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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 770
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Útsalan er hafin
Netverslun www.belladonna.is

Viðgerðir og sala á alternatorum og startörum  
í flestar gerðir bíla, báta og vinnuvéla.

Einnig talsvert úrval af ljósum á kerrur og 
eftirvagna. 

Kerrutenglar, kaplar, perur, tengi og fleiri 
smáhlutir.

Sendum um allt land.

Viðarhöfði 1 110 Reykjavík   I   S. 586-1260   I   pgs@pgs.is   I   pgs.is 

ENDURBÆTUR Á UPPHÉRAÐSVEGI OG FLEIRI VEGUM

Vega gerðin stendur í sumar að 
nokkrum lag færingum og endur
bótum á vegum á Austur landi, og 

lík legt era ð sumir Aust firðingar fagni því 
og segi ,,Mikið var.” 

Á Upp héraðs vegi við Lagar fljót milli 
Teiga bóls og Bola lækjar eru fram kvæmdar 
á þessu ári endur bætur og veg klæðning á 3 
km kafla á þessu ári. 

Á Hring vegi 1 milli Skála og Hvann
brekku í Beru firði er fyrirn huguð sements
festum á um 4,5 km kafla og eru verk lok á 

þessu ári. 
Á Axar vegi er unnið að styrkingu á 

um 3 km kafla og er stefnt að verk lokum 
á þessu ári. Ný brú verður tekin í notkun á 
þessu ári yfir Beru fjarðar á. Ný brú verður 
einnig tekin í notkun á Breið dals á. 

Á Skrið dals og Breið dals vegi verður 
verður í sumar farið í ný byggingu og 
klæningu á um 6 km kafla. 

Á Borgar fjarðar vegi milli YtriHvann
gils ár og Njarð víkur skriða verða fram
kvæmdar endur bætur og klæðning á nær 5 

km kafla og eru verk lok fyrir huguð á þessu 
ári og um Vatns skarð eystra verður ráðist í 
endur bætur og klæðningu á 9 km kafla, en 
því verki lýkur árið 2020. 

Aust firðingar sem leggja leið sína um 
Suður land á höfuð borgar svæðið geti glaðst 
yfir því að nýjar brýr verður byggðar á 
Brunn á, Steinavötn, Fells á og Kvíá en fyrir
hugað er að taka þær í notkun árið 2020 en 
á Brunn á á þessu ári. Hring vegurinn vestan 
Núps staðar verður endur byggður á þessu 
ári.

Víða má finna blindhæðir á Austfjörðum 
sem vonandi hverfa með tímanum.

 Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Vinnuvélar

JLG Skæralyftur til leigu Rafmagns 
og Diesel Vinnuhæð upp í 18 metra 
Uppl í síma 8580400 Sigfús

JLG Spjótlyftur til leigu Árgerð 2017, 
Vinnuhæð upp í 22 metra Uppl.í s 
8580400 Sigfús

 Hjólbarðar

Nýju sailuN dekkiN á 
fráBæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

garðaumsjóN
Greniúðun, sláttur og klippingar 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

regNBogalitir
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

flísalagNir - múrverk 
- flotuN saNdsParsl - 

máluN - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

sPásímiNN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

raflagNir, dyrasímar.  
s. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

valdís árNadóttir 
dáleiðslutækNir 

(CliNiCal 
hyPNotheraPist) veitir 

dáleiðslumeðferð.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

 Óskast keypt

kauPum gull -  
jóN & óskar

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

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

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

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

Til sölu
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FORD KUGA TITANIUM S AWD
2.0 TDCi, dísil, 150 hö, 5 dyra og sjálfskiptur

MAZDA CX-5 VISION  
2.0 bensín, 165 hö, sjálfskiptur, FWD

PEUGEOT 2008 ALLURE 
1.2 bensín, 110 hö, sjálfskiptur

CITROËN C4 CACTUS SHINE 
1.2 bensín, 110 hö, sjálfskiptur

VOLVO V40 CROSS COUNTRY
D2 Momentum Edition
120 hestafla dísil vél, 5 dyra og sjálfskiptur

Verð: 5.238.000 kr.
Sumartilboð: 4.390.000 kr.

Brimborg Akureyri  | Tryggvabraut 5  |  Sími 515 7050 brimborg.is
Öruggur staður til að vera á

SUMARTILBOÐ!
BRIMBORGAR

-848.000 kr.

GEGGJUÐ 

TILBOÐ!GEGGJUÐ 

TILBOÐ!

TAKMARKAÐ
MAGN!

Verð með málmlit: 6.400.000 kr.
Sumartilboð: 5.890.000 kr.

Verðlistaverð með aukabúnaði 3.650.000 kr.
Sumartilboð: 3.250.000 kr.

Verðlistaverð með aukabúnaði 3.990.000 kr.
Sumartilboð: 3.540.000 kr.
Innifalinn aukabúnaður. Shine pakki, 
17“ álfelgur og málmlitur

Verðlistaverð: 5.290.000 kr.
Sumartilboð: 4.790.000 kr.

-400.000 kr.

-500.000 kr.

Komdu í Brimborg strax í dag og tryggðu 
þér nýjan bíl á geggjuðu Sumartilboði!

-510.000 kr.

-350.000 kr.

OPIÐ
VIRKA DAGA 8-17 

LOKAÐ LAUGARDAGA

Í SUMAR

OPIÐ
VIRKA DAGA 8-17 

LOKAÐ LAUGARDAGA

Í SUMAR

Sumartilboð heilsíða Dagksráin Ak 20190702_END.indd   1 02/07/2019   10:57

Íslenskur iðnaður í fremstu röð 
  – treystum stoðirnar

Þátta skil eru að verða í ís
lenskum efna hags málum þar 
sem hag kerfið kólnar eftir 

upp sveiflu síðustu ára. Við þær að
stæður verður að leita allra leiða til að 
halda hag kerfinu í jafn vægi, tryggja 
mjúka lendingu og styrkja stoðir efna
hags legrar vel sældar al mennings og 
at vinnu lífs í landinu til lengri tíma. 
Sam spil mikilla launa hækkana og 
sterkari krónu hefur dregið veru lega 
úr sam keppnis hæfni ís lenskra fyrir
tækja. Niður stöður kjara samninga 
munu því hafa mikil á hrif á efna
hags lega vel sæld á Ís landi næstu árin. 
Verði launa hækkanir um fram fram
leiðni vöxt verður lending hag kerfisins 
harka leg og Ís land dregst aftur úr 
í sam keppni við önnur ríki. Á því 
töpum við öll þar sem minna verður 
til skiptanna. 

Iðnaður mótar sam fé lagið og hag
kerfið allt enda er um fang iðnaðar á Ís
landi mjög mikið. Iðnaðurinn skapar 
um eitt af hverjum fimm störfum í 
landinu, 30% gjald eyris tekna og 23% 
lands fram leiðslunnar, þriðjung af 
veltu fyrir tækja og stóran hluta skatt
tekna hins opin bera. Á hrif af starf semi 

iðn fyrir tækja eru einnig mikil á aðra 
starf semi í landinu en fjöldi fyrir tækja 
í öðrum greinum starfa með iðn fyrir
tækjum í verð mæta sköpun sinni. 

Þeir þættir sem mestu skipta 
varðandi fram leiðni og efna hags lega 
vel sæld þjóða eru menntun, inn viðir, 
ný sköpun og starfs um hverfi. Með um
bótum í þessum fjórum mála flokkum 
eflist sam keppnis hæfni landsins, 
verð mæta sköpun eykst og far sæld 
þjóðarinnar vex. Sam tök iðnaðarins 
hafa greint helstu á skoranir, mótað 
fram tíðar sýn, sett mark mið og gert 
um 70 til lögur til úr bóta til að efla 
sam keppnis hæfni Ís lands. Rauði 
þráðurinn er at vinnu stefna sem sam
hæfir stefnu mótun í ó líkum mála
flokkum. 

Um þessar mundir móta stjórn
völd stefnu í mörgum mikil vægum 
málum og mun niður staða þess á samt 
eftir fylgni stjórn valda móta efna hags
lega vel sæld okkar næstu árin. Við 
þá vinnu má ekki missa sjónar af því 
tak marki að efla sam keppnis hæfni 
Ís lands. Þess vegna leggja Sam tök 
iðnaðarins á herslu á eftir farandi: 

• Stöðug leiki: Tryggja verður 

aukinn stöðug leika í starfs um hverfi 
fyrir tækja. Auka verður aga í hag
stjórn hins opin bera og vinna gegn 
sveiflum í efna hags lífinu. 

• Hag kvæmni: Tryggja verður 
aukna hag kvæmni í starfs um hverfi 
fyrir tækja og jafn framt draga úr skatt
heimtu og gjald töku. Draga verður úr 
raun vaxta mun milli landa og lækka á 
trygginga gjald enn frekar. 

• Skil virkni: Auka þarf skil virkni 
í opin berum rekstri með gæði opin
berrar þjónustu í huga. Stytta verður 
máls með ferðar tíma eftir lits og úr
skurðar aðila. Draga verður úr um
svifum ríkisins á sam keppnis markaði. 

• Ný sköpun: Auka verður fjár
festingu í rann sóknum og þróun í 
ís lensku at vinnu lífi m.a. með auknu 
fram boði á hættu fjár magns til vaxtar 
og inn leiðingu hvata í skatt kerfinu. 
Af nema skal þök á endur greiðslur 
vegna rann sókna og þróunar verk
efna tafar laust. 

• Menntun: Mennta kerfið verður 
að styðja betur við hug vit og verk
þekkingu. Þess vegna þarf að fjölga 
iðn og tækni menntuðum og leggja 
jafn framt enn frekari á herslu á 

menntun í raun vísindum. Á hersla á 
for ritun og raun greinar skal aukin frá 
yngstu stigum. 

