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Margt var um manninn og mikil gleði í Oddskarði og á Stafdal síðustu helgi. Ausfirðingar og gestir þeirra nutu útivistar
og samveru eins og kostur var, og ekki laust við að það hret og kuldi sem fylgdi í kjölfarið kæti ýmsan skíðamanninn.
Um leið er þó vor í lofti og sumardagurinn fyrsti nálgast. Austurland óskar lesendum öllum góðra daga og frjósamra.
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Fjölbreytnin aðalsmerki Fjarðalistans
Eydís leiðir lista
félagshyggjufólks í
Fjarðabyggð

Í

vor fara fram sveita
stjórnar
kosningar og ekki seinna vænna
en að fara kynnast fram
bjóð
endum og á
herslu
málum þeirra.
Austurland ríður á vaðið í Fjarðabyggð
þar sem einhverjar breytingar virðast
í vændum í hópi kjörinna full
trúa
og jafnvel þeim valdahlutföllum sem
markað hafa ásýnd stjórnmálanna í
sveitarfélaginu síðasta kjörtímabil, þar
sem þrír listar skiptu jafnt með sér níu
full
trúum, þremur frá hverju fram
boði. Það hefur verið áberandi síðustu
ár að karl
menn skipa allar æðstu
stöður stjórn
kerfisins og af fimm
sviðsstjórum í þessu stóra sveitarfélagi
eru fjórir karla en aðeins ein kona. Í
upp
hafi síðast kjör
tíma
bils urðu sú
tíðindi að í tvær konur buðu sig áfram
til starfa eftir sitt fyrsta kjör
tíma
bil
en það hefur verið tilhneiging til þess
að konur hætti frekar af
skiptum af
pólítíkinni þegar á líður. Það eru því
nokkur tíðindi að önnur þeirra, Ey
dís Ásbjörnsdóttir hjá Fjarðalistanum,
gefur kost á sér þriðja tímabilið í röð
og verður þar með einnig fyrsta konan
til að leiða fram
boðs
lista til sveita
stjórnar í sveitarfélaginu.
Það er því eðlilegt að opna samtalið á
spurningunni: Er erfitt að starfa sem
kona í því andrúmslofti sem einkennir
sveitarstjórnarmálin í Fjarðabyggð?
„Það er ekkert launungarmál að það er
krefjandi að vera kona í bæjarstjórn og
bæjarráði Fjarðabyggðar,“ segir Eydís
þó hún telji um leið þá mynd sem blasi
við í dag vera ákveðna speglun þeirrar
menningar sem ein
kenni sveitar
fé
lagið. „Um leið og það er umhugsunar
vert hvað við búum við mikið karla
veldi í stjórnun sveitar
fé
lagsins, þá
sinna frábærar konur tilteknum verk
efnum, leiða verk
efna
stjórn og eru
áberandi í einkageiranum sem er gott
og vel. Það að ræða þessar staðreyndir
er ekki gagnrýni á þessa stjórnendur
og ég kann vel við þá almennt,“ bætir
Eydís við. „Þetta er engu að síður halli
sem stjórnsýslan þarf að vera með
vituð um og laga ef kostur er. Það er
í takt við tímann að breyta þessari
menningu og ég tel Fjarðalistann vera
stíga skref í þá átt og marka leiðina
fyrir næstu kyn
slóðir með því að
treysta konu til að leiða listann í ár.
Það er eðlileg viðurkenning á frammi
stöðu og hæfni til ákveðinna starfa,
miklu frekar en ákvörðun sem byggi á
kynjasjónarmiðum eingöngu.“

Stundum heyrir maður því haldið fram
að sveitarstjórnarmál séu nánast ekki
hugmyndafræðileg heldur felist í því að
framfylgja ákvörðunum ríkisvaldsins
og vinna að sátt í úrlausnarefnum nær
samfélagsins. Skiptir nokkru hverjir eru
í meirihluta?
„Ég held að það geti skipt miklu máli
í sambandi við það hvernig samfélög
þróast og þrátt fyrir mikla hagsæld
á þessu svæði þá fækkar íbúum enn
í sveitar
fé
laginu. Það er ekki vegna
skorts á atvinnu. Við erum fulltrúar
félagshyggjunnar, í Fjarðalistanum,
og tökum þá staðreynd alvarlega og
teljum mikilvægt að almannahags
munir séu teknir fram yfir sérhags
muni. Af samtölum að dæma er fólk

orðið þreytt á á
tökum í ís
lenskum
stjórn
málum og vill að mál séu
unnin með lausna
miðuð mark
miði.
Það þann hátt reynum við að starfa
á sveitar
stjórnar
stiginu og styrkur
listans liggur í breiðri skírskotun sem
endurspeglar samfélagið frekar en að
fólk sé beintengt stjórnmálaöflum á
landsvísu. Við í Fjarðalistanum ætlum
að bæta við okkur fylgi, stefnuskráin
verður mótuð á stefnu
þingi Fjarða
listans þann 15. apríl í Valhöll Eski
firði. Það verða málefnin og verkefna
listinn sem ræður því hverjir vinna
saman eftir kosningar.“
Það hefur ekki verið áberandi að tekist
sé á um stór mál á sveitastjórnarstiginu
í Fjarðabyggð síðustu ár. Þýðir það að
þið eruð sammála um flesta hluti?
„Það er alveg rétt að það er lítið um
átök útávið. Það er hins vegar vegna
þess að við erum kjörnir full
trúar
allra íbúa Fjarða
byggðar og leysum
því málin án þess að reyna detta í
leiðindi eða átök. Það er skoðana
munur og ágreiningur en við erum öll
viti borið fólk og ræðum hlutina bara
hreinskipt og opið. En það er síður en
svo að sveitarstjórnarstjórnmálin séu
ópólitísk. Þvert á móti þá eru sveitar
stjórnar
mál fyrir
mynd allra annara
stjórn
mála. Fólk vinnur saman að
bestu lausn á hverjum tíma og vonandi
vinnur besta hugmyndin. Í raun ætti
Alþingi að horfa meira til vinnubragða
sveita
stjórna frekar en öfugt. Færri
rifrildi í pontu og fleiri samtöl í átt að
lausnum. Við búum í litlu samfélagi
með mikilli nálægð og því verður að
nást sátt um þær ákvarðanir sem eru
teknar út á við. Það þýðir á endanum

Ef til vill er það nokkuð áfall fyrir félagshyggjufólk á Austurlandi að fréttir
berast af því að Héraðslistinn á Fljótsdalshéraði muni ekki bjóða fram í
vor en stjórn Héraðslista- Samtaka félagshyggjufólks á Fljótsdalshéraðihefur ákveðið að leggja til við aðalfund félagsins að bjóða ekki fram lista
í sveitarstjórnarkosningum 26. maí. Aðalfundur félagsins verður haldinn
á Gistihúsinu á Egilsstöðum laugardaginn 14. apríl kl. 10.30 og eru allir
velkomnir.

„

Við þurfum
að snúa við
þeirri íbúafækkun
sem hefur verið
seinustu 8 ár í
aldurshópnum
20-50 ára og
marka stefnuna
til framtíðar
þannig að við
séum kröftugt og
samkeppnishæft
samfélag fyrir alla
aldurshópa.

að þær á
herslur sem Fjarða
listinn
stendur fyrir og myndi vilja að ein
kenndu ímynd Fjarðabyggðar frekar
út á við eru að einhverju leyti á öðrum
sviðum en þær sem eru mest áberandi
í dag. Við horfum til dæmis til þess að
áherslur í atvinnulífinu verði að mæta
þörfum hvers sam
fé
lags á hverjum
tíma og að hér byggist upp víðtækara
þekkingarsamfélag. Í Fjarðabyggð
þurfum við meiri fjölbreytni og val
kosti í menntun og atvinnu, til dæmis
óháð kyni.“
Styrkleikar samfélagsins felast í sterkum
fyrirtækjum og verðmætasköpun er
mikil en samt fækkar íbúum í bæjarfé
laginu. Hvaða skýringar eru á því?
„Við þurfum að snúa við þeirri íbúa
fækkun sem hefur verið seinustu 8
ár og marka stefnuna til fram
tíðar.
Við tökum opnum örmum á móti
þeim sem þurfa hjálp og við verðum
að tryggja að okkar inn
viðir séu
færir um að veita fram
úr
skarandi
þjónustu. Annars verður fólk að leita
annað. Þetta á bæði við velferðina og

