刀䄀䘀䜀䔀夀䴀䄀刀

䴀䤀䬀䤀퀀 刀嘀䄀䰀 ⴀ 吀刀䄀唀匀吀 伀䜀 䜀팀퀀 䨀팀一唀匀吀䄀
吀唀䐀伀刀 촀 㐀 섀刀 섀 촀匀䰀䄀一䐀䤀
∠ 䨀攀瀀瀀愀爀愀昀最攀礀洀愀爀
∠ 匀琀漀瀀ⴀ匀琀愀爀琀 爀愀昀最攀礀洀愀爀
∠ 刀愀昀最攀礀洀愀爀  氀氀 昀愀爀愀爀琀欀椀

혀昀氀甀最椀爀 ∠ 䠀琀琀 欀愀氀搀爀猀椀︀漀氀 ∠ 䴀氀甀洀 ∠ 匀欀椀瀀琀甀洀

4. tölublað
8. árgangur

— 30. APRÍL 2019 —
Þau uðu sigurvegarar í rafvirkjun, f.v.; Viktor
Ólason VMA sem varð í 2. sæti, Przemyslaw Patryk
Slota VA í 1. sæti og Maríanna Ragna Guðnadóttir
Tækniskólanum sem varð í 3. sæti.

FINNUR

ÞÚ

?

Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

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

Frábær árangur VA-nema á
Íslandsmóti iðn- og verkgreina

Í

s
lands
mót iðn- og verk
greina og
sýningin ,,Mín framtíð 2019“ fór fram
í Laugardalshöllinni í marsmánuði.
Verk
mennta
skóli Austur
lands tók þátt í
sýningunni og nemendur skólans kepptu í
tveimur greinum og einnig var skólinn með
kynningarbás sem fjöldi gesta heimsótti.
Í raf
virkjun keppti fyrir hönd skólans
Przemyslaw Patryk Slota. Stóð Patryk í
ströngu þessa þrjá daga en í rafvirkjuninni
var keppt í húsaraflögnum, iðnaðar

raflögnum og for
ritun iðn
stýringa. Pat
rik
uppskar svo sannarlega fyrir erfiðið en hann
bar sigur úr býtum í keppninni og er því Ís
landsmeistari í rafvirkjun 2019. Einnig var
verðlaunað fyrir hvern hluta fyrir sig og var
Patryk einnig hæstur í iðnaðarraflögnunun.
Í háriðn
greinum kepptu þær Kristín
Rún og Jensína Martha í fantasíugreiðslum.
Þemað í keppni Kristínar Rúnar var ,,funi“ en
í keppni Jensínu Mörthu var þemað ,,frost“.
Hafnaði Jensína í 2. sæti í sinni keppni.

Leikskólagjöld á Fljótsdalshéraði bls. 2

Samfélagsþing í
Fljótsdal bls. 4

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ.

Það er ómetanleg reynsla fyrir nemendur
að taka þátt í keppni sem þessari. Ósjaldan
er dálítill skjálfti í höndum keppenda við
upphaf keppni en að lokum koma þeir út
sem sigurvegarar, hvort sem þeir hafna í
verðlaunasæti eða ekki. Því það er sigur út
af fyrir sig að mæta og taka þátt. Starfsfólk
VA kemur einnig heim reynslunni ríkara.
Kennarar í iðn- og verkgreinum öðluðust
dýrmæta reynslu og einnig gafst tækifæri á
því að kynna skólann.

Nesskóli,
fjármálalæsi bls. 4

AllAr gerðir reimA og færibAndA

ÁSCO

Bjóðum
alla viðskiptavini
okkar velkomna
Framtak-Blossi
er orðinn umboðsaðili
fyrir
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Framtak-Blos i erorðin umboðsaðil fyri
Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