• Bygginga mál: Strax þarf að hrinda 
í fram kvæmd nauð syn legum úr bótum 
á stjórn sýslu bygginga mála og þurfa 
ríki og sveitar fé lög að sýna þann vilja 
sem fram kom í á taks hópi stjórn valda 
og aðila vinnu markaðarins í verki. 

• Um hverfis mál: Iðnaður hefur 
á undan förnum árum fjár fest til að 
vernda um hverfið og metnaður er til 
að gera enn betur. Stjórn völd og at
vinnu líf þurfa að vinna saman svo 
metnaðar fullum mark miðum í lofts

lags málum verði náð. 
• Orku stefna: Raf orku verð hér á 

landi þarf að vera sam keppnis hæft 
við önnur ríki og upp bygging raf
orku kerfisins á að vera eins hag kvæm 
og kostur er til að lág marka kostnað. 
Tryggja þarf að sam keppnis lögum sé 
fylgt á meðan opin berir aðilar eiga og 
reka helstu fyrir tæki á þessu sviði og 
eru í markaðs ráðandi stöðu. 

• Inn viðir: Stór á tak þarf í inn
viða upp byggingu hér á landi. Nýta 
skal slaka sem myndast þegar hægir 
á gangi hag kerfisins til nauð syn legrar 
upp byggingar á inn viðum.

Gengur rúmlega 3.000 km 
kringum landið með hjólbörur

Ef ég geng með hjólbörurnar 
eins og ég sé að hella úr 
þeim, þá fæ ég ekki verki í 

axlirnar,“ segir Hugi Garðarsson, 21 
árs, sem ætlar að ganga hringinn í 
kringum landið í sumar til styrktar 
Krabbameinsfélaginu Söfnunarsími 
nn er9081001 fyrir 1.000 krónur. Hugi 
gerir ráð fyrir að vera um 100 daga á 
leiðinni, heimsækja 70 sveitarfélög og 
ganga 3.0003.500 kílómetra. Hann 
gengur með allt sitt dót í hjólbörum 
sem hann hefur búið hliðarspeglum 
og þverstöng til að auðvelda gönguna 
á þjóðvegum landsins.

Hugi starfaði um tveggja ára skeið 
sem landvörður á Þingvöllum og 
síðustu þrjá mánuði í Skaftafelli. Hann 
hefur áður gengið hringinn í kringum 
landið, en fjárfesti í hjólbörum 
á Akureyri og gekk með þær til 
Reykjavíkur.

„Það er miklu auðveldara að labba 

með hjólbörur ef maður lyftir þeim 
upp og allur þunginn hvílir á dekkinu. 
Með hjólbörum næ ég léttilega að 
ganga allt að 35 kílómetra á dag, 
en án þeirra eru það aðeins 2025 
kílómetrar.“

Í hjólbörunum geymir Hugi allt 
sem hann þarf til ferðalagsins, tjald, 
svefnoka, matarbirgðir, bækur og gítar 
sem hann spilar á daglega. Hugi segist 
oft vekja athygli með hjólbörurnar 
og alltaf sé einhver sem hægi á sér 
til að taka mynd, þótt hann hvetji 
fólk ekki til að hægja mikið á sér og 
skapa þannig hættu í umferðinni á 
þjóðvegum landsins.

Austfirðingar geta átt von á Huga 
kringum helgina 10. – 11. ágúst á 
Egilsstöðum á leið á Reyðarfjörð. 
Ef áætlunin gengur að mestu eftir 
gæti göngunni lokið kringum 20. 
september. En margt getur breytt 
þessu, m.a. blessað veðrið.

Hugi Garðarsson staddur í 
Hvalfirði á leið á Akranes á þriðja 
degi göngunnar.

Reyðfirðingurinn Magnús 
Helgason, framkvæmdastjóri 
Launafls, var kjörinn í stjórn 
Samtaka iðnaðarins á aðalfundi 
samtakanna nýverið. Það 
eflir tengingu austfirskra 
iðnfyrirtækja við SI.
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Við útvegum búnað til hverskonar
hreinsunar á fráveituvatni.

Lífræn hreinsun fyrir sveitarfélög með 
viðkvæman viðtakanda

Vélræn eða lífræn hreinsun eftir aðstæðum á 
hverjum stað.

Okkar búnaður er í nær öllum núverandi 
fráveitu-hreinsikerfum á Íslandi.

Hafið samband við okkur og við gerum 
tillögur um viðeigandi búnað.

VIÐ ERUM GÓÐIR Í  
HREINSUN Á FRÁVEITUVATNI

Biorock. Fyrir sumarhús og bóndabæi

Tröppurist í kassa fyrir sveitarfélög. Vélræn hreinsun
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Sjálfbærar fiskveiðar 
og unglingadrykkja 

Þau hörðu átök sem orðið hafa um fisk
veiði stjórnunar kerfið allt frá því að því var 
komið á fót árið 1984, að vera annað hvort 

með því eða á móti, hafa orðið til þess að minna 
hefur verið hugað að fram tíð fisk veiða og vinnslu. 
Mál er að linni, setja verður niður þessar deilur 
sem eru bara skað valdur í ís lenskum sjávar út vegi. 
Kvóta kerfið er komið til að vera og því verða þeir 
sem enn eru því and stæðir að sýna þann fé lags lega 
þroska að sætta sig við það og starfa sam kvæmt 
þeim leik reglum sem það setur sjávar út veginum í dag. Það gátu m.a. 
Vest firðingar ekki sætt sig við á sínum tíma, drógust aftur úr, aðal lega í 
kvóta á upp sjávar fiska tegundum, og hafa svo sannar lega verið að súpa 
seyðið af því á allra síðustu árum. Þar eru engin upp sjávar veiði skip og 
því nagar þeir sig í handa bökin þegar þeir verða varir við þann upp gang 
á Aust fjörðum sem hefur fylgt veiðum á loðnu, makríl og kol munna á 
síðustu all nokkrum árum. 

Fisk veiðar verða líka að vera sjálf ærar, án allra undan tekninga, auð
lindin endur nýtan leg. Það má ekkert til spara til að tryggja vöxt og við
gang nytja stofna í hafinu. Fyrir liggur að mark viss stað bundin svæða
verndun hefur skilað árangri. Rann sóknir sýna einnig að tog veiðar geta 
haft af drifa ríkar og ó aftur kræfar afl eiðingar á vissum svæðum en alls 
ekki öllum. Um hverfis vernd er jafn brýn á sjó sem á landi og það verður 
að rann saka vist kerfi sjávar í víðu sam hengi og gæta var úðar, túlka vafa 
um vöxt og við gang nytja stofna og annars líf ríkis sjávar því í hag. Það 
er öllum til hags bóta. Ís lenska sjávar út vegs sýningin er fram undan á 
haust mánuðum. Hún er gott tæki færi fyrir ís lenskan sjávar út veg til að 
kynna mikla fram þróun í greininni, miklar og örar tækni nýjar sem m.a. 
kristallast í nýjum fisk vinnslu húsum þar sem ró bótar eiga stöðugt stærri 
hlut í þeirri við leitni að gjör nýta hvern þann afla sem að landi kemur, 
hvern einasta fisk. Sýningin er einnig gott tæki færi fyrir al menning að 
kynnast þessari þróun sem ís lensk fyrir tæki hafa tekið for ystu í á heims
mæli kvarða. 

Fram undan er verslunar mannan helgin, mesta ferða helgi landsins, en 
einnig sú helgi þar sem lands menn neyta mesta magns á fengra drykkja. 
Þetta er ekki bara bundið við neystu á fengis, heldur ennig ýmissra 
tegunda fíkni efna, og því miður eru sum þeirra stór hættu leg, jafn vel til 
fram búðar. Á stærstu úti há tíðarnar flykkast ung menni, drekka sig full, 
verða sér til skammar, og einnig til skaða, bæði and lega og líkam lega 
eins og fréttir af þessum drykkju há tíðum hafa sýnt. Því eru for eldrar hér 
hvattir til að huga að því tíman lega hvar börnin þeirra verða um þessa 
helgi, ekki leyfa þeim að fara ein á þessar há tíðir ef þau hafa ekki náð 
til skyldum aldri. Heil brigðara væri að fjöl skyldan færi saman í ferða lag 
og nyti ís lenskrar náttúru. Á sumum heimilum mætti sam band barna 
og for eldra oft vera betra. AUSTUR LAND óskar lands mönnum góðrar 
helgar í mikilli um ferðar helgi. 

Best er heilum vagni heim að aka.

Geir A. Guðsteinssonr
ritstjóri

LEIÐARI Bæjarhátíðir, menning og 
skemmtanir á Austurlandi

Af nógu verður að taka 
þegar kemur að bæjar há
tíðum, tón leikum og öðrum 

skemmtunum á Austur landi í sumar. 
Nokkrir at burðir hafa þegar átt sér 
stað, m.a. Humar há tíð á Horna firði, 
Skógar dagurinn mikli og Lands mót 
UMFÍ 50+ 

Sumar tón leika röðin á Seyðis firði 
Sumar tón leika röðin Bláa kirkjan 

var stofn sett árið 1998 af Muff Wor
d en tón listar kennara og Sigurði Jóns
syni verk fræðingi. Tón leika röðin 
hefur verið starf rækt ó slitið síðan. 
Tón leikarnir fara fram í Seyðis fjarðar
kirkju á mið viku dags kvöldum í júlí 
og fram í ágúst, fyrst 3. júlí. Lögð 
hefur verið á hersla á að bjóða upp á 
fjöl breytta tón leika þar sem klassísk 
tón list, djass og blús, þjóð laga tón list 
og léttari músík fá að njóta sín. Flytj
endur eru alla jafna tón listar fólk í 
fremstu röð. Seyðis fjarðar kirkja þykir 
gott tón leika hús og láta flytj endur vel 
af því. Í kirkjunni er ný legur Steinway 
flygill og 14 – 15 radda Frobeníus 
orgel. Kirkjan getur tekið allt að 300 
manns í sæti. Tón leika gestir eru bæði 
heima menn og Aust firðingar sem og 
er lendir ferða menn. 

