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Nesskóli, 

fjármálalæsi bls. 4

Ís lands mót iðn- og verk greina og 
sýningin ,,Mín fram tíð 2019“ fór fram 
í Laugar dals höllinni í mars mánuði. 

Verk mennta skóli Austur lands tók þátt í 
sýningunni og nem endur skólans kepptu í 
tveimur greinum og einnig var skólinn með 
kynningar bás sem fjöldi gesta heim sótti. 

Í raf virkjun keppti fyrir hönd skólans 
Przemyslaw Patryk Slota. Stóð Patryk í 
ströngu þessa þrjá daga en í raf virkjuninni 
var keppt í húsaraflögnum, iðnaðar-

raflögnum og for ritun iðn stýringa. Pat rik 
upp skar svo sannar lega fyrir erfiðið en hann 
bar sigur úr býtum í keppninni og er því Ís-
lands meistari í raf virkjun 2019. Einnig var 
verð launað fyrir hvern hluta fyrir sig og var 
Patryk einnig hæstur í iðnaðar raflögnunun. 

Í háriðn greinum kepptu þær Kristín 
Rún og Jensína Martha í fantasíu greiðslum. 
Þemað í keppni Kristínar Rúnar var ,,funi“ en 
í keppni Jensínu Mörthu var þemað ,,frost“. 
Hafnaði Jensína í 2. sæti í sinni keppni. 

Það er ó metan leg reynsla fyrir nem endur 
að taka þátt í keppni sem þessari. Ó sjaldan 
er dá lítill skjálfti í höndum kepp enda við 
upp haf keppni en að lokum koma þeir út 
sem sigur vegarar, hvort sem þeir hafna í 
verð launa sæti eða ekki. Því það er sigur út 
af fyrir sig að mæta og taka þátt. Starfs fólk 
VA kemur einnig heim reynslunni ríkara. 
Kennarar í iðn- og verk greinum öðluðust 
dýr mæta reynslu og einnig gafst tæki færi á 
því að kynna skólann.

Frábær árangur VA-nema á 
Íslandsmóti iðn- og verkgreina

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.
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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 ÁSCOÁSCO

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

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

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

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

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

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla 
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ. 
Bjóðum alla viðskiptavini okkar velkomna
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Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

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

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Áheitaganga um Austurland til 
styrktar Krabbameinsfélagi Austfjarða
JASPIS, fé lag eldri borgara 

á Stöðvar firði stendur fyrir 
á heita göngu um Austur land 

vorið 2019 til styrktar Krabba meins-
fé lagi Aust fjarða. Unnið verður að því 
að ná sam stöðu um verk efnið meðal 
annarra fé laga eldri borgara í Fjarða-
byggð. Ef vel tekst til verða gengnir 
allt að 260 km frá Stöðvar firði til 
Mjóa fjarðar. Verk efnið er nefnt „Enn 
gerum við gagn.“ Form lega hefst 
verk efnið 1. maí nk. 

Gengið verður eftir þjóð vegum 
innan svæðisins. Um er að ræða 
svæðið frá Streiti í suðri, að Dala tanga 
í Mjóa firði í norðri. Gengið verður 
eftir Þjóð vegi nr. 1 og öðrum vegum 
að og frá byggðar lögum sem og eftir 
eldri vegum (Odds skarð, Vattar-
nes skriður og frá Breið dals heiði). 
Til að tryggja öryggi göngu manna 
verður, þar sem þörf er á, bif reið með 
blikkandi ljós fyrir aftan göngu menn. 
Unnir verða fánar og merki til að 
kynna verk efnið og t.d. hengt aftan á 
fylgdar bíla. Allir göngu menn verða í 
„smala vestum.“ 

Mark mið verk efnisins „Enn 
gerum við gagn“ eru þessi: 
- stuðla að heilsu eflingu og úti veru. 
- sýna að eldra fólk getur verið 
öflugur þátt takandi í því „að vera til“. 
- safna á heitum til stuðnings Krabba-
meins fé lagi Aust fjarða. 