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

Sími 567 4467 - www.gummisteypa.is
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Áheitaganga um Austurland til
styrktar Krabbameinsfélagi Austfjarða
J
ASPIS, fé
lag eldri borgara
á Stöðvar
firði stendur fyrir
áheitagöngu um Austurland
vorið 2019 til styrktar Krabbameins
félagi Austfjarða. Unnið verður að því
að ná samstöðu um verkefnið meðal
annarra félaga eldri borgara í Fjarða
byggð. Ef vel tekst til verða gengnir
allt að 260 km frá Stöðvar
firði til
Mjóafjarðar. Verkefnið er nefnt „Enn
gerum við gagn.“ Form
lega hefst
verkefnið 1. maí nk.
Gengið verður eftir þjóð
vegum
innan svæðisins. Um er að ræða
svæðið frá Streiti í suðri, að Dalatanga
í Mjóafirði í norðri. Gengið verður
eftir Þjóðvegi nr. 1 og öðrum vegum
að og frá byggðarlögum sem og eftir
eldri vegum (Odds
skarð, Vattar
nesskriður og frá Breiðdalsheiði).
Til að tryggja öryggi göngu
manna
verður, þar sem þörf er á, bifreið með
blikkandi ljós fyrir aftan göngumenn.
Unnir verða fánar og merki til að
kynna verkefnið og t.d. hengt aftan á
fylgdarbíla. Allir göngumenn verða í
„smalavestum.“

„

Ef vel tekst til
verða gengnir allt
að 260 km frá Stöðvarfirði
til Mjóafjarðar

Mark m ið verkefnisins „Enn
gerum við gagn“ eru þessi:

- stuðla að heilsueflingu og útiveru.
- sýna að eldra fólk getur verið
öflugur þátttakandi í því „að vera til“.
- safna áheitum til stuðnings Krabba
meinsfélagi Austfjarða.
Verkefnið hefur verið kynnt fyrir
forsvarsmönnum
Krabbameinsfé
lagsins.
Nánari út
færsla verður m.a.
þannig að minnst 2 þátt
tak
endur
skulu ganga í einu. Nóg er að hluti
þátttakenda gangi stutta vegalengd,
en þó a.m.k. 1 km af heildarvega
lengd í einni göngu. Skil
yrði fyrir
þátttöku vegna áheita er að göngu
menn séu orðnir 60 ára, en þeir þurfa
ekki að vera skráðir í við
komandi
fé
lög. Reynt verður að „para fólk
saman“, þannig að göngu
mönnum
hverju sinni henti ákveðinn göngu
hraði. Reiknað er með að menn gangi
daglega að hámarki 1 klst. í einu og að
hámarki 2 gönguleiðir á dag (að há
marki 4-5 x 2 km með hvíld á milli).
Félögin kosta eftir atvikum kaup á
nesti, en annars sjá göngumenn um
sig sjálfir. Haft verður samráð við lög
reglu um fyrirkomulag til að auka á
öryggi göngumanna. Verkefnið mun
hefjast 1. maí og því verður lokið í
síðasta lagi í ágúst. Gæti þó tekið
mun styttri tíma og að því verður
stefnt.

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi

Leikskólagjöld á Fljótsdalshéraði

ASÍ SAGÐI HÆKKUN LEIKSKÓLAGJALDA Á FLJÓTSDALSHÉRAÐI UM SÍÐUSTU ÁRAMÓT HÆRRI EN HÚN VAR
Egilsstaðir, byggðakjarninn í sveitarfélaginu
Fljótsdalshéraði.

Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

Tilkynning um hækkun send
til foreldra

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

H

æstu gjöldin fyrir 9 tíma leik
skóla eru á Fljótsdalshéraði.
Þetta var milli
fyrir
sögn í
grein í AUSTURLANDI um leikskóla
gjöld á landinu á árinu 2018, og þar var
vitnað til fréttatilkynningar frá ASÍ.

Rangar forsendur

Gleðilegt sumar!

Smelltu þér inn á NETVERSLUN
www.belladonna.is

og líka má lesa í grunnupplýsingum
í töflunni ykkar og engin á fæðis
gjöldum!! Vinsamlegast leiðréttið þetta
þegar í stað!“

Helga Guðmundsdóttir, fræðslu
stjóri Fljóts
dals
héraðs, segir að um
rangan útreikning hafi verið að ræða af
hálfu ASÍ. Hún segir það miður þegar
rangar fréttir fara á flug og þetta mál
efni sé eðlilega viðkvæmt, enda leik
skólar mikilvægir hverju samfélagi og
aðgengi og kostnaður getur haft áhrif
á val fólks á búsetu. Hún segir mikil
vægt að fá umfjöllun um rangfærsluna
og það sem rétt er komi skýrt fram. En
hvað fór á mis við staðreyndir?
,,ASÍ hefur einfaldlega flýtt sér of
mikið og reiknað rangt. Það hefur
slysast innsláttarvilla þarna inn í fæðið
sem hefur gert það að verkum að þessir
liðir eru hærri en þeir eiga að vera
þrátt fyrir mikinn yfirlestur. Ég biðst
velvirðingar á þessum mistökum. Við