Rúllandi snjó bolti 
Rúll landi snjó bolti er á Djúpa vogi 

dagana 3. júlí til 18. ágúst. Öðru vísi 
há tíð, vissu lega. 

Vopna skak 
Vopna skak fer fram á Vopna firði 4. 

til 7. júlí. Dag skrá er marg háttar, m.a. 
ljós mynda sýning, uppi stand, kassa
bílarallý, 3 km. furður fata hlaup, fjöl
skyldu tón leikar tón leikar Páls Óskars 
sem er svo með ball um kvöldið, 
leikur meistara flokks karla í knatt
spyrnu við Augna blik úr Kópa vogi, 
sveita ball á Hofi, súpu kvöld þar sem 
lík lega verður boðið upp á kjöt súpu, 
markaðs torg, úti messa við Þor brands
staði, Bursta fells dagur þar sem sjá má 
hand verk fyrri tíma og á sunnu dags
kvöldið verður kvöld vaka og brenna 
við lónið. 

Eistna flug 
Eistna flug verður á Nes kaup stað 

10. til 13. júlí. Eistna flug er tón listar
há tíð sem haldin verður í 15. sinn 
í ár en hún hefur verið haldin ár
lega síðan sumarið 2005. Í ár verður 
horfið til rótanna og há tíðin haldin 
í Egils búð en þar var hún haldin frá 
upp hafi og til ársins 2014. Há tíðin er 
fjögurra daga tón listar há tíð, þar sem 
metal, harð kjarna, pönk, rokk og 

indíbönd deila saman sviði. Eistna
flug er ein stakur tón listar suðu pottur, 
með nokkrum sér völdum er lendum 
böndum sem spila á samt gífur legu úr
vali alls þess besta sem ís lenska senan 
hefur upp á að bjóða á hverju ári. 

Sumar há tíð ÚÍA og  
Síldar vinnslunnar 

Í þrótta og fjöl skyldu há tíð sem 
fer fram 12. – 14. júlí á Egils stöðum. 
Keppnis greinar eru afar fjöl breyttar 
s.s. frjálsar í þróttir, sund, ljóða upp
lestur, borð tennis, bog fimi, boccia og 
pútt mót eldri borgara. 

Lunga Art 
Menningar við burðurinn Lunga

Art verður á Seyðis firði 14. til 21. júlí. 
LungA býður upp á háklassa al þjóð
lega við burði yfir alla vikuna og að 
tón listar veislu LungA. Einnig boðið 
upp á gjörninga, fyrir lestra, pall borðs
um ræður, spjöll, kvik mynda sýningar, 
dans sýningar, mynd listar sýningar og 
margt fleira. Þema há tíðiarinnar í ár 
er fram tíðar sýn eða ,,fu ture per specti
ves“ og má því finna mikið af við
burðum sem fjalla um þemað á einn 
eða annan hátt. 

Litla haf meyjan 
Barna leik ritið Litla haf meyjan 

verður sýnd á Vopna firði 21.7, Djúpa
vogi 22.7, Reyða firði 23.7, Horna firði 
24.7, Fá skrúðs firði 25.7 (Á Frönskum 
dogum) og á Egils stöðum 2.8. 

Bræðslan 
Tón listar há tiðin Bræðslan verður 

á Borgar firði eystra 24. Til 28. Júlí. 
Boðið upp á mikið fjör, ó gleyman lega 

daga. 

Franskir dagar 
Franskir dagar eru á Fá skrúðs

firði 25. Til 28. Júlí. Eins og nafnið 
bendir til er ýmis legt á dag skrá þessa 
dagana sem minnir á þann tíma þegar 
franskar duggur voru við veiðar fyrir 
Austur landi og þáðu viður gerning 
og þjónustu á Fá skrúðs firði. Bon 
amusement! 

Smiðju há tíðin 
Smiðju há tíðin á Seyðis firði stendur 

dagana 26. til 27. júlí. Gömul tækni og 
smiðju eldur er þar í há vegum höfð. 
Þátt tak endur fá að reyna sig í eld smíði. 

Neista f lug 
Helsta úti há tíð á Austur landi er 

Neista flug sem verður um verslunar
manna helgina og hefst 1. ágúst. Unga 
fókið lætur sig væntan lega ekki vanta. 

Tour de Ormurinn 
Hjól reiða keppni sem hefst 10. 

ágúst og hefst á Egils stöðum. Nafnið 
tengist auð vitað Laga fljótsorminum. 

Út sæðið 
Bæjar há tið á Eski firði föstu daginn 

16. ágúst. Verður keppt í kar töflu upp
tekt? 

Orm s teiti 
Litlar líkur eru á að Orm s teiti á 

Egils stöðum verði sumar. Á hugi á 
há tíðinni meðal heima manna hefur 
snar minnkað og ekki hefur fengist 
neinn til að standa fyrir henni þó 
bæjar skrif stofa Fljóts dals héraðs hafi 
leitað eftir viljugum ein stak lingum.

Víða eru bæir og þorp skreytt í sterkum litum, mismunandi eftir hverfum.

Óperan ,,The Raveń s 
Kiss“ sýnd á Seyðisfirði

Lista fólk frá Austur landi mun 
frum flytja óperu, ,,The Ra
ven’s Kiss“ eftir Evan Fein 

og Þor vald Davíð Kristjáns son, í fé
lags heimili Herðu breið á Seyðis firði 
23. ágúst nk. Berta Dröfn Ómars
dóttir, söng kona og Þor valdur Davíð 
Kristjáns son áttu hug myndina að því 
að setja upp óperu fyrir austan en þau 
eru bæði ættuð þaðan og hafa látið 
sig dreyma um að fara austur með 
metnaðar fullt verk efni, eins og segir í 
til kynningu, og er mark miðið að gefa 
þeim fjöl mörgu lista mönnum sem 
eiga rætur að rekja til Austur lands 
vett vang til að vinna saman og mynda 
tengsla net sem vonandi leiðir af sér 
blóm legt sam starf til lengri tíma. 

,,The Ra ven’s Kiss“ er ópera í 
tveimur þáttum og samdi Fein tón
listina en Þor valdur samdi sögu og 

líbrettó. Þeir kynntust í lista skólanum 
Julli ard í New York þegar þeir voru 
þar í námi og sam eigin legur á hugi 
þeirra á nor rænum þjóð sögum varð 
kveikjan að sam starfinu. 

Sögu sviðið lítið sjávar þorp 
Óperan er skrifuð fyrir fimm ein

söngvara og litla hljóm sveit og sögu
sviðið er lítið sjávar þorp þar sem 
dular full kona, framandi og fögur, 
birtist og við það breytist líf, hegðun 
og hugsun heima manna. Söngvarar 
verða Berg þór Páls son, Berta Dröfn 
Ómars dóttir, Egill Árni Páls son, 
Hildur Evla lía Unnars dóttir og Ólafur 
Freyr Birkis son. 

Hér er um merkan menningar við
burð sem er svið settur á Seyðis firði, og 
ættu allir unn endur óperu tón listar að 
njóta þess að á komandi haust dögum.

Mynnisvarði um snjóflóð sem 
féll á Seyðisfirði sem sýnir þann 
ógnarkraft sem felst í slíkum 
náttúruhamförum. Í flutningi óperu 
fellst oft mikill kraftur þó af öðrum 
toga sé.



FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

SITTING VISION
hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

JACOB stóll frá Calia Italia

NÝTT
Í LÚR

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

NÝTT
Í LÚR

Danskt handverk
síðan 1939

Dönsk
gæði
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langvarandi lausn 
& skjót vinnubrögð
Lagnaviðgerðir býður uppá langvarandi lausn og skjót vinnubrögð 
á sviði endurnýjunar á skólplögnum, frárennslislögnum

Hafðu samband og við komum á staðinn til að 
meta aðstæður og gerum þér hagstætt tilboð.

Fóðrun skólplagna
Fóðrun lagna felur í sér að búa til 
nýja lögn inní þá eldri skólplagnir, 
frárennslislagnir sem eru skemmdar 
eða tærðar. Lagnir eru þá 
endurnýjaðar með því að blása inn 
sérstökum sokk

Brawoliner efnið sem við notumst við 
býður upp á óaðfinnanlegan textíl 
sokk. Þökk sé sérstakri aðferð við framleiðslu hans er gott að meðhöndla efnið frá Brawoliner sem gerir vinnuna 
fljótlega. Þetta býður uppá hina fullkomnu lausn fyrir skemmdar skólplagnir efnið getur tekið beygjur allt að 90° 
og allt að tveimur breytingum í þvermál. Brawoliner er með endingartíma til allt að 50 ára þessi lausn er hrein, 
hagkvæm og umhverfisvænn valkostur sé borið saman við að brjóta eldri lagnir upp.

Lagnaviðgerðir notast eingöngu við sokkaaðferðina við lagfæringar og endurnýjun skólplagna.

nýjasta tækni og gæða eFni við Fóðrun lagna
Lagnaviðgerðir sérhæfir sig í 
fóðrun lagna með nýjustu tækni og 
endingargóðum efnum. Þau tæki 
og efni sem Lagnaviðgerðir notar 
við sokkaaðferðina eru frá þýskum 
framleiðanda. Sokkurinn sjálfur, 
hörðnunar- og festiefnin eru gæða- 
vottuð af Byggingaeftirlitsstofnun 
Þýskalands (DIBt) 

Fyrir Fóðrun

eFtir Fóðrun

SímI: 581 1888  /  www.LagnavIDgerDIr.IS

Ástand nytjastofna sjávar og ráðgjöf
Haf rann sókna stofnun hefur 

kynnt út tekt á á standi nytja
stofna og ráð gjöf fyrir næsta 

fisk veiði ár sem hefst 1. septem ber nk. 
Á grund velli lang tíma mark miða um 
sjálf æra nýtingu er lagt til afla mark 
fyrir á þriðja tug stofna, sem miðast við 
var úðar sjónar mið og há marks nýtingu 
til lengri tíma litið. Ráð gjöfina má 
nálgast á vef Haf rann sókna stofnunar 
undir Ráð gjöf. 

