og olíu í af rennslis vatni frá ál veri 
Fjarða áls á Reyðar firði, loft mengunar
mælingar á Reyðar firði sem Mat ís 
annast sem undir verk taki fyrir Ný
sköpunar mið stöð Ís lands og mælingar 
á fallryki fyrir Lands virkjun í tengslum 
við byggingu og starf semi Kára hnjúka
virkjunar. Einnig er mæld leiðni, grugg 
og ammoníak í neyslu vatns sýnum fyrir 
Heil brigðis eftir liti Austur lands. 

Helstu ör ver greiningar hjá MATIS 
í Nes kaup stað eru salmonella, iða
gerlar, heilda r ör veru fjöldi, coligerlar, 
E.coli, saur kólí gerlar, Lis tería, ba cillus 
cereus og sthap hylococcus aureus. 
Þeir við skipta vinir sem nýta sér þessa 
þjónustu eru aðal lega fisk vinnslu fyrir
tæki, vinnslu skip og Heil brigðis eftir lit 
Austur lands. 

Þor steinn segir að starfs fólk MAT
ÍS í Nes kaup stað sé fyrst og fremst í 
þjónustu mælingum, ekki síst í tengslum 
við upp sjávar veiðar og vinnslu, mæla 
t.d. sýni vegna mjöl vinnslu og hvort 
þau standast gæða kröfur. ,,Okkar 

þjónustu svæði er frá Vopna firði suður 
á Horna fjörð, en á þessu svæði eru 
nokkrar fiski mjöls verk smiður, en við 
fáum sýni til skoðunar víðar að, t.d.frá 
fiski mjöls verk smiðjum á suð vestur
horni landsins og Vest manna eyjum. 
Verk smiðjunum er nauð syn að fá frá 
okkur gæða vott orð til þess að geta flutt 
út fram leiðsluna. Ekkert fiski mjöl fer 
úr landi án þess að við séum búin að 
gæða votta það. Einnig fáum við sýni til 
skoðunar frá fisk iðju verum, t.d. núna í 
tengslum við síld og makríl veiðar. 

Við höfum líka verið að gæða prufa 
neyslu vatn hér fyrir austan, einnig 
sund lauga vatn þar sem fylgst er með 
saur gerlum og kólí gerlum sem mega 
auð vitað ekki vera. Til þessa hefur 
ekki þurft að loka sund laug vegna 
gerla fjölda, þetta hefur aldrei verið 
svo svæsið. Ál verið á Reyða firði hefur 
einnig sent okkur sýni af kæli vökvum, 
fitu magni í um hverfinu og fleiru til 
skoðunar.“ 

Verk efnin eru þá væntan lega 
næg allan ársins hring? 

Já, vissu lega, og þau hafa verið 
frekar að aukast. Á Tækni degi fjöl
skyldunnar í Verk mennta skóla Austur
lands sem verður laugar daginn 6. okó
ber nk. er alltaf opið hús hjá okkur en 
við höfum orðið vör við að fjöldi manns 
sem sækir okkur heim á þessum degi 
hefur ekki haft hug mynd um okkar 
starf semi hér. Það gefst því tæki færi að 
auka þá þekkingu í haust. En það eru 
fyrst og fremst Aust firðingar sem sækja 
skólann á þessum degi, en mættu koma 
víðar að,“ segir Þor steinn Ingvars son.

Ginseng hafsins

Sæ bjúgu inni halda mikið kolla gen 
og yfir 50 tegundir af næringar
efnum sem hafa öll mjög já kvæð 

á hrif á líf eðlis fræði lega starf semi líí 
manns líkamans. 

Í Kína eru sæ bjúgu þekkt sem heilsu
bótar fæði og notuð til bóta á mörgu 
meini. Til eru sagnir um notkun sæ
bjúgna fyrir meira en 1000 árum. Stein

gervingar af sæ bjúgum sem hafa fundist 
eru taldir vera 400 milljón ára gamlir. 
Kín verjar kalla sæ bjúgun gjarnan 
„Ginseng hafsins.“ 

Sæ bjúgu er helst að finna norðan
lega í At lants hafinu. Allar veiðar á sæ
bjúgum í fisk veiði land helgi Ís lands eru 
ó heimilar nema að fengnu sér stöku 
leyfi Fiski stofu. Leyfi til sæ bjúgna veiða 

skulu gefin út fyrir hvert fisk veiði ár. 
Ráð herra er heimilt að fela Fiski stofu að 
fella úr gildi öll leyfi til sæ bjúgna veiða sé 
talin á stæða til að tak marka veiðarnar 
eða endur skipu leggja stjórnun þeirra. 
Einungis skulu gefin út níu veiði leyfi. 
Veiði leyfum skal út hluta til skipa sem 
stundað hafa veiðar á sæ bjúgum á 
síðustu þremur fisk veiði árum.

Sæbjúgu eru full af 
næringarefnum.

Pálína Fanney Guðmundsdóttir við rannsóknarstörf.  Starfsmenn MATÍS í Neskaupstað eru Þorsteinn 
Ingvarsson, Pálína Fanney Guðmundsdóttir og Svala Guðmundsdóttir. Þorsteinn Ingvarsson svæðisstjóri.



Komdu í Vetrarfjör Brimborgar í dag.
Brimborg býður upp á yfir 500 gerðir bíla, 
frábært verð og framúrskarandi þjónustu.
 – Við eigum rétta bílinn fyrir þig! 

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 brimborg.is

 – Komdu í reynsluakstur í dag!

CITROËN C3 FEEL
1,2 bensín, 110 hö, sjálfskiptur
Sannkölluð Citroën þægindi!
Aukabúnaður: Airbump, 
nálægðarskynjari og málmlitur.

FORD KA+ ULTIMATE SPORT
1,2i bensín, 85 hö, 5 dyra og 5 gíra
Stóri smábíllinn!
Aukabúnaður í tilboðsbílum: Málmlitur

Verð með aukabúnaði: 2.340.000 kr.
Tilboðsverð: 2.090.000 kr.

Verð með aukabúnaði: 2.850.000 kr.
Tilboðsverð: 2.550.000 kr.

Verð með málmlit: 1.995.000 kr.
Tilboðsverð: 1.790.000 kr.

PEUGEOT 208 ACTIVE
1,2 bensín,  82 hö, beinskiptur
Aukabúnaður: Nálægðarskynjari að aftan.

Gildir til

17. NÓVEMber!

- 300.000 kr.
+ VETRARDEKK

- 165.000 kr.
+ VETRARDEKK

- 250.000 kr.
+ VETRARDEKK

VETRARFJÖR
BRIMBORGAR!
Ú R V A L  O G  Þ J Ó N U S T A A L L T  Á  E I N U M  S T A Ð

AFSLÁTTUR
+ VETRARDEKK Opið í dag 12-16

Gildir til

17. NÓVEMber!

Verð með aukabúnaði: 4.820.000 kr.
Tilboðsverð: 4.190.000 kr.

VOLVO V40CC
D2 Momentum, 120 hö, sjálfskiptur
Volvo V40 Cross Country er hannaður fyrir 
ævintýralegt líf í borg og bæ. Með notendavænni 
tækni og nútímalegri hönnun er valið augljóst.

- 630.000 kr.
+ VETRARDEKK

MAZDA2 NISEKO
1,5 bensín, 90 hö, sjálfskiptur
Einstök hönnun og akstursupplifun,
vel búinn bíll.

Verð með málmlit:  2.650.000 kr.
Tilboðsverð: 2.400.000 kr.

- 250.000 kr.
+ VETRARDEKK

Vetrarfjör Bimborgar Heilsíða 255x380_20181102_END.indd   1 02/11/2018   14:42
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Sameining sveitarfélaga snýst 
ekki bara um hagræðingu

Hafnar eru óformlegar viðræður um sameiningu Fljótsdalshéraðs, 
Djúpavogshrepps, Seyðisfjarðar og Borgarfjarðarhrepps. Sameinað 
sveitarfélag myndi telja tæplega 5.000 íbúa.Vopnafjarðarhreppur er 
ekki með og verður svolítið á hlíðarlínunni 
ef þessi sameining verður að veruleika, með 
svipaðan íbúafjölda og Fjarðabyggð. Kannski líta 
Vopnfirðingar hýrari augum til sameiningar við 
Langanesbyggð eða Norðurbyggð, eða jafnvel til 
beggja þessara sveitarfélaga. Það sama á við um 
Fljótsdalshrepp. Nýleg könnun á Austurlandi 
benti til þess að talsverður vilji væri fyrir 
sameiningu meðal íbúa þessara sveitarfélaga, og 
mun meiri en í Fljótsdalshreppi og Vopnafirði. Á 
grundvelli niðurstaðna þeirrar könnunar er núna 
verið að tala saman. Fyrir allmörgum árum var talað um að sameina 
Austurland í eitt sveitarfélag. Þetta er áfangi í þá átt, en heldur þokast 
hann hægt. Sameining snýst ekki eingöngu um fjárhagslega hagræðingu 
heldur ekki síður um aukna þjónustu við íbúanna, ekki síst hjá minnstu 
sveitarfélögunum, Borgarfjarðarhreppi og Djúpavogshreppi. Fulltrúar 
Djúpavogshrepps, Hornafjarðar og Skaftárhrepps ræddu formlega um 
sameiningu á síðasta kjörtímabili enekkert varð af því, ekki síst vegna þess 
að íbúar Djúpavogshrepps sæki mun meiri þjónustu til Fljótsdalshéraðs 
en Hornafjarðar. Kannski er þrýstingur á að hefja þessar umræður 
nú vegna þess að sveitarstjórnarráðherra hefur sagt að muni minnstu 
sveitarfélög landsins ekki sameinast nágrannasveitarfélögum verði að 
gera það með valdboði. Betra er augljóslega að sveitarstjórnirnar eigi 
valið sjálfar.

