Gisting og jólahlaðborð á Akureyri
Gisting fyrir tvo í eina nótt með morgunverði og jólahlaðborði

Aðeins 18.200 kr.- á mann!

Pantanir og fyrirspurnir í síma 460 2000 eða kea@keahotels.is

8. tölublað
8. árgangur
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Stofnun byggðaráðs
staðfest í Vopnafjarðarhreppi

Göngubraut: 69.500,-
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samþykkt
um
stjórn
Vopnafjarðarhrepps.
Breytingarnar
fela fyrst og fremst í sér stofnsetningu
byggðarráðs. Sveitarstjórn sam
þykkti
breytingarnar á 24. fundi sveitarstjórnar,
þann 9. maí og ræddi áður á 23. fundi 15.
apríl og 21. fundi 4. apríl.
Byggðarráð Vopnafjarðarhrepps fer
ásamt framkvæmdastjóra sveitar
félags
með framkvæmdastjórn þess. Í því felst
m.a. að taka ákvarðanir um fjármál
samkvæmt samþykktri fjárhagsáætlun
sveitarfélags.

Það skal sinna fjármálastjórn
sveitarfélags og hafa sérstakt eftirlit
með fjárstjórn þess. Það undirbýr
fjárhagsáætlanir og sér um að
ársreikningar sveitarfélags séu gerðir
reglum samkvæmt. Byggðarráði er
heimil fullnaðarákvörðun mála sem eigi
varða verulega fjárhag sveitarsjóðs eða
stofnana hans, enda sé ekki ágreiningur
innan ráðsins, sbr. 3. mgr. 39. gr. svstjl.
Byggðarráð hefur almenna umsjón
með stjórnsýslu sveitarfélags, þ. á m.
starfsmannamálum. Mál, sem varða
uppbyggingu stjórnkerfis sveitarfélags
eða hafa í einhverjum mæli víðtæka

þýðingu fyrir stjórnsýslu sveitarfélags, á
að taka til umræðu í byggðarráði.
Um skipan og hlutverk byggðarráðs
eru sérstök ákvæði í sveitarstjórnarlögum.
Það getur einnig borið heitið hreppsráð,
bæjarráð eða borgarráð. Kjörgengir
sem aðalmenn í byggðarráði eru aðeins
aðalfulltrúar í sveitarstjórn og varamenn
í byggðarráði þurfa að koma úr hópi
aðal- eða varafulltrúa í sveitarstjórn
Vopnafjarðarhrepps.

刀䄀䘀䜀䔀夀䴀䄀刀

Hámarks þyngd notanda: 110 kg.
8 prógröm.
Hátalarar og MP3 fyrir gsm síma.
Hámarks hraði 14 km/klst.
Stærð brautar: 42x115 sm.
Afgreitt alla daga. Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, Rvk.
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Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!
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MINNIG ÞESS GLEYMDA

Sumar í september
Þar sem nú er komið haust þótt enn sé sumar í lofti birtist hér
hluti ljóðsins ,,Sumar í september“ eftir Svein Snorra.

F

yrr á þessu ári kom út ljóðabókin ,,Minning þess gleymda“ eftir Svein
Snorra Sveinsson sem Félag ljóðaunnenda á Austurlandi gefur út. Af
því tilefni var haldið útgáfuteiti sem haldið var í Bókakaffi hlöðum við
Lagarfljótsbrú laugardaginn 8. júní sl.
Þar flutti formaður félagsins, Magnús Stefánsson, ávarp og sagði frá starfinu
við útgáfu bókarinnar, höfundur las ljóð úr bókinni og sagði frá tilurð þeirra og
Gréta Sigurjónsdóttir skemmti gestum með söng og gítarleik.
Sveinn Snorri hefur áður sent frá sér tíu ljóðabækur og eru ljóðin í þessari
nýju bók úrval úr níu þeirra. Bókin er 120 síður og prentuð í Prentmet ehf.
Bókin er nítjánda bókin í flokknum Austfirsk ljóðskáld sem félagið hóf útgáfu
á árið 2001.

Dagar okkar saman
voru eins og unaðsleg
ilmandi blóm
í hjörtum okkar
líkt og sumarið
væri ennþá
í september
við tókum varla eftir
haustregninu falla
því ástin
fyllti tilveru okkar
birtu og yl
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ÓDÝR
Margskipt gleraugu
Margskipt gleraugu
Umgjörð og gler

Verð 39.900 kr

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

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

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

þessar stundir
sem við vorum saman.

Starfsemi lýðskóla fest í lög

A

lþingi hefur stigið stórt
framfaraskref í menntamálum
með því að samþykkja ný lög
um lýðskóla. Þetta er stór áfangi fyrir
Lýðháskólanum á Flateyri sem nú
mun fá heitið Lýðskólinn á Flateyri
og einnig mun Lunga á Seyðisfirði
njóta góðs af. UMFÍ hefur áformað að
setja á stofn lýðskóla á Laugarvatni og
njóta væntanlega að einhverju marki
þess húsnææðis sem áður tilheyrði
Íþróttakennaraskóla Íslands.

Lunga-skólinn á Seyðisfirði er
fyrsti listalýðskólinn á Íslandi. Hann
var stofnaður árið 2013 og eins og
skólinn á Flateyri hefur hann reitt
sig á sjálfaflafé, styrki og góðvild
samfélagsins, segir Jonatan Jensen,
skólastjóri og einn af stofnendum
skólans. Í Lunga-skólanum er kennt
á ensku og nemendur koma víða að.
Skólinn hefur því leitað styrkja út
fyrir landsteinana. Jonatan fagnar
nýjum lögum og segir stærstu

breytinguna líklega felast í því að
nú verði hægt að skipuleggja starf
skólans til framtíðar í stað eins árs í
einu. Hann segir að sér sé létt og um
leið sé hann spenntur yfir því að búið
sé að festa í sessi þetta nýja og þarfa
menntastig í landinu sem reynist vel
fyrir bæði nemendur og samfélag.

