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Vorverkin

U

ngur nemur hvað gamall temur,
segir spakmælið. Að sinna vorverkum og lifa í takt við náttúruna
og sátt við Guð og menn er hluti þess sem
við getum kallað farsæld í lífi og starfi. Það

Útungun á
Stöðvarfirði (08-09)

getur tekið á og stundum er staðið frammi
fyrir áskorunum. Það fæðast fleiri lömb
en þau sem fá að njóta sumarsins. Að taka
áskorunum af æðruleysi er eitt af því sem
við lærum í sveitinni. Arfur kynslóðanna.

Ritstjórinn
kveður

110 Reykjavík

tϭϬϬͲϬϭ

Að hlú af alúð að málleysingjunum byggir
ekki á því að sjá fyrir sér glauminn og grillið
í sumarblíðunni, heldur því að virða hrynjandi lífs í landi. Allt umbreytist og leitar
jafnvægis. Takk fyrir mig.

Kosningar
í nánd
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Riccardo

Með
halland
i baki,
má stan
da
nánast
upp
við vegg
.

Glæsilegur tungusófi með öllum sætum
rafstillanlegum. Hægri eða vinstri tunga.

Isabella
Sófi sem er í senn glæsilegur og þægilegur.
Með hand- eða rafstýrðum hvíldarstólum
í öllum sætum.
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Grace
Fáanlegur sem hægri eða vinstri tunga. Rafstillanlegur
hægindarstóll í enda. Nokkrir litir í boði, alklæddur
leðri eða slitsterku áklæði.
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da
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Ermes
ERMES sófinn er fáanlegur í fjöldamörgum útfærslum
svo sem tveggja, þriggja eða fjögurra sæta. Öll sæti
með rafstýrðum skemlum.

Með
halland
i baki,
má stan
da
nánast
upp
við vegg
.

Mobius
Hægindasófinn er með hvíldarstólum í hvorum enda,
handstillanlegum eða rafstillanlegum. Alklæddur leðri
eða vönduðu tauáklæði og fáanlegur í fjölmörgum litum.

VERIÐ VELKOMIN
Í HEIMSÓKN
Opið alla virka daga
10 -18. Lau.11-16

Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík 554 6969
lur@lur.is
www.lur.is

Nýr svæðisfulltrúi
Rauða krossins

Þ

órunn B Halldórsdóttir formaður
Norðfjarðardeildar
Rauða krossins hefur verið
ráðin svæðisfulltrúi á Austurlandi og
tekur við starfinu í kringum aðalfundur Rauða Krossins sem fram fer í lok
mánaðarins. Hún segir starfið hefjast af fullum krafti uppúr því en hún
er Norðfirðingur í húð og hár. „Ég er
dóttir Dóra rauða og Gunnu hjúkku,
svona fyrir þá sem þekkja til. En í því
samhengi er maður alin upp við áhuga
á félagsmálum og skipulagi á þjónustu
við fólk í viðkvæmri stöðu,“ segir Þórunn en hún hefur lengi starfað fyrir
Rauða krossinn í sjálfboðnu starfi.
Hún hefur m.a. verið í stjórn og verið
formaður Norðfjarðardeildar Rauða
Krossins sl. sjö ár. „Markmið starfsemi svæðisfulltrúans er auðvitað að
efla starfsemina í landshlutanum almennt en við höfum líka skyldur við
verkefni eins og móttöku flóttamanna
sem fram fer í Fjarðabyggð um þessar
mundir. Ég hef ágæta innsýn í það og
hef fylgst með því frá upphafi í gegnum starf deildarinnar en þegar fram
líða stundir eru líka mörg spennandi
verkefni sem verður áhugavert að
reyna efla. Allt starf Rauða krossins
byggir þá um leið á sjálfboðnu starfi
og án sjálfboðaliða gerist lítið. Rauði
krossinn eru ein stærstu félagasamtök
á landinu og byggja á því að leggja sitt
af mörkum í mannúðar- og fræðslustarfi. Það eru mismunandi áherslur
hjá flestum svæðisfélögum og hver
hefur sinn styrkleika. Það að styðja við
uppbyggingu og efla tengslin á milli
deilda verður spennandi langtímaverkefni og sýnileika deildanna má
auka til að laða fólk að því að taka þátt
í því félagslega hlutverki sem deildirnar gegna. Allir ættu að geta fundið
eitthvað við sitt hæfi því allir geta lagt
eitthvað af mörkum,“ segir Þórunn.

Fjölbreytt reynsla og bakgrunnur í félagslegum verkefnum

Flutti aftur austur árið 2000 en þá
hafði hún búið í Reykjavík í ellefu ár.
Þar hafði hún meðal annars tekið að

sér mörg fósturbörn fyrir félagsmálayfirvöld og hélt því áfram eftir að heim
var komið. „Þannig að manni finnst
maður eiga mun meira en þessi þrjú
börn sem maður sjálfur fæddi af sér.
Það er mjög fjölbreytilegt og mikilvægt starf og er mjög gefandi, og getur
verið algjört úrslitaatriði fyrir bæði
foreldra og börn á einhverjum tímapunkti að hafa aðgang að slíku úrræði.
Það gefur að skilja að við sem höfum
sinnt þessu erum bundinn trúnaði
um allt slíkt, en um leið er þó hægt
að segja að maður hefur séð ótrúlegar
breytingar á aðstæðum. Stundum
þurfa bæði foreldrar og börn bara smá
tíma og fjarlægð til að átta sig á því að
aðstæður eru ekki jafn slæmar og þær
litu út fyrir að vera. Það er gott að hafa
tíma til að hugsa hluti og aðstæður
upp á nýtt. Ég held að það sé kostur að
hafa reynslu af því að vera með fólki
sem er að endurhugsa aðstæður sínar,
þegar maður tekst á við þetta krefjandi starf með þeim hópi nýbúanna
sem komin eru hingað austur og eru
að fóta sig í samfélaginu hér,“ segir
Þórunn en hluti starfs svæðisfulltrúa
Rauða krossins snýr að hlutverki
og skyldum Rauða krossins í umgjörðinni um móttöku flóttamanna á
vegum Velferðarráðuneytis í samstarfi
við sveitarfélögin. Þórunn mun því
starfa náið með hópnum í því teymi
sem heldur utan um þá 19 flóttamenn
sem nýlega komu til Reyðarfjarðar og
í Neskaupstað.

Mikilvægt að sýna nærgætni

Þórunn hefur víðtæka reynslu af
störfum í félagslega geiranum og hefur starfað á ýmsum sviðum sem varða
sálræna og andlega aðstoð við fólk
í erfiðum aðstæðum. Meðal annars
starfaði hún lengi sem meðferðarfulltrúi fyrir fólk með geðrænan vanda
bæði í Reykjavík og hér eystra. „Það
gat orðið erfitt að vinna slík störf í
nálægðinni hér fyrir austan, því óhjákvæmilega getur rekist saman það að
vera til staðar fyrir fólk í vinnunni
sem síðan hefur þörf fyrir mikla aðstoð utan vinnutíma manns. Einkalíf

og vinnan manns þurfa að ná einhverskonar jafnvægi og stundum er
erfitt að fá rými í litlum samfélögum
eins og hér. Það er alltaf að einhverju
leyti aðgangur að manni þó maður sé
ekki í vinnunni. Það getur þurft sterk
bein í að búa í litlu samfélagi og það
verður áskorun að miðla því til nýbúanna okkar hvernig maður tekst á við
þessa nánd. Þessi tilfinning að allir viti
allt um alla getur verið erfið fyrir fólk
í viðkvæmum aðstæðum. Við þurfum
öll að temja okkur ákveðna nærgætni,
bæði gagnvart þeim sem eru ný hér
og í samfélaginu almennt. Starf Rauða
krossins á landsvísu miðar að því að
efla slík gildi, virkjar félagsauð, hjálpar
til og ýtir undir valdeflingu og sjálfstæði fólks í viðkvæmri félagslegri
stöðu.“

Fjölmennasta mannúðarhreyfing heims

Hreyfing Rauða krossins og Rauða
hálfmánans er útbreiddasta og fjölmennasta mannúðarhreyfing heims
með starfsemi í flestum ríkjum. Tilgangur hreyfingarinnar er að vernda
líf og heilsu berskjaldaðra hópa og
tryggja virðingu fyrir mannlegu lífi.
Hreyfingin byggist á sjálfboðnu starfi
og gegnir lykilhlutverki í aðstoð á
stríðshrjáðum svæðum og málefnum
flóttamanna.
Landsfélög Rauða krossins og
Rauða hálfmánans veita aðstoð og
dreifa hjálpargögnum í hverju landi
fyrir sig. Þannig tryggir Rauðakrosshreyfingin að hjálpin komist beint til
skila til þeirra hópa sem mest þurfa
á aðstoð að halda. Landsfélög Rauða
krossins og Rauða hálfmánans eru
190 en einungis eitt Rauða kross félag
má starfa í hverju landi. Á Austurlandi
starfa 10 af þeim 42 deildum sem eru
á Íslandi. Austurland óskar Rauða
krossinum og Þórunni til hamingju
en þetta mun vera í fyrsta skipti sem
hreyfingin staðsetur fulltrúa í fullri
stöðu í landshlutanum.