Jafnvægi atvinnuþátttöku og einkalífs
Margt athyglisvert var samþykkt á nýafstöðnu ASÍþingi, m.a. var 

þar krafist samfélags þar sem ríkir jafnvægi á milli atvinnuþátttöku, 
fjölskylduábyrgðar og einkalífs. Samþætting atvinnuþátttöku og 
einkalífs er talin nauðsynleg forsenda ásættanlegra starfsskilyrða 
og þeirra lífsgæða sem allt launafólk á kröfur til í aðdragana 
kjarasamningaviðræðna í byrjun næsta árs. Vaxandi fjöldi launafólks 
stendur ekki undir álagi, hraða og kröfum nútímavinnumarkaðar. 
Samhliða glímir launafólk við krefjandi verkefni við umönnun barna, 
maka og foreldra. Þetta á við um ungt fólk sem tekst á við krefjandi störf 
og fjölskylduábyrgð og þau sem eldri eru og mæta þurfa breytingum í 
starfi og nýjum kröfum. 

Komandi kjaraviðræður verða augljóslega erfiðar og ekki eru 
miklar líkur á því í dag að krafan um 425.000 króna lágmarkslaun nái 
fram að ganga á þremur árum. Sumir verkalýðsforingjar eru að vakna 
til meðvitundar um að bætt skilyrði fyrir ungt fólk til að eignast þak 
yfir höfðuð á mannsæmandi kjörum er sterkari og líklegra að verði 
samþykkt en beinar krónutöluhækkanir. Nú er árið 2018 og löngu orðið 
tímabært að komst að samkomulagi við atvinnurekendur og ríkisvaldið 
um rammasamkomulag um sveigjanleg starfslok sem taki tillit til ólíkra 
þarfa einstaklinga og aðstæðna á vinnumarkaði. Vilji Íslendingar búa í 
eftirsóttu þjóðfélagi er krafan sjálfsögð.

 Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri
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Sveitar fé lagið Fjarða byggð veitti 
ný lega í þriðja sinn um hverfis
viður kenningu, fyrir snyrti

legustu lóð í þétt býli og lóð fyrir tækis. 
Af ending viður kenninga fór fram í 
Safna húsinu í Nes kaup stað. Aug lýst 
var í tví gang eftir til nefningum íbúa 
um snyrti legustu lóðina í þétt býli og 
dreif ýli og snyrti legasta at vinnu
svæðið og bárust ellefu til nefningar. 
Fag nefnd skoðaði þær allar og gaf 
hverri lóð fyrir sig ein kunn sem var 
gefin út frá hinum ýmsu þáttum s.s. 
skipu lagi, um hirðu, tegunda sam
setningu, snyrti mennsku, við halds
kröfum o.m.fl. 

Við dóms mat á til nefndum lóðum 
einka aðila og fyrir tækja kom upp sú 
staða að tvær einka lóðir voru jafnar 
að stigum og hljóta þær því báðar um
hverfis viður kenningu Fjarða byggðar í 
ár. Engin til nefning barst um snyrti
legustu lóð í dreif ýli og því var ekki 
veitt viður kenning í þeim flokki. 

Um hverfis viður kenning Fjarða
byggðar 2018, einka lóð: Blómstur
vellir 33, Nes kaup stað, eig endur 
Erna Guð jóns dóttur og Kristinn 
Þór Ingvars son. Í um sögn segir að í 
haust skrúðanum sé garðurinn eins og 
fegursta mál verk. 

Um hverfis viður kenning Fjarða
byggðar, einka lóð: Blómstur vellir 
45, Nes kaup stað, eig endur Sigur borg 
Kristins dóttir og Tómas R. Zoéga. Í 
um sögn segir að pallur og gróður
svæði gefi garðinum ævin týra blæ. 

Um hverfis viður kenning Fjarða
byggðar 2018, fyrir tæki: Ferða
þjónustan Mjó eyri Strand götu á 
Eski firði, eig endur Berg lind Steina 
Ingvars dóttir og Sæ var Guð jóns son. 
Í um sögn um Mjó eyri segir að Ferða
þjónustan á Mjó eyri nái að fanga 
staðar andann, svæðið allt tóni vel við 
gamla hluta Eski fjarðar bæjar.

Umhverfisviðurkenning Fjarðabyggðar 2018

Borgar línan 
léttir þrýsting á 
að Reykja víkur- 
 flug völlur fari

Sigur borg Ósk Haralds dóttir, 
for maður skipu lags og sam
göngu ráðs Reykja víkur borgar, 

segir að minni þrýstingur verði á að 
fjar læga Reykja víkur flug völl úr Vatns
mýri nú þegar Borgar línan sé komin 
í ferli. Með upp byggingu borgar
línu opnist fyrir mikla upp byggingu 
á öðrum svæðum en Vatns mýrinni. 
Á ætlað er að fyrsti leggur Borgar
línunnar muni liggja frá Hlemm, 
eftir Suður lands braut og upp á Ár
túns höfða. Sam hliða þessu skipu lagi 
er mikil í búða upp bygging á ætluð 
á Suður lands braut, í Voga hverfinu, 
Skeifunni og á Ár túns höfða. „Við 
erum að tala um gríðar legt magn af 
upp byggingu á þessum eina legg af 
Borgar línu. Borgar línan er líka hús
næðis verk efni. Þegar við náum að 
tengja upp á Ár túns höfða, sem er 
þetta stóra upp byggingar svæði, plús 
allt hitt, þá léttir það á þrýstinginn á 
flug vellinum,“ segir Sigur borg. Það 
ætti að gleðja þá lands byggðar menn 

sem hafa barist fyrir á fram haldandi 
veru Reykja víkur flug vallar. 

,,Borgar lína er heildar almennings
sam gangna kerfi fyrir allt höfuð
borgar svæðið en Borgar línan er líka 
hús næðis verk efni. Það sem verður 
fyrst farið í er leggurinn sem liggur 
beinast við, það er leiðin frá Hlemm 
og eftir allri Suður lands brautinni 
og upp á Ár túns höfða. Upp á Ár
túns höfða er gert fyrir upp byggingu 
í búða fyrir fyrir 5.600 manns. Það er 
gríðar lega stórt upp byggingar svæði, 
plús Voga byggðin, Skeifan og Suður
lands brautin þar sem verður einnig 
mikil aukning á í búðum. Þannig að 
við erum að tala um gríðar legt magn 
af upp byggingu á þessum eina legg 
af Borgar línu. Þegar við náum að 
tengja sam göngu línu með fram þessu 
stóra upp byggingar svæði léttir það 
á þrýstinginn á flug vellinum. Helsta 
for senda fyrir því að byggja upp þar 
sem flug völlurinn í Vatns mýri er í dag 
er sú að við viljum ná þessa sjálf æra 

skipu lagi, að fólk geti nýtt sér vist væna 
sam göngu máta.“ segir Sigur borg. 

Borgar lína í fram kvæmd 2020 
Sigurður Ingi Jóhanns son sam

göngu og sveitar stjórnar ráð herra og 
Dagur B. Eggerts son borgar stjóri í 
Reykja vík á samt bæjar stjórum sveitar
fé laganna á höfuð borgar svæðinu 
undir rituðu í í lok septem ber sl. vilja
yfir lýsingu um að hefja við ræður um 
fjár festingar í stofn vegum og há gæða
kerfi al mennings sam gangna á höfuð
borgar svæðinu. Í vilja yfir lýsingunni 
kemur fram að stofnaður verði verk
efna hópur undir for ystu Hreins 
Haralds sonar, fyrr verandi vega mála
stjóra, sem mun skila til lögum 15. 
nóvember nk. Stefnt er að sjálf æru, 
kol efnis hlut lausu borgar sam fé lagi 
og öflugri al mennings sam göngum 
með fjöl breyttum ferða mátum í takt 
við lofts lags á ætlun stjórn valda og 
á herslur sveitar fé laganna á höfuð
borgar svæðinu.

GEFIÐ MIG NJÁLI
Menntun á að gefa börnum 

tækifæri til að þroskast á 
eigin forsendum rætkta 

hæfileika sín og undirbúa þau til að 
lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi.

BrennuNjáls saga (oft aðeins 
kölluð Njáls saga eða Njála) er 
ein þekktasta Íslendingasagan 
og sú lengsta. Hún er saga Njáls 
Þorgeirssonar bónda, höfðingja 
og lögspekings á Bergþórshvoli 
í VesturLandeyjum, konu hans 
Bergþóru, og sona þeirra, einkum 
þá Skarphéðins. En auk þess er 
hún ævisaga Hallgerðar langbrókar 
Höskuldsdóttur og Gunnars á 
Hlíðarenda Hámundarsonar og 
margra fleiri.

Íslenskukunnátta fer stundum 
ekki hátt, bæði viljandi og óviljandi, 
og meðfylgjandi vísa í orðastað 
Bergþóru er vel kveðinn, en annað 
orkar vissulega tvímælis.

Það var gefið mig Njáli

á gelgjuskeiði

og lofað mér lífi og næði

svo er myrt hann á báli

en mér þætti greiði

ef það sé brennt okkur bæði.
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Vinnumarkaðurinn:

Oft brotið á konum af erlendum uppruna
Í sumar starfaði Rann veig Gústafs

dóttir sem verk efna stjóri hjá 
Starfs greina sam bandi Ís lands 

og vann að rann sóknar verk efninu 
„Konur af er lendum upp runa á ís
lenskum vinnu markaði.“ Kveikjan 
að verk efninu voru #Met oo sögur er
lendra kvenna sem voru birtar á samt 
yfir lýsingu þeirra í janúar á þessu 
ári. Margar af sögunum voru mjög 
á takan legar og upp ljóstruðu um þá 
al var legu stöðu sem sumar er lendar 
konur eru í eða hafi verið í á vinnu
markaðnum. Starfs greina sam bandinu 
langaði að at huga hvort stéttar fé lögin 
gætu stutt betur við þessar konur og 
fór sú at hugun fram með rýni hópa
rann sókn, þ.e. voru tekin við töl við 
fjóra rýni hópa, þar sem við horf og 
skoðanir er lendra kvenna til ís lensks 
vinnu markaðar og stéttar fé laga voru 
dregnar fram. Í frum niður stöðum 
rann sóknarinnar voru það helst tvö 
at riði sem stóðu upp úr. 