BYGGÐASTOFNUN STYRKIR VERKEFNI Á
BORGARFIRÐI EYSTRI

S

jö milljónum króna úr verkefninu Betri
Borgarfjörður var þann 4. júní sl. úthlutað til 14
samfélagseflandi verkefna á Borgarfirði eystri. Alls
bárust 20 umsóknir í þetta sinn en úthlutað er árlega á
verkefnistímanum. Áætlaður heildarkostnaður verkefna
er um 27 milljónir króna. Kynjahlutföll styrkþega að þessu
sinni eru jöfn, 6 konur og 6 karlar. Styrkirnir eru hluti af
verkefni Byggðastofnunar, Brothættar byggðir.
Styrkþegar, nafn, nafn verkefnis og styrkupphæð:
1) Adrian Zuk - Icelandic Home – viðskiptaáætlun 300.000
2) Hafþór Snjólfur Helgason - Upplifðu Borgarfjörð 650.000
3) Blábjörg ehf. - Undirbúningur fyrir heit sjóböð 450.000
4) Ungmennafélag Borgarfjarðar - Líkamsrækt á
Borgarfirði - 500.000
5) Árni Magnús Magnússon - Fjarðarhjól ehf. - 600.000
6) Helgi Hlynur Ásgrímsson f.h. áhugahóps –
Samfélagssvín – 400.000
7) Ferðamálahópur Borgarfjarðar - Merkingar og kort á
Víknaslóðum - 400.000
8) Fjarbúafélag Borgarfjarðar - Sögumerking bæja 200.000
9) Helga Björg Eiríksdóttir – Konfektgerð - 450.000
10) Gusa ehf. / Búðin Borgarfirði - Upplýsingamiðstöð
ferðamanna - 700.000
11) Íslenskur dúnn ehf. – Markaðsrannsókn - 600.000
12) Íslenskur dúnn ehf. - Þróunarvinna vegna hönnunar
á æðardúnsfylltum svefnpokum - 1.000.000
13) Íslenskur dúnn ehf. – Tækjakaup - 350.000
14) Kayhike – Tækjakaup - 400.000
Alls 7.000.000 króna.

Mótun framtíðarsýnar
Verkefnin sem hlutu styrki eru fjölbreytt. Hæsta styrkinn
að þessu sinni hlýtur nýstofnað fyrirtæki á Borgarfirði,
Íslenskur dúnn ehf., samtals liðlega 1,9 milljón króna.
Fyrirtækið sérhæfir sig í fullvinnslu á afurðum úr
íslenskum æðardúni.
Verkefnið Brothættar byggðir miðar að víðtæku
samráði og því að virkja þekkingu og getu íbúa
byggðarlaga til að móta framtíðarsýn, markmið og
lausnir. Enn fremur að virkja frumkvæði og samtakamátt
íbúa og auka vitund þeirra um eigin þátt í þróun
samfélagsins.

Höfnin á Borgarfirði eystri.

NÝR RANGER

FRUMSÝNDUR Á LAUGARDAGINN
Á AKUREYRI KL. 12-16
NÝR FORD RANGER
Nýr Ford Ranger, mest seldi pallbíll í Evrópu, er sérstaklega vel byggður í alls
konar verkefni hvort sem er í vinnu eða áhugamálin, og er með enn meiri tækni

Ríkulegur staðalbúnaður
Ranger Wildtrak Double Cab
4x4 sjálfskiptur

en nokkru sinni fyrr. Þú upplifir öryggi í hvaða akstursaðstæðum og umhverfi

• Dráttargeta 3.500 kg

sem er.

• Veghæð 23,2 cm

Ranger Wildtrak Double Cab 4x4 sjálfskiptur

• Veglínuskynjari

• Árekstrarvari að framan, nemur einnig gangandi og hjólandi vegfarendur
• Umferðaskiltalesari
• Nálægðarskynjarar að framan og aftan

Verð frá 7.690.000 kr.

• Bakkmyndavél

Nýr Ford Ranger fæst í þremur búnaðarútfærslum sem eru Raptor og Wildtrak
með 213 hestafla sparneytinni dísilvél sem togar 500 Nm og nýrri háþróaðri 10
gíra sjálfskiptingu og XL útfærslu með 170 hestafla sparneytinni dísilvél sem
togar 420 Nm og 6 gíra beinskiptingu.
Ranger Raptor Double Cab 4x4 sjálfskiptur, verð frá 9.990.000 (sérpöntun)
Ranger XL Double Cab 4x4 beinskiptur, verð frá 6.490.000 (sérpöntun)

• FordPass samskiptakerfi með netttengingu
• Upphitanleg fram- og afturrúða
• SYNC3 raddstýrt samskiptakerfi með neyðarhringingu í 112
• Íslenskt leiðsögukerfi
• Driflæsing á afturdrifi
• Lyklalaust aðgengi og starthnappur
• Hlífðarplötur fyrir vél og eldsneytistank
• Xenon aðalljós með LED lýsingu
• ESC stöðugleikastýrikerfi
• Regnskynjari í framrúðu

Ford tekur þig lengra

Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Ranger

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýr Ranger frumsýndur heilsíða 255x380 20191001_END.indd 1

• Eyðsla frá 9,3 l/100

ford.is
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LEIÐARI

Sameining sveitarfélaga og lágmarksíbúastærð

Í

búar Borgarfjarðar eystri, Seyðisfjarðar, Fljótsdalshéraðs og
Djúpavogs ganga að kjörborðinu 26. Október nk. og greiða
atkvæði um sameiningu sveitarfélaganna. Góður andi virðist vera í
sveitarfélögunum um að samþykkja sameiningu, en óvarlegt er að segja
neitt ákveðið um það enda geta þrjár vikur verið langur tími í pólitík.
Samband íslenskra sveitarfélaga efndi nýlega til ráðstefnu um það hver
ætti að vera lágmarksfjöldi íbúa í sveitarfélaga í næstu framtíð. Tillaga
nefndar um sameiningu sveitarfélaga lagði til að í fyrstu yrði talan 1.000
íbúar, og var það samþykkt. Mörg smærri sveitarfélög voru ekki sátt við
þá niðurstöðu, og eitt sveitarfélag með aðeins liðlega 50 íbúa ákvað að
segja sig úr Sambandi íslenskra sveitarfélaga í mótmælaskini. Erfitt er að
skilja slíka afstöðu hjá sveitarfélagi sem kaupir alla þjónustu fyrir íbúa
sína, jafnvel skólavist fyrir yngstu borgarana. Er þá ekki betra að spara
yfirbygginguna og sameinast, en láta tilfinningarlega hlutann lönd og
leið.
Í nýrri þingsályktunartillögu samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
er lagt til að lágmarksfjöldi íbúa sveitarfélaga verði hækkaður í skrefum
og verði 1000 árið 2026. Lagt er til að ekki verði hægt að bera sameiningu
sveitarfélaga undir atkvæðagreiðslu. Ekkert sveitarfélag mun hafa
færri íbúa en 1.000 árið 2016 og verður lágmarksíbúafjöldi hækkaður
í áföngum. Í dag eru sveitarfélögin 72 talsins, meiri en helmingur
þeirra hefur færri íbúa en 1000 talsins sem vissulega er hægt að efast
um að séu sjálfbærar einingar. Í Grænbók samgönguráðuneytisins
er lagt að að hluti af tekjum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verði nýttur
til að auðvelda sameiningu, til að ólík fjárhagsstaða sveitarfélaga
komi ekki í veg fyrir sameiningu og að sameiningar sveitarfélaga sem
komi til vegna lögbundins íbúafjölda sveitarfélaga verði ekki bornar
undir íbúa í atkvæðagreiðslu. Benda má á í þessu sambandi að íbúar
höfuðborgarfsvæðsins eru 64% landsmanna á meðan íbúar Vestfjarða
eru 2% og sama hlutfall á Norðurlandi vestra. Nú er kominn tími til
að láta alla tilfinningarsemi lönd og leið og hugsa tökrétt til hagsbóta
fyrir íbúa viðkomandi landsvæða þar sem þjónusta er mun lakari vegna
fólksfæðrar.