Verk efnið hefur verið kynnt fyrir 
for svars mönnum Krabba meins fé-
lagsins. 

Nánari út færsla verður m.a. 
þannig að minnst 2 þátt tak endur 
skulu ganga í einu. Nóg er að hluti 
þátt tak enda gangi stutta vega lengd, 
en þó a.m.k. 1 km af heildar vega-
lengd í einni göngu. Skil yrði fyrir 
þátt töku vegna á heita 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 á kveðinn göngu-
hraði. Reiknað er með að menn gangi 
dag lega að há marki 1 klst. í einu og að 
há marki 2 göngu leiðir á dag (að há-
marki 4-5 x 2 km með hvíld á milli). 
Fé lögin kosta eftir at vikum kaup á 
nesti, en annars sjá göngu menn um 
sig sjálfir. Haft verður sam ráð við lög-
reglu um fyrir komu lag til að auka á 
öryggi göngu manna. Verk efnið mun 
hefjast 1. maí og því verður lokið í 
síðasta lagi í ágúst. Gæti þó tekið 
mun styttri tíma og að því verður 
stefnt.

„Ef vel tekst til 
verða gengnir allt 

að 260 km frá Stöðvarfirði 
til Mjóafjarðar

Leikskólagjöld á Fljótsdalshéraði

ASÍ SAGÐI HÆKKUN LEIKSKÓLAGJALDA Á FLJÓTSDALS-
HÉRAÐI UM SÍÐUSTU ÁRAMÓT HÆRRI EN HÚN VAR

Hæstu gjöldin fyrir 9 tíma leik-
skóla eru á Fljóts dals héraði. 
Þetta var milli fyrir sögn í 

grein í AUSTUR LANDI um leik skóla-
gjöld á landinu á árinu 2018, og þar var 
vitnað til frétta til kynningar frá ASÍ. 

Rangar for sendur 
Helga Guð munds dóttir, fræðslu-

stjóri Fljóts dals héraðs, segir að um 
rangan út reikning hafi verið að ræða af 
hálfu ASÍ. Hún segir það miður þegar 
rangar fréttir fara á flug og þetta mál-
efni sé eðli lega við kvæmt, enda leik-
skólar mikil vægir hverju sam fé lagi og 
að gengi og kostnaður getur haft á hrif 
á val fólks á bú setu. Hún segir mikil-
vægt að fá um fjöllun um rang færsluna 
og það sem rétt er komi skýrt fram. En 
hvað fór á mis við stað reyndir? 

,,ASÍ hefur ein fald lega flýtt sér of 
mikið og reiknað rangt. Það hefur 
slysast inn sláttar villa þarna inn í fæðið 
sem hefur gert það að verkum að þessir 
liðir eru hærri en þeir eiga að vera 
þrátt fyrir mikinn yfir lestur. Ég biðst 
vel virðingar á þessum mis tökum. Við 

leið réttum þetta að sjálf sögðu strax,“ 
sagði Auður Alfa Ólafs dóttir hjá ASÍ. 
Leið réttingin kom hins vegar eftir að 
greinin hafði birst í AUSTUR LANDI. 

,,Ég las nú fréttina ykkar betur,“ 
sagði Helga í svari til Auðar Ölfu. ,,Auk 
þess að rang lega sé farið með hækkun 
á fæðis gjöldum, þar var engin hækkun 
milli ára, þið miðið að eins við hluta af 
sam settu fæði í upp lýsingum 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 
sveitar fé lögum hækka leik skóla gjöldin 
(með fæði) milli ára en hækkunin nam 
oftast um 2-3 %. Mestu hækkanirnar á 
8 tíma gjaldi með mat eru á Sel tjarnar-
nesi, 5% al mennt gjald og 5,4% fyrir 
for gangs hópa og hjá Fljóts dals héraði 
4,2% á al mennu gjaldi og 5% hjá for-
gangs hópum. Hið rétta er að hækkunin 
hjá báðum hópum á Fljóts dals héraði 
er að eins 2% á leik skóla gjöldum, eins 

og líka má lesa í grunn upp lýsingum 
í töflunni ykkar og engin á fæðis-
gjöldum!! Vin sam legast leið réttið þetta 
þegar í stað!“ 