KUGA TITANIUM

FORD KUGA TITANIUM AWD

YFIRBURÐIR

Hæfni og yfirburðir Ford Kuga AWD liggja í öflugu fjórhjóladrifi,
mikilli veghæð og einstakri dráttargetu þar sem hann leikandi dregur
2.100 kg. Þú situr hátt í Kuga, aksturseiginleikar eru fyrsta flokks og
þægindin í hámarki. Ford Kuga er búinn íslensku leiðsögukerfi,
8“ skjá, Bluetooth, raddstýringu og fimm stjörnu öryggi.
Ford Kuga er einstaklega hæfur til að koma þér og þínum
hvert á land sem er við hvaða aðstæður sem er.

• 2.100 kg dráttargeta
• 9 Sony hátalarar
• Apple Car Play og Android Auto
• Leiðsögukerfi með Íslandskorti
• Dökklitaðar rúður í farþegarými
• Upphitanleg framrúða
• Lyklalaust aðgengi
• Tölvustýrð tvískipt miðstöð með loftkælingu
• Rafdrifin opnun afturhlera með skynjara
• Stöðugleikastýrikerfi fyrir eftirvagn
• Bakkmyndavél og bílastæðaaðstoð
• Nálægðarskynjari að framan og aftan
• 17“ Titanium álfelgur
• Málmlitur

FORD KUGA TITANIUM AWD SJÁLFSKIPTUR

VERÐ ÁÐUR: 5.400.000 KR.
TILBOÐSVERÐ:

• 150 hestafla dísilvél

4.980.000KR.

TUR
AFSLÁT

KR.
0
0
0
.
0
-42

• Varadekk

Ford er frábær!
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Kuga Titanium AWD

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Ford_Kuga_TILBOÐ_5x38_20180327_END.indd 1

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is

Nýir og notaðir bílar:
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17
og laugardaga kl. 12-16

27/03/2018 16:58
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leiðari

Ferðalok –
umbreytingin
H

vað er það sem við hræðumst mest? Hvernig upplifum við
áskoranir eða það þegar okkur er ögrað? Er verið að gefa okkur
tækifæri eða förum við í vörn? Fyllumst valkvíða? Hvað mótar
hugarfar þitt þegar þú neyðist til að stíga út fyrir þægindarammann?
Mun það verða til góðs eða ógnar það öryggi þínu? Lætur þú hverjum
degi nægja sína þjáningu, eða sérðu langt fram í tímann? Allir dagar
markaðir stund og tilefni? Næsti lausi dagur framundan einhverstaðar í
óravídd sumarfrísins?
Tvö spakmæli eru mér hugleikin þessa dagana,
þetta vorið. „Njóttu augnabliksins! er annað en
„Slepptu takinu“ er hitt. Einhvernveginn virðast
þau við fyrstu sýn stangast á, tala hvort gegn öðru;
annað segir „gríptu“ en hitt „slepptu“. Og hvort á
það að vera svo vel sé?
Sumum finnst sumarið í eðli sínu vera tími
ferðalaga og ævintýra. Hins óvænta. Þá erum við
fyrst og síðast að tala um tímabil sem er frátekið
fyrir það að brjóta upp vanann. Það er langt í frá
að allir – í því fjölmenningarsamfélagi sem við lifum í – afmarki tiltekna
árstíð fyrir allar upplifanir. Í bernsku minni var þetta þó svo, sauðburður
hófst þegar skóla var lokið og svo tóku við ævintýri og upplifanir fram
yfir heyannir, þegar rútína skólaársins tók aftur við. En tímabilin í lífum
okkar eru fleiri og dýpri, sum óljós og löng, önnur afgerandi og uppi
á yfirborðinu, til að mynda þegar áföll verða eða miklar umbreytingar
færa fasta hrynjandi úr skorðum. Þau eru mismunandi tímamótin sem
mæta manni á lífsleiðinni. Nú eru í nánd kosningar til sveitastjórna og
með þeim verða tímamót í lífum margra. Sumir þakka fyrir sig og stíga
til hliðar á meðan aðrir taka þá ákvörðun að gefa kost á sér til að móta
stefnu nærsamfélagsins í tilteknum málaflokkum. Þau vilja takast á við
ábyrgð. Það ber að virða. Fæstir gefa kost á sér til þeirra tímafreku starfa
sem sveitastjórnarmálin eru til þess að sölsa undir sig völd. Þau samfélög sem við byggjum hér eystra eru fæst þannig uppbyggð að það séu
afgerandi hagsmunir sem skilja á milli þess hvers vegna fólk býðst til að
taka á árinni með.
Kosningar marka tímamót enda bjóða þær uppá þetta augnablik
„umbreytingarinnar“ sem við þurfum öll á að halda í lífinu við og við.
Þó ekki nema sé til að meta sjónarhornin upp á nýtt. Ætli það gæti t.d.
gerst að austfirzkur hrepparígur legðist af fyrir einhverja Guðs forsjón –
svosem eitt augnablik – og þeir stigu fram einhuga í mikilvægu máli; til
dæmis samgöngumálunum?
Vertu besta útgáfan af sjálfum þér!
Við freistingum gæt þín, segir í góðum sálmi. En hvað eru freistingar?
Og sér í lagi í þessu samhengi sem áður var nefnt; að „grípa daginn“ –
njóta augnabliksins. Láta eftir sér hvað? „Lifðu núna!“ – og allskonar
slagorð úr sama skóla – dynja á okkur í síbyljunni. Þar stendur hnífurinn
í byljunni! Kannski þurfum við ekki „meira“ til að verða „betri“ – heldur
þetta eitt; að sleppa takinu á væntingum, félagslegum þrýstingi, metnaðargirndinni, samanburðarfræðunum...
Að vita alltaf betur er ein útgáfa af hrokanum, sem er ein höfuðsyndanna í gamalli bók. Við Íslendingar allir höfum aldrei almennilega tekið
þá útlistun á freistingunum í sátt. Við þýðum hugtakið fyrir hroka oftast
með jákvætt gildishlaðna orðinu STOLT. Lítilmagninn þarfnast jú haldreipis í lífsins ólgusjó og við Íslendingar höfum oftar en ekki haldið okkar yfirnáttúrulegu hæfni til allra hluta á lofti, enda slík úrvalsþjóð í einstöku landi vandfundin í allri veraldarsögunni. Við erum best í hverju
sem við tökum okkur fyrir hendur, miðað við höfðatölu. Austfirðingar,
Norðlendingar, Vestfirðingar; hver með sína óumræðanlegu yfirburði í
hrærigraut við minnimáttarkenndina.
Við höfum minnkaða útgáfu af stóra samfélagslega samhenginu í
hverjum bæ – og væntanlega breytist það ekki í kjölfar þessar bæjarstjórnakosninga. Við höldum áfram að spegla kosti og lesti hvors annars.
Njóta augnabliksins, þar sem við getum upphafið okkur sjálf og „verið
besta útgáfan“ af einhverju sem rígheldur í hina íslensku sjálfsmynd,
hinn eilífa sigurvegara; übermenschið sjálft sem má aldrei sleppa takinu
á þessu eina. Þessu íslenska og hreina. Eða hvað? Erum við að þroskast?
Auðmýkt er andstæða hrokans. Andspænis jöklum og eldgosum
titrar eitt eilífðar smáblóm í morgundögg sumarsins. Þegar komið er
að ferðalokum og haustið heilsar þá teygum við angan vorsins í minningunni, í auðmýkt og þökkum. Sleppum takinu á því að „þurfa að sigra“
og sættum okkur við gang lífsins. Umbreytingarnar. Að vöxtur krefst
jafnvægis og mildi. Þess að grípa daginn um leið og maður gefur eftir.
Og treysta á það. Eins og blómið. Sem tilbiður Guð sinn og deyr.
Ég þakka í auðmýkt samfylgdina með Austurlandi.
Arnaldur Máni
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Hvítasunnuþankar:
Innhverf og úthverf bæn
Hugleiðsla. Núvitund. Slökun. Möntrur. Innhverf íhugun.