Þrír nýir prestar til starfa í
Austfjarðaprestakalli

Þ

rír af fjórum guðfræðingum
sem sr. Agnes M. Sigurðardóttir
biskup Íslands vígði til
þjónustu á vettvangi þjóðkirkjunnar
við messu í Dómkirkjunni 15.
september sl. fara til starfa í nýju
sameinuðu Austfjarðaprestakalli. Er
þetta í fyrsta sinn svo vitað sé að fleiri
en einn sé vígður til sama prestakalls í
sömu athöfn. Til Austfjarðaprestakalls
er stofnað með sameiningu fimm
prestkalla á svæðinu frá Mjóafirði
suður í Álftafjörð í eitt. Prestarnir
sem því þjóna verða alls fimm, hver
með búsetu á ákveðnum stað og
þjónustuskyldu þar, en munu þó hafa
samvinnu sín í millum þvert á öll
sóknarmörk.
Dagur Fannar Magnússon sem mun
þjóna í Heydölum í Breiðdal

Benjamín
Hrafn
Böðvarsson
fer til starfa í Norðfjarðarsókn í
Neskaupstað og þjónar jafnframt
Brekkusókn í Mjóafirði
Alfreð Örn Finnsson verður á
Djúpavogi og þjónar því byggðarlagi
og sveitunum í kring
Þegar eru þjónandi í prestakallinu
sr. Erla Björk Jónsdóttir sem
þjónar Reyðarfirði og Eskifirði
og á Fáskrúðsfirði er sr. Jóna
Kristín Þorvaldsdóttir sem verður
sóknarprestur, en í því felst verkstjórn
og ýmiskonar skýrsluhald gagnvart
Biskupsstofu, Þjóðskrá og fleirum.
Auk þess tóku vígslu í Dómkirkjunni
15. eptember sl. Jarþrúður Árnadóttir
sem hefur verið skipuð prestur í
Langanes- og Skinnastaðarprestakalli
með aðsetri á Þórshöfn og Daníel
Ágúst Gautason djákni sem fer til
starfa í Grensássókn og Steinunn
Þorbergsdóttir sem vígðist sem djákni

í Breiðholtssókn í Reykjavík. Framtíð
ánýjum vettvangi bíður kjarnmikils
ungs fólks sem tekur við af þeim sem
eldri eru eða ryður braut á nýjum
slóðum.
Fjórir prestar láta af störfum
Fjórir prestar hafa látið af störfum eða
munu gera það síðar af árinu. Þetta
eru:
Davíð Baldursson á Eskifirði hætti
sökum aldurs í febrúar sl.
Sigurður Rúnar Ragnarsson í
Neskaupstað lét af störfum 1. ágúst
sl. en mun sinna aukaþjónustu í
prestakallinu næstu mánuði.
Um næstu mánaðarmót láta svo
af störfum hjónin Gunnlaugur
Stefánsson sem hefur þjónað í
Heydölum og Sjöfn Jóhannesdóttir á
Djúpavogi.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Hópurinn sem vígðist í Dómkirkjunni, 4 prestar og 2 djáknar.

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

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

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

Dagur Fannar Magnússon, Benjamín Hrafn Böðvarsson og Alfreð Örn Finnsson. Með þeim er sr. Jóna Kristín Þorvaldsdóttir,
sóknarprestur á Fáskrúðsfirði.

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM
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ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is
Svefnsófar í miklu úrvali.
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ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

JACOB stóll frá Calia Italia

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

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

Aflhlutir ehf.
óska Pétri Péturssyni
og fjölskyldu
til hamingju með
nýjan Bárð SH-81
AFLHLUTIR EHF / DRANGAHRAUNI 14 / 220 HAFNARFJÖRÐUR / SÍMI 544 2045 / AFLHLUTIR@AFLHLUTIR.IS

Þinn árangur
Okkar keppikefli

Fagleg og persónuleg
þjónustu á sviði fjármála
og viðskipta.

grantthornton.is

Endurskoðun

Skattur

Ráðgjöf
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SLÖKUN
VELLÍÐAN
UPPLIFUN

JARÐBÖÐIN VIÐ MÝVATN
jardbodin.is
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Gagnvirkt þjónustukort sýnir almenna
þjónustu hins opinbera og einkaaðila

K

atrín
Jakobsdóttir
forsætisráðherra og Sigurður
Ingi Jóhannsson, samgönguog sveitarstjórnarráðherra, kynntu
nýlega
gagnvirkt
þjónustukort.
Kortið sýnir almenna þjónustu hins
opinbera og einkaaðila um land allt
með myndrænum hætti og hefur
Byggðastofnun opnað aðgang að
kortinu. Markmiðið með kortinu er
að auka og bæta aðgengi almennings
að upplýsingum um þjónustu
víðsvegar um landið og auka
tækifæri til nýsköpunar og frekari
stefnumótunar á sviði byggðamála.
Útgáfa
Þjónustukortsins
er í samræmi við sáttmála
ríkisstjórnarinnar ásamt því að vera
ein af aðgerðum byggðaáætlunar
fyrir árin 2018 til 2024. Með kortinu
og gögnunum sem það byggir á mun
fást hröð og einföld yfirsýn yfir hvaða
þjónusta er veitt hvar á landinu.
Byggðastofnun
óskar
eftir
ábendingum,
athugasemdum
og
leiðréttingum
við
kortið.
Hægt er að koma skilaboðum
á framfæri á ábendingarhnappi
á kortinu. Þá verður stöðug
uppfærsla á kortagögnum þar sem
þjónusta breytist og færist til, nýir
þjónustuþættir bætast við og aðrir
hætta. Í þessu ljósi er gott og virkt
samstarf við almenning, fyrirtæki
og stofnanir lykilatriði í mótun
kortsins og unnið verður að því út
þetta ár að bæta við upplýsingum um
þjónustuþætti inn á kortið.
Upplýsingar um margháttaða
þjónustu á vegum ríkisins eru