Fyrra at riðið er þörfin á að komu 
stéttar fé laganna þegar kemur til nýs 
flótta manna verk efnis með þeim til
gangi að undir búa flótta fólk fyrir ís
lenskan vinnu markað. Í rýni hópnum 
sem saman stóð af sýr lenskum konum 

kom það fram að þær höfðu enga vit
neskju um starf semi stéttar fé laganna 
á Ís landi eða hvað þeirra starf semi 
þýddi fyrir þær. Seinna at riðið snýr 
að ís lensku kennslunni en eins og 
kom fram í þessari rann sókn og hefur 
komið fram í öðrum rann sóknum sem 
hafa verið gerðar um inn flytj endur 
á Ís landi þá er ís lenska tungu málið 
grunnurinn að því að inn flytj endur 
nái að verða virkir með limir í ís
lensku sam fé lagi. Allar konurnar sam
mæltust um að það væri betra að læra 
ís lenskuna ef þær fengju út skýringar 
á sínu móður máli, þær konur sem 
höfðu litla ensku kunn áttu lærðu 
mjög tak markað á þeim ís lensku nám
skeiðum sem þær fóru á. Sem dæmi, 
sýr lensku konurnar sem höfðu enga 
ensku kunn áttu þegar þær komu til Ís
lands, lærðu ekkert á seinna ís lensku 
nám skeiðinu sem þær fóru á en á því 
nám skeiði voru þær á samt öðrum er
lendum ein stak lingum sem voru frá 
mis munandi löndum og fór kennslan 
fram á ensku og ís lensku. Fyrst þegar 
þær komu til landsins sátu þær nám
skeið sem var að eins fyrir þær og fjöl
skyldur þeirra og þá var túlkur sem 
túlkaði yfir á arabísku og fannst þeim 

það nám skeið gefa sér mikið. Það 
sama átti við um pólsku konurnar en 
seinna nám skeiðið sem var haldið á 
þeirra svæði talaði kennarinn einnig 
pólsku og gat því út skýrt betur fyrir 
þeim. 

Af leiðing brota á ís lenskum 
vinnu markaði 

Rann veig hefur stundað rann
sóknar tengt meistara nám í fé lags
vísindum við Há skólann á Akur
eyri undan farin tvö ár og unnið að 
meistara rit gerðinni „Or sök, á hrif og 
afl eiðingar brota á ís lenskum vinnu
markaði: Hvað er til ráða“. Í þeirri 
rann sókn voru við mælendur er lendar 
og ís lenskar konur sem höfðu orðið 
fyrir brotum á ís lenskum vinnu
markaði innan ferða þjónustunnar og 
fag aðilar sem deildu vit neskju sinni 
um hvernig væri hægt að vinna gegn 
brotum á vinnu markaðnum. Í ljósi 
yfir skriftar mál stofu ASÍ á LÝSA, 
Rokk há tíð sam talsins sem fram fór á 
Akur eyri í bryjun septem ber mánaðar 
ein blíndi Rann veig á þær niður stöður 
sem snéru að er lendu konunum. 

,,Er lendu konurnar sem var talað 
við voru þrjár og þær höfðu allar orðið 

fyrir brotum á vinnu markaðnum 
stuttu eftir að þær fluttust til Ís lands. 
Helstu brotin sem þær urðu fyrir 
voru að þær fengu greitt undir lág
marks kjörum, ein fékk greitt þetta 
svo kallaða jafnaðar kaup, hvíldar tími 
þeirra var ekki virtur og þær fengu 
ekki pásur yfir daginn eins og þær eiga 
rétt á. Til dæmis vann ein kvennanna 
á skrif stofu hjá ferða þjónustu fyrir
tæki og voru vaktirnar 12 tímar eins 
og þekkist innan ferða þjónustunni, 
hún var að mestu ein á skrif stofunni 
líka yfir háanna tíma og gat því aldrei 
stigið til hliðar, og vert er að nefna að á 
þessum tíma var hún gengin 8 mánuði 
með sitt fyrsta barn,“ segir Rann veig. 

,,Fram koma at vinnu rekandi í garð 
kvennanna var á tímum mjög slæm, til 
dæmis þurfti ein konan alltaf að óska 
eftir því að fá launin sín greidd um hver 
mánaðar mót, hún hafði ekki sam band 
strax fyrsta hvers mánaðar heldur gaf 
hún at vinnu rekandanum nokkra daga 
til þess að ganga frá launa greiðslunni 
en konan þurfti að greiða húsa leigu og 
aðra reikning eins og við öll, þannig 
að eftir nokkra daga byrjaði hún að ýta 
á at vinnu rekandanna um að fá launin 
sín greidd. Síðan þegar hún loksins 
fékk launa greiðsluna þá kom það mjög 
oft fyrir að launin voru röng og þurfti 
hún þá að óska eftir leið réttingu. Síðan 
komu ný mánaðar mót og þetta sama 
ferli byrjaði aftur og svona gekk þetta 
í nokkra mánuði eða þar til að konan 
fann sér aðra vinnu. Ill kvittni þessa at
vinnu rekanda náði þó há marki þegar 
kom að síðustu launa greiðslunni, enn 
og aftur þurfti konan að óska eftir að 
fá launin sín greidd, og þurfti hún að 
óska eftir þeim í nokkur skipti, og þar 
sem hún var orðin mjög ó sátt hvað 
þetta var að taka langan tíma tók hún 
á það ráð að mæta ekki til vinnu í 
einn dag í mót mæla skyni. Þegar hún 
mætti síðan daginn eftir var at vinnu
rekandinn hoppandi brjáluð og sagði 
við hana „að ef hún vildi fara á hitt 
hótelið til þess að vinna þá þyrfti hún 
að vinna.!“ Mjög stuttu eftir þetta at
vik, einum til þremur dögum seinna, 
fékk konan tölvu póst frá til vonandi at
vinnu rekandanum sem til kynni henni 
að þau væru hætt við að ráða hana í 
vinnu.“ 

Ösku reiður at vinnu rekandi 
vegna verk falls 

,,Afl eiðingar brotanna og fram
koma at vinnu rekandanna höfðu 
veru leg á hrif á líðan kvennanna, þær 
fundu fyrir kvíða og van líðan, sem 
sást greini lega þegar þær byrjuðu 
að rifja upp þessa lífs reynslum í við
tölunum. Einnig voru þær mjög reiðar 
yfir því ó rétt læti sem þær urðu fyrir 
og kenndu sjálfri sér um hvernig 
hafði farið fyrir þeim, ein sagði að það 

væri á sína á byrgð að standa upp fyrir 
sjálfri sér. 

Ein af konunum sagði frá því þegar 
stóð til að hennar starfs stétt færi í 
verk fall, at vinnu rekandi hennar var 
ekki sáttur við það fyrir komu lag, en 
hún og hennar sam starfs fólk ætluðu 
sér ekki að gerast verk falls brjótar og 
mættu því ekki til vinnu daginn sem 
verk fallið stóð yfir. Þegar konan og 
sam starfs konur hennar mættu síðan 
daginn eftir í vinnuna var at vinnu
rekandinn ösku illur og skammaði 
þær fyrir að hafa ekki mætt í vinnuna 
daginn áður, þegar verk fallið stóð yfir. 

Tvær af konunum leituðu til 
stéttar fé lags vegna brota sem þær 
urðu fyrir, önnur þeirra gerði það þó 
ekki fyrr en eftir að hafa aflað sér upp
lýsinga um starf semi stéttar fé laganna 
á Ís landi en þegar hún hafði áttað sig á 
að þau voru ekki eins og stéttar fé lögin 
í hennar heima landi leitaði hún sér 
að stoðar hjá þeim. önnur kvennanna 
fann fyrir miklum van mætti áður en 
hún leitaði sér að stoðar hjá stéttar fé
laginu en sú líðan breyttist eftir að hún 
leitaði sér hjálpar. 

Ein þeirra sem leitaði sér að stoðar 
hjá stéttar fé lagi varð mjög hissa vegna 
þess að þegar hún deildi því að hún 
vissi af fleiri ein stak lingum sem var 
verið að brjóta á á þeim vinnu stað 
sem hún starfaði kom í ljós að stéttar
fé lagið kannaðist við vinnu staðinn 
vegna annarra mála sem höfðu komið 
upp hjá þeim en stéttar fé lög mega að
eins taka fyrir mál hvers ein stak lings 
fyrir sig og að eins ef sá hinn sami 
leitar til þeirra og óskar eftir að stoð 
þeirra. Þannig að þegar málin eru 
stærri og varða til dæmis nokkra ein
stak linga og starf semi fyrir tækja þá 
þarf að taka þau fyrir hjá stofnunum 
stjórn sýslunnar. 

Þriðja konan tók á kvörðun um að 
fara ekki til stéttar fé lags vegna þeirrar 
þekkingar sem hún hafði um stéttar
fé lögin í sínu heima landi. Þessi sama 
kona lenti í litlu um ferðar ó happi þar 
sem þurfti að leita eftir að stoð lög
reglunnar, hún varð mjög skelkuð 
vitandi það að ekki var allt með feldu 
á vinnu staðnum hjá henni, til dæmis 
voru launa greiðslurnar í formi reiðu
fés, hún óttaðist að lög reglan myndi 
spyrja hana nánar út í staðinn þar sem 
hún var að vinna og það gæti síðan leitt 
til þess að hún yrði send úr landi. Þegar 
launa fólk er hrætt við að leita sér að
stoðar þegar þau verða fyrir brotum á 
vinnu markaðnum þá lendir það á eftir
liti stéttar fé laga og stofnanna stjórn
sýslunnar að finna ein stak linga sem 
brotið hefur verið á, en eftir litið er ein 
af undir stoðum þess að finna þol endur 
brota á vinnu markaðnum og at vinnu
rek endur sem brjóta á starfs fólki sínu,“ 
segir Rann veig Gústafs dóttir.