A

llt eru þetta hugtök sem við
þekkjum vel úr umræðunni
í samtímanum. Þetta eru allt
saman fullgildar aðferðir sem hafa
gagnast mörgum til að ná að kyrra
hugann, flýja úr amstri og streitu
hversdagsins og ná stjórn á erfiðum
hugsunum. Slíkt er alltaf jákvætt.
En hvað með bænina? Gætum við
bætt henni á þennan lista?
Fjölmargir, þar á meðal ég sjálfur,
geta sannarlega vitnað um að bænaiðkun hafi veitt hugarró og persónulega styrkingu í dagsins önn, auðveldað svefn eða aukið hugmóð við erfiðar
aðstæður, svo sem frammi fyrir andláti
ástvinar. Út frá því sjónarmiði er svarið: Já, bæn hefur þetta hagnýta gildi
við að kyrra hugann í samfélagi sem
einkennist af hraða og spennu. Hvort
sem við biðjum með okkar eigin orðum, eða með því að fara með Faðirvorið eins og Jesús kenndi, eða með
einhverju bænaversinu eftir skáldin
okkar, eða bara með því að dvelja

í þögninni frammi fyrir Guði; þá
styrkjum við okkur sjálf andlega með
bæninni. Þess vegna mælir fjöldi meðferðaraðila með bænaiðkun, til dæmis hinn heimsþekkti sálfræðingur og
fyrirlesari Jordan Peterson sem kemur
til landsins í næsta mánuði. Peterson
hefur ítrekað lýst því að bænaiðkun sé
bæði mikilvæg og nytsamleg.

En kristin bæn er svo miklu
meira en innhverf ástundun.

Í mörgum íhugunarhefðum er fyrst og
fremst horft inn á við – að eigin kjarna
og eigin vitund, og margar þessara
aðferða gera ráð fyrir því að „tæma
hugann“. En kristin bæn er í eðli sínu
úthverf, vegna þess að hún beinist að
mætti sem er æðri en við sjálf. Í stað
þess að tæma hugann er markmiðið í
bæninni að fylla hugann af nærveru
Guðs og af ljósi Guðs. Kristin bæn er
samfélag við Guð í Jesú nafni.
Já, bænin er úthverf og hefur – eins
og kross – bæði lóðréttan og lárétt-

an ás. Lóðrétti ás bænarinnar vísar
upp til æðsta máttar lífsins. Lárétti
ásinn beinir hugsunum og góðvild
út fyrir þann sem biður. Í kirkjunni
og persónulega biðjum við ekki aðeins fyrir okkur sjálfum. Við biðjum
til dæmis fyrir ástvinum okkar, fyrir
þeim sem eiga um sárt að binda, fyrir
landi og þjóð og fyrir móður Jörð, sem
þarfnast svo sárlega fleiri vina þessa
dagana. Í Jesú nafni beinum við huga
okkar og hjarta að mönnum og málefnum utan okkar sjálfra. Bænin er því
samfélagsleg iðkun á tímum vaxandi
einstaklingshyggju.
Hvítasunnan minnir á heilagan
anda Guðs, sem gefur vinum Jesú
á öllum tímum kraft til að „iðja og
biðja“ – ora et labora – eins og forðum
var sagt. Hvítasunna er hátíð samfélagsins í kirkjunni, sem horfir stöðugt
með augum úthverfrar bænar og þjónustu, út í hið stóra samhengi lífsins.
Gleðilega hátíð hvítasunnunnar!
Þorgeir Arason, sókn.pr. Egilstöðum

Fjölmenningarhátíð í
Sláturhúsinu á Egilsstöðum
F

yrr í vor kom upp sú hugmynd
að efna til Fjölmenningarhátíðar í Sláturhúsinu á Egilsstöðum.
Þó nokkur fjöldi aðfluttra Héraðsbúa af erlendum uppruna eru nú
orðnir virkir meðlimir í samfélaginu
og því þótti góð hugmynd að reyna
að tengja saman fólk með mismunandi menningarlegan bakgrunn. Þeir
sem flytjast að eru án efa töluverður
mannauður sem styrkir samfélagið á
margvíslegan hátt en stundum er hætt
við að menningarleg einkenni og fjölbreytt þekkingarsvið einstaklinga fái
ekki notið sín í daglegu amstri. Það
á við um alla, innlenda sem erlendra,
aðflutta sem heimamenn.
Því datt okkur í hug að reyna að
skapa aðstæður þar sem við gætum
leitt fólk saman við kringumstæður
þar sem menningarleg sérkenni gætu
notið sín. Á sama tíma gætu opnast
víddir inn í líf og menningu heimamanna sem annars gæti verið erfitt
fyrir aðkomna að rata inn í.

Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs tók því höndum saman við Rauða
krossinn á Héraði og Borgarfirði,
Austurbrú og Félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs um að hefja undirbúning
að Fjölmenningarhátíðinni. Ung tékknesk kona, Pavlina Svobodova, var
fengin til þess að hafa forgöngu um
framkvæmd verksins og fékk hún til
liðs við sig hóp af ungu fólki sem starfandi er á Héraði, flest af erlendu bergi.
Ákveðið var að Fjölmenningarhátíðin yrði haldinn mánudaginn 21.
maí, annan í Hvítasunnu og nú hefur
undirbúningur staðið yfir um hríð
og dagskrá dagsins. Mynd er komin á
dagskrána og verið er að leggja lokahönd á hana.
Dagurinn hefst kl. 10:30 á jóga
og ýmsu hreyfitengdu í dansstúdíóinu í Sláturhúsinu. Í framhaldi rekur
hver viðburðurinn annan, þ.e. ljósmyndasýning, kvikmyndasýningar,
danskennsla, ljósmyndun, leiklistarnámskeið, tónlistaratriði, grill, matar- og bjórkynningar og fl. Leiksvæði

verður fyrir börn, úti eða inni eftir því
sem veður segir til um.
Fjöldi örerinda verða flutt en á efri
hæð hússin munu flutt erindi, gagnleg,
fróðleg og jafnvel bráðskemmtileg,
frá kl. 12:00 – 17:00 og að auki munu
frambjóðendur komandi sveitastjórnakosninga kynna sig og málefni framboða sinna.
Deginum lýkur svo með dansi, í
Frystiklefanum eða utandyra hvort
heldur veður leyfir.
Það verður samfelld dagskrá í Sláturhúsinu frá kl. 10:30 til 23:00 mánudaginn
21. maí og er það einlæg von okkar að sem flestir kíki við, hluta úr degi
eða lengur, og taki þátt með okkur.
Full dagskrá verður birt á facebook
síðu Menningarmiðstöðvar Fljótsdalshéraðs
(https://www.facebook.
com/menningarmidstodfljotsdalsherads) og hugsanlega víðar.