Þorskur 
Haf rann sókna stofnun ráð leggur 3% 
aukningu á afla marki þorsks byggt 
á afla reglu stjórn valda, úr 264.437 
tonnum í 272.411 tonn fyrir fisk veiði
árið 2019/2020. Sam kvæmt stofn
matinu í ár er stærð við miðunar stofns 
svipuð og árið 2018. Ár gangar frá 
2013 og 2014 eru við lang tíma meðal
tal en ár gangarnir frá 2016 og 2017 
eru undir meðal tali. Fyrsta mat á 
2018 ár ganginum bendir til að hann 
sé fyrir neðan lang tíma meðal tal. Gert 
er ráð fyrir að við miðunar stofn verði 
svipaður að stærð eða minnki á næstu 
árum. 

Ýsa 
Sam kvæmt endur skoðaðri afla reglu 
verður afla mark ýsu 41.823 tonn 
fisk veið árið 2019/2020 sem er 28% 
lækkun frá fisk veiði árinu 2018/2019 
en svipað ráð gjöfinni fyrir fisk veiði árið 
2017/2018. Á stæða lækkunarinnar er 
lækkun á veiði hlut falli í afla reglu ýsu 
úr 0.40 í 0.35 auk þess sem að spá um 
vöxt 2014 ár gangsins gekk ekki eftir. 
Afla regla ýsu var rýnd af Al þjóða haf
rann sókna ráðinu (ICES) og var niður
staðan að veið hlut fall upp á 0.4 sam
ræmdist ekki var úðar sjónar miðum 
vegna breytinga sem orðið hafa í kyn
þroska ýsu sem verður nú kyn þroska 
stærri og eldri en áður. Gert er ráð fyrir 
að við miðunar stofn ýsu stækki á næstu 
tveimur árum en dali svo. 

Ufsi 
Afla regla ufsa var einnig tekin fyrir af 
ICES og er hún talin sam ræmast var
úðar sjónar miðum. Sam kvæmt afla
reglunni verður afla mark ufsa 80.588 
tonn fisk veiði árið 2019/2020 sem er 
aukning um 2% frá síðasta ári. 
Gull karfi og grá lúða 
Ár gangar gull karfa hafa verið með 
lakasta móti frá 2006 og af þeim sökum 

hefur hrygningar stofn minnkað. Sam
kvæmt afla reglu verður heildar afla
mark gull karfa 2019/2020 því 43.568 
tonn sem er svipuð ráð gjöf og fyrir 
síðasta fisk veið ár. Ráð gjöf fyrir grá
lúðu lækkar um 12% frá fyrra ári 
og er 21.360 tonn fyrir fisk veið árið 
2019/2020. 

Ís lenska sumar gots síldin og 
fleiri tegundir 
Stofn ís lensku sumar gots síldarinnar 
hefur minnkað ört á undan förnum 
árum vegna sla krar ný liðunar og frum
dýra sýkingar í stofninum. Þannig 
hefur stofninn minnkað um nær 60% á 
undan förnum ára tug. Ekki er að vænta 
mikilla breytinga á stofn stærðinni á 
næstu árum þar sem ár gangar sem 
eru að koma inn í veiði stofninn eru 
metnir litlir og sýkingar hlut fall mælist 
hátt. Sam kvæmt afla reglu fyrir síld 
verður afla mark næsta fisk veiði árs um 
34.572 tonn, sem er 2% lækkun frá yfir
standandi fisk veiði ári. 
Ný liðunar vísi tölur margra stofna eins 
og hlýra, gull karfa og blá löngu hafa 
verið lágar undan farin ár. Ef svo fer sem 
horfir mun veiði úr þessum stofnum 
dragast veru lega saman á næstu árum.

Sjálfbærniverkefni 
á Austurlandi
- langtímavöktun gróðurs skapar 
verðmæta þekkingu

Árs fundur Sjálf ærni verk
efnisins 2019 verður haldinn 
í safnaðar heimilinu á Reyðar

firði fimmtu daginn 30. maí nk. undir yfir
skriftinni „Það veltur allt á gróðrinum.“ 
Á fundinum munu sér fræðingar Náttúru
stofu Austur lands og Land græðslunnar 
flytja erindi um gróður vöktun á á hrifa
svæðum virkjunar og ál vers og grunnauð
lindirnar gróður og jarð veg. 

Meðal fram sögu manna á fundinum 
er Guð rún Óskars dóttir gróður vist
fræðingur hjá Náttúru stofu Austur lands. 
Hún mun gera grein fyrir niður stöðum 
rann sókna á gróðri á Snæ fells ör æfum 
s.l. 10 ár í sam hengi við aðrar rann
sóknir t.d. sam bæri legar rann sóknir í 
Reyðar firði og annars staðar á Ís landi 
og norður slóðum. Þróunin er skoðuð 
með til liti til mis munandi þátta svo sem 
beitar, iðnaðar um svifa og lofts lags á hrifa. 
„Sam spil gróðurs og um hverfis er flókið 
og breytingar til skamms tíma geta gefið 
villandi mynd af þróun gróðursins. Lang
tíma vöktun gróðurs skapar því mjög 
verð mæta þekkingu,“ segir Guð rún 
Óskars dóttir. 

Einnig verða erindi um grunnauð
lindirnar gróður og jarð veg, flúor í 
gróðri í Reyðar firði í sam hengi við flúor
mælingar á loft gæða stöðvum, veður far og 
lands lag, endur heimt gróðurs og mikil
vægi þess að hafa stöðug leka í rekstri ker
skála m.t.t. um hverfis mála. 

Opinn fundur og allir  
vel komnir 

Sjálf ærni verk efni Alcoa Fjarða áls og 
Lands virkjunar var sett á lag girnar til að 
fylgjast með á hrifum fram kvæmda við 
Kára hnjúka virkjum og ál verið í Reyðar
firði á sam fé lag, um hverfi og efna hag á 
Austur landi. Verk efnið gengur út á að 
fylgst er með þróun vísa sem í flestum til
fellum eru tölu legir mæli kvarðar sem gefa 
vís bendingu um þróun um hverfis mála, 
efna hags og sam fé lags á byggingar og 
rekstrar tíma ál vers og virkjunar. Miklum 
upp lýsingum hefur nú þegar verið safnað 
saman og eru að gengi legar öllum á 
heima síðu verk efnisins. 

Aust firskt full veldi  
– Sjálf  bært full veldi? 

„Það er alltaf gott fyrir okkur að 
þekkja sögu okkar og full veldi Ís lands 
hafði á hrif á allt landið, þar á meðal Aust
firðinga. En það er ekki síður mikil vægt, í 
ljósi lofts lags breytinga og annarra vanda
mála sem mann kynið stendur frammi 
fyrir, að auka vitund og þekkingu á hug
takinu sjálf ærri þróun og velta upp að
gerðum sem við getum gripið til svo 
sporna megi við þeirri ugg væn legu þróun 
sem allir þekkja,“ segir Elfa Hlín Péturs
dóttir, verk efna stjóri hjá Austur brú, um 
ver kerfnið „Aust firskt full veldi – Sjálf
bært full veldi?“ sem stofnunin hefur 
unnið að í sam vinnu við sveitar fé lög og 
stofnanir á Austur landi síðustu mánuði. 
Verk efnið hefur m.a. getið af sér sýningar 
sem opnaðar voru síðasta sumar og vöktu 
tals verða at hygli. 

Aust firskt sam vinnu verk efni 
Ís land varð frjálst og full valda ríki 

með gildis töku sam bands laganna 1. 
desember 1918. Liðin eru því hundrað ár 
og þess hefur verið minnst um land allt á 
árinu með ýmis konar við burðum.

Austur land er ekki undan skilið og þar 
var hrint í fram kvæmd metnaðar fullu 
verk efni sem ber heitið „Aust firskt full
veldi – Sjálf ært full veldi?“ Hug myndin 
kviknaði í fyrra þegar Sig ný Ormars dóttir, 
verk efna stjóri hjá Austur brú og eigin legur 
„menningar full trúi Austur lands“, kallaði 
saman hina ýmsu aðila úr menningar
lífinu af Austur landi í til efni af full veldis
af mælinu. Mark mið Sig nýjar var að kanna 
hvort fólk hefði á huga á að vinna saman að 
verk efnum því tengdu. Fljót lega varð ljóst 
að besti kosturinn var að Austur brú tæki 
að sér að stýra fram kvæmdinni. 

Hug myndin var frá upp hafi að skoða 
full veldið frá aust firsku sjónar horni og eftir 
nokkra hugar flugs fundi varð ljóst að sjálf
bær þróun var fólki ofar lega í huga. Gerð 
var til raun til að flétta saman og skoða 
tengsl á milli full veldisins og sjálf ærni 
með Austur land í for grunni og nota heims
mark mið Sam einuðu þjóðana um sjálf æra 
þróun til hlið sjónar.