Rannveig Gústafsdóttir verkefnastjóri.

SJÁVARÚTVEGUR 
- UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

FJARÐABYGGÐ

Óskum öllum 
launþegum 
á Íslandi til 

hamingju með 
baráttudag verka-

lýðsins 1. maí

Fyrsti vetrardagur
var 22. október sl.
Dekkjaskipti á hagstæðu verði fyrir fólksbíla, 
minni sendibíla og jeppa. Gott úrval dekkja. Hagstæð kjör. 

Bifreiðaverkstæði Launafls
Austurvegi 20, Reyðarfirði
414-9420 / bill@launafl.is

Opnunartímar
mán.-fim: 8:00-17:00
fös: 8:00-16:00

Síldarvinnslan hf.

Fiskmarkaður 
ÞórshaFnar

BreiðdalshreppurFJARÐABYGGÐ

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a
F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

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.



Þvottahúsinnréttingar

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Nettoline fær 5 stjörnur frá 
dönskum gagnrýnendum

styrkur - ending - gæði

Eldhúsinnréttingar

baðhErbErgisinnréttingar

við gErum Þér 
hagstætt tilboð 
í innréttingar, 

raftæki, vaska og 
blöndunartækií öll hErbErgi hEimilisins

hágæða danskar innréttingar

fataskápar & rEnnihurðir

opið: 
Mán. - fim. kl. 09 til 18 
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15

Þvottahúsinnréttingar fataskápar & rEnnihurðir

spEglar mEð lEd lÝsingu
Eigum til mikið úrval af speglum með 
led ljósum fyrir baðherbergið.

vaskar
Eigum til margar tegundir af vöskum, 
bæði stál, hvíta og svarta. 

Eldhúsinnréttingar baðhErbErgisinnréttingar

blöndunartæki
Við erum með úrval blöndunartækja 
fyrir þvottahúsið og eldhúsið.

Króm

Svört/grá
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Sr. Steinunn Arn þrúður Björns
dóttir, oft kölluð Adda Steina, 
prestur í Nes kirkju í Reykja vík, 

rekur ættir til Seyðis fjarðar. Móðir 
hennar, Iðunn Steins dóttir kennari og 
rit höfundur, fædd 1940 á Seyðis firði, 
var 23 ára þegar Steinunn Arn þrúður 
fæddist í Reykja vík, en faðir hennar 
var Björn Frið finns son. Afi Steinunnar 
Arn þrúðar var Steinn Jósúa Stefáns
son skóla stjóri og organ isti á Seyðis
firði og ein lægur sósíal isti, það mættu 
margir læra af honum sem eru sömu 
pólitísku skoðunar. Steinn var ættaður 
frá Kálfa felli í Suður sveit. Kona Steins 
og amma Steinunnar Arn þrúðar var 
Arn þrúður Ingólfs dóttir. Hún var 
Vopn firðingur, fædd á Vakur stöðum, 
en ólst upp og bjó alla tíð á Seyðis firði. 
Steinunn Ar þrúður hefur verið 
prestur í Nes kirkju síðan 2016, en 
fyrsta messan var 19. júní það ár. Var 
það ,,óska brauð“ að verða prestur í 
Nes kirkju? 
,,Þetta er vissu lega gott brauð. Ég 
var áður prestur í Kópa vogi en stað
reyndin er sú að ég er Reyk víkingur 
og því langaði mig til að þjóna í 
Reykja vík. Ég áttaði mig fyrst á því 
þegar ég starfaði í Kópa vogi hvað ég 
væri mikill Reyk víkingur, ég þekkti 
mig vel í höfuð borginni og þar eru 
flestir mínir vinir og ekki síður skyld
menni. Þegar ég t.d. kem í Vestur
bæjar laugina þekki ég fullt af fólki. 
Segja má að Vestur bærinn sé svo lítið 
mitt svæði. Hér bjó ég fyrsta ævi árið 
og hóf minn bú skap hér líka á há
skóla árum. Ég er því ó skap lega glöð 
að vera hér í Nes kirkju og ég bý ekki 
langt frá núna, eða í mið bænum Ég 
hef búið í Reykja vík stærsta hluta 
ævinnar, bjó reyndar fyrir norðan 
sem barn en flutti hingað frá Mý
vatns sveit þegar ég var var ung lingur. 
Pabbi hafði verið fram kvæmda stjóri 
Kísil iðjunnar og þar áður bæjar stjóri 
á Húsa vík. Við fórum mikið austur 
þegar ég var barn að heim sækja afa 
og ég á góðar minningar af Seyðis firði 
sem renna reyndar stundum saman 
við allar sögurnar sem mamma hafði 
sagt mér þaðan.“ 

Steinunn Arn þrúður var spurð 
hvort það hefði blundað lengi 
í henni að fara í guð fræði og 
verða síðan prestur. Var þetta 
kannski köllun? 

,,Mig dreymdi ekki á barns aldri að 
verða prestur og ég fór í guð fræði 
stað ráðin í að verða ekki prestur. 
Mig langaði bara að læra guð fræði 
og kannski seinna í trúar lífss sálar
fræði. En ég lauk síðan full gildu 
prest námi og ég hafði starfað innan 
kirkjunnar alveg frá ung lings árum. 
Ég var alltaf trúuð frá ung lings aldri 
en einnig verið manneska efa og 
spurninga. Þess vegna langaði mig að 
læra guð fræði til að leita svara, eða 
að minnsta kosti að læra að spyrja 
réttu spurninganna. Ég komst að 
því að þetta er gríðar lega skemmti
legt fag. Mér fannst tungu málin líka 
skemmti leg en ég hef alltaf verið 
tals verð tungu nála manneskja, hafði 
m.a. lært forn grísku í mennta skóla 
og svo lítið í ný grísku áður en ég kom 
í há skólann, sem kom sér vel. Síðan 
bættist hebreskan við, en ég fór m.a. 
til Jerúsalem þar sem ég tók náms
skeið í ný hebresku. 
Eftir að hafa starfað um skeið 
sem blaða maður fór ég að starfa á 
Biskups stofu og þá fór að blunda í 
mér löngum til að starfa í söfnuði og 
verða prestur.“ 

Hefur prests starfið verið eins og 
þú áttir von á, eða er starfið svo 
form fast að það kemur vígðum 
presti alls ekki á ó vart? 

,,Sumt er öðru vísi en ég átti von á, 
þrátt fyrir að hafa starfið í kirkjunni 
lengi, m.a. í æsku lýðs starfi. Kirkjan 
er oft til um ræðu í fjöl miðlum og 
Ís lendingar eru stundum nokkuð 
agressí vir út í kirkju stofnunina. Í 
söfnuðinum finnst fólki hins vegar 
sjálf sagt að koma og tala við prestinn, 
hann er því fólki alls ekki fjar lægur, 
tel ég. Það er bæði í gleði og sorg, 
og stundum jafn vel þarf ekkert til
efni til.Fólk treystir prestinum og 
ber upp alls konar mál við hann, ekki 
síst líf sitt og líðan, enda treystir því 
að trúnaður ríki. Við erum bundin 
trúnaði við okkar sóknar börn, og 
reyndar við alla sem leita til okkar. 
Afar fáir hafa komið hingað til mín 
með guð fræði leg vanda mál, þetta 
snýst nú yfir leitt frekar um vandann 
við það að vera manneskja.“ 

Ferming er gleði stund í lífi ung
lingsins, þá gerir ungingurinn 
Krist á leið toga lífsins. Svo kemur 
fermingar veisla sem auð vitað er 
líka til hlökkunar efni. En eftir að 
fermingu lýkur sjást mörg fermingar
barnanna ekki í kirkju um langa tíð. 
Einn kollega þinn sagði í gamni að 
snúa mætti orða til tækinu ,,Brennt 
barn forðast eldinn“ upp á ,,Fermt 
barn forðast prestinn.“ 

Hvernig geturðu náð til þessara 
ung linga eftir fermingu sem 
jafn vel koma ekki meira í 
kirkju nema kannski við brúð
kaup eða jarðar för. Er ein hver 
leið? 

,,Ég sé mörg þeirra við jóla messu en 
svo erum við með æsku lýðs starf sem 
mörg þeirra sækja, þó mis jafn lega vel. 
Krakkar á þessum aldrei hafa mikið 
að gera, námið þyngist og tekur meiri 
tíma, margir eru í í þróttum, tón list og 
öðrum tóm stundum. Mér finnst það 
alls ekki undar legt þó þau komi ekki 
mikið í messu fyrst eftir fermingu, en 
auð vitað eru þau vel komin og hingað 
hafa komið krakkar sem eru bara 
heilsa upp á okkur aftur og segja mér 
að þeim gangi vel í lífinu.“ 

Nei kvæð um ræða um kirkjuna 
og presta sem hafa t.d. verið 
á kærðir fyrir kyn ferðis lega 
á reitni, hefur verið svo lítið 
á berandi í fjöl miðlum undan
frandi misseri. Kann þetta 
að vera megin á stæða þess að 
fólk er að segja sig úr Þjóð
kirkjunni? 