Til kynning um hækkun send 
til for eldra 

Þessu til stað festingar sendi Helga 
til kynningu um hækkun leik skóla-
gjalda sem send var for eldra í desember, 
en þar kemur fram að eina hækkunin 
um ára mót var hækkun leik skóla gjalda 
um 2%. 

Það eru 253 leik skóla börn í leik-
skólum sveitar fé lagsins í vetur. Stefna 
sveitar fé lagsins er að leitast við að 
bjóða börnum sem verða eins árs fyrir 
1. septem ber leik skóla vist það haust. 
Við höfum al mennt getað farið mjög 
ná lægt því og jafn vel getað gert betur, 
þó hafa stundum staðið út af fá ein börn 
sem fædd eru í ágúst, en fæðingar-
ár gangar á Fljóts dals héraði eru mjög 
mis fjöl mennir. Það stendur t.d. þannig 
á að það eru 2 mjög stórir ár gangar í 
leik skólunum í vetur og þá var brugðist 
við sl. haust og bætt við leik skóla deild 
í úti búi frá leik skólanum Tjarnar skógi. 
Það má því vissu lega segja að reynt sé 
eftir fremsta megni að finna úr lausn 
fyrir for eldra. Við fyllum alltaf öll laus 
leik skóla pláss að hausti og bætum í ef 
losna pláss yfir veturinn þannig að leik-
skólarnir séu á vallt full setnir. Við erum 
heppin, hér hafa verið og eru starfandi 
mikils metnir dag for eldrar sem skipta 
miklu máli fyrir mögu leika for eldra 
á að finna úr lausn fyrir sín börn. Til 
við bótar má nefna að hafin er undir-
búnings vinna við byggingu við bótar-
deildar við leik skólann Há degis höfða, 
þannig að hann verði þriggja deilda 
leik skóli, en þar eru nú tvær deildir,“ 
segir Helga Guð munds dóttir.

Egilsstaðir, byggðakjarninn í sveitarfélaginu 
Fljótsdalshéraði.

Gleðilegt sumar! 
Smelltu þér inn á NETVERSLUN

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

SÁÁ – til betra lífs

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
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Lífskjarasamningar 
og kjarni kristin-
dómsins

Að gerðir ríkis stjórnarinnar til stuðnings 
lífs kjara samningum aðila vinnu-
markaðarins nema alls um 80 milljörðum 

króna. Það sem vekur einna helst at hygli er að 
fæðingar or lof er lengt í 12 mánuði, saman lagt 
geta breytingar á tekju skatts kerfi og barna bótum 
aukið ráð stöfunar tekjur fjögurra manna fjöl-
skyldu um allt að 411 þúsund krónur á ári, víð-
tækar að gerðir verða í hús næðis málum og upp-
bygging fé lags legs hús næðis kerfis, dregið verður úr vægi verð tryggingar 
og ný neyt enda lán miðist við vísi tölu án hús næðis liðar, barna bætur 
verði hækkaðar um 16% og dregið úr skerðingum barna bóta fyrir tekju-
lægri en skerðingar mörk fara þá frá árinu 2018 úr 242 í 325 þúsund 
krónu rog heimild til að ráð stafa megi 3,5% líf eyris ið gjalds skatt frjálst 
til hús næðis kaupa. Sam búðar fólk með sam tals 650.000 í mánaðar laun 
gæti svo dæmi sé tekið valið að nýta 273.000 krónur ár lega skatt frjálst 
til öflunar hús næðis og ó verð tryggð í búða lán verði val kostur fyrir alla 
tekju hópa. Katrín Jakobs dóttir, for sætis ráð herra, sagði m.a. af þessu til-
efni að að gerðir stjórn valda og þeir samningar sem hafi náðst á vinnu-
markaði séu eru grund völlur víð tækrar sáttar og skapa for sendur fyrir 
bæði fé lags legan og efna hags legan stöðug leika til langs tíma. Nú verða 
fé lags menn í verka lýðs fé lögunum að vona að allt þetta gangi eftir og ný-
legar hótanir ýmissa fyrir tækja um verð hækkanir skekki ekki árangur 
þessara kjara samninga. 