leiðréttum þetta að sjálfsögðu strax,“
sagði Auður Alfa Ólafsdóttir hjá ASÍ.
Leiðréttingin kom hins vegar eftir að
greinin hafði birst í AUSTURLANDI.
,,Ég las nú fréttina ykkar betur,“
sagði Helga í svari til Auðar Ölfu. ,,Auk
þess að ranglega sé farið með hækkun
á fæðisgjöldum, þar var engin hækkun
milli ára, þið miðið aðeins við hluta af
samsettu fæði í upplýsingum um gjald
skrána 2018 og búið þannig til hækkun
sem EKKI er, engin breyting er á fæðis
gjöldum. Auk þess farið þið rangt með
hækkun á leik
skóla
gjöldum í texta,
og textanum ber ekki saman við upp
lýsingar í töflu!
Í textanum stendur að 13 af 16
sveitarfélögum hækka leikskólagjöldin
(með fæði) milli ára en hækkunin nam
oftast um 2-3 %. Mestu hækkanirnar á
8 tíma gjaldi með mat eru á Seltjarnar
nesi, 5% almennt gjald og 5,4% fyrir
forgangshópa og hjá Fljótsdalshéraði
4,2% á almennu gjaldi og 5% hjá for
gangshópum. Hið rétta er að hækkunin
hjá báðum hópum á Fljótsdalshéraði
er aðeins 2% á leikskólagjöldum, eins

Þessu til staðfestingar sendi Helga
til
kynningu um hækkun leik
skóla
gjalda sem send var foreldra í desember,
en þar kemur fram að eina hækkunin
um áramót var hækkun leikskólagjalda
um 2%.
Það eru 253 leikskólabörn í leik
skólum sveitarfélagsins í vetur. Stefna
sveitar
fé
lagsins er að leitast við að
bjóða börnum sem verða eins árs fyrir
1. september leikskólavist það haust.
Við höfum almennt getað farið mjög
nálægt því og jafnvel getað gert betur,
þó hafa stundum staðið út af fáein börn
sem fædd eru í ágúst, en fæðingar
árgangar á Fljótsdalshéraði eru mjög
misfjölmennir. Það stendur t.d. þannig
á að það eru 2 mjög stórir árgangar í
leikskólunum í vetur og þá var brugðist
við sl. haust og bætt við leikskóladeild
í útibúi frá leikskólanum Tjarnarskógi.
Það má því vissulega segja að reynt sé
eftir fremsta megni að finna úrlausn
fyrir foreldra. Við fyllum alltaf öll laus
leikskólapláss að hausti og bætum í ef
losna pláss yfir veturinn þannig að leik
skólarnir séu ávallt fullsetnir. Við erum
heppin, hér hafa verið og eru starfandi
mikils metnir dagforeldrar sem skipta
miklu máli fyrir mögu
leika for
eldra
á að finna úrlausn fyrir sín börn. Til
viðbótar má nefna að hafin er undir
búningsvinna við byggingu viðbótar
deildar við leikskólann Hádegishöfða,
þannig að hann verði þriggja deilda
leikskóli, en þar eru nú tvær deildir,“
segir Helga Guðmundsdóttir.

Álfurinn er

Fögnum saman, kaupum álfinn
Stöndum saman og kaupum álfinn – fyrir unga fólkið
Tökum vel á móti álfasölufólki dagana 7.-12. maí

SÁÁ – til betra lífs

SÁÁ – til betra lífs

BARNA KOJUR VIÐ
HLIÐINA Á HJÓNARÚMMI!
Nýtt Hobby 560KFU Excellent árg 2018
með mikið af aukahlutum á aðeins
kr 4.090.000