menningarmálin. Það þarf að blása lífi
í bæjarkjarnana okkar á þeim nótum,
styðja við fjölgun atvinnutækifæra,
auka framboð á húsnæði og tryggja
að öllum börnum líði vel í skóla og
nái þannig að fóta sig í lífinu. Að þau
sjái möguleikana og horfi með okkur
til fram
tíðar. Þó að reksturinn geti
stundum verið erfiður, vegna þeirra
afleiðinga sem hrunið hafði hér, þá
höfum við í bæjar
stjórninni verið
sam
heldin að takast á við fjár
mál
stjórn sveitarfélagsins og náð góðum
árangri þar. En við verðum að muna
að í Fjarðabyggð býr fólk en ekki tölur
í excel skjölum eða ársskýrslum og það
þarf að hlúa betur að fólkinu okkar. Ef
við leiðum þá hug
mynda
fræði inní
stjórnmálin og þau gildi til forystu í
sveitar
fé
laginu þá ættum við öll að
geta tekið stefnuna á bjarta framtíð
hér, saman.“
Það er kannski eðli
legt að spyrja
þegar manni finnst munurinn á fram
boðunum ó
ljós, hvað Fjarða
listinn
stendur fyrir svona á klassískum hægrivinstri mælikvarða stjórnmálanna.
Eruð þið Flokkur Fólksins, Samfylking,
Píratar eða Vinstri græn? Jafnvel óá
nægðir framsóknarmenn líka?
„ Styrkleikar Fjarðalistans eru margir
og breiður bak
grunnur ein
stak
linganna sem skipa listann er aðals
merki. Lang
flest hafa ekki starfað í
landsmálapólítíkinni en bæði í einka
geiranum og hinum opinbera. Þegar ég
hugsa um hópinn þá koma fjölbreyti
leiki og hæfni fyrst upp í hugann. Við
búum yfir afskaplega hæfum mann
skap sem hefur náð árangri á mörgum
mis
munandi sviðum og þó margir
tengi saman fé
lags
hyggju og vinstri
vænginn þá er fegurðin við Fjarða
listann er að hann er óbundinn af öllu
nema því að vilja vinna fyrir fólkið í
Fjarðabyggð og gera lífið betra. Í okkar
ranni er allskonar fólk og vegna fjöl
breytileikans eigum við tengingar inní
flesta flokka sem eiga sæti á Alþingi.
Það er gott, en Fjarða
listinn er 20
ára gamall og því eldri en bæði Sam

fylking og VG. En tengingarnar við
landsmálin eru mikilvæg til þess að
vera vel í stakk búinn til að taka á móti
verkefnum frá og berjast fyrir okkar
málefnum hjá ríkisvaldinu. Það er til
hneiging sem við sjáum og við vitum
aldrei hvað ríkisvaldið velur að taka
stór skref í þeim efnum, og hvað hratt.
Í því sambandi verður það að vera ljóst
að unga fólkið okkar geti menntað sig
í nærsamfélaginu. Menntun er lykil
atriði og þar viljum við tryggja að öll
börn geti lært sér til gagns og gamans
og náð þannig fótfestu í lífinu. Það er
mikilvægt að vera með skýra stefnu
til framtíðar í menntamálum og hana
höfum við. Þar spilar sveitar
fé
lagið
mjög stórt hlut
verk því við rekum
leik- grunn- og tónlistarskólana í dag.
Fjarðalistinn hefur einnig haft það á
stefnuskrá sinn að það sé eðlilegt að
sveitar
fé
lagið komi að rekstri fram
haldsskólanna enda sé þar um nær
þjónustu að ræða.“
Er raunhæft á svæði sem telur í mesta
lagi tíuþúsund manns í heildina að reka
menningarstofnanir og skóla sem mæta
þörfum í
búanna? Snýst ekki allt um
grunnatvinnuvegina og íþróttirnar?
„Við erum stolt af því að í Fjarðabyggð
er verðmætasköpun mikil og hér eru
fyrir
tæki í fremstu röð á lands
vísu
sem sýna samfélagslega ábyrgð með
stuðningi við bæði íþróttir og samfé
lagsmálefni. Sókn í eflingu fjölbreyttrar
menningar er okkur líka metnaðar
mál og það er markmið að við höldum
á
fram að eignast hæfi
leika
fólk sem
getur náð langt í þeim list
greinum
sem á
huginn er fyrir. Fjarða
listinn
hefur tekið þátt í að móta og hefur
samþykkt metnaðarfulla menningar
stefnu Fjarða
byggðar og vill tryggja
fjár
magn til að fylgja henni eftir til
framtíðar því það er mikilvægt í öllum
samfélögum að menning fá að vaxa og
dafna, og skapandi einstaklingar þroski
og endurspegli samfélag sitt í verkum
sínum. Í þeim efnum hafa bæði tón
listar- og framhaldsskólarnir hér fyrir
austan staðið sig vel.“

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87978 03/18

SJÁLFHLAÐANDI HYBRID

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Í fullkomnu flæði

Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar ásamt háþróuðu farþegarými
sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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LEIÐARI

Að upplifa
- að rísa upp!

A

ð liðnum páskum mætir vorið í mann,
hverrar trúar sem maður er. Öll hret
héðan í frá eru einhverskonar ástand
sem maður veit að mun ekki vara. Og eitthvað
óvænt bíður handan árstíðaskiptanna, umskipti,
einhverskonar vöxtur. Kannski jafnvel þroski.
En það er auðvitað undir manni sjálfum komið.
Einhverjum okkar tekst kannski aldrei að hrista
af okkur einhvern hluta vetrarins, eitthvað sem
hefur kalið, áfall, missi. Kannski breyttist eitthvað
sem mun alltaf hafa áhrif á líf okkar eða starf. Eða kannski fylgir okkur
einhver synd, eitthvað sem við losnum ekki undan. Það er ekki gott,
við eigum ekki að þurfa burðast með sektarkennd inní vorið; um það
snýst upprisu saga vorsins, táknmynd þess að hreinsast felur þetta í sér.
Það er dregin lína í sandinn, lærdómur dreginn, hvort sem við erum
samsek vitni að óréttlæti eða misstum sjónar á ábyrgð okkar. Það má
leggja spilin á borðið, gera hlutina upp. Byrja uppá nýtt. Sumardagurinn
fyrsti nálgast.
Kannski er þetta fjálglegt tal í eyrum sumra, en ég komst nýlega á
virðulegan aldur og finnst eitthvað hafa breyst. Lína verið dregin í
sandinn. Mér finnst ég geta borið ábyrgð á tilfinningum og gjörðum
á annan hátt en fyrr. Ég er tilbúinn til að láta sundurlyndi sem vind
um eyru þjóta, ég ætla að leyfa lífi mínu sem tengslaveru að þróast og
þroskast án ótta við álit annarra, trúa á takmark og tilgang í stað þess
að bíða þess að aðrir segi mér hvers virði ég er og hvers vegna - og ég
mæli með þessu. Og ég er fullur þakklætis. Á síðustu dögum hef ég
kynnst fólki sem hefur flust hingað til lands úr annarri heimsálfu, á
flótta undan vopnuðum átökum, jafnvel ofsóknum og hefur misst allt
sitt í efnahagslegu tilliti. En það hefur sjálfsvirðinguna, sögu sína og
samhengi, og er komið hingað í friði með hugarfari þess sem sér fegurð,
tækifæri og ögrun í því að takast á við framandi aðstæður. Friðsamlegar.
Fullar af möguleikum. Fjarri þeim veruleika vopnaburðar, stríðs og
hörmunga sem hefur einkennt líf margra þeirra á flóttanum. Það er
gott að fá að „skulda þeim“ það að gera ekki of mikið úr tilvistarvanda
Vesturlandabúans sem maður er, í návist þeirra. Og það er annað sem
sækir á mig sem kristinn mann, þegar ég hitti kristið fólk, sem hefur
lifað í sátt og samfélagi kynslóðum saman í menningarheimi sem
einkennist af yfirgnæfandi meirihluta sunni-múslima og arabískri
tungu. Það er það að þetta kristna fólk hefur ekki bugast við að viðhalda
tungu sinni, menningu og trúararfi, allar þessar aldir, því trúin er meira
en persónuleg vitsmunagreinandi sannfæring eða hrífandi heimspeki
karísmatísks leiðtoga; nei hún er lifaður veruleiki sem rammar inn
tengsl, styrkir samkennd, samábyrgð og kveikir vissu sem skapar sanna
upplifun.
Upplifun af því að lifa í sannleika og sannfæring manns sé ekki
söluvara, þó líf manns sjálfs sé sett sem lausnargjald.
Að lifa þessa tíma, og fá þakkað fyrir þessa áminningu, að fólk hefur
fórnað lífi sínu fyrir trúnna, fyllir mig sjálfan auðmýkt og kallar mig til
þess að ígrunda betur þær fórnir sem aðrir hafa fært fyrir þau forréttindi
sem ég fæ að njóta í mínum afmarkaða heimi Austursins á Íslandi. Og
undirbúa sjálfan mig fyrir vorið, með þakklæti fyrir það hvað ég fæ að
læra af því að mynda tengsl, hlusta og miðla, til þessa fólks sem á svo
miklu meiri rétt á því að taka Jesús alvarlegar en ég, fæddur og uppalinn
svo fjarri þeim veruleika sem stór hluti íbúa heimsins býr enn við. Og
þannig fæ ég að rísa upp, til ábyrgðar, tengsla, elsku og samkenndar.
Sem er það - þetta sem við þurfum öll á að halda. Ég ætla tengja
það vorinu. Þið getið tengt það hverju sem er. Ég ætla tengja það trú
minni á táknsöguna og tilfinninguna fyrir hinu sanna. Því fyrir mér er
sannleikurinn fólginn í lóðréttu tengslunum milli Guðs og manneskju
annars vegar og láréttu tenglsunum á milli manneskju og manneskju
hinsvegar. Þessir ásar mætast líka í hjarta mínu - á fögrum vordegi í kærleikstákni krossins sem ég signi mig með. Það er ekki svar sem
allir umfaðma, en það er upprisa fyrir mér. Það er brosmild og hlý vissa
um að tengsl, samtenging, samábyrgð, elska og kærleikur eru leiðarljós,
sannindi og gildi, sem hönd er á festandi og hug stillandi. Einstök
upplifun. Njóttu.
Arnaldur Máni Finnsson
ritstjóri Austurlands