Árið 1952, átta árum eftir lok seinni heim styrj aldarinnar og þegar 
kalda stríðið var hafið sagði þá verandi for seti Ís lands, Ás geir Ás geirs son; 
„Ef vér til einkuðum oss meira af kjarna kristin dómsins, þá myndi ferill 
mann kynsins ekki sýna eins miklar sjálf skapaðar hörmungar og raun 
ber vitni. Vér þurfum að til einka oss meiri sann girni, meira um burðar-
lyndi, meiri góð vild, 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 vanda mál séu fá, sem 
ekki er hægt að leysa með góð vild og gætni.“ 

Nú þegar fréttir berast af miskunnar lausum mann drápum víða um 
heim, oft af trúar legum á stæðum, virðist heims byggðin ekkert hafa 
lært af skelfi legum afl eiðingum styralda. Ef meira yrði hugsað til þessa 
texta sem að ofan greinir, ekki bara af kristnu fólki, væri frið samara í 
heiminum, svo mikið er víst. AUSTUR LAND óskar Aust firðingum og 
öðrum les endum frið sæls og góðs sumars.

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri
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Fögur er framtíðin í Fljótsdal
 - innihald skilaboða samfélagsþings á Skriðuklaustri

Fljóts dalur býr yfir marg vís-
legum auð lindum og ef byggt 
er annars vegar á grunni for-

tíðar og hefðar og hins vegar á styrk-
leikum og tæki færum á öllum sviðum, 
verður „fögur fram tíð í Fljóts dal.“ 

Þetta kom fram á sam fé lags-
þingi sem haldið var á Snæ fells stofu 
á Skriðu klaustri í Fljóts dal, helgina 
13. – 14. apríl sl. Þingið var haldið af 
Fljóts dals hreppi og var hluti af sam fé-
lags verk efni, sem hófst í ágúst á árinu 
2018. For maður sam fé lags nefndar 
hreppsins er Arna Björg Bjarna dóttir. 
Skila boð þingsins verða nýtt til að 
skil greina val kosti sveitar fé lagsins, við 
stefnu mörkun í marg vís legum málum, 
s.s. varðandi skipu lags mál, at vinnu-
mál, þjónustu og eflingu sam fé lagsins. 
Þingið var haldið í Snæ fells stofu og 
stóð í tvo daga. Það var ætlað Fljóts-
dælingum, bú settum og brott fluttum, 
á samt þeim sem hafa tengsl og rætur 
í dalinn, eiga þar hús eða jarðir eða 
starfa hjá fyrir tækjum og stofnunum 
í Fljóts dal. Það gekk eftir, allir þessir 
hópar áttu full trúa á þinginu og fór 
þátt taka fram úr björtustu vonum, því 
hátt í 50 manns mættu. 

Fyrir komu lag þingsins byggði á 
al þjóð legu funda formi sem kallast 
Open Space, eða Opið rými. Þingið 
hófst á því að þeir þátt tak endur sem 
það vildu, gátu stungið upp á mál-
efnum til um ræðu, sem síðan voru 
rædd í minni hópum. Þannig var rætt 
um 20 ólík mál, sem vörðuðu sam fé-

lag, at vinnu líf og um hverfi. Í lok þings 
var þessum mál efnum síðan for gangs-
raðað. Þar skoraði lang hæst mála-
flokkur sem kallaður var „bú skapur, 
mat væla vinnsla og kol efnis binding“. 
Þar var allt undir, bú skapur og land-
nýting tengd hestum, kindum, skógi, 
ferða þjónustu, græn meti, korn rækt, 
hrein dýrum, villtum jurtum, fuglum, 
fiskum og orku. Kallað var eftir sam-
eigin legri að stöðu til úr vinnslu mat-
væla og á taki í markaðs setningu og 
sölu. Þá var rætt um tæki færi og 
einnig ógnanir sem geta falist í lofts-
lags breytingum. 