BOSAL.IS

EMAIL BOAS@BOSAL.IS
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LEIÐARI

Lífskjarasamningar
og kjarni kristindómsins

Fögur er framtíðin í Fljótsdal

- innihald skilaboða samfélagsþings á Skriðuklaustri

A

ð
gerðir ríkis
stjórnarinnar til stuðnings
lífskjarasamningum
aðila
vinnu
markaðarins nema alls um 80 milljörðum
króna. Það sem vekur einna helst athygli er að
fæðingarorlof er lengt í 12 mánuði, samanlagt
geta breytingar á tekjuskattskerfi og barnabótum
aukið ráð
stöfunar
tekjur fjögurra manna fjöl
skyldu um allt að 411 þúsund krónur á ári, víð
tækar aðgerðir verða í húsnæðismálum og upp
bygging félagslegs húsnæðiskerfis, dregið verður úr vægi verðtryggingar
og ný neytendalán miðist við vísitölu án húsnæðisliðar, barnabætur
verði hækkaðar um 16% og dregið úr skerðingum barnabóta fyrir tekju
lægri en skerðingarmörk fara þá frá árinu 2018 úr 242 í 325 þúsund
krónurog heimild til að ráðstafa megi 3,5% lífeyrisiðgjalds skattfrjálst
til húsnæðiskaupa. Sambúðarfólk með samtals 650.000 í mánaðarlaun
gæti svo dæmi sé tekið valið að nýta 273.000 krónur árlega skattfrjálst
til öflunar húsnæðis og óverðtryggð íbúðalán verði valkostur fyrir alla
tekjuhópa. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, sagði m.a. af þessu til
efni að aðgerðir stjórnvalda og þeir samningar sem hafi náðst á vinnu
markaði séu eru grundvöllur víðtækrar sáttar og skapa forsendur fyrir
bæði félagslegan og efnahagslegan stöðugleika til langs tíma. Nú verða
félagsmenn í verkalýðsfélögunum að vona að allt þetta gangi eftir og ný
legar hótanir ýmissa fyrirtækja um verðhækkanir skekki ekki árangur
þessara kjarasamninga.
Árið 1952, átta árum eftir lok seinni heimstyrjaldarinnar og þegar
kalda stríðið var hafið sagði þáverandi forseti Íslands, Ásgeir Ásgeirsson;
„Ef vér tileinkuðum oss meira af kjarna kristindómsins, þá myndi ferill
mannkynsins ekki sýna eins miklar sjálfskapaðar hörmungar og raun
ber vitni. Vér þurfum að tileinka oss meiri sanngirni, meira umburðar
lyndi, meiri góðvild, meiri mildi. Vér þurfum að læra að bera meiri
virðingu fyrir skoðunum hver annars, þótt oss greini á, en ætla oss ekki
að dæma eða ráða einir. Það er trúa mín, að þau vandamál séu fá, sem
ekki er hægt að leysa með góðvild og gætni.“
Nú þegar fréttir berast af miskunnarlausum manndrápum víða um
heim, oft af trúarlegum ástæðum, virðist heimsbyggðin ekkert hafa
lært af skelfilegum afleiðingum styralda. Ef meira yrði hugsað til þessa
texta sem að ofan greinir, ekki bara af kristnu fólki, væri friðsamara í
heiminum, svo mikið er víst. AUSTURLAND óskar Austfirðingum og
öðrum lesendum friðsæls og góðs sumars.

Fylgst með af athygli.

Ekki spurning hvort sam
eining verður við önnur
sveitarfélög, heldur hvenær

Gunnþórunn
Ingólfsdóttir, oddviti
Fljótsdalshrepps.

Málin rædd.

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

NESSKÓLI SIGRAÐI Á ÍSLANDSMÓTI
GRUNNSKÓLA Í FJÁRMÁLALÆSI

F
N

esskóli á Norðfirði bar sigur
úr býtum Fjármálaleikunum
2019 en um þrjátíu 10.bekkir
víðsvegar að af landinu, tóku þátt
í leikunum. Tveir nemendur úr
Nesskóla, þau Ester Rún Jónsdóttir
og Freysteinn Bjarnason munu fara
til Brussel í maímánuði og taka þátt í
Evrópukeppninni í fjármálalæsi sem
hefst 8. maí nk.
Í
tilefni
af
alþjóðlegri
fjármálalæsiviku vikuna 25. – 31.
mars sl.
tóku nemendur í 10.
bekk í grunnskólum landsins þátt
í Fjármálaleikunum 2019 sem er
spurningakeppni
í
fjármálalæsi.
Krakkarnir í Nesskóla stóðu uppi
sem sigurvegarar og unnu leikinn

með glæsibrag með miklu hópefli
og liðsheild enda var Sigrún Júlía
Geirsdóttir kennari krakkanna dugleg
að hvetja þá áfram. Varmahlíðarskóli
var í öðru sæti og Árbæjarskóli í þriðja
sæti.
Evrópsku bankasamtökin standa
að keppninni en þau hafa, ásamt
aðildarsamtökum víða í Evrópu,
lagt mikla áherslu á mikilvægi þess
að efla fjármálalæsi ungmenna.
Samtök fjármálafyrirtækja á Íslandi
eru þar engin undantekning, en
flaggskip samtakanna þegar kemur
að fjármálafræðslu ungmenna er
verkefnið Fjármálavit sem unnið
er í samvinnu við Landssamtök
lífeyrissjóða.