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
www.fi.is
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Betri byggð

F

ramsókn og óháðir bjóða
fram saman á Vopnafirði eins
og undanfarin ár. Framboðið
stefnir að því að:
n Vera sífellt á verði gagnvart
hagsmunum íbúa sveitarfélagsins,
efla starfsemi þess og treysta búsetugæði.
n Halda áfram að stunda
ábyrgan rekstur á sveitarfélaginu en
forsenda þess að sveitarfélagið geti
rækt lögbundnar skyldur sínar við
íbúana er að stjórn á fjármálum sé
markviss og stefnuföst.
n Við leggjum áherslu á samtal
við íbúa sveitafélagsins og viljum
auka íbúalýðræði, meðal annars með
kosningu meðal íbúa um nokkur af
stóru málum nýs kjörtímabils.
n Við leggjum áherslu á áframhaldandi uppbyggingu íþróttasvæðis
en viljum einnig kanna vilja íbúa til
byggingar sundlaugar í þéttbýlinu.
Samhliða byggingu sundlaugar
verði hugað að bættri aðstöðu til
líkamsræktar.
n Við viljum leggja drög að
byggingu íbúðahúsnæðis t.d í
samvinnu við byggðasamvinnufélög,

hvetja til nýbyggingar með
því að veita afslátt af gatnagerðargjöldum og lóðum
fyrir nýbyggingar atvinnuog íbúðarhúsnæðis
Hjú k r u n arhe i m i l i ð
Sundabúð er Vopnfirðingum
nauðsynlegt og viljum við
standa vörð um þá starfsemi
sem þar er. Umhverfismál
eru okkur hugleikin og stefnum á það að verða ,,grænt
samfélag” og viljum m.a efla
skógrækt . Þannig getum við
orðið fyrirmyndarsveitafélag þegar kemur að verndun
umhverfisins. Við teljum
nauðsynlegt að standa vörð
um flug til Vopnafjarðar og
styðjum áætlandir stjórnvalda að
gera þær að hluta að almenningssamgöngukerfi. Vopnafirði á að
halda inni á jarðgangnaáætlun og
viljum við standa vörð um að svo sé.
Við viljum standa vörð um menningararfinn okkar og styðja við öflugt
menningarstarf.
Einnig viljum við styðja við ferðaþjónustu í Vopnafirði meðal annars

Sigurður Ólafsson.

Sigríður Bragadóttir
í góðra vina hópi.

Kjósum velferð og hamingju

með því að efla markaðsetningu
Vopnafjarðar sem aðlaðandi kosts
fyrir ferðamenn sem sækji í frið og
ósnerta náttúru.
Kjósandi góður, X-B fyrir betri
byggð
Sigríður Bragadóttir
Skipar 1.sæti á lista Framsóknar
og óháðra á Vopnafirði

F

jarðalistinn er framboð sem
hefur félagshyggju og sjálfbærni að leiðarljósi. Það þýðir
ekki að við teljum atvinnulífið ekki
mikilvægt. Við vitum alveg hvaðan
peningarnir koma. Ég er fyrrverandi
stafsmaður Alcoa Fjaðraáls og núverandi starfsmaður Síldarvinnslunnar. Ég er algerlega með það á hreinu
hverjar grunnstoðir atvinnulífsins eru
og að án þeirra hefðum við ekki efni á
að gera margt. Það sem Fjarðalistinn
hefur það samt líka alveg á hreinu að
þessar grunnstoðir eru háðar því að
fólk vilji búa í Fjarðabyggð. Og það
blasir við að til lengri tíma litið er
ekkert sjálfgefið að margt fólk muni
búa hér, eins og nýlegar mannfjöldaspár Byggðastofnunnar minna okkur óþyrmilega á. Við þurfum því að
leggja okkur fram um að skilja hvað
eykur líkurnar á því að fólk vilji búa
hér og hvað minnkar líkurnar á því að
það fari.
Okkur í Fjarðalistanum finnst
vænlegast til framtíðar að byggja upp
samfélag þar sem öllum líður sem best
og allir hafa sem jöfnust tækifæri til að
njóta lífsins. Samfélag sem býður upp
á fjölbreytt atvinnutækifæri, blómlega
menningu, góða þjónustu við fjölskyldur og barnafólk, nútímalega og

Marka
framtíðarsýn fyrir
Vopnafjörð

V

ið viljum sækja fram og horfa
til framtíðar. Það er rauður
þráður í gegnum öll okkar
stefnumál að marka framtíðarsýn fyrir
Vopnafjörð. Hvert viljum við stefna?
Við í Samfylkingunni viljum stærri
og fjölmennari Vopnafjörð sem er
samkeppnishæfur við önnur sveitarfélög hvað varðar þjónustu.
Á Vopnafirði er vöntun á leiguhúsnæði. Virkur leigumarkaður og því
þarf sveitarfélagið að stíga inn í. Við
þurfum að byggja leiguíbúðir fyrir
ungt fólk, íslenskt og erlent, fyrir eldri
borgara sem vilja minnka við sig og
fyrir fjölskyldur eða einstaklinga sem
vilja flytja til Vopnfjarðar til reynslu.
Þá þurfum við að fjölga félagslegum
íbúðum til að tryggja þeim sem á aðstoð þurfa að halda öryggisnet. Það er
stórpólitískt mál sem forverar okkar
í sveitarstjórn hafa ekki viljað samþykkja.
Lífsgæði eldri borgara skipta okkur miklu máli. Þær kynslóðir sem á
næstu árum fara að huga að því að
minnka við sig, og flytja sig í minni
íbúðir í Sundabúð eða annarsstaðar,

góða skóla. Við þurfum að styðja betur og fyrr við þá sem þurfa stuðning,
jafnt unga sem aldna og hafa jafnrétti
og samhug að leiðarljósi. Við þurfum
að ganga betur um náttúruna og muna
að við eigum bara eina jörð.
Það er verk að vinna ef við viljum
byggja upp svona samfélag. Við vitum
að allt of mörgum líður ekki vel og eru
börn og ungmenni sérstakt áhyggjuefni, enda eru þau framtíðin. Við vitum líka að það hallar alvarlega á konur
í okkar samfélagi, en þær eru talsvert
færri en karlar, þéna minna, flytjast
frekar á brott og síður aftur heim, auk
þess sem austfirskar konur nota tvöfalt
meira af þunglyndislyfjum en karlar.
Fjarðalistinn vill í alvörunni takast
á við þessi vandamál og er með skýrustu umhverfis-, velferðar- og jafnréttisáherslurnar af framboðunum í
Fjarðabyggð. Munum að framtíðin
í Fjarðabyggð snýst ekki bara um atvinnu heldur ekki síður um velferð,
jafnrétti og hamingju. Við í Fjarðalistnum vonum að við fáum umboð
kjósenda til að bretta upp ermar og
hefjast handa við að byggja upp mannvænlegra samfélag.
Sigurður Ólafsson
Skipar 2. sæti Fjarðalistans

Bjartur
Aðalbjörnsson.

gera aðrar kröfur en kynslóðirnar á
undan. Þetta fólk er alið upp við meiri
lífsgæði en það fólk sem á undan kom
og því þarf að breyta íbúðum, sameign
og umhverfi Sundabúðar.
Við viljum marka framtíðarsýn
fyrir íþróttasvæðið og byggja sundlaug
þar sem fyrsta skref. Góð sundlaug er
mikilvægur hluti af heilbrigðu samfélagi.
Til þess að tryggja Vopnfirðingum
félags- og heilbrigðisþjónustu, flugsamgöngur og aðra þjónustu, sem er
er í samanburði við aðra bæi þurfum
við að efla samgöngur og endurvekja
umræðu um jarðgöng yfir á Hérað.
Höldum kröfu um jarðgöng á lofti.
Við stöndum fyrir vissa hluti. Við
erum jafnaðarmenn og viljum sveitarfélag sem vinnur með jafnaðarhugsjón
að leiðarljósi. Við þurfum að tryggja
Vopnfirðingum alla þá þjónustu sem
þeir geta fengið annarsstaðar. Gerum
Vopnafjörð stærri - í hugsun og verki.
Bjartur Aðalbjörnsson
Skipar 1. sæti lista Samfylkingar á
Vopnafirði
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vörn gegn UVA- og UVB-geislum. Þeir síðarnefndu
valda sólbruna. UVA-geislar berast hins vegar inn um
gluggarúður og geta valdið húðkrabbameini hjá þeim

ársins 2017.
Eftirtalin landslið og samtök á Íslandi
hafa lýst yfir að Evy Technology er opinber
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“

Það að leggjast á eitt við
að koma þessu alla
leið snýst ekki um
að hjálpa okkur
persónulega með
eitthvað. Þetta er
verkefni sem kjörnir fulltrúar ættu að
styðja samfélagsins vegna”.

Rósa og Una að störfum.

Útungunarstöð hugmynda

S

köpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði hlaut Landstólpann í ár.
Rúmlega 70% af því fjármagni
sem farið hefur í rekstur, uppbyggingu
og þróun miðstöðvarinnar síðustu ár
kemur í gegnum sölu og þjónustu og
er skapað með sjálfboðaliðastarfi. Að
mati forystufólksins er nauðsynlegt
á að sveitarfélagið og ríkið stígi inn í
þetta fyrirmyndarverkefni fyrir jaðarbyggð í vanda, til að tryggja áframhaldandi vöxt enda hafi þau sýnt fram
á að verkefnið sé burðugt og gangi
upp. Landstólpinn sé viðurkenning
á því að hlutirnir séu komnir á þann
stað að nú megi fara með þetta alla
leið. Sköpunarmiðstöðin bauð frambjóðendum til sín á kynningu starfseminnar sl. sunnudag.