4. tölublað 7. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Arnaldur Máni, sími: 822 8318 & netfang: arnaldur@pressan.is
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

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

ÞRIÐJUNGUR ÍBÚA Á
SKYNDIHJÁLPARNÁMSKEIÐ
Þ

að var stórgóð mæting og fram
úr björtustu vonum. Það voru
25 manneskjur á námskeiði.
Þær lærðu hvernig ætti að bera sig
að ef slys ber að höndum og langt er
í sjúkrabíl eins og er í okkar tilfelli.
Hjartahnoð og að hlúa að sárum
og öllu sem hugsanlega gæti komið
fyrir,“ sagði Bergvin Snær Andrésson,
formaður Sveinunga á Borgarfirði
í samtali við Rúnar Snæ Reynisson
fréttamann RÚV. Tilefnið var
skyndihjálparnámskeið sem fram fór
nýverið en íbúar á Borgarfirði eystra
geta þurft að bjarga sér sjálfir ef slys
ber að höndum.
Á Borgarfirði eystra voru um
áramót skráðir hundrað og átta
með lögheimili en að staðaldri búa
þar um 70 manns. Stór hluti þeirra
er skráður í björgunarsveitina
Sveinunga og því má segja að um
þriðjungur íbúa hafi sótt námskeiðið.
Það getur verið mjög mikilvægt enda
er næsti heilbrigðisstarfsmaður á
Egilsstöðum, 71 kílómetra í burtu
og oft yfir ófæran fjallveg að fara. Á
sumrin er mikill fjöldi ferðamanna
á Borgarfirði og margir ganga um

víkurnar og yfir til Loðmundarfjarðar.
Sveinungi sinnir þessu svæði en
einnig er mikilvægt að Borgfirðingar
geti bjargað sé sjálfir, enda getur leiðin
um Vatnsskarð eystra til Egilsstaða
lokast hvenær sem er á veturna en

um skarðið sækja þeir flesta þjónustu.
„Fyrir mig skiptir það sköpum að
sem festir séu upplýstir um hvernig á
að takast á við fyrstu hjálp í ljósi þess
hversu langt er í fyrstu hjálp,“ segir
Bergvin.

MALBIK OG VÖLTUN hf
Áratuga reynsla, öll almenn malbikun!

Símanúmer 587 9033

NORÐURBIK hefur tvær færanlegar malbikunarstöðvar sem einfalt er að flytja hvert á land sem er án mikillar fyrirhafnar.
NORÐURBIK býr yfir margra ára reynslu í framleiðslu á malbiki fyrir m.a. flugvelli, götur, bílaplön og stíga.
NORÐURBIK framleiðir kalt viðgerðarmalbik sem hefur m.a. reynst mjög vel til holuviðgerða.
NORÐURBIK er eini óháði framleiðandi malbiks á Íslandi.

Norðurbik
Norðurbik
ehf
ehf
·· Ægisnesi
Ægisnesi
Akureyri
nordurbik@simnet.is
nordurbik@simnet.is
·· 896-1334
896
1334
&
· 1390
896
896-1340
1390
Norðurbik
ehf
· Ægisnesi222·· 603
·603
603Akureyri
Akureyri ···nordurbik@simnet.is
· 896
1334
· 896
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Hinn sívinsæli Gísli heimsækir Fjarðabyggð

L

oksins í Fjarða
byggð. Gísli
á Upp
sölum, ein vin
sælasta
sýning Kómedíuleikhússins á
Ísafirði frá upphafi hefur verið sýnd yfir
320 sinnum um allt land og var nokkur
hluti þeirra sýninga í Þjóðleikhúsinu,
oftast fyrir fullu húsi. Það er sveitungi
Gísla, Vest
firðingurinn Elfar Logi
Hannes
son frá Dýra
firði, sem túlkar
einbúann víðfræga í leikstjórn annars
sveitunga, Þrastar Leós Gunnarssonar
leikara og leikstjóra.

Flott föt,
fyrir flottar konur
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

„Svona er nú leikhúsið ævintýralegt og
óvænt. Þú veist aldrei áður en þú leggur
af stað hvert leikurinn mun leiða þig.
Eina sem þú getur gert er að smæla og
feta hina einstöku leikhússlóð hverju
sinni,“ segir Elfar Logi glaður í bragði.
„Við höfum verið svo lánsöm að fá að
ferðast um land allt með sýninguna og
það verður gaman að koma aftur austur,
því þar var og er enn mikill áhugi fyrir
þessari lang
lífu og fróð
legu sýningu
sem hefur verið á fjölunum síðan í
febrúar 2005. Gísli hefur meira að
segja verið sýndur í fæðingarþorpi sínu

Hífi- og festingabúnaður

Vottaður hífi- og festingabúnaður
Námskeið um notkun á hífibúnaði
Skoðanir og eftirlit á hífibúnaði

Hafðu samband og kynntu þér
vöruúrvalið og þjónustuna

Súrnadal í Noregi“. Í dag er leikurinn
langoftast sýndur í Haukadal í Dýra
firði, nánar tiltekið á Gíslastöðum æva
gömlu fé
lags
heimili sem hefur verið
breytt listilega að innan í víkingaskála.
„En sýningin passar inn víða og maður
er orðinn nokkur sleipur í textanum,“
segir Elfar.

af virðingu. Ein
leikurinn um Gísla
á Uppsölum er næmt og fallegt verk
sem snertir við áhorfendum. Viðfangs
efninu er sýnd virðing og verður til
þess að Gísli fær að ferðast um landið
einsog hann hafði sjálfur viljað.“

Sýningin hefur hlotið mikið lof gagn
rýnenda og áhorfenda, þar sem Halla
Þórlaug Óskarsdóttir gagnrýnandi
Víðsjár sagði meðal annars: „Elfar Logi
er einstaklega sannfærandi í hlutverki
Gísla og málar upp mynd af manninum

Tónlist sýningarinnar er samin og flutt
af Svavari Knút en lýsingu hannaði
Magnús Arnar Sigurðs
son. Við
burðurinn er samstarfsverkefni Tón
listarmiðstöðvar Austurlands, Vina Val
hallar og Hljóðkerfaleigu Austurlands.

„

Elfar Logi
er einstak
lega sannfærandi í
hlutverki Gísla og
málar upp mynd
af manninum af
virðingu.