4. tölublað, 8. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Geir Guðsteinsson, geirgudsteinsson@simnet.is s. 840955
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.

ljóts
dalur býr yfir marg
vís
legum auðlindum og ef byggt
er annars vegar á grunni for
tíðar og hefðar og hins vegar á styrk
leikum og tækifærum á öllum sviðum,
verður „fögur framtíð í Fljótsdal.“
Þetta kom fram á sam
fé
lags
þingi sem haldið var á Snæfellsstofu
á Skriðu
klaustri í Fljóts
dal, helgina
13. – 14. apríl sl. Þingið var haldið af
Fljótsdalshreppi og var hluti af samfé
lagsverkefni, sem hófst í ágúst á árinu
2018. Formaður samfélagsnefndar
hreppsins er Arna Björg Bjarnadóttir.
Skila
boð þingsins verða nýtt til að
skilgreina valkosti sveitarfélagsins, við
stefnumörkun í margvíslegum málum,
s.s. varðandi skipulagsmál, atvinnu
mál, þjónustu og eflingu samfélagsins.
Þingið var haldið í Snæfellsstofu og
stóð í tvo daga. Það var ætlað Fljóts
dælingum, búsettum og brottfluttum,
ásamt þeim sem hafa tengsl og rætur
í dalinn, eiga þar hús eða jarðir eða
starfa hjá fyrirtækjum og stofnunum
í Fljótsdal. Það gekk eftir, allir þessir
hópar áttu fulltrúa á þinginu og fór
þátttaka fram úr björtustu vonum, því
hátt í 50 manns mættu.
Fyrir
komu
lag þingsins byggði á
alþjóðlegu fundaformi sem kallast
Open Space, eða Opið rými. Þingið
hófst á því að þeir þátttakendur sem
það vildu, gátu stungið upp á mál
efnum til umræðu, sem síðan voru
rædd í minni hópum. Þannig var rætt
um 20 ólík mál, sem vörðuðu samfé

merkingu gönguleiða, bætta aðstöðu
við Hengifoss og á fleiri áfangastöðum
og hvað mætti gera betur varðandi
Vatnajökulsþjóðgarð og þann hluta
hálendisins sem tilheyrir sveitarfé
laginu. Á þinginu fór fram vönduð
greining á styrk
leikum, veik
leikum,
ógnunum og tækifærum Fljótsdals og
var einnig skoðað hvaða innviðir og
þjónusta þyrftu að vera til staðar til
að laða að nýja íbúa. Þar var t.d. rætt
um húsnæðismál, leik- og grunnskóla,
íþróttaaðstöðu, almenningssvæði og
öldrunarheimili og varpað fram hug
mynd um uppbyggingu byggðakjarna
á aðlaðandi stað. Einnig þarf, að mati
þátttakenda, að huga að samgöngum,
gsm sambandi, útsendingarskilyrðum
sjónvarps, sorpmálum og gámasvæði.
Þá kom fram að bygging iðnaðarhús
næðis gæti skapað ýmis tækifæri og
bent var á leiðir til að bæta aðstöðu á
tjaldsvæði.