Forsagan byggir
á hruni samfélags

Það er kannski hin átakanlega
sorg sem fyllti hugsjónafólkið í Sköpunarmiðstöðinni þeim eldmóði sem
einkennir baráttu þeirra fyrir því að
bjarga og byggja upp tæplega 3000
fm frystihúsi á Stöðvarfirði sem átti
að rífa eftir lokun fiskvinnslunnar í
bænum fyrir 13 árum síðan. Eða rómantíkin. „Þegar maður hefur upplifað
einhvern bæ iðandi af lífi og skemmtilegan, þar sem allir voru vongóðir og
höfðu nóg að gera, þá er svo furðulegt
að koma aftur þegar lífsviðurværinu
hefur verið kippt undan fólki.
Helmingurinn af íbúunum
fluttu burt eftir að Samherji lokaði vinnslunni
hér árið 2005. Það
er eitthvað svo
rangt við það,
en um leið líka,
það er eitthvað svo hættulegt
við það þegar það er bara
eitt fyrirtæki á bak við allt
í litlu samfélagi. Þetta plat-
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form til að byggja upp fleiri og smærri
fyrirtæki, sjálfstæða atvinnurekendur
og fjölbreyttara atvinnulíf er algjörlega krúsjal,“ segir Una Sigurðardóttir
önnur forstöðukvennanna, en Rósa
Valtingojer byrjaði á verkefninu árið
2011.

Fimmtán störf
innan fimm ára

Framtíðarsýn og áætlanir Sköpunarmiðstöðvarinnar voru kynntar á fundi
fyrir frambjóðendur, sem einnig var
boðið að kynna sér alla þá starfsemi
sem þegar er komin í gang í gamla
frystihúsinu sem stendur í Stöðvarfjarðarhöfn. Hingað til hafa skrefin
verið tekin hægt og örugglega, nánast
að öllu leyti í sjálfboðavinnu og með
aðkomu sjálfboðahópa, velunnara og
áhugafólks um verkefnið.
„Við erum komin á þann stað
að umfang viðgerða á húsinu kallar
á alvöru innspýtingu fjármagns, en
þetta eru stór verk eins og t.d. endurnýjun þaks og viðgerðum á múr. Sé
þeim þáttum ekki sinnt er hætta á að
byggingin eyðileggist.
Þetta þarf að koma til svo unnt
verði að haldið áfram að þróa þau
stóru uppbyggingarverkefni sem
liggja fyrir. Það er mikilvægt samfélagslegt
verkefni að byggja
upp miðstöð sem
veitir mögulega 15
manns atvinnu. Það verður
að skoða þann félagslega
þátt. Vinnustaður eins og
þessi felur það í sér að verið
er að byggja upp atvinnu- og
menningarlíf sem gerir það að
verkum að fólk vill lifa og starfa
á Stöðvarfirði, fyrir utan alla
þá sem vilja heimsækja og
dvelja í miðstöðinni sjálfri í
skemmri tíma,“ segir Una.

Aðaltekjulind
miðstöðvarinnar í dag er útleiga á vinnuaðstöðu
og dvalarstöðum fyrir erlenda listamenn. Ef áætlanir um uppbyggingu
þess hluta og annarra starfseininga
ganga eftir telur Una að miðstöð eins
og þessi geti rekið sig sjálf. Tekjurnar
myndu nægja til að reka myndarlegt
fræðslu- og menningarstarf í stað þess
að hver umframkróna sem inn komi
fari í efniskostnað og byggingarframkvæmdir. Styrkir upp á 2 milljónir á
ári, tilraunaverkefni til tveggja ára af
hálfu Fjarðabyggðar, hafi verið mikilvægir, fyrst og fremst því þá var hægt
að fjárfesta í fleiri varmadælum til að
koma hita á húsið.
„Til þess að áætlanir okkar um
uppbyggingu á fjölbreyttri atvinnu,
menntun og menningarlífi geti komið fram með öllum þeim krafti sem í
Sköpunarmiðstöðinni býr þarf bæði
ríki og sveitarfélag að taka höndum
saman og leggja 100 milljónir í verkið
t.d á 5 árum. Ég hef orðið vör við bæði
áhuga og vilja meðal stjórnmálafólks
til þess að styðja við verkefnið og nú er
bara spurning um að láta slag standa
og leggja fjármagn í verkið sem munar
um.” segir Una.
Og það má spyrja sig, því slíkt
framlag til atvinnuuppbyggingar virðist í raun vera óverulegt ef borið er
saman við ýmis þau verkefni sem lagt
er í til að skapa störf á landsbyggðinni.

Ólík verkefni
undir sama hatti

Það er í raun flókið mál að skýra í þaula
ferlið og hvaða starfsemi fer fram í
húsinu í stuttu máli. Þó má segja að
þar séu saman komin fiskmarkaður,
hljóðver, vinnustofudvalarstaður fyrir
listamenn, sjálfstæður fiskverkandi,
tónleikasalur og keramikverkstæði, í
einu og sama húsinu. Nærri því undir
sama hatti. Og það er eins langt mál að

útskýra hvernig hún hefur verið byggð
upp, því þetta hefur verið langur ferill
og mótast af aðstæðum og sjálfsaflafé.
Aðeins 13 milljónir af þeim 53 milljónum sem hafa farið í gegnum hendur
stjórnarinnar til uppbyggingarinnar,
koma frá opinberum aðilum. „Það er
því stór misskilningur að þetta verkefni sé á einhvern hátt rekið af opinberum styrkjum, því hugsjón og
ólaunað starf okkar er grundvöllurinn
að því að þetta heldur áfram að verða
til,“ segir Una en hún og tónlistamaðurinn Vinny Vamos fluttu austur fyrir
um fimm árum síðan.

Þið eruð búin að
eyðileggja líf ykkar!

„Allir sem standa að okkur tóku um
höfuðið og sögðu hreint út; þið eruð
búin að eyðileggja líf ykkar. Hvað
eruði að hugsa? Og maður skilur það
svossum þegar fólk var búið að vera á
göngu um rangala 2800 fm hrynjandi
frystihúss þar sem lítill peningur var
fyrir hendi til að láta þetta gerast af
alvörunni. Það var þá en núna er fólk
orðlaust yfir árangrinum og okkur
hefur tekist að gera mjög mikið með
mjög lítið fé. Það bara þannig að þau
sem þekkja okkur vita að þetta er eilífðarverkefni en um leið hafa þau trú
á því að við munum aldrei gefast upp á
því. Þannig er það að trúa á möguleika
þess að sköpunarmiðstöð geti virkilega snúið blaðinu við í samfélagi eins
og þessu, og að Stöðvarfjörður geti
aftur orðið þessi lifandi og ótrúlega
fallegi staður þar sem fólk hefur trú á
framtíðinni,“ segir Una. Og framtíðin
lítur vel út, þó vinnuálagið á þríeykið sé komin að þolmörkum. Rekstur
resídensíunnar, listamannadvalar í
Sköpunarmiðstöðinni byggir á framlagi þríeykisins, og því að starfsnemar
komi til lengri dvalar og styðji við umsýslu á aðaltekjulindinni. Starfsnemi

kom fyrst árið 2016 - en þjálfunin er
bæði krefjandi og skemmtileg, og því
einstaklega vinsæl, nú þegar er búið að
bókað starfsnema langt fram í tímann.
„Virkileg sóknarfæri í felst auðvitað í
fræðslu og starfi fyrir opinbera aðila,
en það eru tæknilegar hindranir sem
eru mestu áskoranirnar þar. „Stóra
hindrunin í öllu samstarfi við opinbera aðila er fólgin í því að ganga þarf
frá mikilvægum endurnýjunarþáttum í bygginguna en þegar það atriði
verður komið, þá hlakkar okkur mikið
til frekara samstarfs við fræðslusvið
Fjarðabyggðar, framhaldsskólana og
grunnskólanna þar sem við getum
tekið á móti krökkum í listkennslu og
annað á þeim nótum. Það er til mikils
að vinna að ryðja þeim hindrunum úr
vegi sem fyrst.“