,,Þetta er ein af á stæðunum, en í hvert 
skipti sem nei kvæð um ræða á sér 
stað segja sig alltaf ein hverjir úr Þjóð
kirkjunni, og svo eru aðrir sem hvetja 
fólk til að segja sig úr Þjóð kirkjunni 
og veita jafn vel að stoð við það. Svo 
eru ýmsir að taka trúar legri af stöðu 

í meira mæli en áður þekktist, jafn
vel út frá nokkurri bók starfs hyggju
trú. Því er jafn vel haldið fram að þú 
megir ekki fermast ef þú trúir ekki að 
Jesús hafi gengið á vatni, eða mettað 
fimm þúsund manns með tveimur 
brauðum. Þetta finnst mér og fleirum 
afar framandi hugsun.Það er alltaf 
pláss fyrir Biblíu rýni og spurningar í 
okkar kirkju, við erum ekki bók stafs
trúar.“ 

Er Biskups stofa kannski ekki 
nógu vakandi fyrir því að 
benda á stað reyndir tengdar 
trúnni og Biblíunni þegar réttu 
máli er kannski hallað? 

,,Okkur gengur ekki alltaf nógu vel 
beita okkur í um ræðunni. Kennsla í 
kristnum fræðum hefur breyst eftir 
að á herslan færðist yfir á að kenna 
trúar bragða fræði og við finnum að 
börnin sem koma hingað 13 ára vita 
mjög lítið um kristna trú. Þarna erum 
við sem þjóð að fjar lægjst á kveðinn 
menningar arf, ekki bara trúar arf 
og það verður líka sí fellt erfiðara að 
ræða um kristna trú þegar grunn
þekkingu skortir.“

Áttu þér ein hvern upp á halds
sálm? 

,,Já, vissu lega. Hann er nr. 22 í sálma
bókinni og hefst á orðunum; Þú mikli 
Guð, ert með oss á jörðu. Þetta er létt 

og fal legt lag og texti sem ég lærði 
þegar ég var barn, í dagsins iðu, 
götunnar glaumi. Þetta er létt og fal
legt lag og texti sem ég lærði þegar 
ég var barn. Í honum segir m.a.; 
,,Í dagsins iðu, götunnar glaumi“ 
og ég man að það talaði sterkt til 
mín þegar ég var ung lingur. Þarna 
var ein hver sem hafði ort um Guð 
í borginni, meðal okkar. Og við 
erum sam verka menn því að seinna í 
textanum segir; ,,Hvar sem er unnið, 
hugur þinn starfar, hús vor og tæki 
eru þín verk,“ segir sr. Steinunn 
Arn þrúður Björns dóttir.. 

Sr. Steinunn Arn þrúður segir að 
tengsl kirkjunnar við nær sam fé lagið 
séu mikil væg, kirkjan er á keðið 
mann líf s torg, þangað komi fólk í 
öllum að stæðum , fólk sem bæði sem 
bæði gengur vel og illa í þjóð fé laginu 
og einka lífinu, fólk sem er sorg mætt 
eða glatt, enmana eða um vafið fjöl
skyldu og vinum. Í kirkjunni er rými 
fyrir alla og dyrnar eru opnar. Í Nes
kirkju eru haldni tón leikar og ýmiss 
konar fundir, nám skeið, fyrir lestrar 
og list sýningar og þangað kemur 
fólk sem vill njóta þess að vera eitt 
í helgi dóminum.Messu formið má 
alltaf ræða, þ.e. breytinga á því til 
þess að ná til ungs fólks og barna, en 
kirkjan og starfs menn þeirra vilja að 
kirkjurnar séu þátt tak endur í sam fé
laginu. Það er a.m.k. mark mið Nes
kirkju segir sr. Steinunn Arn þrúður 
Björns dóttir.

,,Við viljum vera þátttakendur í nær
samfélaginu og hafa rými fyrir alla“
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Gisting fyrir tvo í eina nótt með morgunverði og 
jólahlaðborði á aðeins 17.700 kr.- á mann

Jólahlaðborð verður allar helgar frá 16. nóv. til 15. des.
Pantanir og fyrirspurnir í síma 460 2000 eða kea@keahotels.is   

Gisting og jólahlaðborð

Hótel Kea - Hafnarstræti 87 - 89 - 600 Akureyri - S: 460 2000 - kea@keahotels.is 

Alz heimer sam tökin á Ís landi 
er með svo kallað tengla víðs 
vegar um landið sem miðla 

upp lýsingum til þeirra sem þangað 
leita, sem í flestum til fellum eru að
standur þeirra sem greinst hafa með 
alz heimer eða grunur er um að séu 
með alz heimer á byrjunar stigi eða ein
hver annan heila bilunar sjúk dóm, s.s. 
Lewy sjúk dóm eða æða heila bilun. Á al
þjóð lega Alz heimer deginum í haust var 
haldin ráð stefna sem nefndist ,,Hvað er 
heila bilun? For seti Ís lands, hr. Guðni 
Th. Jóhannes son, flutti á varp og erindi 
fluttu Helga Eyjólfs dóttir öldrunar
læknir, hjúkrunar fræðingarnir Guð ný 
Val geirs dóttir og Guð laug Guð munds
dóttir og Margrét Alberts dóttir fé lags
ráð gjafi.Sig rún Wa age leikari flutti brot 
úr leik ritinu ,,Ég heiti Guð rún" sem 
flutt hefur verið í Þjóð leik húsinu. 

Halla Dröfn Þor steins dóttir 
hjúkrunar fræðingur er tengill Alz
heimer sam takanna á Seyðis firði. Hún 
var spurð hvað hlut verk tengill hefði. 

,,Við veitum upp lýsingar um sam
tökin og hvaða að stoð ættingjar eða 
skyld menni geta fengið, en svo lítið 
byggist þetta á því hvar að standandinn 
er staddur í ferlinu, þ.e. hversu veikur 
hann er orðinn og í sumum til fellum er 
þetta að eins grunur um að að standinn 
sé með alz heimer. Þá liggur fyrst fyrir 
að við komandi fái greiningu. Tenglar 
leið beina því fólki hver eru næstu 
skrefin, og réttur fólks, ef stað fest er að 
um alz heimer er að ræða. Stundum er 
reyndar um annan heila bilunar sjúk
dóm að ræða.,“ segir Halla Dröfn. 

- Hver er réttur fólks með alz-
heimer? 

,,Fólk á rétt á alls konar þjónustu 
sem það veit ekki að það á rétt á og 
því síður hvert það á að leita til að 

öðlast þá þjónustu. Fyrst skrefið er oft 
að heim sækja fólk, sjúk lingum finnst 
oft að þetta sé allt í lagi, en að standur 
eru oft nærri því að gefast upp, hafa 
kannski verið með við komandi mann
eskju með alz heimer nánast í gjör
gæslu árum saman. Það getur oft verið 
mjög erfitt og bindandi. Sjúk lingurinn 
hefur á hrif allt í kringum hann, um
hverfið, ættingja og jafn vel heilu fjöl
skyldurnar.“ 

- Er mögu leiki fyrir þá sem 
búa á Austur landi og greinast 
með Alz heimer að komast 
á hjúkrunar heimili í sinni 
heima byggð, eða a.m.k. á 
Austur landi? 

,,Eftir vistunar mat er málið kannað 
og metið af til þess hæfu hjúkrunar fólki. 
Það hefur komið fyrir að fólk sem býr 
á höfuð borgar svæðinu en er að austan 
hefur fengið vistun á Austur landi. 
Lengi vel vvoru einu lokuðu heila
bilunar deildirnar utan höfuð borgar
svæðisins sem tóku við alz heimer
sjúk lingum á Akur eyri og Seyðs firði. 
Auk Fossa hlíðar á Seyðis firði er fyrir 
austan hjúkrunar heimilið Dyngja á 
Egils stöðum og og Hjúkrunar heimilið 
Huldu hlíð á Eski firði. Stundum kemur 
fólk í hvíldar inn lögn í tvær til þrjár 
vikur sem auð vitað nýtast bæði við
komandi sjúk lingi og að stand endum, 
sem í mörgum til fellum hafa verið 
með sjúk linginn í gæslu. Þá þekkir 
fólkið staðinn ef það kemur síðar til 
varan legrar dvalar á við komandi heila
bilunar deild,“ segir Halla Dröfn Þor
steins dóttir. 

Alz hei mer kaffi er á Höfn Horna
firði, Ekru salnum Víkur braut 30, 15. 
nóvember nk. kl. 17:00

HVAÐ ER HEILABILUN?

Halla Dröfn Þorsteinsdóttir 
hjúkrunarfræðingur.

Erindi fluttu á ráðstefnunni ,,Hvað er heilabilun“ þær Helga Eyjólfsdóttir 
öldrunarlæknir, hjúkrunarfræðingarnir Guðný Valgeirsdóttir og Guðlaug 

Guðmundsdóttir og Margrét Albertsdóttir félagsráðgjafi.

Aðeins tveir Austfirðingar sitja í miðstjórn ASÍ

Þing Al þýðu sam bands Ís lands 
fór fram í síðasta mánuði. Drífa 
Snæ dal var kjörinn for seti for seti 

ASÍ og hafði sigur á Sverri Alberts syni, 
fram kvæmda stjóra AFS starfs greina fé
lags. Til mið stjórnar náðu að eins tveir 
Aust firðingar kjöri, Kristín Björns dóttir 
Egils stöðum sem er VR fé lagi sem aðal
maður og Hjör dís Þóra Sigur þórs dóttir, 
for maður AFS í vara stjórn. 9 af 15 sem 
kosnir voru í mið stjórn eru þar nýir 
aðilar og það hlýtur að vekja nokkurn 
ugg, auk þess sem for seti og báðir vara
for setar eru nýir. 