lag, atvinnulíf og umhverfi. Í lok þings
var þessum málefnum síðan forgangs
raðað. Þar skoraði lang
hæst mála
flokkur sem kallaður var „búskapur,
matvælavinnsla og kolefnisbinding“.
Þar var allt undir, búskapur og land
nýting tengd hestum, kindum, skógi,
ferðaþjónustu, grænmeti, kornrækt,
hreindýrum, villtum jurtum, fuglum,
fiskum og orku. Kallað var eftir sam
eiginlegri aðstöðu til úrvinnslu mat
væla og átaki í markaðssetningu og
sölu. Þá var rætt um tæki
færi og
einnig ógnanir sem geta falist í lofts
lagsbreytingum.
Þátttakendur á þinginu töldu við
burði og fé
lags
líf vera næst mikil
vægasta málefnið til eflingar byggðar
og samfélags í Fljótsdalshreppi. Þar
kom fram mikill áhugi á að gera meira
úr mörgum þeirra við
burða sem
þegar eru til staðar, en þó að varast
að búa aðeins til viðburði fyrir gesti,
heldur leggja áherslu á að heimamenn
skemmti sér saman. Meðal annars var
stungið upp á að búa til handverks
hóp.
Rætt var um mögu
leika tengda
virkjunum, bæði heima
virkjunum
og orku
auð
lindum í stærra sam
hengi og kallað eftir stefnu
mótun
af hálfu sveitarfélagsins. Þá var lögð
á
hersla á sýni
leika og markaðs
setningu Fljótsdals. Af öðrum málum
sem þátttakendur töldu mikilvæg,
má nefna at
vinnu- og verð
mæta
sköpun, náttúruvernd og sjálfbærni,

Hægt væri að gera enn meira úr
fræðastarfi og rannsóknum í tengslum
við stofnanir og fyrirtæki sem þegar
eru starfandi í Fljóts
dal og voru
viðraðar ýmsar hugmyndir um verk
efni og samstarf. Loks var rætt um
mannauð og tengsl, s.s. erlend sam
skipti, tengingu við brottflutta og mót
töku nýrra íbúa. Rætt var um kosti og
galla sameiningar við önnur sveitar
félög og fólk meðvitað um að ekki sé
spurning um hvort, heldur hve
nær
komi til sam
einingar, vegna stefnu
mörkunar ríkisvalds og talið nauðsyn
legt að hreppsnefnd greini mögulegar
sviðs
myndir og móti stefnu. Einnig
var ýmsum hugleikið hvernig sveitar
félagið gæti stutt við nýsköpun og m.a.
nefndir þeir möguleikar að koma á fót
stöðugildi við sveitarfélagið og/eða að
stofna sprotasjóð.
Umsjón samfélagsþings var í
höndum Sigur
borgar Kr. Hannes
dóttur hjá ILDI, sem nú mun vinna
samantekt um skilaboð þingsins, sem
síðan fer til frekari úrvinnslu og eftir
fylgni hjá samfélagsnefnd og sveitar
stjórn.
Á þinginu létu margir ungir Fljóts
dælingar að sér kveða og ljóst að
hjarta Fljótsdælinga slær fyrir dalinn,
jafnvel þeirra sem hleypt hafa heim
draganum. Með þennan kraft fólksins,
auð
lindir og sterka stöðu sveitar
fé
lagsins, ættu markmið samfélagsverk
efnis að nást, enda var því í lok þings
gefið nafnið „Fögur framtíð í Fljóts
dal.“

Austf irðingar eru 3,6%
landsmanna

Í Fljóts
dals
hreppi eiga 74 lög
heimili en á Austur
landi öllu frá
Vopna
firði suður á Horna
fjörð að
báðum sveitarfélögum meðtöldum
12.850 manns, eða 3,6% heildar
fjölda lands
manna. Á Ís
landi eru
73 sveitarfélög, Reykjavík auðvitað
stærst með 127.000 íbúa, en íbúafjöldi
alls landsins er 367.000 manns. Utan
höfuðborgarinnar búa því 224 þúsund
manns. 39 sveitarfélög, eða 54% þeirra,
eru með færri íbúa en 1000 manns og
sjö fámennustu sveitarfélögin eru með
íbúafjölda á bilinu 47 – 93 manns.
Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri
í Hveragerði og formaður Sambands
ís
lenskra svetiar
fé
laga, sagði á árs
fundi samtakanna að sveitarstjórnar
menn þyrftu að íhuga í alvöru hvernig
hvernig hægt væri að veita í
búum
þessa lands jafna þjónustu. Efla þyrfti
sveitar
stjórnar
stigið og það gerðist
með stærri og öflugri sveitarfélögum
sem stæðu undir öflugu þjónustustigi.
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Við styðjum heilshugar
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálfbærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

yðjum heilshugar
Við styðjum heilshugar

yrrverandi sjávarútvegsráðherra um
auknar
ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar
styrktar íslensku atvinnulífi, endahvalveiðar
stuðla sjálftil styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálfr hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar. bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Sandgerðishöfn

Verkalýðsfélag Akranes
Hafmeyjan
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Stálskip ehf