Þátt tak endur á þinginu töldu við-
burði og fé lags líf vera næst mikil-
vægasta mál efnið til eflingar byggðar 
og sam fé lags í Fljóts dals hreppi. Þar 
kom fram mikill á hugi á að gera meira 
úr mörgum þeirra við burða sem 
þegar eru til staðar, en þó að varast 
að búa að eins til við burði fyrir gesti, 
heldur leggja á herslu á að heima menn 
skemmti sér saman. Meðal annars var 
stungið upp á að búa til hand verks-
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 sveitar fé lagsins. Þá var lögð 
á hersla á sýni leika og markaðs-
setningu Fljóts dals. Af öðrum málum 
sem þátt tak endur töldu mikil væg, 
má nefna at vinnu- og verð mæta-
sköpun, náttúru vernd og sjálf ærni, 

merkingu göngu leiða, bætta að stöðu 
við Hengi foss og á fleiri á fanga stöðum 
og hvað mætti gera betur varðandi 
Vatna jökuls þjóð garð og þann hluta 
há lendisins sem til heyrir sveitar fé-
laginu. Á þinginu fór fram vönduð 
greining á styrk leikum, veik leikum, 
ógnunum og tæki færum Fljóts dals og 
var einnig skoðað hvaða inn viðir og 
þjónusta þyrftu að vera til staðar til 
að laða að nýja íbúa. Þar var t.d. rætt 
um hús næðis mál, leik- og grunn skóla, 
í þrótta að stöðu, al mennings svæði og 
öldrunar heimili og varpað fram hug-
mynd um upp byggingu byggða kjarna 
á að laðandi stað. Einnig þarf, að mati 
þátt tak enda, að huga að sam göngum, 
gsm sam bandi, út sendingar skil yrðum 
sjón varps, sorp málum og gáma svæði. 
Þá kom fram að bygging iðnaðar hús-
næðis gæti skapað ýmis tæki færi og 
bent var á leiðir til að bæta að stöðu á 
tjald svæði. 

Ekki spurning hvort sam-
eining verður við önnur 
sveitar fé lög, heldur hve nær 

Hægt væri að gera enn meira úr 
fræða starfi og rann sóknum í tengslum 
við stofnanir og fyrir tæki sem þegar 
eru starfandi í Fljóts dal og voru 
viðraðar ýmsar hug myndir um verk-
efni og sam starf. Loks var rætt um 
mann auð og tengsl, s.s. er lend sam-
skipti, tengingu við brott flutta og mót-
töku nýrra íbúa. Rætt var um kosti og 
galla sam einingar við önnur sveitar-
fé lög og fólk með vitað um að ekki sé 
spurning um hvort, heldur hve nær 
komi til sam einingar, vegna stefnu-
mörkunar ríkis valds og talið nauð syn-
legt að hrepps nefnd greini mögu legar 
sviðs myndir og móti stefnu. Einnig 
var ýmsum hug leikið hvernig sveitar-
fé lagið gæti stutt við ný sköpun og m.a. 
nefndir þeir mögu leikar að koma á fót 
stöðu gildi við sveitar fé lagið og/eða að 
stofna sprota sjóð.

Um sjón sam fé lags þings var í 
höndum Sigur borgar Kr. Hannes-
dóttur hjá ILDI, sem nú mun vinna 
saman tekt um skila boð þingsins, sem 
síðan fer til frekari úr vinnslu og eftir-
fylgni hjá sam fé lags nefnd og sveitar-
stjórn. 