Einstakt verkefni
og fyrirmynd

Þegar að er gáð er ekkert verkefni sem
er í gangi á Íslandi sambærilegt við
Sköpunarmiðstöðina og því verður að
muna að þetta er frumkvöðlaverkefni
sem gengur í raun miklu betur heldur en nokkur gat ímyndað sér fyrir
nokkrum árum. „Þeir sem stýra fjármagni til uppbyggingar og verkefnafé
eru ef til vill að átta sig á því að frumkvöðlaverkefni eins og þetta getur
verið fordæmi og fyrirmynd fyrir svo
mörg jaðarsamfélög, því reynslan og
þekkingin sem skapast getur nýst svo
mörgum fleirum,“ segir Una.
Hún segir jafnframt að viðurkenning eins og Landstólpinn sé yfirlýsing
um að það sé búið að kveikja á því
að sérstaðan er styrkur og verkefnið
raunhæft. Hver sem á því hafi áhuga
geti skoðað ársreikning og áttað sig
á stöðunni. Þar komi fram hvernig
tekjur og uppbygging gangi fyrir og
hvað viðhald hússins sé stór þáttur í
rekstrinum. „Viðurkenningin gefur til
kynna að innan stjórnsýslunnar hafi
skapast þekking og skilningur á mikilvægi Sköpunarmiðstöðvarinnar og því
framtaki sem hún er. Það skiptir öllu
máli, því þekking og skilningur skapar forsendur þess að unnt sé að ræða
um framtíð og möguleika miðstöðvarinnar, sem og þær áskoranir sem við
stöndum frammi fyrir,“ bendir Una á
en öllum eigi að vera ljóst að megin-
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Stúdíó Siló verður
einstakt - atvinnuþróunin

Myndir: Vinny Vamos
og Sköpunarmiðstöðin / inhere.is

markmið starfseminnar sé að þjóna
sem uppbyggingarafl á sviði menningar, menntunar og atvinnusköpunar. Á síðasta ári hafi 70 manns dvalið
í listamannadvöl á staðnum með tilheyrandi áhrifum á nærsamfélagið og
gangi áætlanir eftir er ásóknin í dvöl
þannig að 20 manna gistirými sem er
fyrirhugað í miðstöðinni fyrir listamenn og starfsnema mun fljótt fyllast og minnka þann aukakostnað og
umstang sem hlýst af því að útvega og
leigja listamönnum húsnæði á mjög
takmörkuðum markaði. „Framboðið
á húsnæði á Stöðvarfirði er of lítið til
að það fyrirkomulag sem við verðum
að nýta í dag sé hagkvæmt, auk þess
að vera ótryggt. Á síðasta ári aflaði
listamannadvölin miðstöðinni rúmlega sjö milljónum í tekjur. Þar af
fóru tæpar tvær aftur út í vegna leigu
á íbúðarhúsnæði fyrir listamennina.
Þessu viljum við gjarnan breyta með
því að koma upp gistiskála í miðstöðinni, en þannig getum við bæði
stækkað þann hóp sem við getum tekið á móti og verið í öruggu húsnæði.
Því væri mikill hagur af því. Það má
einnig setja þetta í samhengi við það
að leigu kostnaðurinn samsvarar nánast þeim styrk á ári sem sveitarfélagið
hefur lagt í starfsemina tvö síðustu
ár og gæti sá peningur nýst til uppbyggingar eða til að greiða
starfsmanni. Það er
einnig heillandi að
sjá það fyrir sér
að
gistiaðstaða,
veitinga- og kaffisala
með iðnaðareldhúsi og
möguleikunum sem því
fylgja í þróun matarhandverks, verði að veruleika sem
fyrst. Því fylgir iðandi mannlíf
og miklir möguleikar til að efla
menningarlífið á Austurlandi
öllu,“ segir Una með smitandi sannfæringarkrafti.

Þegar hljóðver staðarins kemst í gagnið verður það mikilvæg viðbót við
möguleika Austfirðinga til að hljóðrita tónlist en einnig skapa atvinnu á
svæðinu fyrir fólk með sérþekkingu.
„Það gætu verið tvö heilsársstörf við
framleiðslu gjafavöru á keramikverkstæðinu en jafnvel fleiri. Og þegar
hljóðverið er komið af stað þá fylgir
því starf upptökustjóra. En það er bara
byrjunin, því að með þeim áætlunum
sem eru fram komnar gætu þrifist 15
ólík störf við starfsemina, bæði við
þjónustu, rekstur og þrif, fyrir utan öll
sérhæfðu störfin sem tengjast starfseminni, stundum við tímabundin
verkefni eða fræðslustarf í samstarfi
við fleiri aðila,” segir Una.
Í því samhengi má benda á að
Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur
nýverið lagt niður starfsstöð sína á
Djúpavogi. Það má kalla öfugþróun
og mikilvægt væri einmitt að styrkja
slíka starfsemi t.a.m. með því að staðsetja starfsmann NMI í Sköpunarmiðstöðinni á Stöðvarfirði. „Hér er ennþá
nóg pláss og við erum ávalt tilbúin
til að hýsa mikilvæg verkefni!,“ bætir Una við og hlær enda eru fordæmi
fyrir því að fulltrúar Nýsköpunarmiðstöðvar séu einmitt staðsettir í miðlægum kjörnum með fjölþætta starfsemi á mörkum fræða og nýsköpunar.

Frystihús af fólki
í skapandi greinum

Fólki bregður kannski þegar fólk
horfir á þessi plön og sér hvað það er
í raun hægt að flýta þessum ferli með
alvöru aðkomu sveitarfélagsins og
ríkisvaldsins. Fólk áttar sig á því hvílík
bylting það yrði ef að innan fárra ára
getur þrifist hér menningarmiðstöð
með fjölbreyttri starfsemi og fimmtán stöðugildum, fimmtán manns sem
vinna líka ólík og sérhæfð störf. Og
fimmtán manns sem starfa í miðstöð
með 20 manna vinnustofudvalarstað,
þar sem einnig er aðstaða fyrir sjálfstæða atvinnurekendur. Þá værum
við að tala um eins og eitt frystihús
af fólki í skapandi greinum saman
komin á hverjum degi. „Það væri
magnað! Það að leggjast á eitt við að
koma þessu alla leið snýst ekki um að
hjálpa okkur persónulega með eitthvað. Þetta er verkefni sem kjörnir
fulltrúar ættu að styðja samfélagsins vegna.“

Opnað
og lokað
fyrir austan

A

usturland er eini landsfjórðungurinn án starfsstöðvar
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands en starfsstöð Nýsköpunarmiðstöð Íslands á Djúpavogi var lokað
um síðustu mánaðarmót. Stofnunin
segir að opnun starfsstöðvarinnar
hafi verið tímabundin ráðstöfun til
að mæta áföllum í atvinnulífi staðarins árið 2015. Katrín Jónsdóttir var
eini starfsmaðurinn á stöðinni á
Djúpavogi og sinnti námskeiðum,
fræðslu og samstarfsverkefnum á
öllu Austurlandi.
Í svari við fyrirspurn Austurfréttar á dögunum sagði Karl Friðriksson,
forstöðumaður frumkvöðla og fyrirtækja á Nýsköpunarmiðstöð Íslands
að aðgerðin hafi heppnast vel en hún
hafi verið ætluð til að vera hvati til

Hlutverk Nýsköpunarmiðstöðva er að
efla atvinnusköpun á landsbyggðinni. Mynd
af keramikverkstæði á Stöðvarfirði.

sóknar í atvinnulífi staðarins. Tveggja
ára samningur hafi verið gerður milli
Nýsköpunarmiðstöðvar og Austurbrúar og ráðinn starfsmaður til að
þjóna fyrirtækjum og frumkvöðlum
á starfssvæði Austurbrúar, frá Vopnafirði til Djúpavogs
Eins og fram kom í umfjöllun
austurfrettar.is þá er þetta ekki í fyrsta
sinn sem starfsstöð Nýsköpunarmiðstöðvar á Austurlandi er lokað. Árið
2009 voru opnaðar stöðvar á Sauðárkróki, Húsavík og Egilsstöðum en
síðarnefndu stöðvarnar tvær voru
afrakstur vinnu svokallaðrar Norðausturnefndar sem skilaði tillögum
sínum ári fyrr.
Tillögur nefndarinnar voru
gagnrýndar, meðal annars á þeim
forsendum að opnun stöðvarinnar

eystra væri ekki sértæk aðgerð því
landsfjórðungurinn var þá sá eini án
útibús Nýsköpunarmiðstöðvar. Stöðin starfaði í skamman tíma og skrifstofan á Sauðárkróki sú eina sem eftir
er af þessum þremur. Nýsköpunarmiðstöð heldur nú einnig úti starfsstöðvum í Reykjavík, Vestmannaeyjum, á Ísafirði og Akureyri. Í svari
Karls til austurfrettar.is segir hann
að Nýsköpunarmiðstöð muni áfram
þjóna Austurlandi í samvinnu við
Austurbrú með verkefnum og stuðningsaðgerðum og og hvetja austfirska
frumkvöðla og fyrirtæki til að ná enn
lengra í atvinnu- og nýsköpunarþróun. Hann ítrekar einnig að verkefnið
hafi skilað góðum árangri að mati
stofnunarinnar og þakki miðstöðin
heimamönnum fyrir gott samstarf.