þegar komnar inn á kortið. Einnig
upplýsingar um ýmsa þjónustu á
vegum sveitarfélaga og einkaaðila.
Unnið er að því að skrá fleiri
þjónustuþætti sveitarfélaga inn á
kortið og verður í framhaldinu lögð
áhersla á að skrá þjónustu á vegum
einkaaðila.
Upplýsingar á kortinu verða
uppfærðar reglulega og komið verður
á tengingum við aðra opinbera
gagnagrunna þar sem þess er kostur.

Þá er stefnt að því að hægt verði að
sjá hversu langt er í tiltekna þjónustu
út frá gefinni staðsetningu. Einnig
stendur til að þýða flokkaheiti í kortinu
yfir á önnur tungumál svo kortið verði
aðgengilegt fyrir sem flesta.
Mikil áhersla er lögð á að gögnin
sem safnast séu opin og fljótlega
verður opnuð niðurhalssíða þar sem
hægt verður að sækja gagnasett sem
liggja að baki kortinu. Þannig nýtast
upplýsingarnar öllum almenningi

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

endurgjaldslaust, s.s. til ýmis konar
nýsköpunar í atvinnulífinu eða
úrvinnslu og miðlunar t.d. á sviði
ferðaþjónustu, opinberrar stjórnsýslu
eða í menntakerfinu.
Fullgert verður þjónustukortið
fyrsta kort sinnar tegundar sem
veitir aðgang að heildstæðum
þjónustuupplýsingum um land allt.
Kortið má finna á www.
þjónustukort.is

Anna Lilja Pétursdóttir,
starfsmaður Byggðastofnunar,
kynnti gagnsemi
þjónustukortsins fyrir
starfsmönnum ráðuneyta og
sveitarfélaga víða að af landinu.

Kortið sýnir staðsetningu heilbrigðisþjónustu
um allt land.
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VATNÁFYLLINGARVERKSMIÐJA
ÁFORMUÐ Á BORGARFIRÐI EYSTRI

U

ndirbúningur að stofnun
vatnsáfyllingarverksmiðju
í Borgarfirð eystri stendur
yfir en áformað er að reisa 900
fermetra byggingu yfir verksmiðjuna.
Verksmiðjan á að skapa störf fyrir allt
að 8 manns samkvæmt áætlun sem er
í deiliskipulagsferli. Verksmiðjan mun
standa í landi Geirlands sem er norðan
við þorpið Bakkagerði samkvæmt

frétt sem birtist í Austurfrétt.
Borhola verður í landi Bakka,
sem er í eigu Borgarfjarðarhrepps,
en sá bær stendur nær þorpinu en
Geitland. Vatnsrennsli á svæðinu
er talið vera 5–20 lítrar á sekúndu
en starfsemin þurfi að hámarki 2
l/s. Vatnsvinnslan á því ekki að hafa
áhrif á runnvatnsrennsli. Áætluð
heildarvinnsla á ári eru taldir 1–5

milljón lítrar. Rannsóknir og borun
verður á ábyrgð VatnworksIceland
ehf.,
í
nánu
samstarfi
við
Borgarfjarðarhrepp og sérfræðinga
um vatnsöflun en Orkustofnun þarf
að gefa leyfi fyrir vinnslunni og hefur
ekki gert neinar athugasemdir. Vatnið
fer til Reyðarfjarðar til útflutnings sem
Reyðafjörður er næsta útfluningshöfn
við Borgarfjörð eystri. Borgarfjörður
eystri er fámennt byggðarlag og
því verða samfélagsleg áhrif vegna
v at ns áf y l l i ng ar ve rk s m i ð ju n nar
umtalsverð.

Vaxandi ferðamannastraumur liggur til Borgarfjarðar eystri á sumrin. Horft frá
Kækjudal.

Fjarðabyggð:

LAUFEY ÞÓRÐARDÓTTIR NÝR
SVIÐSSTJÓRI FJÖLSKYLDUSVIÐS

L

aufey Þórðardóttir hefur
verið
ráðin
sviðsstjóri
fjölskyldusviðs Fjarðabyggðar
og mun hún hefja störf á næstu
mánuðum. Alls sóttust tíu aðilar eftir
stöðunni með fjölþættan bakgrunn
og reynslu. Að afloknu hæfnismati
sem byggði á kröfum til starfsins var
ákveðið að ráða Laufeyju. Um er að
ræða nýtt starf en ráðning sviðsstjóra
fjölskyldusviðs
hjá
Fjarðabyggð
er
tilkomin
vegna
áherslna
bæjarstjórnar á eflingu sviðsins til
stuðnings velferðarmála fjölskyldna
á víðtækum grunni með samþættri
þjónustu í öllum málaflokkum og
starfsemi sviðsins.
Með áherslu á fjölskyldumál á
víðum grunni, forvarnarstarf og
forvirkar aðgerðir í fjölskyldumálum
verði náð fullri samhæfni milli

Ledlýsing sími 5513000 / hermann@ledlysing.is / Sýningarsalur í Ármúla 17 h/ Miðbæjarradíó

JEPPADEKK.IS S

44” radíal.
Hannað í
samstarfi
Arctic Trucks
og Nokian.

Laufey Þórðardóttir.