Gylfi Arn björns son, frá farandi for
seti ASÍ, sagði m.a. við upp haf þess að 
ís lenskt sam fé lag stæði ekki einungis 
frammi fyrir þeirri á skorun að jafna hlut 
kynjanna í sam fé laginu heldur stæði Al
þýðu sam band Ís lands og sam fé lagið allt 
einnig frammi fyrir miklum á skorunum 
nú þegar undir búningur kjara samninga 
stæði sem hæst efna hags upp sveiflan 
náð há marki sínu. ,,Reynslan kennir 
okkur að við slíkar að stæður getur orðið 
vanda samt að sam ræma væntingar fé
lags manna okkar um kjara bætur við 
þær að stæður sem fyrir tækin í landinu 
búa við,“ sagði Gylfi. 

,,At vinnu lífið stóð á brún hengi
flugsins árið 2018 við upp haf efna
hags hrunsins og þúsundir fé lags
manna stóðu skyndi lega ekki einasta 
frammi fyrir eigna tapi heldur einnig 
for dæma lausri kaup máttar skerðingu, 
missi at vinnu og lífs viður væris og í full
kominni ó vissu um hvort þeir sjóðir 
og þær stofnanir vinnu markaðarins 
og sam fé lagsins sem tryggja áttu vel
ferð fé lags manna við á föll gætu valdið 
hlut verki sínu. Aldrei áður hafði at
vinnu leysi vaxið eins hratt og þá og fall 
kaup máttar var af stærðar gráðu sem við 
höfðum ekki séð í langan tíma. Það er 
alveg ljóst að við deildum þá og deilum 
að sumu leiti enn kæru fé lagar um það 
hvort Al þýðu sam bandið hafi risið undir 
hlut verki sínu og sitt kann hverjum að 
finnast um það. En við skulum samt 
hafa það í huga að ekkert sam fé lag í 
hinum vest ræna heimi og engin verka
lýðs hreyfing hafði áður staðið frammi 
fyrir öðru eins. 

Við sem Al þýðu sam band erum og 
eigum að vera stór og á hrifa mikil sam
tök í ís lensku sam fé lagi. Við höfum 
einungis eina hags muni og eitt pólitískt 
mark mið og það er að tryggja vel ferð, 
menntun og öryggi alls vinnandi fólks 
og þeirra fé laga okkar sem misst hafa 
vinnu, ör kum last eða hverfa af vinnu
markaði sökum aldurs. Að því leiti erum 
við stjórn mála afl en við erum ekki og 
eigum ekki að vera stjórn mála flokkur. 
Innan okkar raða eru stuðnings menn 
og and stæðingar allra stjórn mála flokka 
en sem sam einast innan okkar raða sem 
sam stæður hópur vegna þess að þeir 
vilja vinna að þeim grund vallar hags
munum sem við eigum saman þvert á 
alla stjórn mála flokka og stefnur. 

Því hefur verið haldið fram að afl 
ASÍ hafi ekki verið notað árin eftir 
hrun. Ég er ekki sam mála því mati, því 
með kjara samningum og þrí hliða sam
starfi við stjórn völd og at vinnu rek endur 

náðum við að hrinda í fram kvæmd 
mörgum sam fé lagsúr bótum sem er
lendir kollegar okkar hafa öfundað 
okkar af. 

Mig langar að nefna nokkur dæmi 
þó fjarri lagi sé um ein hverja tæmandi 
talningu a ræða. 

Eftir hrun var bóta tíma bili í at vinnu
leysi lengt úr 3 árum í 4 ár og fram lög til 
menntunnar þeirra sem misstu vinnuna 
og virkra vinnu markaðsúr ræða aukin 
veru lega frá því sem áður var. Þetta 
var fyrst og fremst okkar verk með 
sam komu lagi við at vinnu rek endur og 
öflugum stuðningi stjórn valda. 

Hvergi í heiminum tókst betur til við 
að verja við kvæmustu hluta heil brigðis 
og vel ferðar kerfisins í endur reisn ríkis
fjár mála, m.a. vegna þess að veiga miklir 
þættir til færslu og af omu tryggingar
kerfinu eru í kjara samningum en ekki 
hjá ríkis sjóði. 

Vorið 2008 höfðum við samið um 
stofnun VIRK – starf sendur hæfingar
sjóðs undir yfir skriftinni ,,við skiljum 
engan eftir‘‘ og okkur tókst að tryggja 
far sæla upp byggingu kerfis raun hæfra 
úr ræða fyrir þá sem lenda í veikindum 
og al var legum slysum í gegnum allt 
hrunið. 

Veru legar úr bætur náðust á laga
legri stöðu skuldugra heimila bæði hvað 
varðar ó hófl egan inn heimtu kostnað 
lög manna en sú laga breyting fæddist 
á skrif stofum ASÍ en ekki síður með 
sér stökum lög um af skriftir ó raun
hæfra skulda í gegnum 110% leiðina 
og greiðslu að lögun, mál sem ASÍ setti á 
dagsrá löngu fyrir hrun. 

Sam komu lagi um endur reisn fé lags
lega hús næðis kerfisins með 30% stofn
kostnaðar styrkjum og stofnun Bjargs 
í búða fé lags þannig að aldrei aftur þurfi 
lág launa fólk að steypa sér í ofur skuldir 
til þess að njóta hús næðis öryggis sem er 
hluti af grund vallar mann réttindum. 

Við lögðum grunn að auknum hag
vexti og fjölgun starfa og gerðum kjara
samninga sem bæði tryggðu að fé lags
menn okkar næðu kaup mætti sínum 
til baka, og meira til, á samt því að lyfta 
þeim tekju lægstu veru lega. Það hefur 
svo sannar lega gengið eftir eins og al
kunna er meðan fé lagar okkar austan 
hafs og vestan eru langt frá því að ná 
sömu stöðu fyrir launa fólk í sínum 
heima ríkjum og líta til okkar og þeirra 
úr ræða sem við gripum til. 

Okkur hefur tekist á ná fram þeirri 
ára tuga gömlu kröfu Al þýðu sam
bandsins að jafna á vinnslu líf eyris
réttinda á milli al menna og opin bera 
markaðarins, að gerð sem mun skila 
yngri fé lags mönnum okkar sér stak lega, 
mun betri líf eyri s kjörum en þeim sem 
við flest búum við. 

Við tvö földuðum fram lög at vinnu
rek enda í starfs mennta sjóði al menns 
launa fólks og jukum fram boð af nýjum 
náms tæki færum fyrir þá sem litla 
menntun hafa. 

Við höfum náð sam komu lagi við 
at vinnu rek endur og stjórn völd um 
veru legar breytingar á réttar stöðu er
lendra starfs manna með auknu að haldi 
að starfs manna leigum og fyrir tækjum 

sem fá til sín út senda starfs menn. Eins 
og skýrt hefur komið fram á síðustu 
vikum er það verka lýðs hreyfingin undir 
merkinu „Einn réttur – ekkert svindl“ 
sem hefur staðið vaktina í þessum 
efnum með öflugu og vel skipu lögðu 
vinnu staða eftir liti, eftir liti sem stjórn
völd höfðu mikið til van rækt. Það 
hefur leitt til þess að stofnanir ríkisins 
og stjórn völd eru að vakna til verka 
og hefði þó mátt vera fyrr. Enn eigum 
við þó langt í land í þessum efnum en 
vinnum hörðum höndum að úr bótum 
í sam starfi við at vinnu rek endur og 
stjórn völd.“ 

Stjórn völd hafa hirt lungann af 
á vinningnum 

,,Staðan er ein fald lega sú, að þrátt 
fyrir að verka lýðs hreyfingunni hafi með 
sam stöðu sinni tekist að hækka lægstu 
laun langt um fram al menna launa
þróun, hefur það ekki leitt til þeirra 
bættu lífs kjara þessara hópa sem að 
var stefnt. Á stæðan er sú að stjórn völd 
hafa með að gerðum sínum og að gerðar
leysi á unda förnum árum hirt lungann 
af þeim á vinningi sem kjara samningar 
hafa tryggt þeim tekju lægstu. Við erum 
að tala um skerðingu skatt leysis marka, 
lækkun barna bóta, lækkun vaxta og 
hús næðis bóta á sama tíma og stjórn völd 
hafa van rækt hlut verk sitt á hús næðis
markaði og fast eigna verð og húsa leiga 
hækkar upp úr öllu valdi. Fólk veigrar 
sér við að leita læknis vegna hárrar gjald
töku í heil brigðis kerfinu. Skerðingar 
á greiðslum al manna trygginga með 
miklum tekju tengingum gagn vart 
greiðslum líf eyris sjóðanna eru enn eitt 
dæmið um hvernig ríkið hefur höggvið 
þar sem hlífa skyldi. Þetta og fleira er er 
rót þeirrar reiði sem birtist í sam fé laginu 
og nær inn í okkar raðir þrátt fyrir þann 
mikla árangur sem Al þýðu sam bandið 
hefur náð á undan förnum árum. 

Er þá skemmst að minnast réttinda 
á vinnu markaði og að búnaður á vinnu
stöðum sem er ó víða betri en hér á landi. 
Veikinda réttur, líf eyris mál, or lofs réttur, 
at vinnu leysis tryggingar, sjúkra sjóðir 
sem veita alls kyns styrki auk sjúkra
dag peninga og svo mætti á fram telja. 
Og listinn er miklu lengri góðir fé lagar 
og við getum verið stolt af þeim árangri 
sem við höfum náð. Því miður er það 
svo að stjórn völd hafa í trekað gengið 
bak orða sinna í því efni og við þurfum 
sem hreyfing að í huga al var lega hvernig 
tryggja megi að efndir fylgi orðum og að 
lof orðin séu bæði fjár mögnuð og skýr 
en það er annað mál. 