ÚTSALA
Trjáplöntur -50% • Sumarblóm -30-50% • Sláttuvélar -25-35% • Útipottar -30% 
Reiðhjól -30-40% • Garðhúsgögn -25-40% • Broil King grill og fylgihlutir -25-30% 

Lady málning -25% • Pallaolía og viðarvörn -20% • Hekkklippur -25-40%
Orf og keðjusagir -25-30% • Mosatætarar -30-40% • Matarstell og glös -30%

Útipottar -30% • Pottar og pönnur -30% • Fatnaður -25%  • Strauborð og herðatré -25%
ELKOP tröppur og stigar -30% • Garðúðarar, byssur og slönguhjól -25-50%

Garðstyttur -30% • Garðáhöld og verkfæri -25-40% • Blöndunartæki -25%
Valdar flísar og parket -40% • Skjólgirðingar -20-25% • Pallastiklur -20%

 ... auk hundruð annarra útsölutilboða

Allt að 50% afsláttur

Húsasmiðjunnar og Blómavals

Nánar á husa.is

Skoðaðu
útsölublaðið 
á husa.is
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Sóknarfæri 
fyrir íslenska 
matvælaframleiðslu

Al þingi sam þykkti ný verið 
frum varp mitt um af nám 
hinnar svo kölluðu frysti

skyldu á m.a. kjöti sem flutt er til Ís
lands frá Evrópska efna hags svæðinu. 
Með frum varpinu er brugðist við 
skýrum dómum EFTAdóm stólsins 
og Hæsta réttar Ís lands um að leyfis
veitinga kerfið og þar með frysti skyldan 
séu brot á skuld bindingum Ís lands 
sam kvæmt EESsamningnum. Með 
því verður loks fram fylgt þeirri skuld
bindingu sem Al þingi sam þykkti og 
tók gildi árið 2011. Þannig verður hinu 
ó lög mæta á standi, sem nú hefur varað 
í um átta ár, afl étt og endi bundinn á 
ó tak markaða skaða bóta skyldu ís lenska 
ríkisins. 

Frum varpið er af rakstur vinnu sem 
hefur átt sér stað í mínu ráðu neyti 
undan farna 18 mánuði. Stærstur hluti 
hennar hefur falist í að móta um fangs
mikla og nauð syn lega að gerða á ætlun 
til að tryggja öflugar varnir og öryggi 
mat væla og bú fjár stofna. Jafn framt hafa 
verið undir búnar að gerðir til að styrkja 
sam keppnis stöðu inn lendrar mat væla
fram leiðslu. Hluti þessara að gerða 
snýr beint að af námi leyfis veitinga
kerfisins en stærstum hluta þeirra er 
með al mennum hætti ætlað að stuðla 
að fyrr greindum mark miðum. Sam
hliða sam þykkt frum varpsins var að
gerða á ætlunin sam þykkt með öllum 
greiddum at kvæðum sem sér stök 
þings á lyktun til að undir strika mikil
vægi þeirri að gerða sem þar er að finna. 
Sú á ætlun mætir þeim á skorunum sem 
fyrr greindar breytingar leiða af sér en 
um leið felast í henni mikil tæki færi 
fyrir ís lenska mat væla fram leiðslu. 

Lýð heilsa og vernd bú fjár
stofna 

Stærsta á skorun stjórn valda við 
undir búning frum varpsins var að 
tryggja sterka stöðu Ís lands þegar 
kemur að vörnum gegn kampý
lóbaktersýkingum en Ís land býr við 
þá öfunds verðu stöðu að tíðni kampý
lóbaktersýkinga er sú lægsta í Evrópu. Í 
því frum varpi sem nú hefur verið sam
þykkt er leidd í lög sú krafa að inn flutt 
ali fugla kjöt full nægi sömu kröfum og 
gerð hefur verið til inn lendrar fram
leiðslu undan farna tvo ára tugi. Þannig 
verður sterk staða Ís lands þegar kemur 
að vörnum gegn kampý lóbakter 
sýkingum tryggð. 

Fleiri að gerðir mætti nefna til að 
tryggja enn frekar lýð heilsu og vernd 
bú fjár stofna. Þannig verður á hættu
mats nefnd sett á fót á næstu dögum en 

hlut verk hennar sam kvæmt lögum er 
m.a. að hafa um sjón með fram kvæmd 
vísinda legs á hættu mats á sviði mat
væla, fóðurs, á burðar og sáð vöru. Þá 
verður farið í átak til að auka fræðslu 
til ferða manna um inn flutning af urða 
úr dýra ríkinu. 

Loks má í þessari knöppu yfir ferð 
nefna átak til að draga úr út breiðslu 
sýkla lyfja ó næmra baktería á Ís landi 
en það er verk efni sem við Svan dís 
Svavars dóttir, heil brigðis ráð herra, 
settum af stað í febrúar sl. Ríkis stjórnin 
hefur nú sam þykkt til lögu okkar beggja 
að að gerðum sem eru fjár magnaðar 
bæði á þessu ári og til fram tíðar. 

Bætt sam keppnis staða 
Veiga mikill hluti þeirrar 17 liða að

gerða á ætlunar sem nú hefur verið sam
þykkt snýr að því að bæta sam keppnis
stöðu inn lendrar mat væla fram leiðslu. 
Þannig má nefna að ríkis stjórnin sam
þykkti í maí sl. til lögu mínu um inn
kaupa stefnu mat væla fyrir ríkis aðila 
en kjarni hennar er að inn kaup ríkis
aðila á mat vælum byggi á mark miðum 
um sjálf ærni, góða lýð heilsu og um
hverfis vitund. 

Nú er í gangi átak um betri 
merkingar mat væla, m.a. um bættar 
upp runa merkingar, en ég vonast eftir 
að við getum stigið á kveðin skref í 
þeirri vinnu á komandi hausti. Einnig 
er unnið að því að setja á fót sér stakan 
mat væla sjóð með sér staka á herslu á 
eflingu ný sköpunar í inn lendri mat
væla fram leiðslu auk þess sem unnið er 
að mótun mat væla stefnu fyrir Ís land. 
Loks vil ég nefna í þessu sam hengi að
gerð er lýtur að þróun toll verndar og 
stöðu ís lensks land búnaðar gagn vart 
breytingum í al þjóð legu við skipta um
hverfi. Sú vinna hefur verið í undir
búningi í ráðu neytinu síðustu vikur og 
mánuði en þetta verk efni verður unnið 
í sam ráði við Bænda sam tök Ís lands og 
Sam tök at vinnu lífsins. 

Tæki færin blasa við 
Af rakstur framan greindrar vinnu er 

sam stillt átak þar sem ó lög mætt leyfis
kerfi er af numið á sama tíma og öryggi 
mat væla og vernd bú fjár stofna er treyst 
enn frekar. Þetta eru tíma mót í mínum 
huga og fagnaðar efni. Tæki færin sem 
framan greind verk efni fela í sér fyrir 
ís lenska mat væla fram leiðslu blasa 
við. Verk efni næstu mánaða verður 
að fram fylgja þeim af festu og geng ég 
bjart sýnn til þess verks.

Kristján Þór Júlíusson  
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

Fögur framtíð í Fljótsdal – 
samfélagsþing og hvað svo? Á 
tveggja daga samfélagsþingi 

í Fljótsdal í apríl sl. komu fram 
hugmyndir að fjölmörgum verkefnum 
og aðgerðum til að efla byggð og 
samfélag, svo megi verða „Fögur 
framtíð í Fljótsdal“. Þetta er einmitt 
heitið sem samfélagsverkefni því 
sem Fljótsdalshreppur stendur fyrir, 
í samstarfi við Austurbrú, var gefið á 
þinginu.

Nú liggur fyrir samantekt um 
skilaboð samfélagsþingsins, unnin 
af Sigurborgu Kr. Hannesdóttur hjá 
ILDI, en hún stýrði þinginu. Hún hefur 
sérstaklega hrósað þátttakendum á 
þinginu fyrir góða og vandaða vinnu 
og segir að miðað við sambærileg þing 
sem hún hefur stýrt annars staðar á 
landinu undanfarin ár, hafi  aldrei 
legið svo mikið efni fyrir!

Í lok þingsins var rætt um 
hvernig ætti að fylgja því eftir. 
Sögðu þátttakendur mikilvægast að 
hrinda verkefnum og hugmyndum 
í framkvæmd og að engin ástæða 
væri til þess að bíða, því margar 
hugmyndanna séu framkvæmanlegar 
strax. Töldu þó að fyrst þyrfti 

samfélagsnefndin að fara yfir og 
þétta verkefnin, því víða sé skörun í 
hugmyndunum. 

Nú hafa samfélagsnefnd og aðal 
og varamenn í sveitarstjórn fundað 
um samantektina og ákveðið að 
byrjað verði á að gera verkefnisáætlun 
og grófa kostnaðargreiningu. 
Samfélagsnefnd mun leiða þá vinnu 
og leggja síðan fyrir sveitarstjórn. 

Verkefnið stendur til ársloka 
2022

Ákveðið var að verkefnið Fögur 
framtíð í Fljótsdal standi til ársloka 
2022, en áður hafði einungis verið 
ákveðið að það stæði til loka þessa árs. 
Stefnt er að ráðningu verkefnisstjóra, 
en ákvörðun um starfshlutfall verður 
tekin þegar verkefnisáætlun liggur 
fyrir. Það verður hugsanlega gert í 
samstarfi við stofnun eða fyrirtæki og 
er stefnt að því að verkefnisstjóri komi 
til starfa næsta haust, eða í síðasta lagi 
um áramót 2019/2020. 

Verkefnið byggir á samstarfi 
sveitarfélagsins, Austurbrúar og síðast 
en ekki síst íbúa. Stefnt er að því að 
setja af stað vinnuhópa og m.a. horft 
til þess hverjir lýstu áhuga á að fylgja 

hvaða hugmyndum eftir, með því 
að skrá nöfn sín við einstök málefni 
á þinginu. Útfærslan mun skýrast 
þegar líður að hausti. Hins vegar 
er öllum frjálst að eiga frumkvæði 
að því að hóa saman áhugasömum 
um hin ýmsu málefni, án aðkomu 
sveitarstjórnar eða samfélagsnefndar, 
ef fólk vill. Þá eru áhugasamir hvattir 
til að skrá sig á póstlista verkefnisins, 
með því að senda tölvupóst til 
oddvita, fljotdalshreppur@fljotsdalur.
is – þ.e. hafi þeir ekki þegar skráð 
sig á póstlistann sem lá frammi á 
samfélagsþinginu. 

Samfélagsþing í byrjun hvers 
árs meðan verkefnið stendur

Á þinginu kom fram áhugi á að 
halda samtalinu áfram og er stefnt að 
því að halda samfélagsþing í byrjun 
hvers árs, meðan verkefnið stendur. 
Með því að gefa verkefninu lengri 
tíma, vinna verkefnisáætlun til að 
forgangsraða hugmyndum, tryggja 
fjármögnun, ráða verkefnisstjóra og 
halda áfram samtali við íbúa, eru 
sköpuð framúrskarandi skilyrði til 
að ná góðum árangri, svo megi verða 
fögur framtíð í Fljótsdal.