83 starfsmenn – 75 í Reykjavík

F

orstjóri NýsköpNýsköpunarmiðstöð
Íslands starfar eftir lögunarmiðstöðvar
um um opinberan stuðner Þorsteinn Ingi
Sigfússon. Stöðugildi
ing við tæknirannsóknir,
við stofnunina eru 83
nýsköpun og atvinnuþróun (nr. 75/2007). Þar
en þau skiptast sem
segir m.a. að Nýsköphér greinir: Akureyri
unarmiðstöð
Íslands
3, Sauðárkrókur 2, Ísafjörður 2, Vestmannaskuli veita upplýsingar og
leiðsögn er varðar stofneyjar 1 og Reykjavík 75.
un og rekstur sprota- og
Stofnun heyrir undir at- Þorsteinn Ingi
vinnuvega- og nýsköp- Sigfússon
nýsköpunarfyrirtækja. Í
boði skal vera fjölbreytt
unarráðuneyti Þórdísar
þjónusta og stuðningsverkefni sem
Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur.
hvetja til vöruþróunar, nýsköpunar,
Á heimasíðu segir að
hagnýtingar hönnunar og mótunar
kjarnastarfsemi Nýsköpviðskiptahugmynda.

unarmiðstöðvar skiptist í
tvö svið:

n Stuðningur við frumkvöðla og
fyrirtæki: Öflug stuðningsþjónusta
og þekkingarmiðlun fyrir frumkvöðla og sprotafyrirtæki.
n Tæknirannsóknir og ráðgjöf:
Hagnýtar rannsóknir og tækniráðgjöf á sviði bygginga og mannvirkja,
framleiðslu, líf- og efnistækni, efnagreininga og orku.

Breitt
Breittúrval
úrvalatvinnutækja
atvinnutækja

Nýsköpunarmiðstöðin skal
sinna eftirfarandi verkefnum:

n eiga frumkvæði að samstarfi
þeirra opinberu aðila sem mynda
stoðkerfi nýsköpunar fyrir atvinnulífið,
n móta sértæk stuðningsverkefni sem stuðla að bættum rekstri
lítilla og meðalstórra fyrirtækja

og framgangi nýrra viðskiptahugmynda sem spretta af hugkvæmni
einstaklinga eða rannsóknum og
þróunarstarfi háskóla, stofnana og
fyrirtækja,
n starfrækja frumkvöðlasetur,
n annast miðlun hvers konar hagnýtrar þekkingar um stofnun og
rekstur fyrirtækja,
n auka veg hönnunar í íslensku
efnahagslífi og vekja fyrirtæki til
vitundar um mikilvægi hönnunar í
nýsköpun og vexti,
n vera tengiliður við þá sem stunda
grunnrannsóknir og hagnýtar rannsóknir er leitt geta til nýsköpunar í
atvinnulífinu,
n efla samstarf á milli rannsóknastofnana, háskóla, fyrirtækja,
fjárfesta og atvinnuþróunarfélaga,
n miðla þekkingu um innlendar og
erlendar tækninýjungar og aðgerðir
sem auka framleiðni,
n annast samstarf við innlendar og
erlendar stofnanir sem gegna sambærilegu hlutverki.

Til sjós eða lands
Við græjum það

asafl.is

Compair loftpressur
Compair loftpressur

Stema kerrur
r
Stema kerrur

HJALLAHRAUNI 2, 220 HAFNARFIRÐI

Opið 8:30 - 17:00 virka daga - Sími: 562 3833
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Á meðal best stöddu
sveitarfélaganna
T

æplega 96 milljóna króna afgangur varð af rekstri Vopnafjarðarhrepps á síðasta ári
en skuldahlutfall sveitarfélagsins er
með því besta sem gerist á landinu.
Skuldir sveitarfélags mega ekki nema
meira en 150% af tekjum en hlutfallið er 51% hjá Vopnafjarðarhrepp.
Byggðastofnun studdi sveitarfélagið
með aðkomu að verkefninu Veljum
Vopnafjörð síðast í fyrra en það var
leitt af sveitarfélaginu og er í anda
verkefnisins Brothættar byggðir. Sett
var á fót verkefnisstjórn sem í sátu
fulltrúar Byggðastofnunar, sveitarfélagsins og Austurbrúar auk fulltrúa
íbúa. Aðferð verkefnisins byggist á að
halda tveggja daga íbúaþing þar sem
rædd er staða byggðarinnar og leiðir til úrlausna. „Veljum Vopnafjörð“
hófst með íbúaþingi í apríl 2016 og
lauk í fyrra. Kjarni verkefnisins er
áhersla á samtal og samstarf við íbúa,

255x380 Fréttablaðið heilsíða

ÁLFURINN
til betra lífs
ÁFRAM ÍSLAND

Stöndum saman og kaupum álfinn – fyrir unga fólkið
Tökum vel á móti álfasölufólki dagana 15.-20. maí.

SÁÁ – til betra lífs

frumkvöðla og ungt fólk. Í því skyni
var haldið málþingið „Yngri, kraftmeiri og fjölbreyttari Vopnafjörður“
sem byggir á skilaboðum íbúaþings.
Á málþinginu var ungt fólk í lykilhlutverki en megin útkoman var sú
að ungmennaráð Vopnafjarðar hefur
tekið til starfa.
Heildarskuldir
sveitarfélagsins
lækka um 80 milljónir milli ára samkvæmt nýjum ársreikningi sveitarfélagsins og eru ríflega 550 milljónir.
Rekstrartekjur sveitarfélagsins í fyrra
námu aftur á móti rúmum milljarði,
þar af 736 milljónir í A-hluta sem
segja má að innihaldi lögboðin verkefni sem fjármögnuð eru með skatttekjum. Rekstrarkostnaðurinn var
rúmar 900 milljónir og afgangur fyrir
afskriftir og fjármagnsliðið 161 milljón. Launakostnaður sveitarfélagsins
nam rúmum 600 milljónum.

Ratcliffe ríkastur
á Bretlandi

J

im Ratcliffe, eigandi Grímsstaða
á Fjöllum og jarða við Hafralónsá í Þistilfirði auk þriggja
laxveiðijarða í Vopnafirði er ríkasti
maður Bretlands, samkvæmt nýjum
lista Sunday Times.
Jim Ratcliffe er hluthafi í Veiðiklúbbnum Streng, sem á átta jarðir í
Vopnafirði fyrir utan þær þrjár sem
áður eru taldar. Jóhannes Kristinsson,
viðskiptafélagi Ratcliffes hefur einnig
verið að safna jörðum við laxveiðiárnar í Vopnafirði um árabil en þeir
Jóhannes og Ratcliffe eru sagðir eiga
23 af 70 jörðum í héraðinu að hluta
eða öllu leyti.
Ratcliffe er verkfræðingur að
mennt og forstjóri og aðaleigandi
efnavinnslufyrirtækisins Ineos, sem er
með 18.500 starfsmenn víða um heim
og höfuðstöðvar í Sviss. Meðal þess
sem Ineos framleiðir er leirsteinsgas
sem er ein tegund jarðgass, byggingarefni, plast og ýmislegt úr jarðeldsneyti en Ratcliffe er áhugamaður um
verndun íslenska laxastofnsins og yfirlýstur andstæðingur uppbyggingar
fiskeldis í opnun sjókvíum við strendur Íslands.
Hagnaður Ineos nam rúmum 2,2
milljörðum punda í fyrra en Ratcliffe stofnaði fyrirtækið árið 1998 og á
60% hlut í því. Eignir Jim Ratcliffe eru
metnar á 21 milljarð punda en þær
jukust um meira en 15 milljarða punda
á milli ára. Hann er 65 ára, fæddur
árið 1952, og búsettur í Beaulieu í
New Forest, Hampshire. Hann berst

Grímsstaðir á Fjöllum.