En allt er breytingum háð og margt 
bendir til þess að á herslur og bar áttu
að ferðir stærstu aðildar sam taka ASÍ 
verði með nokkuð öðrum hætti en verið 
hefur um lagt skeið. Það er ekki mitt að 
dæma um hvort það muni verða fé lags
mönnum Al þýðu sam bandsins og fjöl
skyldum þeirra til heilla í fram tíðinni, 
nú þegar ég hef á kveðið að stíga til 
hliðar sem for seti ASÍ, en svo notuð séu 
fleyg orð Sókratesar úr máls vörn sinni 
í síðustu sam ræðu hans við fé laga sína: 

„Nú skiljast leiðir en hvor fer betri 
för er öllum hulið nema guðinum.“

„Við veitum 
upp lýsingar 

um sam tökin 
og hvaða að stoð 
ættingjar eða 
skyld menni geta 
fengið,a
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Súkkulaði- og brjóstsykurgerð í byrjun 19. aldarinnar á Austurlandi

Sögu iðnaðar á Austurlandi 
hefur verið gerð nokkuð 
skilmerkileg skil í tveimur 

bókum. Fyrri bókin sem nefnist 
,,Frá eldsmíði til ekeksírs“ kom út 
árið 1989 og fjallaði um prentiðnað, 
bókband, efnaiðnað, verkun skinna 
og sútun og málmiðnað. Þessi saga 
er auðvitað ekki bara saga árangurs 
heldur einnig ýmissa mistaka enda 
iðnaður á Austurlandi um margt 
frumkvöðlastarf og þegar svo háttar 
verða auðvitað ýmiss mistök gerð, 
en af reynslunni læra menn, og gera 
enn. Þáverandi menntamálaráðherra, 
Svavar Gestsson, segir m.a. í 
aðfararorðum í bókinni að tryggja 
þurfi að að iðnsagan verði lesin 
og verði einnig uppspretta nýrra 
spurninga og veki forvitni um það af 
hverju þessi þjóð er einfaldlega til.

Í umfjöllun um prentiðnaðinn segir 
að fyrsta prentsmiðan á Austurlandi 
hafi verið Skuldarprentsmiðjan 
1877 á Eskifirði. Þá voru að hefjast 
uppgangstímar á Austfjörðum og 
margir Austfirðingar eflaust stórhuga. 
Fyrsta blaðið sem kom út fyrir austan 
var Skuld sem kom út vorið 1877 og 
var ritstjórinn, Jón Ólafsson, stórhuga 
því á forsíðu blaðsins segir að Skuld 
sé stærsta blað á Íslandi, hvorki meira 
né minna. Fyrsta myndskreytta blað 
Íslands var Skuld sem kom út 1880 
en á forsíðu er mynd af Kristjáni 
IX Danakonungi. Útgáfu Skuldar 
lauk endanlega árið 1883 þegar það 
var sameinað Þjóðólfi, fyrsta blaði 
Íslendinga.

Fleiri blöð fylgdu í kjölfarið, m.a. 

Austri og Austurland sem kom út árið 
1920 og þar segir ritstjórinn m.a. að 
blaðið muni kappkosta að segja öllum 
eitthvað sem þeim þætti einhvers um 
vert en sérstök áhersla áhersla yrði 
lögð á að allt það sem landshlutanum 
mætti að haldi koma.

Súkkulaði- og 
brjóstsykurgerð

Efnaiðnaður telst varla hafa verið 
mikill á Austurlandi gegnum tíðina 
en þó má geta þess að árið 1893 tókst 
Sigurd Johansen á Seyðisfirði að koma 
lagi á súkkulaðigerð eftir talsverða 
erfiðleika og tilraunastarfsemi og 
framleiddi m.a. vanillesúkkulaði sem 
þótti afragðs bragðgott. Framleiðslan 
stóð aðeins í þrjú ár og lagðist á 
af, sennilega vegna tæknilegra 
vandamála.

Brjóstsykurverksmiðja reis 
á Fáskrúðsfirði og fluttist svo til 
Eskifjarðar í byrjun 19. aldarinnar 
og þótti brjóstsykurinn býsna 
góður. Verksmiðjan var síðar flutt 
til Eskifjarðar, en ein ástæða þess er 
talin vera sú að bakarí var starfrækt 
á Eskifirði  og var álitið hagkvæmt 
að tengja saman starfsemi þess og 
brjóstsykurverksmiðjunnar.

Fyrsta konan til að ljúka námi 
í rennismíði

Tilkoma vatnsveitna, 
miðstöðvartækja og vatnsaflsstöðva 
fyrir austan  markaði tímamót 
í lífi fólks, en pípulangir voru 
óhjákvæmilega hluti alls þessa. Lengst 
af var pípulögnum eingöngu sinnt 

af málmiðnaðarmönnum sem ekki 
höfðu lært fagið. Fyrsta vatnslögn og 
miðstöðvarhitum á Austurlandi voru 
íbúðarhús Ottó Wathne á Seyðisfirði 
sem var tilbúið árið 1895. Í blaðinu 
Austra á Seyðisfirði segir að húsið 
sé ,,hið vandaðasta, skrautlegasta og 
þægilegasta á Íslandi.“ Í húsið var leitt 
vatn og þar var ,,upphitunarvél.“

Árið 1961 flutti rennismiður 
til Breiðdalsvíkur, Sigursteinn 
G. Melsteð, og hóf þar rekstur 
vélaverkstæðis sem var þar til staðar. 
Verkefnunum fjölgað hratt og því voru 
ráðnir fleiri til starfa á verkstæðinu 
sem jók fjölbreyttnina, m.a. bíla 
og búvélaviðgerðir auk viðhalds á 
fiskiskipaflota Breiðdælinga. Dóttir  
Sigursteins, Helga Hrönn, lauk námi 
í rennismíði frá verknámsdeild 
Iðnskólans í Reykjavík árið 1987 og 
var hún fyrsta konan á Íslandi til að 
ljúka námi í rennismíði.

Öflug vélsmiðja á Hornafirði
Seint á sjöunda áratugnum vaknaði 

áhugi fyrir því á Hornafirði að koma 
á fót öflugu málmiðnaðarfyrirtæki. 
Þótti ýmsum aða verkstæðin þrjú sem 
rekin voru á staðnum ekki nógu öflug , 
búa við þröngan kost og ófullnægjandi 
tækjabúnað. Árið 1970 var 
hlutafélagið Vélsmiðja Hornafjarðar 
stofnað og hófst formlegur rekstur í 
nýju stálgrindarhúsi sem reist hafði 
verið undir starfsemina.

Í bókinni ,,Frá eldsmíði til eleksírs“ 
eru tíunduð nokkur tímamót í sögu 
austfirsk málmiðnaðar og er hér nefnd 
nokkur;

• 1901 – 1904. Fimm hvalstöðvar 
reistar á Austfjörðum og er 
vélaverkstæði komið á fót á hverri 
þeirra.

• 1906. Fyrsti menntaði 
vélsmiðurinn hefur störf á 
Austurlandi. Það er Jóhann Hansson 
sem setur niður vélar í báta og fæst 
við vélaviðgerður á Seyðisfirði. 
Árið 1907 stofnsetur Jóhann 
fyrstu vélsmiðjuna á Austurlandi, 
Vélsmiuðju Jóhanns Hanssonar sem 
síðar varð Vélsmiðja Seyðisfjarðar. 

Árið 1918 var járn og málmsteypa 
stofnsett í Vélsmiðju Jóhanns 
Hanssonar. Fyrsta rafsuðuvélin á 
Austurlandi var tekin í notkun í 
Vélsmiðju Jóhanns Hanssonar árið 
1929.

• 1950. Fysti Austfirðingurinn sem 
aflar sér réttinda í pípulögnum er Jón 
Pétursson í Neskaupstað.

• 1967. Stáskipasmíði hefst á 
Austurlandi í Vélsmiðju Seyðisfjarðar 
og fljótlega einnig í Vélsmiðjunni Stál 
á Seyðisfirði. 

Stærsta blað á Íslandi kom út á Eskifirði.

Vélsmiðja Hornafjarðar varð til við sameiningu 
þriggja minni vélsmiðja.
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SANDBLÁSTURSKASSAR 
Fleiri stærðir 

Verð frá 182.156 kr 

HÁÞRYSTIDÆLUR 
Fleiri gerðir 

Verð frá 86.775 kr 

SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND MEÐ FLYTJANDA 
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Kuldaboli á Austurlandi
- frábær ungmennahátíð í Fjarðabyggð

Tekið er á móti bókunum í síma 518 1000 eða á akureyri@icehotels.is

Icelandair hótel Akureyri og Aurora restaurant taka vel á móti þér á besta stað í bænum. Við bjóðum upp á 
frábæra aðstöðu, eðalveitingar og ótal tækifæri til að njóta útivistar, lista og menningar allt um kring.
 
Verð fyrir gistingu: 16.900 kr. nóttin fyrir tvo miðað við tveggja manna herbergi ásamt morgunverði.

Við hlökkum til að sjá þig!

Njóttu lífsins þegar 
veturinn skartar 
sínu fegursta

Fagnaðu vetrardýrð 
á Akureyri

Helgina 13. – 14. októ ber sl. 
fór fram ung menna há tíðin 
Kulda boli, sam starfs verk

efni fé lags mið stöðva í Fjarða byggð. 
Eins og vana lega var ung lingum 
úr 8. – 10. bekk af öllu Austur landi 
boðin þátt taka og frá Vopna firði 
fóru 19 ung menni í fylgd Þór hildar 
Sigurðar dóttur for stöðu manns fé
lags mið stöðvarinnar Drekans. Aðal
mark miðið með Kulda bola er að 
krakkar kynnist inn byrðis, prófi nýjar 
tóm stundir og skemmti sér saman á 
heil brigðan máta. Mið punktur há
tíðarinnar er Fjarða byggða höllin og 
þeir sem reynt hafa vita að nafn giftin 
Kulda boli stendur full kom lega undir 
merkjum. 