Tvær sýningar í Fjarðabyggð:

Föstudaginn 13. apríl kl. 20:00 í Egils
búð, Neskaupstað .Laugardaginn 14.
apríl kl. 20:00 í Valhöll, Eskifirði
,,Kómedíu
leik
húsið hefur á undan
förnum árum unnið mikilvægt þrek
virki þegar kemur að því að efla og
lífga menningu, ekki einasta á lands
byggðinni heldur á landinu öllu.
Elfar Logi hvílir ákaflega vel og fal
lega í karakter Gísla á Uppsölum sem
og hverju andar
taki sýningarinnar."
Kvennablaðið - Jakob S. Jónsson

Hugvekjur í tali og tónum

U

m helgina ferðast Gunnar
Kvaran,
selló
leikari
og
Haukur
Guðlaugsson,
organista austur á land til að flytja
dagskrá sem þeir kalla „Stund í tali
og tónum”. Um er að ræða flutning
á verkum Bach, Pablo Ca
sals og
Shubert sem brotinn er upp með
hugvekjum Gunnars. Í hugvekjunni
snertir Gunnar á ýmsum málefnum
sem tengjast sjálfinu, nútímanum og
því að lifa í samfélagi manna.

Tónlistin og hið andlega

„Þetta eru hugleiðingar um mál
sem ég hugsa mikið um dags daglega,
samband tónlistarinnar og hins and
lega“ segir Gunnar um við
burðinn
þar sem hann ásamt Hauki Guðlaugs
syni organista og fv. Söngmálastjóra
Þjóð
kirkjunnar, leika ljúfa tón
list
milli þess sem hann talar um það sem
hann kallar and
leg mál
efni. Fyrsta
um
ræðu
efnið er um hinn tækni
vædda heim, kosti hans og galla.
Annað fjallar um samskipti manna
og varð
veislu mennskunnar. „Svo
tala ég um mátt manneskjunnar til
að hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt,“
segir Gunnar en honum finnst allt
of fáir gera sér grein fyrir hvað þeir
eru miklir áhrifavaldar. Með slíkum
þönkum vill hann undirstrika hvað
manneskjur eru dýrmætar. „Það er
svo mikilvægt að þeim takist að nýta
líf sitt á jákvæðan og uppbyggilegan
hátt.“

Bænin mikilvæg

Máttur bænarinnar er Gunnari

líka ofarlega í huga eins og kom fram
í viðtali við hann í Fréttablaðinu á
dögunum. „Bænir sem beinast að
einni manneskju, fjölskyldu eða heilli
þjóð eru andlegt afl því þegar fólk
biður frá hjartanu þá er það orka
sem heldur áfram að vera til,“ sagði
Gunnar þar. Um klukkustundar langa
dagskrá er að ræða.
„Stund í tali og tónum” er boð
þessara margreyndu tónlistarmanna
að doka við í amstri dagsins, velta
fyrir sér málum ein
stak
lingsins og
sam
fé
lagsins og njóta saman ljúfra
tóna. Gunnar Kvaran er einn af
fremstu selló
leikurum þjóðarinnar
og hefur haldið einleikstónleika víða
um heim. Hann er prófessor í selló
leik og kammer
músik við Lista
há
skóla Íslands. Haukur Guðlaugsson er
einn reyndasti organleikari landsins
og hefur látið til sín taka sem organ
isti, tónlistarskólastjóri, kórstjóri og
söngmálastjóri þjóðkirkjunnar svo
eitthvað sé nefnt. Báðir hafa þeir lagt
lóð á vogarskálar íslensks tónlistarlífs
í tugi ára.

Aðgangur er ókeypis og allir eru
hjartanlega velkomnir.
Dagskráin verður flutt í Eski
fjarðarkirkju laugardaginn
7. apríl kl 16:00 en í Seyðis
fjarðarkirkju sunnudaginn 8.
apríl. Viðburðurinn er sam
starfsverkefni Tónlistarmið
stöðvar Austurlands og Þjóð
kirkjunnar.

TILVALIN
FERMINGARGJÖF

BorðtennisBorð

Borðtennis

PLAYBACK borðtennisborð frá BUTTERFLY
m/neti, blá eða græn 19mm borðplata

Verð: 59.478 kr m/vsk -

er fyrir alla!

pingpong.is- -Síðumúli
Síðumúla
aftanverðu)S: 568 -3920
Pingpong.is
35 35
(að (að
neðanverðu)
, Reykjavík
S: 568 3920 & 897 1715
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MYKIND BÆTIEFNALÍNAN FRÁ GARDEN OF LIFE ER LÍFRÆN,
VEGAN OG LAUS VIÐ ÖLL AUKAEFNI

Bara það besta fyrir þig og Móður jörð!

Mykind línan var hönnuð með það að leiðarljósi að velja aðeins bestu mögulegu
hráefnin og meðhöndla þau þannig að næringin skilaði sér sem best.
Gæði bætiefna skipta öllu máli.
Þau sem eru búin til úr fæðu eins og þessi er líklegra að líkaminn nái að nýta að fullu.
Öll línan er 100% vegan og inniheldur því engar dýraafurðir. Meira að segja D3 og B12
vítamínin eru vegan en þessi tvö er oft erfitt að fá vegan í bestu formunum.

EITTHVAÐ FYRIR ALLA

Hvort sem þig vantar fjölvítamín, B12, járn, D3 vítamín, steinefni eða C vítamín

Allt lífrænt - allt vegan

Þú færð MyKind vörulínuna hjá Mamma vet best Laufbrekku 30 200 kópavogi, Njálsgötu 1 101 Reyjavík og á Mammaveitbest.is

KYNNING
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MAMMA VEit BESt:

Það besta fyrir þig og móður jörð

M

amma veit best er heilsubúð og heildsala með hágæða bætiefni, matvörur
og snyrtivörur þar sem áhersla er
lögð á hollustu og umhverfisvæna
framleiðsluhætti. Mamma veit best
er með verslanir að Laufbrekku
30 (Dalbrekkumegin) í Kópavogi
og að Njálsgötu 1 í Reykjavík. Auk
má finna ítarlegar upplýsingar og
vefverslun á síðunni mammaveitbest.is.

Vegan

Í þessari umfjöllun stiklum við
á stóru í ríkulegu heilsuvöruúrvali verslunarinnar og nefnum til
sögunnar nokkrar vörur. Fyrst er
að nefna vegan-línuna hjá Mamma
veit best:
Frá Garden of Life fæst stórsniðugt bætiefni fyrir þá sem eru á
vegan-mataræði, en það er „raw“
járn með B12, fólati og C-vítamíni.
Þeir sem eru á vegan-mataræði
þurfa sérstaklega að huga að því
að fá nóg af járni og B12-vítamíni.
Járn er vissulega að finna víða í
jurtaríkinu en B12 getur verið erfiðara að fá úr jurtafæði í nægilegu
magni.
Einnig er fáanlegt D3vítamínsprey frá Garden of Life.
Við hér á norðurhveli jarðar líðum
mörg skort á D-vítamíni vegna
skorts á sólarljósi og það er alvarlegt þar sem D-vítamín er líkamanum nauðsynlegt til
fjölda starfa. D-vítamín er
meðal annars mikilvægt
fyrir beinheilsu, hjarta- og
æðakerfi og ónæmiskerfi. Flestar tegundir
af vegan D-vítamíni er
D2-vítamín, sem nýtist
líkamanum ekki jafn
vel og D3. D3 er það
form sem líkaminn býr
til í húðinni þegar á
hana skín sól og það
er bæði talið öruggara
og virkara til inntöku
en D2-formið.
Frá Garden of Life
kemur líka „raw“ veganprótín með vinveittum
gerlum, ensímum og vítamínum.
Í hverjum skammti er að finna 17

Magnesíum hefur mörgum mikilvægum hlutverkum
að gegna í líkamanum og kemur við sögu í yfir 300
efnahvörfum. Sem dæmi um hin mörgu hlutverk
magnesíum má nefna:
n Nauðsynlegt fyrir eðlilega vöðvavirkni – einkum vöðvaslökun
n Nauðsynlegt fyrir eðlilega taugavirkni – einkum taugaslökun
n Ómissandi þáttur orkuvinnslu í hverri einustu frumu líkamans
grömm af prótíni og ekki ögn af viðbættum sykri. Prótínið er laust við
öll aukaefni og er frábært fyrir þá
sem fá ekki nóg prótín úr fæðunni
eða vilja bæta prótíni í þeytinginn.
Frá Garden of Life fást einnig ýmiss
konar fjölvítamín og næringardrykkir.
Dr. Mercola framleiðir gæða
prótínduft sem hentar vel í
þeytinginn, enda er það bæði
bragðgott og seðjandi. Í hverjum
skammti er að finna 12 grömm af
prótíni og er duftið algerlega sykurlaust og laust við öll aukaefni.
Vegan-lífsstíllinn nær ekki eingöngu yfir mataræði heldur forðast
þeir sem eru vegan einnig allar
vörur sem eru framleiddar með
dýraafurðum eða eru prófaðar á
dýrum. Margar sápur eru til dæmis
framleiddar úr dýrafeiti og margar
snyrtivörur
eru prófaðar
á dýrum. Hjá
Mamma veit
best fást frábærar lífrænar,
vegan- og „fairtrade“-sápur
og húðvörur
frá Dr. Bronner's. Sápurnar
má jafnt nota
í sturtunni, í
þvottavélina
sem og í öll
heimilisþrif.
Þær eru mildar
og henta allri
fjölskyldunni enda innihalda þær
engin kemísk efni.