Á þinginu létu margir ungir Fljóts-
dælingar að sér kveða og ljóst að 
hjarta Fljóts dælinga slær fyrir dalinn, 
jafn vel þeirra sem hleypt hafa heim-
draganum. Með þennan kraft fólksins, 
auð lindir og sterka stöðu sveitar fé-
lagsins, ættu mark mið sam fé lags verk-
efnis að nást, enda var því í lok þings 
gefið nafnið „Fögur fram tíð í Fljóts-
dal.“ 

Aust firðingar eru 3,6%  
lands manna 

Í Fljóts dals hreppi eiga 74 lög-
heimili en á Austur landi öllu frá 
Vopna firði suður á Horna fjörð að 
báðum sveitar fé lögum með töldum 
12.850 manns, eða 3,6% heildar-
fjölda lands manna. Á Ís landi eru 
73 sveitar fé lög, Reykja vík auð vitað 
stærst með 127.000 íbúa, en í búa fjöldi 
alls landsins er 367.000 manns. Utan 
höfuð borgarinnar búa því 224 þúsund 
manns. 39 sveitar fé lög, eða 54% þeirra, 
eru með færri íbúa en 1000 manns og 
sjö fá mennustu sveitar fé lögin eru með 
í búa fjölda á bilinu 47 – 93 manns. 

Al dís Haf steins dóttir, bæjar stjóri 
í Hvera gerði og for maður Sam bands 
ís lenskra svetiar fé laga, sagði á árs-
fundi sam takanna að sveitar stjórnar-
menn þyrftu að í huga í al vöru hvernig 
hvernig hægt væri að veita í búum 
þessa lands jafna þjónustu. Efla þyrfti 
sveitar stjórnar stigið og það gerðist 
með stærri og öflugri sveitar fé lögum 
sem stæðu undir öflugu þjónustu stigi.

Gunnþórunn 
Ingólfsdóttir, oddviti 
Fljótsdalshrepps.

Fylgst með af athygli.

Málin rædd.

NESSKÓLI SIGRAÐI Á ÍSLANDSMÓTI 
GRUNNSKÓLA Í FJÁRMÁLALÆSI

Nesskóli 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.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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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

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Óskum öllum 
launþegum 
á Íslandi til 

hamingju með 
baráttudag verka-

lýðsins 1. maí

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

MÁLTÍÐ
MÁNAÐARINS

Á KFC

9
0

5
6

8
 
•
 
P

i
p

a
r
 
•
 
 
S

Í
A

899krónur

Aðeins

nur

+
+

Meltz

franskar

gos

gerðir
í boði

sweet
chili bbq

TTTRTRRTRRANSRTRA STRANSTRANSTRANSANSANSANS-N --NTRANS--R -NS-T NS-NS-NTRANS-TRANSRANSTRAN -TRANRANRANRANSNSNSNSN

TATATATATATAF AF AI ATATAAF AAFITF TATATAATATTF TAAAF ATAIF AF AF ATATATTATAF TAAAF AF AF AF AF TF TAF TAF TATAI AAI AAI AI ATI AI AI AI AAAI AATATAI AITATAATATITAI AAI ATATTAF ATAI ATI ATAI AITAI AIFI ATF TTF TT
T

I ATATAITATTTATATAIFIITITF AIF TITITFIF AAAF TAFIF AF TF AF TAAF TFIFFIF AIF ATATF TAF TF AAF AATF AF AF AF AF ATAF AF ATAAF AIFI AI ATIITFITAF AF ATF AF TF TF AF TATFIF TATAT
SNNSNTTR NSRANS-TRTRANNS-NTRANS-RANTRANNS-NSNS--S-S-SSSNSRANSANSANSSRANTRANNSTRANSTTTRANSATRANSTRRANSTRAT AARRANSRARANSRRAARRRRTT