BIRTA SU-36 Á DJÚPAVOGI AFLAHÆST
STRANDVEIÐIBÁTA
trandveiðum
sumarsins
lauk fyrir nokkru. Sett var
aflamet á veiðunum í ár, en
aflinn fór í rúm 10 þúsund tonn. Af
heildaraflanum voru 9.162 tonn af
þorski, 829 tonn ufsi og 73 tonn af
karfa. Alls fóru strandveiðibátar í um
16 þúsund róðra til að ná þessum afla.
Þátttakendum í strandveiðum er nú
aftur byrjað að fjölga eftir viðvarandi
fækkun síðastliðinna ára. Alls voru
623 bátar skráðir með löndun, 75
fleiri en á síðasta ári. Aflahæstur á
strandveiðum í sumar var Jón Ingvar
Hilmarsson sem rær á Birtu SU 36
frá Djúpavogi. Afli hans reyndist 52,4
tonn og fékkst í 46 róðrum. Afli á

Vönduð amerísk jeppadekk sem
henta frábærlega fyrir íslenskar
aðstæður. Stærðir 29”-44”.

teyma sem vinna sameiginlega að
útfærslu fjölskyldustefnu, fræðslu- og
frístundastefnu, forvarnarstefnu og
jafnréttisstefnu.

hvern bát dróst saman milli ára, varð nú
16,5 tonn á móti 17,8 tonnum á síðasta
ári. Fjöldi nýttra daga lækkaði einnig,
voru 25,6 í ár en 27,2 í fyrra.
„Flestir strandveiðisjómenn hafa þá
sögu að segja að afkoma veiðanna í ár
hafi verið með besta móti. Meðalverð
á fiskmörkuðum fyrir óslægðan þorsk
á strandveiðitímabilinu var 39% hærra
en í fyrra. Verðið var nú 282 kr/kg í maí,
321 kr. í júní, 337 kr. í júlí og 380 kr. í
ágúst,“ segir Örn Landssambandið segir
að aflaverðmæti strandveiða sumarsins
losi þrjá milljarða króna.

38” radíaldekk
sem hefur
margsannað
sig á hálendi
Íslands.

35” radíal.
Frábært
neglt
vetrardekk!

FELGUR
Gott úrval
Margar stærðir
kr. 39.900,-

kr. 39.900,-

Arctic Trucks Ísland ehf.
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

kr. 49.900,-

kr. 49.900,-

kr. 49.900,-

Sími
540 4900
Netfang info@arctictrucks.is
Vefur
www.arctictrucks.is

Jón Ingvar með Axel Helgason, formann Landssambands smábátaeigenda, sér á
hægri hönd og Örn Pálsson, framkvæmdastjóra Landssambands smábátaeigenda,
sér á vinstri hönd.

Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.
Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is
Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri
Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni:
www.grenivik.is

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2020 árgerð Verð kr. 4.300.000
4.580.000 skráður

Nú með leiðsögukerfi, rafstilltu bílstjórasæti og Webasto miðstöð og með appi í símann
- Nýr
2019
árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö + rafmagn
- Start/stop
- 2,4 lítra bensínvél
135 OUTLANDER
hestöAutomatic
+ rafmagn
MITSUBISHI
PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Fjórhjóladrifnir
- ker
Start/stop Automatic - Loftkæling 2 rása
- Fjórhjóladrifnir
Dekkjaþrýsti
MITSUBISHI
HYBRID
230230
HESTÖFL
MITSUBISHI
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
HESTÖFL
VerðPLUG-IN
4.300.000
skráður
- Lyklalaust aðgengiOUTLANDER
og start
- Regn- og
ljósaskynjari
- Dekkjaþrýsti
ker kr.
- Lyklalaust aðgengi og start
Leðurstýri
- Bakkmyndavél
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Leðurstýri
Nýr
2019
árgerð
Verð
kr.
4.300.000
skráður
- Snertiskjár
- Borðtölva
- Nýr
2019
árgerð
Verð
kr.
4.360.000
skráður
- 18” álfelgur
MITSUBISHI
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
230
HESTÖFL
- Bakkmyndavél með hjálparlínumMITSUBISHI
18”
álfelgur
OUTLANDER
PLUG-IN
HYBRID
230
HESTÖFL
TIL
SÝNIS
Á
- 2,4- 2,4
lítra
bensínvél
135
hestö
+
rafmagn
Start/stop
Automatic
- Símker
Dráttarkúla
aftengjanleg
(kostar
kr.
130.000 auka)
Apple
CarPlay
lítra bensínvél 135 hestö + rafmagn - Start/stop Automatic
- Snertiskjár
Apple
CarPlay- Blátannabúnaður
- Sæti2019
50/50- leður
- ker
5 ára ábyrgð
--Fjórhjóladrifnir
- Dekkjaþrýsti
Nýr
árgerð
Verð
kr.
4.300.000
skráður
Fjórhjóladrifnir
- Dekkjaþrýsti
ker
TILEGILSSTÖÐUM
Nýr
2019
árgerð
Verð
kr.
4.300.000
skráður
Aðgerðarstýri
Hraðastillir
8
ára
ábyrgð
á
rafgeymum
ogSÝNIS
hleðslu Á
Lyklalaust
aðgengi
og
start
Leðurstýri
- Símker
Blátannabúnaður
2,4
lítra
bensínvél
135
hestö
+
rafmagn
Start/stop
Automatic
Lyklalaust
aðgengi
og
start
Leðurstýri
--2,4
lítra
bensínvél
135hjálparlínum
hestö + rafmagn
--Start/stop
Automatic
- Hiti í framsætum
- Metalic
lakk
Bakkmyndavél
með
18”
álfelgur
Fjórhjóladrifnir
Dekkjaþrýsti
ker
NÆSTU
DAGA
EGILSSTÖÐUM
Bakkmyndavél
með
hjálparlínum
18”
álfelgur
- Sæti 50/50 leður
--Fjórhjóladrifnir
Loftkæling
2
rása
Dekkjaþrýsti
ker
USB
innstungur
Þokuljós
TIL
SÝNIS
Á
Snertiskjár
Apple
CarPlay
TIL
SÝNIS
Á
-Lyklalaust
Lyklalaust
aðgengiogogstart
start
-Leðurstýri
Leðurstýri
- Snertiskjár
- Apple CarPlay
aðgengi
- Símker
-- Blátannabúnaður
NÆSTU
DAGA
- Hraðastillir
-með
Regnog ljósaskynjari
Bakkmyndavél
hjálparlínum
18”álfelgur
- Símker með
-álfelgur
Blátannabúnaður
EGILSSTÖÐUM
---Bakkmyndavél
hjálparlínum
18”
EGILSSTÖÐUM
Sæti
50/50 leður
-- Loftkæling
2 rása
Snertiskjár
Apple
CarPlay
- Metalic lakk
- Sæti 50/50 -leður
Rafm.
hitaðir
speglar
og
aðfellanlegir
- Loftkæling
2 rása
---Snertiskjár
Apple
CarPlay
Hraðastillir
-- Regnog ljósaskynjari
-Símker
Símker
Blátannabúnaður
NÆSTU
DAGA
Hraðastillir
Regnogað
ljósaskynjari
Nú
er
gott
að
huga
því
panta
og
kaupa
Blátannabúnaður
NÆSTU
DAGA
- Þokuljós
Borðtölva
-- Metalic
lakk
Rafm.
hitaðir
speglar
og
aðfellanlegir
Sæti
50/50leður
leður
Loftkæling
rása speglar og aðfellanlegir
- Metalic
lakk
- Rafm.22hitaðir
--Sæti
50/50
---Loftkæling
rása
Þokuljós
Borðtölva
Hraðastillir
Regnljósaskynjari
- Aðgerðarstýri
aftengjanleg
(kostar
kr. 2020
11.000 auka)
- Hobby
Þokuljós - Dráttarkúla
- Borðtölva
---Hraðastillir
---Regnogog
ljósaskynjari
hjólhýsi
og
húsbíla
Aðgerðarstýri
Dráttarkúla
aftengjanleg
(kostar kr.árgerðir
11.000 auka)
-Metalic
Metalic
lakk
-Rafm.
Rafm.
hitaðir
speglar
og
aðfellanlegir
lakk
hitaðir
speglar
og
aðfellanlegir
Aðgerðarstýri
Dráttarkúla
aftengjanleg
(kostar
kr. 100.000 auka)
- Hiti í framsætum
5
ára
ábyrgð
-- Hiti
í framsætum
-- 5Borðtölva
ára ábyrgð
Þokuljós
--Þokuljós
--Borðtölva
- Hiti
í framsætum
áraog
ábyrgð
USB
innstungur
8Dráttarkúla
ára- 5ábyrgð
áhleðslu
rafgeymum
og hleðslu
BÓAS
EÐVALDSSON
- USB innstungur UPPLÝSINGAR GEFUR
8
ára
ábyrgð
á
rafgeymum
Kæru
Austfirðingar,
verslið
í
heimabyggð
ogá rafgeymum
kaupið
ykkur
frekar
Aðgerðarstýri
aftengjanleg
(kostar
11.000
auka)
- Aðgerðarstýri
- Dráttarkúla
aftengjanleg
(kostar
kr.kr.
- USB innstungur
- 8 ára ábyrgð
og11.000
hleðsluauka)
-Hiti
Hitiutanlandsferð
framsætum
árafyrir
ábyrgð
28, 710 SEYÐISFIRÐI
BOSAL.IS SÍMI -777
5007
EMAIL BOAS BOSAL.IS HAFNARGATA
mismuninn.
í íframsætum
--55ára
ábyrgð
UPPLÝSINGAR GEFUR
BÓAS
EÐVALDSSON fyrir fjölskylduna