Slökun magnesíum vinnur gegn

n Nauðsynlegt fyrir eðlilega starfsemi hjarta og æðakerfis –
leikur t.d. mikilvægt hlutverk í að viðhalda eðlilegum blóðþrýstingi

streitu

Slökun magnesíum er frábær vara
frá Mamma veit best sem vinnur gegn streitu, svefntruflunum,
fótaóreið og hægðatregðu. Slökun
magnesíum hentar fólki á öllum
aldri en skammtastærðir geta verið
mismunandi eftir þörfum hvers og
eins. Ef um börn ræðir er best að
fá ráðleggingar frá fagaðilum en
Slökun er ekki ætluð ungabörnum.
Slökun magnesíum er einfalt að
nota, duftið er einfaldlega leyst
upp í vatni og drukkið. Það fæst í 5
mismunandi bragðtegundum svo
allir ættu að geta fundið eitthvað
við sitt hæfi. Slökun magnesíum er
laust við öll aukaefni. Það er sykurlaust og sætt með stevíu.

Mykind-bætiefnalínan

Mykind-bætiefnalínan frá Garden
of Life er lífræn, vegan og laus við
öll aukaefni. Bara það besta fyrir
þig og móður jörð! Mykind-línan var
var hönnuð með það að leiðarljósi
að velja aðeins bestu mögulegu
hráefnin og meðhöndla þau þannig
að næringin skilaði sér sem best.
Gæði bætiefna skipta öllu máli.
Þau sem eru búin til úr fæðu eins
og þessi er líklegra að líkaminn nái
að nýta að fullu.
Öll línan er 100% vegan og inniheldur því engar dýraafurðir. Meira
að segja D3- og B12-vítamínin eru
vegan en þessi tvö er oft erfitt að
fá vegan í bestu formunum.
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GRETTISLAUG Á TILBOÐI
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta
fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum
fjölda gerða og lita ásamt öllu því sem tilheyrir
til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á
verði sem kemur skemmtilega á óvart.
Nú er rétti tíminn til að huga að heitum potti
fyrir sumarið. Þess vegna bjóðum við nú
á sértilboði hina vinsælu Grettislaug með
vönduðu loki.

LOKAMETRARNIR HJÁ
AUSTURVÍGSTÖÐVUNUM
L

Grettislau
g
á aðeins k með loki
r.

272.000

Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

LEIÐSLA
ÍSLENSK FRAM
ÁR
Í MEIRA EN 30
Framleiðum burðargrindur undir alla okkar
potta, nú þarf bara að gera gat í veröndina fyrir
botnskálinni, og fellur þá grindin beint á veröndina.

Minnum á állokin okkar
og ryðfríu pumpurnar sem
eru með fallöryggislás.

STREKKIBÖND Á LOK

Lerkiklæddur úrvals heitur
pottur í nýjum búningi sem
prýðir pallinn.

Við framleiðum lok á alla potta
Eigum einnig „KALDA“
potta sem gott er að
skellasér í fyrir dvölina
í heita pottinum.

VILTU AUGLÝSA
Í AUSTURLANDI?

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578 1190
& NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

itlu virðist muna að Austurvíg
stöðvunum takist að klára hóp
fjármögnun breiðskífu sinnar,
en söfnun á Karolina
fund lýkur á
laugar
dag. Hljóm
sveitin er mörgum
kunn og mun gripurinn bera nafnið
Útvarp Satan, eins og frægt er orðið.
Með áheitum á verkefnið má tryggja
sér margvíslegan varning auk hljóm
plötunnar á geisladisk og vinýl. Það er
því til mikils að vinna hafi fólk áhuga
á að eignast bol eða barnasamfellu, svo
eitthvað sé nefnt, og styrkja austfirska
tónlistarútgáfu.
Austurvígstöðvarnar voru stofnaðar á
Reyðarfirði sumarið 2016, en þá voru
allir hljómsveitarmeðlimir ýmist bú
settir þar eða á Eskifirði. Stofnfélagar
voru Davíð Þór Jónsson, söngvari og
laga og texta
smiður, Helga Elísa
bet
Beck Guðlaugsdóttir, bassaleikari og
Jón Knútur Ás
munds
son, trommari.
Smám saman bættust fleiri í hópinn,
fyrst Jón Hafliði Sigur
jóns
son, gítar
leikari, þá Þórunn Gréta Sigurðardóttir,
hljómborðsleikari og loks Díana Mjöll
Sveinsdóttir, söngkona.
Austurvígstöðvarnar eru sérlega
stoltar af kynjahlutfallinu í bandinu.
Markmið sveitarinnar hefur frá upp

hafi verið að flytja blóðhráa, grimm
pólitíska, andfasíska pönktónlist.
Kveikjan að stofnun sveitarinnar
var upp
safnað óþol fyrir pólitískri
spillingu og misbeitingu valds á Ís
landi. Hvert hneykslis
málið af öðru
varð sveitinni inn
blástur og mörg
laganna eru bein við
brögð við at
burðum sem afhjúpa sið
ferðis
lega
rotið stjórn
vald. Því miður bendir
fátt til að sveitin verði uppiskroppa
með yrkisefni í fyrirsjáanlegri fram
tíð. Á meðan félagslegt óréttlæti veður

„

Markmið
sveitarinnar
hefur frá upphafi
verið að flytja
blóðhráa,
grimmpólitíska,
andfasíska
pönktónlist.

uppi hafa Austurvígstöðvarnar skuld
bundið sig til að öskra sannleikann
yfir gauðrifna gítara, drynjandi bassa
tóna og dúndrandi trommuslátt.

Þriðja krydd Prinsins!
P

rinsinn af Póló, Svavar
Pétur kenndur við Havarí í
Berufirði, lýkur hópfjármögnun
á
næstu
breiðskífu
sinni
á
Karolínafund á morgun. Þegar hefur
fjármögnunartakmarkinu verið náð en
það er á síðustu forvöð að tryggja sér
eitthvað af þeim tilboðum sem þar eru
í boði. Svavar segir ferlið hafa farið af
stað í mars 2015. „Þetta er atburðarás
sem ég var hálfpartinn að vona að
myndi ekki fara af stað. Hvaða heilvita
manneskja ákveður að eyða þremur
árum af ævinni í að búa til hljómplötu?
Af fúsum og frjálsum vilja!“

„Þriðja kryddið er ekki
að reyna að vera neitt
annað en það er. Því Þriðja
kryddið er heiðarlegt. Og
þó svo að þriðja kryddið
sé sjoppulegt þá veitir
sjoppan ákveðna þjónustu
sem aðrir veita ekki.
Við förum í sjoppuna í
myrkrinu þegar allt annað
er lokað. En við viljum ekki
láta góma okkur illa til höfð
úti í sjoppu. Þess vegna
setjum við á okkur varalit.“
Svavar Pétur Eysteinsson
Ljósmyndun: Kormákur
Máni Hafsteinsson

Hvað á platan að heita?

Á söfnunarsíðunni spyr skáldið sig
að því hvað verkið eigi að heita. Hér
er brot úr þeim texta: „Og hvað á svo
platan að heita? Ég hlusta á masterinn
og hugsa um efnistökin. Karlar og
konur í kreppu. Öldrun. Sólarlönd.
Bugun. Óútkljáðir gremjuvaldar og
andleg ferðalög út fyrir efnisheiminn.
Upp í hugann koma titlar eins og
Estrogen, Síðasta orðið, Raddir efans,
Þriðja kryddið, Allt vitlaust. Sumir
ásættanlegir titlar en skiptir það máli
hvað platan heitir? Hljómplata þarf
að heita virkilega vondunafni til þess
að fólk vilji ekki hlusta á hana. Við

sættum okkur við Þriðja kryddið,“
segir skáldið.
„Fyrir utan hið augljósa bragðaukandi
bætiefni þá er Þriðja kryddið lífstíll,
samfélagsgerð og einkenni á mannlegri

hegðun. Þriðja kryddið gerist þegar við
veljum einföldustu og stystu leiðina
að settu marki. Við viljum ekki flókið
líf,“ segir skáldið. „Þriðja kryddið er
uppskriftin að þægilegu lífi.“

Flotkarmur JS 20

Brunnlok JS 21 með lás og pakkingu.
Mest notað í ﬂotkarm JS20.