Fljótsdælingar vilja fagra framtíð

Sameiningarkosningar fjögurra 
sveitarfélaga 26. október nk.

Í októ ber mánuði 2018 sam þykktu 
sveitar stjórnir Borgar fjarðar
hrepps, Djúpa vogs hrepps, Fljóts

dals héraðs og Seyðis fjarðar kaup staðar 
að skipa sam starfs nefnd um sam
einingu sveitar fé laganna sam kvæmt 1. 
mgr. 119. gr. sveitar stjórnar laga. 

Sam starfs nefnd Sam starfs nefnd 
hefur skilað á liti sínu til sveitar stjórna 
með skila bréfi dags. 29. maí sl. Skila
bréfinu fylgdu eftir talin gögn: 

Skýrslan Sveitar fé lagið Austur land
stöðu greining og for sendur dags. 27. 
maí 2019, sem unnin var af RR ráð gjöf 
ehf. að beiðni sam starfs nefndar. 

Til laga að at kvæða seðli vegna at
kvæða greiðslu í búanna um til lögu um 
sam einingu sveitar fé laganna. 

Til laga að aug lýsingu í Lög
birtingar blaði og fjöl miðlum um at
kvæða greiðsluna. 

Starfs hópar fjölluðu um mála flokka 
sveitar fé laganna 

Sam starfs nefndin hefur komið 
saman á 15 bókuðum fundum. Hafa 
fundar gerðir nefndarinnar komið til 
um fjöllunar sveitar fé laganna og verið 
birtar á vef síðu verk efnisins svaustur
land.is. Sam starfs nefnd skipaði 6 

starfs hópa sem fjölluðu um mála flokka 
sveitar fé laganna og lögðu fram efni og 
upp lýsingar í greiningu og til lögu gerð. 
Minnis blöð frá vinnu starfs hópa eru 
að gengi leg á vef síðu verk efnisins. 

Það er álit sam starfs nefndar 
að fram skuli fara at kvæða greiðsla 
meðal íbúa sveitar fé laganna um sam
einingu sveitar fé laganna fjögurra í eitt. 
Kynningar efni fyrir at kvæða greiðslu 
mun byggja á þeirri greiningu og for
sendum sem lýst er í skýrslunni. Lagt 
er til að at kvæða greiðsla fari fram 
26. októ ber 2019 í öllum sveitar fé

lögunum. Jafn framt leggur nefndin til 
að sam starfs nefnd verði falið að kynna 
til löguna og helstu for sendur fyrir 
í búum sveitar fé laganna. 

Á fundi bæjar stjórnar Seðis fjarðar
kups taðar bar Hildur Þóris dóttir for seti 
bar upp eftir farandi til lögu: 

,,Bæjar stjórn sam þykkir að vísa 
málinu til síðari um ræðu í bæjar stjórn 
sbr. 2. mgr. 119. gr. sveitar stjórnar laga 
nr. 138/2011.“ Til lagan var sam þykkt. 

Til laga sam þykkt með sjö greiddum 
at kvæðum.

Horft í átt til Bláu 
kirkjunnar á Seyðisfirði.
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,,Ekki var vilji til að taka þátt í sameiningarviðræðum“
- segir Þór Steinarsson, sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps

Þór Steinars son, sveitar stjóri 
Vopna fjarðar hrepps tók við 
starfinu í byjun nú verandi 

kjör tíma bils. AUSTUR LAND spurði 
sveitar stjórann hvernig fjár hags staða 
Vopna fjarðar hrepps væri í dag, og 
sagði Þór að staðan væri vel undir 
þeirri kröfu fé lags mála ráðu neytisins 
að heildar skuldir sveitar fé lagsins 
væru vel undir 150% af heildar tekjum 
þess á árs grund velli. 

,,Sam kvæmt árs reikningnum er það 
um 50% svo segja má að við séum á gæt lega 
sett. Það eru auð vitað eng hverjar ný fram
kæmdir á vegum sveitar fé lagsins, s.s. vallar
hús við knatt spyrnu völlinn og það er verið 
að laga í búðir inn í Sunda búð en það er ekki 
verið að byggja nein í búðar hús sem stendur, 
hvorki á vegum ein stak linga eða bygginga
verk taka. Við sóttum um fram lag til að fara 
í fram kvæmdir en það liggur ekki fyrir fyrr 
en í haust hvernig því máli reiðir af. 

Upp sjávar vinnslan er mjög mikil væg 
fyrir okkar at vinnu líf en hún er ver tíðar
bundin og eins og kunnugt er brást loðnu
ver tíðin al gjör lega. Strand veiði bátar eru hér 

nokkrir og hér landa stundum að komu
bátar auk heima báta sem hafa botn fisk
kvóta. At vinnu leysi er auð vitað til staðar 
en það er ekki föst stærð, bæði eykst og 
minnkar tíma bundið. Þegar ljóst var að 
loðnu ver tíðin mundi bregðast varð um 6% 
at vinnu leysi hér á Vopna firði. Það dró hins 
vegar úr á hrifunum að upp sjávar veiði skip 
hér veiddu nokkuð af kol munna svo á fallið 
varð ekki eins mikið fyrir sveitar fé lagið í 
út svars tekjum og hefði annars orðið. Við 
bindum vonir við að makríl veiðar hefjast í 
þessum mánuði,“ segir Þór. 

Ekki vilji til  
sam eininga við ræðna 

Í haust ganga í búar fjögurra sveitar
fé laga á Austur landi, Borgar fjarðar eystri, 
Seyðis fjarðar, Fljóts dals héraðs og Djúpa
vogs, að kjör borðinu til að á kveða hvort 
vilji sé til að sam eina þau undir einn hatt. 
Í búar Vopna fjarðar hrepps sem og Fljóts
dals hrepps eru þar ekki á meðal. Hver er 
á stæðan fyrir því? 

,,Það var niður staða könnunar meðal 
íbúa hér á Vopna firði að það væri ekki vilji 

til að taka þátt sam einingar við ræðum, og 
hvorki í suður eða norður átt, þ.e. heldur 
ekki t.d. við Langa nes byggð. Niður staðan 
var ljós fyrir síðustu sveitar stjórnar
kosningar. Per sónu lega hefði ég viljað taka 
þátt í þessum við ræðum til að sjá hvert 
þær hefðu leitt okkur og taka síðan þátt í 
kosningunum ef það hefði verið vilji sam
einingar nefndar Vopna fjarðar hrepps.“ 

Minna má á að sam kvæmt á ætlun ríkis
stjórnarinnar eiga öll sveitar fé lög landsins 
sem telja færri en þúsund íbúa að hafa sam
einast öðru sveitar fé lagi innan sjö ára til að 
upp fylla það skil yrði. Það kemur svo í ljós 
hvort það fæst sam þykkt. 

Upp gjör við líf eyris sjóðinn 
Stapa 

Sveitar stjóri segir að sveitar stjórn 
Vopna fjarðar hrepps hafi á kveðið að greiða 
að fullu höfuð stól van goldinna líf eyris
greiðslna til líf eyris sjóðsins Stapa til starfs
manna sveitar fé lagsins á tíma bilinu 2005 til 
2016 auk vaxta frá tíma bilinu 2013 – 2016, 
sem er ó fyrnt. 

Mál það sem kom upp fyrir nokkrum 
árum og varðar skuld Vopna fjarðar hrepps 
við líf eyris sjóðinn Stapa er sér stakt fyrir 
margra hluta sakir. Eftir á bendingu starfs
manns hreppsins kom í ljós að hlut fall sem 
miðað var við þegar upp hæð líf eyris greiðslu 
var á kvörðuð var of lág og við það safnaðist 
upp skuld frá árinu 2005 til ársins 2016. Þar 
með gerðist það að árum saman borgaði 
sveitar fé lagið of lága prósentu án þess að 
átta sig á því, líf eyris sjóðurinn tók á móti 
skila greininni án at huga semda og launa
fólk tók á móti of lágum líf eyris greiðslum 
án þess að hreyfa mót mælum. 

Þessi víð tæku og kerfis bundnu mis
tök áttu sér stað í rífl ega ára tug. Nú er 
svo komið að upp safnaður höfuð stóll 
skuldarinnar er rúm lega 40,6 milljónir. Sú 
á vöxtun sem Stapi hefur kosið að gera hluta 
af kröfu gerð sinni hækkar þá upp hæð upp í 
72 milljónir. Þau greiðslu kjör sem líf eyris
sjóðurinn hefur boðið sveitar fé laginu fela 
í sér fjár magns kostnað sem hækkar upp
hæðina vel yfir 100 milljónir króna. 

,,Það segir sig sjálft að stór hluti af svo 
gamalli skuld er fyrndur sam kvæmt lögum. 
Það eru því á höld um hversu mikið eigi að 
borga, það liggur heldur ekki fyrir ná kvæm
lega hver á vöxtun á greiðslunum hefði verið 
ef upp hæðirnar hefðu verið réttar frá upp
hafi. Þess í stað miðar sjóðurinn við al
menna á vöxtunar kröfu sína sem er 3,5%. 

Meðal skerðing á líf eyris réttindum 
vegna mis takanna er um 2.300 krónur á 
mánuði fyrir þá ein stak linga sem í hlut 
eiga. Sú tala miðast við stöðuna áður en 
sveitar fé lagið greiðir sitt fram lag sem eru 
2/3 af kröfunni. Auk þess mun sam spil 
við al manna tryggingar vega upp á móti 
og væntan lega leiða til þess að skerðingin 
verður lítil sem engin í flestum til vikum. 