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

-USB
USBinnstungur
innstungur
áraábyrgð
ábyrgðáárafgeymum
rafgeymumogoghleðslu
hleðslu
--88ára
UPPLÝSINGAR
GEFUR
BÓAS
EÐVALDSSON
AR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
28, 710 SEYÐISFIRÐI
BOSAL.IS SÍMI 777 5007 EMAIL
BOAS BOSAL.IS HAFNARGATA
BOSAL.IS
SÍMI
777Bóas
5007Eðvaldsson
EMAIL BOAS BOSAL.IS HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI
Upplýsingar
gefur
ÍMI 777 5007 EMAIL UPPLÝSINGAR
BOAS
BOSAL.IS
28, 710 SEYÐISFIRÐI
GEFUR
BÓASHAFNARGATA
EÐVALDSSON

bosal.is SÍMI
- Sími777
777
5007EMAIL
- Email:
boas@bosal.is
- Hafnargata28,28,
Seyðisfirði
BOSAL.IS
5007
BOAS
BOSAL.IS HAFNARGATA
710710
SEYÐISFIRÐI
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Sameining sveitarfélaga á Austurlandi
S
Fyrirhuguð sameining fjögurra
sveitarfélaga á Austurlandi

ameining
sveitarfélaga
er
mikilvægur þáttur í að styrkja
sveitarstjórnarstigið og efla
byggð í landinu. Ég hef lengi verið
þeirrar skoðunar að sveitarfélög
væru of mörg og í flestum tilfellum
of veik til að standa undir lögboðinni
þjónustu svo vel sé. Það er mikilvægt
að staðið sé þannig að sameiningu
sveitarfélaga að sveitastjórnarstigið
styrkist og þjónusta við íbúa eflist.
Á undanförnum árum og áratugum
hefur sameining sveitarfélaga verið
undir sömu formerkjum. Sveitarfélög
hafa verið sameinuð með ákveðnum
loforðum um betri tíð, en raunin hefur
verið önnur.
Sveitarstjórnarstigið
hefur veikst, eftir standa bæir og
þorp með lakari þjónustu og mörg
hver í fjárhagslegum þrengingum.
Undantekningin eru þau sveitarfélög
sem sameinast hafa á suðurhorninu
og njóta góð af uppbyggingunni þar
og sterkri stöðu svæðisins.
Stefna
stjórnvalda
sveitarstjórnarstigsins

í

Þann 26. október nk. á að kjósa
um sameiningu Djúpavogshrepps,
Fljótsdalshéraðs,
Seyðisfjarðar
og Borgafjarðar eystri. Um er að
ræða fjögur sveitarfélög í gamla
Austfjarðakjördæmi. Eftir standa
Vopnafjörður, Fljótsdalshreppur og
Fjarðabyggð.
Það vekur athygli mína að
eftir standa sveitarfélög eins og
Fljótsdalshreppur fjárhagslega sterkt
sveitarfélag nokkra kílómetra frá
miðbæ Egilsstaða og Fjarðabygð
með öflugan hafnarsjóð. Fyrirtæki
í Djúpavogshreppi hafa á síðari
árum byggt upp öfluga hafnsækna
atvinnustarfsemi með fyrirtækjum
í Fjarðabyggð. Um er að ræða
atvinnustarfsemi sem skiptir stað
eins og Djúpavog miklu máli. Þá
voru sóknir í Djúpavogsprestakalli
sameinaðar með Fjarðabyggð nýlega.
Í þeirri sameiningu sem hér er stefnt
að er ekkert talað um s.s. atvinnumál,
eflingu
heilbrigðisþjónustu,
öldrunarmál eða stöðu landbúnaðar
á svæðinu. Þá virðist aðkoma ríkisins
í að styrkja hið nýja sveitarfélag
með verkefnaflutningi og auknum
atvinnutækifærum lítið hafa komið til
tals. Mikið er hins vegar get úr því að
sveitarstjórnarmenn verði í hlutastarfi.
Þar
sem
sameining
hefur
átt sér stað hefur hið opinbera
undantekningarlaust dregið saman
þjónustu í smærri byggðakjörnum,

eflingu

Í Grænbók sem verkefnisstjórn
á vegum samgöngu- og sveitar
stjórnarráðuneytið lagði fram í apríl
2019, er lagt til að 1. janúar 2026 verði
lágmarksfjöldi í sveitarfélagi 1.000
manns. Frá því að ég hóf afskipti af
sveitarstjórnarmálum árið 1986 hafa
margar skýrslur verið lagðar fram um
eflingu sveitarstjórnarstigsins. Lítið
sem ekkert af þeim fyrirætlunum
hafa náð fram að ganga og ekkert er
í lögum sem skildar sveitarfélög til að
sameinast.