Brunnrist JS 53, með lás og pakkningu.
Passar í alla 60 cm brunnkarma
Járnsteypunnar.

Flotniðurfall JS 84 - val um
tvær gerðir af ristum

Spindilhús með loki
sex gerðir

Niðurfall JS 350

Kúluristar fjórar gerðir

Trjárist Y 600

Flotkarmur JS 46.
40 cm brunnkarmur fyrir þunga umferð.
Val um lok JS 47 eða rist JS 48.

jarnsteypan.is
Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 552 4407
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Fjarðalistinn
1. Eydís Ásbjörnsdóttir
bæjarfulltrúi
2. Sigurður Ólafsson
verkefnastjóri hjá SVN
3. Hjördís Helga
Seljan Þóroddsdóttir
umsjónarkennari
4. Einar Már Sigurðarson
skólastjóri
5. Birta Sæmundsdóttir
leiðbeinandi
6. Magni Þór Harðarson
ráðgjafi
7. Valdimar Másson
tónlistarmaður
8. Esther Ösp Gunnarsdóttir
sjálfstætt starfandi
9. Ævar Ármannsson
húsasmíðameistari
10. Sigríður Margrét
Guðjónsdóttir
stuðningsfulltrúi
11. Birgir Jónsson skólastjóri
12. Wala Abu Libdeh
leiðbeinandi
13. Sigurður Borgar
Arnaldsson ölgerðarmaður
14. Elías Jónsson
stóriðjutæknir
15. Kamma Dögg Gísladóttir
umhverfisskipulagsfræðingur
16. Grétar Rögnvarsson
skipstjóri
17. Almar Blær Sigurjónsson
leiklistarnemi
18. Steinunn Aðalsteinsdóttir
fv. kennsluráðgjafi

Erum við að gera eins vel og við gætum ?

H

vert og eitt okkar hefur
takmarkaðan
tíma
á
jörðinni.
Við
erum
óendurnýjanleg auðlind og það er
skylda okkar að skilja eftir betri
lífskilyrði fyrir þá sem á eftir okkur
koma.
Hér í Fjarðabyggð búum við í
litlu samfélagi, í öruggu landi og
höfum í raun allt til alls. Horfið
bara í kringum ykkur. Við erum
á hápunkti siðmenningarinnar og
njótum meiri forréttinda en nokkurt
samfélag í sögu mannkyns hefur
gert. Á Íslandi og í Fjarðabyggð
hafa allir aðgang að hreinu vatni,
rafmagni, fjarskiptum,upplýsingum,
menntun, matvælaöryggi er tryggt
og mannréttindi eru virt. Yfir hverju
eigum við eiginlega að kvarta?
Kannski ættum við bara ekkert að

vera að kvarta og reyna frekar að vera
betri fyrirmyndir fyrir aðra.
Í hvert sinn sem ég les, heyri eða
sé einhvern gagnrýna það samfélag
sem við erum svo lánssöm að búa í
, þá renna alltaf í gegnum huga minn
þessar vangaveltur hér að ofan. Þær
eru fullkomnlega eðlilegar og eiga
rétt á sér. Mín skoðun er samt sú
að það sé einmitt vegna allra okkar
forréttinda,velmegunar og lífsgæða
sem við erum beinlínis skyldug til
þess að gagnrýna stöðugt og hvetja
alltaf til frekari framfara.
Gríðarlega miklu hefur verið
kostað til svo að við getum búið við
þær aðstæður sem við búum við. Við
berum því ábyrgð á að tryggja að
komandi kynslóðir eigi möguleika á
því að gera enn betur.

Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

En hvernig gerum við það ?
Fyrsta skrefið er að opna augun og
horfa í kringum okkur. Spyrja okkur
spurninga eins og þessara : Erum við
að byggja upp samfélag sem gefur
öllum aðgang að sömu tækifærum
? Erum við að leggja grunn að
áframhaldandi velmegun og tryggja
að við séum örugg ? Erum við að
ganga vel um náttúruna og umhverfið
þannig að skilyrði til búsetu verði
betri en þegar við komum í heiminn
? Erum við að rétta hjálparhönd til
þeirra sem hana þurfa ? Förum við
að sofa á kvöldin vitandi það að við
gerðum meira gagn en ógagn þann
daginn ?
Hver og einn verður að svara fyrir
sig en fyrir mig eru svörin augljós. Við
verðum að gera öllum börnum kleift að
læra sér til gagns og ná þannig fótfestu

í lífinu. Stelpur og strákar eiga að fá öll
sömu tækifærin en við þurfum líka að
tryggja að einstaklingurinn uppskeri
eins og hann sáir. Við eigum að styðja
við fjölbreyttari atvinnumöguleika og
tryggja þannig að allir geti lagt sig af
mörkum. Við eigum að krefjast þess
af ríkisvaldinu að það raunverulega
bæta löggæslu og heilbrigðisstofnanir.
Við eigum að planta fleiri trjám, nota
minna plast og endurvinna meira.
Við eigum að bjarga fólki úr ömurð
og stríði og auðga mannlífið okkar
og við eigum að hafa hugrekki til þess
að rífa niður ónýt kerfi sem deyfa þá
sem líður illa í staðinn fyrir að koma
þeim til bjargar. Við eigum að ákveða
að gera betur á morgun en í dag og þá
fáum við góðan nætursvefn.
Höfundur skipar 6.sæti framboðslista
Fjarðalistans.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

Quick & Easy hjá Tengi

Nýtt lagnakerfi vekur athygli
Tengi hefur kynnt til sögunnar heildstætt og vottað
lagnakerfi fyrir neysluvatn og
hitalagnakerfi, en kerfið
nefnist Quick & Easy og er frá
fyrirtækinu Uponor sem er
gamalgróið evrópskt fyrirtæki
og framleiðir öll sín rör í
Svíþjóð. Við ræddum við
Björn Ágúst Björnsson í
lagnadeild Tengis sem fræddi
okkur um þessa nýjung hér á
landi.

Afkastamikið og öruggt
Helstu kostir þessa kerfis eru þeir
að samsetningarmáti þess er afar
einfaldur og öruggur og það því
mjög einfalt í notkun. Tengingar
eru mjög öruggar svo og rörin sjálf,
sem kallast PE-Xa. Rörin eru rafkrossbundin sem gerir þau firnasterk en um leið þjál og meðfærileg
í uppsetningu. Þá eru rörin tengd
við nippil með þeim hætti að
vatnsrásin þrengist ekki og er allt
að 38% minna þrýstifall í þessu
kerfi miðað við pressutengi í öðrum kerfum.
„Ég starfaði um nokkurra ára
skeið í Noregi og þar kynntist ég
þessari lausn sem við hjá Tengi
höfum verið að kynna undanfarinn
mánuð og munum áfram gera á
næstunni. Við efndum til kynningarfunda sl. haust og þar mættu á
annað hundrað fagaðilar og hönnuðir og er óhætt að segja að þeim
leist afar vel á. Við erum byrjuð að

Björn Ágúst Björnsson, sölumaður í lagnadeild Tengis og pípulagningameistari. „Þetta kerfi er vottað sem ein heild og mætir ítrustu kröfum um frágang
lagna í votrými.“

selja Q&E kerfið í verslunum okkar hér í Kópavogi og á Akureyri og
byrjað er að koma því fyrir í nýbyggingum á mörgum stöðum á
landinu. Fagmenn eru afar ánægðir

og ég er þess fullviss að Q&E kerfið frá Uponor á eftir að ná góðri
útbreiðslu hér á landi. Með því er
ég ekki að segja að önnur kerfi séu
www.malbika.is
úrelt, heldur
erum við með þessu

að auka breiddina á markaðnum
og gefa fagmönnum kost á að
kynnast því nýjasta á þessu sviði.
Þó varan sé ný hér á Íslandi þá á
Q&E að baki yfir 20 ára þróun og

hefur kerfið verið í sölu á heimsvísu í mörg ár,“ segir Björn Ágúst.