Hvalur
Útvegsmannafélag
Útvegsmannafélag
Reykjavíkur
Hornafjarðar
vélstjóra og málmtæknimanna

F é l ag

F é l a g v é l s t j ó r a Útvegsmannafélag
og málmtæknimanna

Útvegsmannafélag
Hornafjarðar

Útvegsmannafélag
Reykjavíkur

viðskiptablaðið / axel jón / 02022009

Hafnarfjarðar

Félag
hrefnuveiðimanna

viðskiptablaðið / axel jón / 02022009

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

viðskiptablaðið / axel jón / 02022009

SELTJARNARNESBÆR

Fiskmarkaður
ÞórshaFnar
S E L T J A R N A R N ELaunafls
SBÆR
Bifreiðaverkstæði
Austurvegi 20, Reyðarfirði
414-9420 / bill@launafl.is

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

Verkalíðsfélagið Hlíf
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30. apríl 2019

Notalegheit í
Mývatnssveit

Gisting fyrir tvo
morgunverður
tveggja rétta kvöldverður
Jarðböðin við Mývatn

Einstakt
pakkatilboð
fyrir tvo

25.900 kr.
– aukanótt –
14.400 kr.

Gerðu þér dagamun í náttúrufegurðinni við Mývatn.

Innifalið er einnar nætur gisting
fyrir tvo á Fosshótel Mývatni ásamt
morgunverðarhlaðborði, tveggja rétta kvöldverði á
hótelinu og aðgangi í Jarðböðin við Mývatn.
Tilboðið bókast í síma 453 0000
eða myvatn@fosshotel.is
Gildir til 30. apríl 2019 og með fyrirvara um bókunarstöðu.

NÝTT NIKE

KARLAR

KONUR

NIKE SPORTSWEAR
STUTTBUXUR
Svartar, rauðar
5.995 kr.

NIKE CLASSIC PRO
TOPPUR
7.995 kr.

NIKE AIR
TOPPUR
7.995 kr.

NIKE DRY BOLUR
4.995 kr.

NIKE TECH FLEECE
HETTUPEYSA
17.995 kr.

NIKE PRO INTERTWIST
BUXUR
8.995 kr.

NIKE SW
WINDRUNNER JAKKI
18.995 kr.

NIKE METCON 4 XD
25.995 kr.

BÖRN

NIKE TECH FLEECE GALLI
UNGBARNA
12.995 kr.
Grár
Blár
Bleikur

3 VERSLANIR
1 KARFA

AFHENDINGARSTAÐIR
4

ENDURGREIÐSLUFRESTUR
14 DAGAR

SENDUM UM LAND ALLT

4. tölublað
7. árgangur

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Sími 840 955 og geirgudsteinsson@simnet.is

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.

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

,,Íbúar á
Norðausturlandi
geta ekki reitt
sig eingöngu á
vegasamgöngur“

Þ

að skiptir miklu máli að
jaðarbyggðir landsins búi
við traustar og skilvirkar
almennings- og sjúkrasamgöngur.
Veðurfar á Norðausturlandi býður
ekki upp á að íbúar svæðisins reiði
sig einvörðungu á vegasamgöngur,“
segir Þór Steinarsson sveitarstjóri á
Vopnafirði.
,,Það er þekkt vegferð að þegar
flug leggst af þá minnkar og hverfur
fjármagns til viðhalds flugvalla, það
þarf varla að taka fram að forsenda
þess að hér sé hægt að halda úti byggð
og þjónustu og nýta þau mannvirki
og fjárfestingar sem hér eru og skila
þjóðarbúinu gríðarlegum verðmætum
þarf að vera almennilegt aðgengi að
sjúkraþjónustu og góðar samgöngur
almennt. Eins verður að teljast
einkennileg tillögugerð að stórminnka
flugsamgöngur á landsbyggðinni
þegar fyrir dyrum stendur að fara
í aðgerðir sem koma mögulega
til að breyta rekstrargrundvelli
slíkrar starfsemi, sbr. skosku leiðina
sem felur í sér að niðurgreiða
flugsamgöngur af landsbyggðinni til
höfuðborgarsvæðisins..“

Íslenska ullin er einstök
Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.

Frábærar

pizzur
VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI?
AUGLÝSINGADEILDIN ER OPIN ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL. 9:00 – 17:00.
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190 NETFANG: AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