Sam kvæmt út reikningum lög fræðinga 
sveitar fé lagsins og trygginga stærð
fræðings er ó fyrnd upp hæð skuldarinnar 
rúm lega 12 milljónir (ó fyrndur höfuð stóll, 
tíma bilið 2013 til 2016, auk vaxta). Til 
þess að stjórn endum og á byrgðar aðilum 
sveitar fé lags sé fært að greiða kröfur sem 
ganga um fram laga legar skyldur verður 
að vera fyrir því fjár hags legt svig rúm og 
sér stök rök. Það á við í þessu máli eins og 
öllum öðrum. Það hvíla ríkar skyldur á 
sveitar stjórnar fólki á að haga sínum fjár

málum með á byrgum hætti. Um það vitna 
sveitar stjórnar lög, lög um opin ber fjár
mál og reglu gerð um fjár hags leg við mið 
og eftir lit með fjár málum sveitar fé laga. 
Auk þess er ljóst að fjár magn sem nýtt 
er til greiðslu skuldarinnar er þá ekki til 
reiðu fyrir önnur verk efni sveitar fé lagsins 
og bitnar þannig beint og ó beint á öllum 
í búum sveitar fé lagsins.“ 

Líf eyris sjóðurinn bar líka 
á byrgð 

,,Nú liggur fyrir að rekstur Vopna
fjarðar hrepps er langt undir væntingum. 
Munar þar mest um af skrift skuldar 
hjúkrunar heimilisins Sunda búðar við 
Ahluta upp á 130 milljónir króna og of
á ætlaða rekstrar af omu ársins 2018 upp 
á 110 milljónir króna. Það er því ljóst að 
sú á kvörðun að gangast við skuld höfuð
stólsins auk vaxta af ó fyrnda tíma bilinu 
verði að teljast sann gjörn, alls 44.183.938 
krónur. Með því er greitt tölu vert um
fram laga lega skyldu enda sveitar fé laginu 
annt um að komið sé til móts við starfs
fólk hreppsins eins og hægt er. Þá verður 
ekki hjá því litið að á byrgð á mis tökum 
yfir þetta langa tíma bil skiptist á fleiri 
hendur en bara sveitar fé lagsins. Verður 
þar einkum að nefna líf eyris sjóðinn sjálfan 
sem gerði engar at huga semdir og ber 
því ríka á byrgð gagn vart sínum sjóðs fé
lögum. Sveitar fé lagið hefur með greiðslu 
höfuð stólsins staðið við greiðslu skyldur 
sínar á hverjum tíma. Líf eyris sjóðurinn 
verður að gera grein fyrir því hvernig hann 
vill gangast við sinni á byrgð og tryggja 
á vöxtun greiðslanna fram til ársins 2013,“ 
segir Þór Steinars son sveitar stjóri.

www.malbika.is
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VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI?
AUGLÝSINGADEILDIN ER OPIN ALLA VIRKA DAGA 

FRÁ KL. 9:00 – 17:00.
AUGLÝSINGASÍMINN ER: 578-1190 

NETFANGIÐ ER: AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

EXPLORE WITHOUT LIMITS

NÝ VEFVERSLUN!
Búnaður fyrir jeppann og ferðalagið.

Arctic Trucks 
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

sími 540 4900
info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.isEXPLORE WITHOUT LIMITS

®

www.arctictrucks.is

Kíktu á vöruúrvalið!

Enginn sendingarkostnaður 
ef verslað er fyrir 5.000 
krónur eða meira!

VÍSNAÞÁTTUR  
 Arnar Sigbjörnsson

Það er ekki úr vegi að hefja þennan 
júlíþátt á sumarljóðum. Japönsk 
tanka í þýðingu Helga Hálfdánarsonar 
hljómar svona.

Vatn úr fjallalind
í skugga hárrar furu
ber ég mér að vör
í lófa mínum. – Ekkert
jafnast á við sumarið!

Einn að drykkju undir sumartungli 
er ljóð eftir Jang Wan Li sem Gyrðir 
Elíasson þýddi yfir á íslensku.

Hver segir að þetta sé hlýtt ár?
Í kvöld er óvenju svalt.
Kulið í bambuslundinum
breytir sumrinu í haust;
tunglið, sem speglast í ánni,
breytir nóttu í dag.
Himnarnir veita okkur sjaldan
slíkt veðulag.
Þó ég sé einn, helli ég mér víni í skál.
Á morgun verður logandi regnhlífin
komin aftur upp á himininn,
og ég verð að finna einhverja leið
til að flýja hitann.

Í ljóði sínu ,,Ef “ veltir Sigrún Björgvins 
fyrir sér hvernig tilveran væri ef alltaf 
skini sól.

Ef sólin skini
af skærum himni
alla daga
og engar nætur
væru til,
aðeins húmið létt
eina örskotsstund.
Ef hlýir geislar hennar
og glitrandi birta
léki um hörund mitt
frá morgni til kvölds,
frá kvöldi til morguns,
er það svo víst
að ég elskaði hana
meira en myrkrið.

Sigurður Ingólfsson þakkar fyrir 
hvern nýjan dag í upphafsljóði bókar 
sinnar ,,Ég þakka.“ 

Ég þakka
fyrir þennan 
nýja dag

og þigg 
hann svo 
í öllum 
myndum 
sínum.

Ég klæði mig 
og raula lítið lag

við ljóð sem 
beið mín 

undir 
kodda 
mínum.

Og hann þakkar meira að segja fyrir 
sársaukann.

Ég þakka 
fyrir það að 
finna til

og þigg á ný 
einn dag 
í veröldinni

og það sem bíður, 
það sem ei ég skil

og þig sem hlustar 
eftir sálu minni.

Vísnagátur

En vendum okkar kvæði í kross. 
Sveinn Herjólfsson hefur þróað nýja 
gerð af vísnagátum. Gáturnar eru 
þannig gerðar að hver ljóðlína vísar 
til málsháttar, orðtaks eða alþekkts 
orðasambands sem hefur eitt orð 
sameiginlegt. Þetta skýrist best með 
dæmi:

Staðfastur dugmikli drengurinn er 
-(hafa bein í nefi)
Dauðastríð aldrei mun takast að vinna 
-(bera beinin)
Vitni um eðlislæg einkenni ber -(runnið 
í merg og bein)
Alúðarvininum ljúft er að sinna -(eiga 
hvert bein í)
Hér er lausnarorðið bein.

Við endum ljóðaþáttinn á tveimur 
vísnagátum í sama anda eftir Svein 
og er lesendum eftirlátið að leysa þær. 
Ef það tekst ekki má finna lausnirnar 
annars staðar í blaðinu.

1. 
Leggur hinn gjálífi lofnar mið á                                 
Lasinn og hrumur fer nestið að berja                         
Ruglingsleg viðbrögðin ráðvilltum hjá                       
Ráðning skal veitt fyrir mótspyrnu 
hverja                 

2. 
Magnaðar deilurnar, gamanið grátt                            
Gesturinn hvimleiði, ágengur, tíður                            
Aldeilis gagnslaust og óhemju smátt                          
Óhagsýnn skaða af fljótræði bíður    

Tilbúin til afhendingar og �utnings



VÍKURVAGNAR EHF.

STYRKUR,  ÞJÓNUSTA  og  ÁREIÐANLEIKI

Víkurvagnar ehf.   -   Hyrjarhöfði 8.  -   110 Reykjavík

Sími 577-1090   -   www.vikurvagnar.is   -   sala@vikurvagnar.is

VÍKURVAGNAR  EHF

MIKIÐ ÚRVAL AF KERRUM 
FYRIR IÐNAÐARMENN OG VERKTAKA
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Skipulagsbreytingar í 
stjórnkerfi Fjarðabyggðar
Á fundi bæjar stjórnar Fjarða

byggðar, fimmtu daginn 6. júní 
sl., var til laga stjórn kerfis nefndar 

um skipu lags breytingar á stjórn kerfi 
Fjarða byggðar sam þykkt. Breytingarnar 
fela í sér að störf fé lags mála stjóra og 
fræðslu stjóra verða lögð niður sem sviðs
stjóra störf og þess í stað verður ráðinn 
sviðs stjóri fjöl skyldusviðs. Starf sviðs stjóra 
fjöl skyldusviðs verður fyrst og fremst 
stjórn enda starf, sem ætlað er að sam
hæfa rekstur þeirra mála flokka sem nú 
heyra undir sviðið. Þá er lagt til að fjöl
skyldusviði verði skipt upp í eftir farandi 
fjóra mála flokka; 
 Fé lags og öldrunar teymi 
 Barna verndar og fjöl skyldu ráð gjafar
teymi 
 Æsku lýðs og í þrótta t eymi 
 Fræðslu teymi 

Nú verandi sviðs stjórn endum verða 
boðin ný störf yfir manna teyma sem starfa 
undir stjórn nýs sviðs stjóra. Stefnt er að 
ráðningu sál fræðings, kennslu ráð gjafa og 
annarra fag aðila, sem nauð syn legir þykja 
til að styrkja megi snemmtæka í hlutun 
sem og aðrar for varnir. Þá verður einnig 
metið hvort Fjarða byggð taki til sín starf
semi þess hluta Skóla skrif stofu Austur
lands sem þjónar Fjarða byggð. 

Gert er ráð fyrir að breytingarnar taki 
gildi þann 1. septem ber nk.

Starfstækifæri fyrir iðnaðarmenn
Alcoa Fjarðaál er stærsta iðnfyrirtæki landsins og öflugur hópur iðnaðarmanna sinnir viðhaldi 
í álverinu. Við leitum nú að góðum raf- og véliðnaðarmönnum í �ölbrey dagvinnustörf.

Við hvetjum konur sérstaklega til að sækja um störfin. Umsóknarfrestur er til og með 12. júlí 2019. 
Umsóknir eru trúnaðarmál og er þeim öllum svarað. Frekari upplýsingar veitir Jón Óli Benediktsson, 
leiðtogi viðhalds, jon.benediktsson@alcoa.com eða í síma 470 7700.
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á www.alcoa.is.