I ATATATTATATATAF TAATITIF ATITF TATAII ATATATAITFIFIF AI ATATATATATTAF TAAITATAI AI AAIF ATTI ATAFITF AF ATF TF TIF TTIFF TF AF TTFF ATF TF TAITAF TF ATFIF TF TF TAFF TFF AF TATTAF TTFITTTAI AF TI AAF ATF TF TATAFITAF AAF TIF ATITATATF AF TAFI AF AIF ATAT
RANS-

ATI ATAIF AITIFI AI ATFI ATI AFI ATF ATAFI ATITF ATATF TF ATATATATF TTTI
R STR NANR STRANRANSR NSTRANSS-TRRANS-RTRANSRTTRANS-TRANS--NNNSANSTRANTRTRTRTRARRTRARRATRTRTRTT

FITATT
TRANS-

TTATATTFF TTTAI AAIITFIF TF TTFF TTF ATTFI ATF TATAAIFII AIF AAF ATATATTATF
SSNSSNNSNS-NSNSRANTRANSTRANSTRANSTRANS-NS--NS-NSNSRANSRANSNANRARANSRANTRANSRANSTRANSRANTRANSNT

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

v
i
ð

s
k

i
p

t
a

b
l
a

ð
i
ð

 
/

 
a

x
e

l
 

j
ó

n
 

/
 

0
2

0
2

2
0

0
9

Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

v
i
ð

s
k

i
p

t
a

b
l
a

ð
i
ð

 
/

 
a

x
e

l
 

j
ó

n
 

/
 

0
2

0
2

2
0

0
9

Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

v
i
ð

s
k

i
p

t
a

b
l
a

ð
i
ð

 
/

 
a

x
e

l
 

j
ó

n
 

/
 

0
2

0
2

2
0

0
9

Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

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

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Brimborg logo posit 20170119.indd   1 13/11/2018   10:23

og þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár 

Sandgerðishöfn

Verkalíðsfélagið Hlíf

Suðurnesjabær Grindavíkurhöfn
Samband sveitarfélaga 

á Suðurnesjum



6   30. apríl 2019

Gerðu þér dagamun í náttúrufegurðinni við Mývatn.

Gildir til 30. apríl 2019 og með fyrirvara um bókunarstöðu.

Tilboðið bókast í síma 453 0000
eða myvatn@fosshotel.is

Notalegheit í

Innifalið er einnar nætur gisting
 fyrir tvo á Fosshótel Mývatni ásamt 

morgunverðarhlaðborði, tveggja rétta kvöldverði á 
hótelinu og aðgangi í Jarðböðin við Mývatn.

Gisting fyrir tvo
morgunverður

tveggja rétta kvöldverður 
Jarðböðin við Mývatn

Mývatnssveit

Einstakt
pakkatilboð 

fyrir tvo
25.900 kr.

 – aukanótt – 
14.400 kr.



AFHENDINGARSTAÐIR
4

ENDURGREIÐSLUFRESTUR
14 DAGAR

SENDUM UM LAND ALLT3 VERSLANIR
1 KARFA

KARLAR

NÝTT NIKE

KONUR

BÖRN

NIKE TECH FLEECE GALLI 
UNGBARNA 
12.995 kr.

Grár
Blár
Bleikur

NIKE DRY BOLUR 
4.995 kr.

NIKE TECH FLEECE 
HETTUPEYSA 
17.995 kr.

NIKE SW 
WINDRUNNER JAKKI 
18.995 kr.

NIKE PRO INTERTWIST 
BUXUR 
8.995 kr.

NIKE METCON 4 XD 
25.995 kr.

NIKE CLASSIC PRO
TOPPUR 
7.995 kr.

NIKE AIR 
TOPPUR
7.995 kr.

NIKE SPORTSWEAR 
STUTTBUXUR
Svartar, rauðar
5.995 kr.



4. tölublað
7. árgangur

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

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

Það 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..“

VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI?
AUGLÝSINGADEILDIN ER OPIN ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL. 9:00 – 17:00.

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190 NETFANG: AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Frábærar 

pizzur

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

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