Smiðjur eru á vallt í boði og sýna 
krakkarnir þeim mikinn á huga, fóru 
þær fram víðs vegar um Reyðar
fjarðar bæ. Að þessu sinni var boðið 
upp á fræðslu smiðju, fræðslu um lyf 
í ljósi um ræðunnar sem fram fer í 
sam fé laginu, hlussu bolta, Nerfstríð 
og síðan stóð val á milli karate og 
lista smiðju sem Karna stýrði. Enn
fremur stóð krökkunum til boða 
Bola svar, sbr. bar svar, og stóð þátt tak
endum til boða „kaffi“ og með því. Að 
anna sömum degi loknum var boðið 
upp á risa ham borgara veislu og mun 
grill gengið hafa staðið sig frá bær lega 
og um 300 ung menni og starfs menn 
fengu sína maga fylli. 

Gamanið hélt svo á fram um 
kvöldið þar sem tendraður var varð
eldur í á gætis veðri á lóð Grunn
skóla Reyðar fjarðar. Þar sungu ung
mennin við snarkandi eldinn. Síðan 
var haldið í Fjarða byggðar höllina á 
kvöld skemmtun með Jóa og Króla 
en ungu mennirnir njóta mikilla 
vin sælda meðal ís lenskra ung menna 
sem kunnugt er. Stuðið hélt svo á fram 
inn í nóttina. Voru ung mennin til 
fyrir myndar og gleði á hverju and
liti. Slökkt var á tón listinni klukkan 
tvö. Fóru sumir þá strax í háttinn en 
flestir héldu á fram að spjalla langt 
fram undir morgun. 

Sam kvæmt frá sögn Þór hildar 
tókst há tíðin heilt yfir ljómandi vel 
og gleðin skein úr and litum há tíðar
gesta sem er besti mæli kvarðinn á 
hversu vel tókst til. Krakkarnir eru 
stöðugt að og njóta hverrar stundar 
hafandi eignast fjölda nýrra vina. Það 
munu þó vissu lega hafa verið þreytt 
ung menni sem komu heim til sín á 
sunnu deginum. Starfs fólk fé lags mið
stöðva Fjarða byggðar standa að há
tíðinni en njóta sam starfs að kominna 
kollega sinna og unnu gott verk 
á samt fjölda sjál boða liða. Það léttir 
alla vinnu fram koma krakkanna sem 
eru sjálfum sér og há tíðinni til mikils 
sóma.a



Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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Þessi dægrin knýr haustið 
dyra og ekki úr vegi að skoða 
hvernig skáldin tjá þessa árstíð. 

Byrjum á ljóðinu ,,Haustkvöld í garði“ 
eftir Sigurð Óskar Pálsson.

Runnarnir sem í vor
lyftu ljósþyrstum sprotum
búast til að fella

bleik lauf
hrollköldum vindum
til haustleikja.

Haustlaufin koma einnig við sögu 
í ljóðinu ,,Fer að haust“ eftir Braga 
Björnsson auk þess sem lindin og 
lækurinn skerast í leikinn.

Strýkur haust
hörpu laufrúna,
runnamuru
og reynis.

Á hauðri
hélumara.

Leikur þýðlega
lind buldrandi
undir bráhárum
bakka leynis,

í ferð með læknum
að fara ...

Og enn fjúka lauf í ljóðinu ,,Í skógi“ 
eftir Ingunni Snædal og það meira að 
segja svo hraustlega að haustið þyrlast 
burt.

risageymsla
fyrir

gömul tré

rokið þurrkar haustið burt
með handarsveiflu

kræklóttar hríslur
taka fagnandi
um axlir myrkursins

Í ,,Síðdegi í september“ eftir 
Vilborgu Dagbjartsdóttur eru það 
ekki lauflöð sem fjúka heldur 
sængurverin drifvít sem blakta í 
haustvindinum. 

Í haustvindinum
blakta drifvít sængurver
grannkonu minnar
rétt eins og óskrifuð blöð
sem biðja mig um ný ljóð

Eins og við þekkjum breytist 
stemmingin þegar hausta tekur. Allt 
verður öðruvísi eins og Steinunn 
Ásmundsdóttir túlkar í ljóði sínu 
,,Fyrstu næturfrost.“

Í nótt hélaði jörðin
og allt varð öðruvísi.

Ámannsfellið fjólublátt,
söngur fuglanna hljóðlátari

og ilmur andvarans
var ilmur haustsins.

Brátt breiða sig logandi litir
um laufið og svörðinn
og náttúran sofnar.

Og sumir kjósa að hlýja sér saman 
undir sæng. Um það yrkir Ingunn V. 
Sigmarsdóttir í ljóðinu ,,Haustkvöld.“

Í hlýju haustkvölda
var ekkert betra
en þegja saman
undir sæng,
svo þétt og hlýtt.

Meðan húmið
hægfara þéttist,
náttúran hljóðnaði,
runnum við saman
inn í mjúkan svefninn.

Í hugum margra er haustið tími 
tregans og jafnvel einhverskonar 
endaloka. Þetta má gjarnan lesa 
í haustljóðum. En haustið getur 
líka boðað von og nýja tíma líkt 
og í lokaljóði bókarinnar ,,Bréf til 
næturinnar“ eftir Kristínu Jónsdóttur. 
Ljóðið heitir ,,Hversdagur.“

Fölnar nótt
í fyrstu skímu
fjötrarnir rakna.

Allt að verða
einskis að sakna.

̶  Við hlið þér
í skini haustsólar
er hamingjan að vakna.

Og svo má ekki gleyma því að 
þótt svalt haust ríki á Fróni geta 
kringumstæður verið öðruvísi 
annarsstaðar í veröldinni. Við endum 
þáttinn að þessu sinni á ljóði Sigurðar 
Ingólfssonar, ,,Októbersumar í 
Montpellier.“

Á dögum sem þessum
er þytur í laufi
andvarp og
unaðskurr.

Útigangsmaður með
ekkert í flösku
teygar slæðing
af lofti.

Gleymd sál
blossar um stund
í brosi og gamalli hrukku.

VÍSNAÞÁTTUR – Arnar Sigbjörnsson

HRIKTIR Í UNDIRSTÖÐUM 
ATVINNULÍFSINS Á VOPNAFIRÐI

Upp sagnir hjá HB Granda 
á Vopna firði hafa einnig 
mikil á hrif á Bakka firði og 

nærri lætur að fjórði hver vinnandi 
maður þar hafi misst vinnuna. 
Sveitar stjórar Vopna fjarðar hrepps 
og Langa nes byggðar kalla eftir meiri 
afla heimildum en fyrir tækið leitar 
að nýjum verk efnum í stað bol fisk
vinnslu sem rekin var með tapi. HB 
Grandi lagði í mikinn kostnað til að 
opna nýja bol fisk vinnslu á Vopna firði 
vorið 2017. Mark miðið var að starfs
fólk í upp sjávar vinnslu hefði meiri 
verk efni utan ver tíðar, en nú er öldin 
önnur. Ellefu af um 70 starfs mönnum 
var sagt upp og þar af eru 10 bú settir 
á Bakka firði sem er um 25% af vinnu

afli staðarins. Upp sjávar fisk vinnsla 
verður á fram ó breytt enda landa skip 
HB Granda aflanum þar en fram
tíð bol fisk vinnslunnar er ó viss þótt 
stjórn endur HB Granda full yrði að 
fram hald verði á henni. Til þess þarf 
m.a. meiri byggða kvóta sem alls ekki 
er í hendi. 

At hyglis verð stað reynd er það að 
öllum bol fiski sem unninn hefur verið 
á Vopna firði er landað á höfuð borgar
svæðinu og ekið austur til Vopna
fjarðar sem er 620 km leið og tekur 
flutninga bíl a.m.k. sjö og hálfan tíma 
að aka. Öllum bol fiski sem landað 
er á Bakka firði og Vopna firði er ekið 
suður til vinnslu! Er ein hver vit glóra 
í þessu?!

Hús bolfiskvinnslu HB Granda á Vopnafirði.

Höfum á lager  est
allt fyrir baðherbergið

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Baðinnréttingar

Í 25 ÁR



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

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

Rauða kross-
deildir sam-
einast

Rauði krossinn á Vopnafirði hefur 
verið í viðræðum um sameiningu 
við deildina á Héraði og Borgarfirði 
eystra. Stofnfundur þessarar 
sameinuðu deildar var haldinn á 
Bókakaffinu Hlöðum í Fellabæ þann 
29. október sl. Samþykkt var að 
nýja deildin heiti Rauði krossinn í 
Múlasýslu í samræmi við nafngiftir 
annarra Rauðakrossdeilda á landinu. 
Starfssvæði deildarinnar markast 
af Vopnafirði, Fljótsdalshéraði og 
Borgarfirði eystra. 

Deildarstjórnin verður fimm 
manna og allt að fjórir í varastjórn. 
Þrír stjórnarmenn skulu koma frá 
Héraði, einn frá Vopnafirði og einn 
frá Borgarfirði eystra. Varamenn 
eru boðaðir á stjórnarfundi og hafa 
málfrelsi og tillögurétt. Varamenn 
skiptast þannig að tveir séu frá Héraði, 
einn frá Borgarfirði og annar frá 
Vopnafirði. Sameiningin gengur í gildi 
1. janúar 2019. Guðný Björnsdóttir 
frá Landsskrifstofu Rauða krossins 
og Sveinn Kristinsson, formaður 
samtakanna, mættu á fundinn ásamt 
stjórnarmönnum deildanna og 
sjálfoðaliðum.

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

Nokkrir eftir á 
gamla genginu.

 
 
 

Fyrirspurnir í síma 698 1539 og netfang siggi@pmt.is
Til sýnis hjá Pmt Krókhálsi 1ETNA ehf.

RAFMAGNS 
BRETTATJAKKUR, 

KRAFTMIKILL, 
LÉTTUR OG LIPUR 

VILT ÞÚ AUGLÝSA Í AUSTURLANDI? SÍMINN ER 578-1190