Rör í rör kerfi
Q&E kerfið er rör í rör kerfi fyrir
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AFL braut á Móður Jörð
gerst sekt um refsiverða háttsemi, enda
mætti sjá lögreglumenn
á myndunum.
Mynd: Rhombie
Þegar kvörtunin var send hafði ákæran
AFLs á hendur bændunum í Vallanesi
ekki enn verið gefin út.
Í kvörtuninni segir að umfjöllunin hafi
verið ómálefnaleg og úr hófi og það er
tekið fram að AFL hafi ekki verið að
gæta hagsmuna sinna félagsmanna
í heimsókninni, enda hafi engir
félagsmenn starfað hjá Móður jörð.
„Myndbirtingin er einnig viðkvæm
fyrir þá einstaklinga sem myndir
voru teknar af, sem ýmist voru
launaðir starfsmenn eða sjálfboðaliðar
sem voru á staðnum í góðri trú á
ferðalagi og að hjálpa til af hugsjón.
Framkvæmdastjóri AFLS fór ekki
fram á leyfi fyrir myndbirtingunni
hvorki hjá forráðamönnum Móður
Jarðar né því fólki sem myndað var,“
sagði í kvörtun Vallaneshjónanna
Eyglóar og Eymundar hjá Móður Jörð.

A

FL starfsgreinafélag braut
gegn persónuverndarlögum
með því að birta á heimasíðu
sinni ljósmyndir sem teknar voru í
eftirlitsferð hjá garðyrkjufyrirtækinu
Móður jörð í Vallanesi á Héraði
sumarið 2016. RÚV greindi á
dögunum frá þessari niðurstöðu
Persónuverndar en tildrög málsins
voru þau að Vinnumálastofnun og
Ríkisskattstjóri fóru í eftirlitsferð til
Móður jarðar ehf. 9. júní 2016 og með
í för var framkvæmdastjóri AFLs.
Frá þessari ferð og fréttum AFLs var
greint frá í Austurlandi í júní sama ár.
Í kjölfar eftirlitsferðarinnar var birt
frétt á vef AFLs, þar sem meðal
annars birtust myndir úr ferðinni af
sjálfboðaliðum og starfsfólki Móður
jarðar. Mynd úr ferðinni var prentuð á
forsíðu fréttabréfs stéttarfélagsins þar
sem sagði að hjá Móður jörð gengju
sjálfboðaliðar blygðunarlaust í störf
lægst launaða fólks landsins og nyti
lífsins áhyggjulaust enda haldið uppi
af foreldrum sínum.

Ráðist að lífrænni ræktun en
sveitarfélögin látin í friði

Athygli vakti að sótt væri að starfsemi
Móður Jarðar sérstaklega en þar fer
fram starf á vegum viðurkenndra
sjálfboðaliðasamtaka
með
skýr
markmið í lífrænni ræktun, en
AFL hafði á þeim tímapunkti engar
athugasemdir lagt fram vegna ýmiss
óljóss framlags sjálfboðaliðasamtaka
innan sveitarfélaga. Í fullyrðingum
AFLs mátti lesa að vinnumarkaðurinn
væri
skaddaður
af
aðkomu
sjálfboðaliða eins og þeirra sem á
vegum WOOF störfuðu í landbúnaði
en umfjöllun ýmissa fjölmiðla í
kjölfarið byggði á málflutningi
framkvæmdastjórans, Sverris Mar
Albertssonar um málið. Engar
samsvarandi yfirlýsingar hafa verið
gefnar út af hálfu AFLs um samtök á
borð við WWF eða SEEDS, sem starfa
víðsvegar um land, m.a. í samstarfi við
opinbera aðila.

Sögðu myndbirtingarnar
viðkvæmar

Móðir jörð kvartaði yfir myndbirtingu
AFLs til Persónuverndar í lok
desember 2016 og taldi að hún vekti
grun hjá fólki um að fyrirtækið hefði

Vinnufúsar hendur í lífrænni
ræktun

Á Íslandi er í raun lítil hefð fyrir
skipulögðum
sjálfboðaliðastörfum
utan íslenskra félagasamtaka þó
þessi þáttur í mannlífinu hafi verið
meira áberandi frá því uppúr
aldamótum. Mikil umræða var um
sjálfboðaliðamál,
á
kirkjulegum
vettvangi og í kringum öflugt starf
Rauða Krossins sem og með tilkomu
erlendra aðila sem vildu geta
boðið upp á tækifæri fyrir erlenda
sjálfboðaliða á Íslandi.
Á meðal þeirra má nefna WWF,
WWOOF, SEEDS og ICV. Í kringum
aldamótin hófst vinna við að búa
til löggjöf um sjálfboðaliðastarf á
Íslandi.
Vinnumálastofnun ásamt
einstaklingum í þeim bransa lögðu
drög að slíkri löggjöf sem síðan lenti
í nefnd og dó og því er engin slík
löggjöf til í landinu þrátt fyrir að
hér á landi starfi fjöldi viðurkenndra
sjálfboðaliðasamtaka, innlendra og
erlendra.
Að mati Eyglóar og Eymundar skapar
það tómarúm sem þessi mál eru í hér
á landi ákveðin vandamál, sér í lagi
fyrir landbúnað eins og þann sem þau
stunda. „Það er hugsjón að standa í
lífrænni ræktun og hana þarf að efla
af umhverfisástæðum, en ræktun sem
þessi getur ekki staðið ein og óstudd
með öllu. Að minnsta kosti ekki við
þær markaðsaðstæður sem við búum
við hér,“ segir Eymundur.

Áttu að gæta sanngirni

Niðurstaða
Persónuverndar
er
að framkvæmdastjóri AFLs hafi
tekið þátt í eftirlitsferðinni á þeim
grundvelli að stéttarfélagið hefði til
þess lagalegar heimildir. Því hafi þurft
að vinna með upplýsingar sem þar var
aflað á sanngjarnan, málefnalegan og
lögmætan hátt. Það hafi ekki verið
gert. Í niðurstöðu Persónuverndar
segir:
„Í því sambandi skiptir hér máli að
umræddar upplýsingar voru birtar
í samhengi sem telja má harkalegt
í garð viðkomandi einstaklinga án
þess að sjónarmið um hlutlægni,
sem ljóst er að gæta verður að við
eftirlit eins og hér um ræðir, teljist
hafa kallað á slíkt. Nánar tiltekið
er þá vísað til þess að ljósmyndir
af umræddum einstaklingum voru
birtar í tengslum við neikvæð ummæli
um þann hóp sem skilja mátti sem svo
að þeir tilheyrðu, en meðal annars
var gefið til kynna að þar ræddi um
„lífsþreytta millistéttarunglinga“ sem
„hefðu lítið fyrir stafni“ og gengju
„blygðunarlaust“ í tiltekin störf.“

Þetta krefst mikillar vinnu og við
búum við vinnuaflsskort í landinu,
sem skiptir í raun samt minna máli
en það að sjálfboðaliðastörf í þeirri
tegund ræktunar sem við stundum
eru hugsjónamál og hluti af lífsstíl
sem fólk velur sér. Þau samtök sem
okkar sjálfboðaliðar koma í gegnum
heita World Wide Opportunities
on Organic Farms og hafa verið
viðurkennd sem góðgerðarsamtök
m.a. í Bretlandi í 40 ár. Þau starfa í yfir
60 löndum og dvelur fólkið í skamman
tíma, 2-3 vikur að jafnaði.