Framleiðslutæki Fjarðaáls eru að stórum hluta 
sjálfvirk og mikið um iðnstýringar.  Áhersla er lögð 
á að tryggja áreiðanleika með fyrirbyggjandi 
viðhaldi sem tekur mið af raunverulegu ástandi 
búnaðar. Fjögur teymi sinna skipulögðu viðhaldi 
í dagvinnu, sérhæ� greiningarteymi fylgist með 
ástandi búnaðar og miðlæg viðhaldsvakt bregst 
við bilunum allan sólarhringinn. Iðnaðarmenn 
vinna náið með framleiðslustarfsfólki, skipu- 
leggjendum viðhalds og öðrum sérfræðingum.

Hvers vegna að velja starf hjá Alcoa Fjarðaáli?
Góð laun og �ölskylduvænn vinnutími. 
Tækifæri til starfsþróunar í gegnum þjálfun, fræðslu 
og �ölbrey�a starfsreynslu.
Ýmis fríðindi á borð við akstur til og frá vinnu, go� 
mötuneyti, heilsugæslu og velferðarþjónustu.
Fjarðaál er vinnustaður þar sem komið er fram við alla 
af vinsemd og virðingu. 
Heilsa og öryggi starfsfólks eru ávallt forgangsmál. 
Við trúum því að samhent teymi ólíkra einstaklinga séu 
lykillinn að árangri. Við erum framsækin í jafnré�ismálum 
og viljum �ölga konum í hópi iðnaðarmanna.

•
•

•

•

•
• 



UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS - SÍMI 777 5007 - EMAIL BOAS@BOSAL.IS - HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestöfl + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símkerfi
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti kerfi
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á 
EGILSSTÖÐUM 
NÆSTU DAGA
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- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti kerfi
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á 
EGILSSTÖÐUM 
NÆSTU DAGA

4.390.000

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS - SÍMI 777 5007 - EMAIL BOAS@BOSAL.IS - HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestöfl + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símkerfi
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

Góður tími til að kaupa Hobby 2019

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti kerfi
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 100.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.360.000 skráður

POTTAGALDRAR 
VIÐ GRILLIÐ Í SUMAR

Með sjálfbærni og mannúð að leiðarljósi • Engin aukaefni • 100% hrein krydd

Kebab
kjúklingakrydd

Villijurtir

Eðalsteik-
og grillkrydd

Best á allt

Víkingaolía
fyrir naut
og lamb Ítölsk 

hvítlauksolía

Grísk kryddolía
fyrir kjúkling 

og fisk Piri piri
kryddolía

Uppskrift að góðri matargerð
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Lausnir á vísnagátum 
Sveins Herjólfssonar

1. gefa undir fótinn/ kominn að fótum fram / uppi fótur og 
fit / eiga einhvern á fæti 
2. komið í hund og kött / eins og grár köttur / ekki upp í nös 
á ketti / kaupa köttinn í sekknum.

Nýtt hjúkrunarheimili byggt á Hornafirði

BASALT arkí tektar á samt verk
fræði stofunni EFLU voru 
hlut skarpastir í hönnunar

sam keppni um nýtt hjúkrunar heimili 
sem byggt verður á Höfn í Horna firði. 
Sau tján til lögur bárust, þrjár hlutu 
verð laun og tvær viður kenningu. 
Nýja hjúkrunar heimilið mun leysa af 
hólmi eldra heimili sem upp fyllir ekki 
kröfur nú tímans varðandi hús næði og 
að búnað. Stefnt er að því að út boð á 
verk legum fram kvæmdum verði aug
lýst í byrjun árs 2020 og að heimilið 
verði tekið í notkun vorið 2021. 

Megin á herslur dóm
nefndarinnar 

Við mat dóm nefndar á til lögum 
þátt tak enda voru lagðar eftir farandi 
megin á herslur: 

Að fá fram hug myndir að vist
legu heimili fyrir ein stak linga sem 
þurfa á lang varandi um önnunar og 
hjúkrunar þjónustu að halda. 

Að skapa góð rými til úti vistar fyrir 
heimilis menn og góða að komu að lóð. 

Að her bergi ein stak linga séu 

hagan lega út færð og tryggð sé góð 
vinnu að staða starfs manna. 

Að horft sé til fram tíðar í tækni
legum lausnum er auð veldað geta dag
legt líf heimilis fólks og vinnu starfs
manna. 

Að ytra og innra fyrir komu lag sé 
til fyrir myndar hvað varðar að gengi 
og öryggis mál. 

Að byggingin verði hag kvæm með 
hlið sjón af fram kvæmda og rekstrar
kostnaði byggingarinnar. 

Að hús næðið tryggi hag kvæmni 
í dag legum rekstri eins og í starfs
manna haldi. Þar er meðal annars átt 
við að starfs fólk geti haft góða yfir sýn 
innan eininga og á milli eininga og 
jafn framt að helstu vega lengdir verði 
sem stystar. 

Að ný byggingin endur spegli 
vandaða byggingar list er fellur vel að 
um hverfi sínu. 

Að um hverfis sjónar mið og vist væn 
hönnun verði höfð að leiðar ljósi við 
út færslu byggingar og lóðar. 

Einnig var horft til þess hvernig 
unnið var með ein stakt út sýni frá 

lóðinni auk tenginga við nú verandi 
hjúkrunar heimili. 

Við val sitt lagði dóm nefndin 
á herslu á lausnir með góðu innra 
skipu lagi og heimilis legu yfir bragði 
á samt að stöðu til úti vistar þar sem 
að gengi og öryggis mál væru höfð að 
leiðar ljósi og góð vinnu að staða fyrir 
starfs menn tryggð. Horft var til þess 
að byggingin væri hag kvæm með 
hlið sjón af fram kvæmda og rekstrar
kostnaði. Þá var einnig horft til þess 
hvort byggingin félli vel að um
hverfi sínu og endur speglaði vandaða 

byggingar list. 
Niður staða dóm nefndar var að 

veita verð laun þremur til lögum sem 
svöruðu best að mati hennar og þeim 
væntingum sem lýst er í sam keppnis
lýsingu, auk þess sem tvær til lögur 
að auki hlutu viður kenningu vegna 
á huga verðra lausna og at riða sem 
dóm nefnd taldi rétt að vekja á at hygli. 

Í um sögn dóm nefndar um 
vinnings til lögu BASALT arkí tekta og 
EFLU verk fræði stofu kemur fram að 
til lagan upp fylli flest þeirra mark miða 
sem dóm nefndin lagði til grund vallar. 

Þar segir meðal annars: „Til lagan er 
byggð á Eden hug mynda fræðinni með 
á herslu á lífs gæði og vel líðan íbúa. 
Byggingin lág markar skugga myndun 
og hóg værð er sýnd með til liti til um
hverfis og að lögunar að nú verandi 
arki tektúr.“ 

Í öðru sæti hönnunar keppninnar 
voru Ander sen & Sigurds son arkí
tektar og í þriðja sæti Zeppelin arkí
tektar. Heil brigðis ráðu neytið og 
Sveitar fé lagið Horna fjörður stóðu að 
hönnunar sam keppninni í sam vinnu 
við Arki tekta fé lag Ís lands.
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Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is  Ritstjórn: sími 840-9555 geirgudsteinsson@simnet.is

Hvatt til 
samstarfs 
grunnskóla 
Fljótsdalshéraðs

Á fundi bæjarstjórnar 
Fljótsdalshéraðs fyrir nokkru 
var samþykkt að skipa 

starfshóp sem fjalla skal um aukið 
samstarf Fellaskóla, Egilsstaðaskóla og 
Brúarásskóla.

Í bókuninni segir m.a.: 
,,Bæjarstjórn tekur undir með 
fræðslunefnd og fer þess á leit við 
grunnskólastjórnendur að þeir 
skoði frekari möguleika á samstarfi 
skólanna með það að markmiði að 
nýta sem best aðstöðu í skólunum 
í þágu allra grunnskólanemenda í 
sveitarfélaginu. Kallaðir verði til þeir 
aðilar skólasamfélagsins sem málin 
kunna að varða. Fræðslustjóra er falið 
að leiða starf hópsins. Óskað er eftir 
að tillögur frá hópnum verði kynntar 
fyrir fræðslunefnd og bæjarstjórn 
fyrir lok haustannar 2019.“

Bjóðum uppá sérsniðnar 
svampdýnur og bólstrun fyrir:

Tjaldvagninn    Fellihýsið    
Húsbílinn    Bátinn

Hjólhýsið    Sumarhúsið   
Heimilið o.m.fl!

Fljót og góð þjónusta
Svampur.is     Vagnhöfða 14 Reykjavík 

Símar 567 9550 og 858 0321

Brúarásskóli á Jökuldal.

FERÐAFÉLAG  ÍSLANDS
www.fi.is

ÁR BÆKUR 
Bókaflokkur um land 
og náttúru 
Ferðafélag Íslands gaf út sína fyrstu árbók 

árið 1928. Árbókin hefur síðan komið út árlega 

í óslitinni röð og er einstæður bókaflokkur um 

land og náttúru. Hver bók fjallar um afmarkað 

svæði á landinu og nær efni bókanna um landið 

allt. Bækurnar eru altæk Íslandslýsing og gefa 

ferðafólki góðar ferðaupplýsingar ásamt því að 

veita innsýn í sögu og þjóðlegan fróðleik.

GÖNGULEIÐARIT 
Leiðir göngu menn á nýjar slóðir
Gönguleiðaritin benda gjarnan á leiðir sem ekki 

eru á allra vitorði og leiða göngu menn þannig 

á nýjar slóðir. Einnig gera þau gönguferðirnar 

ánægjulegri og eftirminnilegri þar sem fróð-

leikurinn skapar skemmtilegar tengingar við 

atburði og sögur úr fortíðinni.

EINSTAKAR BÆKUR
Á hverju ári  gefur Ferðafélag Íslands út heimilda -  og fræðslurit ,  kor t  og bækur
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