þetta á við meðal annars um banka,
pósthús og löggæslu. Þá hafa
einkafyrirtæki samhliða sameiningu
dregið úr þjónustu í jaðarbyggðum.
Hver er ávinningur sameiningar?

Hafa rýnt í þau gögn sem fylgja tillögu
um sameiningu þessara fjögurra
sveitarfélaga, er það mín niðurstaða
að þessi sameining styrki ekki þessi
fjögur sveitarfélög. Vegabætur yfir
Öxi, sem við notendur eigum að
greiða með veggjöldum og jarðgöng
til Seyðisfjarðar eru hvort tveggja
framkvæmdir sem skipta máli í
jákvæðri þróun byggðar á Austurlandi.
Þær einar og sér duga ekki til að snúa
við þeirri þróun sem verið hefur
um langt skeið, með fækkun starfa
og samdrætti í opinberri þjónustu,
sem leitt hefur til fækkunar íbúa á
Austurlandi.
Í kynningu um sameininguna
hefur komið fram að halda eigi
uppi staðbundinni afgreiðslu í
öllum
byggðakjörnunum
utan
Fljótsdalshéraðs, þar sem stjórnsýslan
á að vera. Auk þess verði komið á fót
heimastjórn í hverjum byggðakjarna.
Skuldsetning hins nýja sveitarfélags
nemur um tíu milljörðum. Með
sameiningunni aukast skuldir íbúa
Djúpavogshrepps um rúmar fimm
hundruð milljónir. Slík skuldsetning
segir okkur að mikil þörf sé á verulegri
hagræðingu í sameinuðu sveitarfélagi.

Hugsum stórt, við þurfum á því að
halda

Þrátt fyrir að sveitarfélögum hafi
fækkað um 130 á síðastliðum 30
árum með sameiningu er niðurstaðan
sú eins og kom fram í fjölmiðlum
nýlega að um 80% íbúanna búa á
stórhöfuðborgarasvæðinu.
Það er mín skoðun að vinna eigi
að sameiningu allra sveitarfélaga sem
heyra undir Samband sveitarfélaga
á Austurlandi. Sameiningin á að
byggja á aukinnni þjónustu við íbúana
og fluttningi verkefna frá ríki til
sveitarfélaga.
Ef það er raunverulegur vilji
ráðamanna í landinu að efla
sveitarstjórnarstigið og styrkja hinar
dreifðu byggðir, þá spyr maður hvar
er aðkoma ríkisins að fyrirhugaðri
sameiningu? Mál sem við höfum
barist fyrir til margra ára, má þar
nefna eflingu heilbrigðisþjónustunnar,
millilandaflug til Egilsstaða og
flutningi verkefna frá ríki til
sveitarfélaganna, væru tilefni til að
vinna að í slíkri í sameinungu. Með
myndarlegri aðkomu stjórnvalda að
sameiningu allra sveitarfélaga innan
SSA, þá værum við sannarlega að efla
byggð á Austurlandi til frambúðar.

Ólafur Áki Ragnarsson.

Ólafur Áki Ragnarsson, fv. sveitarog bæjarstjóri
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41x60 cm frá sökkli

41x60 cm frá sökkli

HAUSTTILBOÐ

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson
bóndi

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson
bóndi

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

INNIFALIÐ :
FRÍR FLUTNINGUR UM ALLT LAND
GRAFSKRIFT

Ljúf er þín minning

66 cm sökkull
GRÁR - 125 þúsund

Ljúf er þín minning

66 cm sökkull
GRÁR - 125 þúsund

minnismerki.is

110

103

76x55 cm frá sökkli

100x57 frá sökkli

Hér hvíla hjónin frá Fagrabæ
Hér hvíla hjónin

Ragnheiður
Árnadóttir
f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Jóhann
Snorrason
f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning þeirra

120 cm sökkull
GRÁR - 215 þúsund
Með lugt og vasa 285 þúsund
Með lugt, vasa og blómaramma 385 þúsund

Hörður Jökull
Jónsson

Guðríður Sóley
Jónsdóttir

f . 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning ykkar

130 cm sökkull
GRÁR - 290 þúsund
með lugt og vasa 360 þúsund
Með lugt og vasa og blómaramma 460 þúsund

s: 466 2800 / 899 9370 sala@minnismerki.is minnismerki.is Uppsetningar á N-landi og höfuðborgarsvæði

Jólahlaðborð
á Fosshótel
Verð 9.400
9.900 kr. á mann
Gisting fyrir tvo með morgunverði
og jólahlaðborði aðeins 31.000 kr.*
· Aukanótt m/morgunmat 12.000 kr.

*Verð í eins manns herbergi 18.900 kr.

Fosshótel slá upp

glæsilegum jólahlaðborðum

7. des
14. des

22. nóv - 23. nóv
29. nóv - 30. nóv
6. des - 7. des
13. des - 14. des

Pantanir í síma 478 2555
og á vatnajokull@fosshotel.is

Pantanir í síma 453 0000
og á myvatn@fosshotel.is

fosshotel.is/jol

uppselt
uppselt
16. nóv
- 23. nóv
uppselt
29. nóv - 30. nóv
6. des - 7. desuppselt
14. des

Pantanir í síma 464 1220
og á husavik@fosshotel.is
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Vísnaþáttur Austurlands – Magnús Stefánsson

Þ

átturinn hefst á þremur vísum eftir Stefán
Benediktsson (1875–1954) bónda í Merki
á Jökuldal. Þær eru sóttar í ljóðabók hans
sem kom út árið 1964 og hlaut einfaldlega heitið
,,Ljóð.”