Allt fyrir nýsmíðina
YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

YANMAR aðalvél
MEKANORD niðurfærslugír
VULKAN ástengi

KORSØR skiptiskrúfa
SLEIPNER bógskrúfa
SEAMECH vélstýring

YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

HAFBORG EA 152

BJÖRG EA 7

SIDE-POWER hliðarskrúfur
8" hljóðkútur
EUROPAFILTER smursía
SEPAR forsíur
PRESTOLITE alternator

Hliðarskrúfur

SANDFELL SU 75

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

YFIRLÝSING
MÓÐUR JARÐAR

TEIGNBRIDGE skrúfa
LASDROP öxulþétti
POLY FLEX vélapúðar
FLOSCAN eyðslumælir

TOIMIL

Aðalvélar í skip og báta

Eymundur og Eygló sögðu í umfjöllun
Austurlands þegar málið kom upp að
margt fólk sækti mjög hart að því að
koma sér að í Vallanesi og fylgi bréfum
frá þeim allskonar rökstuðningur
fyrir því hvers vegna maður ætti að
velja þau, enda sé nánast um tegund
starfsþjálfunar að ræða. „Þetta hefur
verið skemmtilegt ferli þar sem ‘ólíkir
einstaklingar koma til að læra og
kynna sér þær aðferðir sem við notum
hér,“ sagði Eymundur og benti á að
sumir væru að undirbúa sig fyrir að
fara út í svona ræktun og landbúnað
sjálf, rétt eins og hann sjálfur hafi
gert áður en hann sjálfur byrjaði að
móta það hvernig landbúnað hann
vildi stunda í Vallanesi. Hjónin
sem kennd eru við Móður Jörð
segja niðurstöðu Persónuverndar
mikilvæga í því samhengi að þar
hafi AFL gert beinskeytta atlögu
að heiðri fyrirtækisins og þeirrar
menningar sem þrífist í kringum
lífræna ræktun. Að koma og kynnast
sé hluti af eðlilegu ferli sem byggist
á gagnkvæmri virðingu enda séu
margir af starfsmönnum fyrirtækisins
í dag einmitt manneskjur sem komu
upphaflega fyrst í Vallanes sem
sjálfboðaliðar.
Samhjálp og félagsleg undirboð ekki
sambærileg
„Það skýtur skökku við ef reyna á
að því er virðist að útrýma þeirri
menningu sem hefur þrifist í aldaraðir,
þar sem fólk hjálpast að af hugsjón,
þar sem ekki hafa mátt heyrast
hamarshögg af einum bæ öðruvísi en
svo að nágrannarnir hlaupa til og vilja
hjálpa til. Það væri mikill sjónarsviptir
af þeirri menningu og maður spyr
sig hvort hægt sé að banna fólki að
hjálpa til af hugsjón þó við setjum
skýran ramma um það umhverfi
sem sjálfboðaliðastörf eru unnin
í. Sjálfboðaliðastarf líkt og það sem
WWOOF býður uppá er samfélagslega
mikilvægt bæði fyrir þá einstaklinga
sem það nýta sér sem og til að lyfta
undir með búskaparháttum sem
verða enn mikilvægari nú á tímum
loftslagsbreytinga” sagði Eymundur í
Austurlandi.

Skrúfur

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Frystitogarinn Blængur NK
kom til Neskaupstaðar í byrjun
vikunnar að loknum góðum
karfatúr. Theodór Haraldsson
skipstjóri segir að veiðiferðin
hafi gengið vel í alla staði og
veður hafi verið með ágætum,
einkum undir lokin. „Við fórum
út 9. mars og þá var farið beint
vestur á Melsekk. Þar vorum
við allan túrinn. Þarna var mjög
góð gullkarfaveiði eins og er
venjulega á þessum árs.
Aflinn var tæplega 800 tonn
upp úr sjó eða tæplega 31.000
kassar. Við millilönduðum í
Hafnarfirði 23. mars 17.200
kössum og nú er verið að
landa um 13.500 kössum. Þetta
verður að teljast gott enda
vorum við einungis 22 daga á
veiðum. Þá gekk vinnslan um
borð mjög vel,“ sagði Theodór.
Gert er ráð fyrir að Blængur
láti úr höfn nk. föstudag og þá
verður stefnan væntanlega á ný
tekin á Melsekk.

Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá
hústegund sem hentar.
Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e.
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

Kíkið á vef okkar: www.huseining.is og sjáið lóðaframboðið!

Láttu drauminn um
nýtt heimili verða að
veruleika með vönduðu
og hagstæðu húsi frá
Húseiningu.
Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli

KLASSIK - einbýli
Twin

SÓL - sumarhús

KÓSÝ - smáhýsi

Wall

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
www.huseining.is kjartan@huseining.is soffia@huseining.is

2018 árgerðir Hobby
húsbílar og hjólhýsi
Hjólhýsi frá 2.800.000 kr. og nýir
húsbílar frá 7.900.000 kr.

Hef til afgreiðslu
Hobby 2018 árgerð
Mikið af aukabúnaði, meiri burðargetu, Sjónvarpsfestingu, gólfhita,
Rúmbreytingu, Rafgeymakerfi,
einnig Markisur, uppblásin fortjöld,
Alde, sólarsellur og fleira í boði.

è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 540UL Exellent - 3.970.000 kr.
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
è 560UL PREMIUM - 4.380.000 kr.
è 770CL Landhús - 5.660.000 kr.
Fleiri gerðir einnig.

Mitsubishi Outlander PHEV
2.0 Plug-In Hybrit 4x4
Intense plús - Verð 4.200.000 kr.
Sjálfsk, 360gráðu myndavél, 18” álfelgur, 50/50 leður, Lyklalaust
aðgengi, Upphitað Leðurklætt aðgerðastýri, Hiti í sætum, App
tenging til að forhita bíl og stýra hleðslu, Samlitir, aðfellanlegir
rafstillanlegir og upphitaðir hliðarspeglar, Útvarp með snertiskjá.

5 árA
áby rg ð

Af hentir í
Reykjavík eða
Egilsstöðum

Aðeins 3 eftir af 2018 árg

B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

4. tölublað
7. árgangur

Dreifðu
varmanum!
-sparaðu kyndinguna
Loftviftur

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Sími 822 8318 og godsnail@gmail.com

íshúsið

viftur.is

Í
stríði
er
ekkert
heilagt,
ekki einu sinni
saklaus
börnin.
Heimspólitíkin
getur ekki einu
sinni sameinast um
að vernda þau gegn
ásælni valdsins, en
lætur viðgangast að börn líði og deyi
fyrir hendi opinberra stjórnvalda, svo
ekki sé minnst á misskiptingu auðs og
gæða á jörðinni.
Mikil gæfa er það fyrir íslenska þjóð að
eiga nóg af jarðneskum gæðum, njóta
ytri friðar, frelsis og eiga siðgæðisvitund
um réttlæti. Því fylgir líka mikil ábyrgð.
Ætlum við einangra okkur og leyfa
engum öðrum að njóta með okkur?
Það gerðu frumkristnir ekki sem höfðu
samt ekki úr miklu að moða og deildu
kjörum opnum örmum af skorti sínum
fremur en ríkidæmi? Þeir spurðu ekki
um þjóðerni, litarhátt eða uppruna.
Horfum okkur enn nær og til unga
fólksins á Íslandi, sem á eða þráir að
eignast heimili og börn. Hvernig bjóðum
við þetta fólk velkomið til fullorðinsára?
Að setja það í langtíma skuldaánauð
sem ekki verður staðið undir nema
með þrældómi vinnunnar myrkranna í
millum eða flyja land. Það blundar kvíði
í unga fólkinu yfir skuldbindingum sem
nútíminn gerir kröfu um. Hvenær ætla
stjórnmálamenn segja við þetta fólk:
Skelfist ekki, við höfum staðið við það
sem við lofuðum.
Við erum aðeins 335 þúsund manns í
einu ríkasta landi jarðar, eins og hverfi
í einni stórborg, og eigum tækifæri,
einhver myndi segja dauðafæri, til að
byggja hér fyrirmyndarsamfélag sem
hafi sanngirni að leiðarljósi.
Hér þarf að hefja til vegs samfélagsábyrgð,
að deila kjörum saman af sanngrini með
þátttöku allra. Huga að fjölskyldunni
og setja i forgang, þarfir og velfarnað
hennar, að þar gefist tími og næði til að
njóta samvista í rækt við fagurt mannlíf.
Hér ætti enginn að þurfa að skelfast
eða óttast, en þráum að njóta friðar
og réttlætis. Það hafa Íslendingar
fundið í áföllum, bæði sem þjóð og
í persónulegum aðstæðum, að við
deilum kjörum og eigum lifandi von
í upprisutrúnni. Von sem
var, er og
verða mun. Virðum þá von sem boðar
fallegt líf, hér og nú, í Jesú nafni. Amen
Gunnlaugur Stefánsson, Heydölum

HV´ÍTA HÚSIÐ / Actavis 813002

Vonin hér og nú!

Léttir á verknum

SUNDLAUG AKUREYRAR
Vetrartími

(29. ágúst - 3. júní)

Paratabs 500 mg filmuhúðaðar töflur. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða
lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

Mánudaga - föstudaga
6.45-21.00
Laugardaga
9.00-19.00
Sunnudaga
9.00-18.30

SUNDLAUG AKUREYRAR

VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI?

Vetrartími frá
29. ágúst – 31. maí:

Mánud.
til föstud. kl. 06:45
21:001190 & NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
AUGLÝSINGASÍMINN
ER–578
Laugard. til sunnud. kl. 9:00 – 18:30