Hlustaðu á sönginn

Gleði þér hverfur og grátur þig knýr,
þá gakktu út í mó.
Hlustaðu á sönginn þar heiðlóan býr,
svo hugglöð og ró.
Léttu af þér lundinni þungu
við ljóðin á fuglanna tungu.

Um haust

Gul og rauð og græn og brún
glitra lauf á björkum,
lífsins fegurð hæst við hún
hefja á dauðans mörkum.

Ólafur Tryggvason læknir (1913–
1993) var fæddur á Víðivöllum fremri
í Fljótsdal. Hann var gott ljóðskáld og
kom úrval ljóða hans út á bók árið sem
hann lést. Hér kemur örlítið sýnishorn
af kveðskap Ólafs.

Í heita pottinum

Margar furður maður sér
á mannlífs yztu jöðrum.
Þeir sem áður undu sér
við ástaleiki og mjaðarker,
samankroppnir sitja nú hér
í soðinu hver af öðrum.

Heilræði

Spyrðu fyrst og fáðu svar og dæmdu,
framkvæmdu síðan það sem ber að gera.
Flýttu þér hægt og flanaðu ekki að dómi,
farðu með gát að litla barnsins hjarta.

Fossar
Vísa

Hún þótti ekki fengsæl til forna
sú fíflska með heilsu og þrótt
að sofa við sólskin um morgna
en sitja við ljós fram á nótt.

Skrýtnir eru vatnsins vegir,
verða fossar ýmislegir
þar sem flóðvatn fallrétt beygir
fram af kletti, niður í gjá.
Skáldin yrkja um þá kvæði,
aðrir mæla þeirra flæði,
svo að einhver á þeim græði,
oft er gott að virkja þá.

Heimurinn okkar

Úr engu sem hefur aldrei verið til
er alheimurinn talinn gerður vera,
en hvernig sem menn spá í lífsins spil
og spekingarnir leggja vísdóm til,
þá virðist enginn vita á því skil
hvað við þann dýra skapnað á að gera.

Árni Helgason frá Eskifirði, lengst af búsettur í Stykkishólmi, var þekktur
hagyrðingur. Skoðanir hans koma vel fram í eftirfarandi vísu:
Lífs að speki heimur hlær.
Hræsnis- ríkir naðra.
Það sem byr hjá fólki fær
er fánýtt tal um aðra.
Sigurður Óttar Jónsson á Egilsstöðum er snjall hagyrðingur og einkum þekktur
fyrir hringhendur sínar. Hann sendi frá sér bókina Á mörkunum fyrir tveimur
árum þar sem hann birti sjötíu og fimm hringhendur. Ég bað Sigurð að senda
mér nokkrar nýjar vísur og þættinum lýkur með fimm hringhendum hans sem
ekki hafa áður birst.

Áttræðisafmæli

Alúð sanna öllum ljær
hér afbragðs granna kynni.
Er Jóhanna fleyg og fær,
fertug annað sinni.

Fimmtugsafmæli

Öldrun frestar eins og sést
orðstír mesti bestur.
Hugrún Ester hefur flest
sem hennar gesti brestur.

Sálumessa kvödd í leshring - á síðasta vetrardag 2018
Vorið blessum bara hress,
burtu stress og kuldi flúin.
Við sálumessu segjum bless,
senn er þessi vetur búinn.

Spákaupmaður ehf.

Iðkar plott og auraþvott
æruvotti þrotinn.
Af vegum drottins vikinn brott,
víða er pottur brotinn.

Walk-in N
Öryggi og vellíðan

Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Svartsýni
Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í
mörgun stærðum og litum.
Sturtuveggur með væng,
8mm hert öryggisgler.

Í skjólin fokið flest öll hér,
finnst mér þoka byrgi sýn.
Reynslu-hokinn orðinn er,
endalokin bíða mín.

Ég þakka ykkur fyrir lesturinn og vona að þið njótið kveðskapar þessara
austfirsku höfunda.
Magnús

www.volundarhus.is

GLÆSILEGT ÚRVAL

AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum
Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura,
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót.

VH/18- 01

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Gardhus/

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

Allt fyrir nýsmíðina
YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

YANMAR aðalvél
SLEIPNER bógskrúfa
MEKANORD niðurfærslugír SEAMECH vélstýring
VULKAN ástengi
NORIS viðvörunarkerfi
KORSØR skiptiskrúfa

BJÖRG EA 7

YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

HAFBORG EA 152

SIDE-POWER hliðarskrúfur TEIGNBRIDGE skrúfa
8" hljóðkútur
LASDROP öxulþétti
EUROPAFILTER smursía POLY FLEX vélapúðar
SEPAR forsíur
FLOSCAN eyðslumælir
PRESTOLITE alternator

SANDFELL SU 75
TOIMIL

Aðalvélar í skip og báta

Hliðarskrúfur

Stjórntæki og gírar

Rafstöðvar og ljósavélar

Löndunarkranar
R

R

Mótorpúðar fyrir flestar vélar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Allar gerðir af legum

Alternatorar og DC rafalar

12V og 24V lensidælur

Skrúfur

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

8. tölublað
8. árgangur

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Eilífðardraumurinn
er neðan við
Fljótsdalsstöð

S

érkennilegan skúlptúr má
sjá í fljótinu neðan við
Fljótsdalsstöð í Fljótsdal sem er
eitt af útilistaverkunum sem voru reist
í tengslum við Kárahnjúkavirkjun.
Skúlptúrinn
nefnist
Eilífðardraumurinn og er 12 metra
langur og er eftir Ólaf Þórðarson.
Hann er einn þriggja vinningstillagna
í samkeppni Landsvirkjunar um
útilistaverk í Fljótsdal sem fram fór
árið 2005. Verkið er sjö tonna þungt
og 12 metra langt bátslíkneski úr
efninu pólýúreþani sem er á floti í
skurðinum. Verkið flýtur á vatni þar
sem stöðugt rennsli er með um það
bil tíu mílna hraða. Verkið er því
á stöðugri hreyfingu án þess þó að
hreyfast úr stað.

Horft af brúnni niður í skurðinn þar sem
útilistarverkið er á hreyfingu.

Sími 868-8224
kjverk@gmail.com
Iðavöllum 5A
230 Reykjanesbæ

Steinsögun
Kjarnaborun
Múrbrot

Kristján Jónsson

K.J. VERK ehf

– Gerum verðtilboð

Tökum að okkur
lítil og stór verk

Fljótsdalsstöð.

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