Jim Ratcliffe

ekki sérlega mikið á og breska dagblaðið The Sunday Times sagði hann á
sínum tíma vera „feiminn við athygli“
í umfjöllun um hann fyrir nokkrum
árum. Hann á tvær snekkjur, Hampshire og Hampshire II, en hann stökk úr
18. sæti á listanum í fyrra í það fyrsta
á lista Sunday Times yfir ríkustu Bretana.

Öflugar viftur

Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður
Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

viftur
.is
-andaðu léttar

Þú færð viftuna hjá okkur:
S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

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

TEIGNBRIDGE skrúfa
LASDROP öxulþétti
POLY FLEX vélapúðar
FLOSCAN eyðslumælir

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
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Ágústa Ósk Jónsdóttir

Félag ljóðunnenda - Vísnaþáttur
É

g hélt samleið lokið með
lesendum vísnaþátta,en hér
munu fleiri koma við sögu
þegar fram líða stundir. En byrjum
strax á kveðskapnum,gömlum og nýjum. Í eigu minni er lítil bók sem ber
hið látlausa nafn.. „og blöð þíns bikars“ en höfundur hennar er Hrafnkell
Valdimarsson, bróðir Þorsteins Valdimarssonar. Þar heillar mig lítið ljóð:
„Á ferð“
Gengin var sól
fyrir sunnanvind
þá sýn var til
Hvannalinda
Eyvindur laus
Frá allri synd
og ágætar heimtur
kinda
- En faðmurinn dró
upp fagra mynd
með fótsporum
tveggja hinda.
Hér á ég vísu eftir Sólveigu Guðjónsdóttur frá Heiðarseli í Jökuldalsheiði,á vel við á vori:
Þar í bernsku leiðin lá
lifa í sumarhögum
ennþá finn ég ilinn frá
æsku minnar dögum.
En svo sækjum við lengra. Dagbjartur Dagbjartsson á Hrísum,
kunnur hagyrðingur og hestamaður
kom frá útför vinar síns á leið yfir

Uxahryggi, sá skúr yfir Skjaldbreið og
orti þessa gullfallegu vísu:
Lyft frá himni lokum var
lífs þá ganga klárast
Blesi og Fáni biðu þar
Breiðurinn er að tárast.
Svo má gera að gamni sínu líka. Út
af umræðu sem tók flug í fjölmiðlum
fyrir nokkru orti
Ármann Þorgrímsson eftirfarandi:

Ágústa og Sigurjón, mynd:Sælín

Fitugar tær
forugir hælar
langar lappir
loðnar, svartar
Auðsætt er
ekki þær hafa
gengið mikið
á guðsvegum.

Þetta er bara bölvað tuð
betur séð ég ekki get.
Barnaði ekki gamli Guð
gifta konu í Nasaret?

Með bestu kveðjum
uns við sjáumst næst.
Ágústa Ósk
Jónsdóttir.

Eitt sinn sendi ég kunningja mínum þessa afmælisósk. Það hittist svo á
að hún varð sú síðasta:
Fljótt nú yfir fönn og sand
fjöll sem jöklar krýna
enn þér sendir Austurland
æskukveðju sína.
Hér á ég vísu sem sýnir hve mikið
betra mér þykir ótroðið land undir
fótum en malbikið harða:
Hugsa ég um horfnar brautir
hér á malbikinu skokka
grænar þúfur, grónar
lautir
gúmmískó og ullarsokka.
Og þokkaleg kynning á sjálfri mér í lokin
skyldi fylgja með:

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.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Sm i ðj u v eg i 40, gu l g ata , Kó pavo g i

2018 árgerðir Hobby
húsbílar og hjólhýsi

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 560LU Excellent è 540UFe Prestige - 3.890.000kr.
è 560WFU Excellent - 4.200.000kr.

Fleiri gerðir
að koma eða
komnar!

Öll verð skráð og með virðisaukaskatti

B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007
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Húsnæðismál
Þ
að er ekki að ósekju að húsnæðismál eru okkur Seyðfirðingum ofarlega í huga.
Skortur á húsnæði fyrir hina ýmsu
samfélagshópa er farinn að hefta
framþróun bæjarins nú þegar íbúum hefur fjölgað í fyrsta skipti í
átján ár eða
síðast árið
2000. Fjöls k y l du r,
sem jafnvel eru
komnar
með vilyrði fyrir
vinnu,
eiga erfitt
með
að
flytja
í
bæ-

Elvar Snær Kristjánsson

inn sökum skorts á leiguíbúðum, einstaklingar eiga erfitt með
að minnka við sig svo hagkvæmt
sé, starfsfólk sem flytur í bæinn
tímabundið vegna vinnu fær ekki
íbúðir til leigu, öldruðum fjölgar og
biðlisti í íbúðir fyrir þá lengist og
svona mætti áfram telja. Vandamálið liggur aðallega í of stóru bili milli
íbúðaverðs og byggingakostnaðar.
D-listi Sjálfstæðisfólks á Seyðisfirði
vill taka á þessu vandamáli á beinskeyttan og áhrifaríkan hátt.
Ekki er auðvelt að hafa áhrif á
íbúðaverð og þá stendur byggingakostnaður eftir. Það væri til dæmis
hægt að afhenda lóðir á ýmsum stigum og jafnvel án endurgjalds allt að
fullkláruðum malarpúða með lögnum. Um væri að ræða lóðir við þegar
byggðar götur til að halda kostnaði í
lágmarki.
Þannig skapast grundvöllur fyrir byggingarverktaka að reisa til að
mynda einingahús á hagstæðu verði.
Ég hef rætt við nokkra byggingaraðila um þetta verkefni og tel
raunhæfan kost að byggja slík hús

fyrir um 250.000 kr fermeterinn (+/20.000 kr) en það fer eftir um hversu
hagkvæma einingu er að ræða.
Annar kostur í stöðunni er að
stuðla að byggingu húsa með 18-22%
stofnframlögum ríkisins sem nefnast
Leiguheimili og sér Íbúðalánasjóður
um framlögin. Ef farið væri í slíka
framkvæmd þyrfti kaupstaðurinn að
leggja fram 12% af stofnframlögum
sem geta falist í niðurfellingum á
gjöldum bæjarins.
Þá væri hægt að stuðla að stofnun
leigufélags í einkaeigu utan um þær
íbúðir sem reistar yrðu og þær leigðar út á almennum markaði.
Það eru því margir spennandi
kostir í stöðunni sem frambjóðendur
D-listans myndu vinna að hljóti þeir
til þess stuðning í komandi bæjarstjórnarkosningum.
D-listi Sjálfstæðisflokks á Seyðisfirði - Fram til sigurs!
Elvar Snær Kristjánsson
Skipar 1. sæti D-lista Sjálfstæðisfólks á Seyðisfirði

Vorþing DKG
á Austurlandi

VAT N AJ ÖKU LSÞJÓ Ð G A R Ð UR

S

Velkomin í
Vatnajökulsþjóðgarð!
Gestastofur
Fræðsludagskrá
landvarða

köpun, gróska og gleði var yfirskrift vorþings alþjóðlegra samtaka kvenna í fræðslustörfum
DKG sem haldið var á Egilsstöðum
í byrjun maí. Fyrirlesarar á þinginu
voru austfirskar konur í lykilstöðum
innan fyrirtækja og stofnana sem
tengjast menntun og menningu.

Fróðleg erind

Gljúfrastofa

Ásbyrgi
Hljóðaklettar

Húsavík

Ísafjörður
Gljúfrastofa

Dettifoss

Egilsstaðir
Snæfellsstofa

snæfellsstofa

Askja

Snæfellsnes

Hvannalindir
Snæfell

Kverkfjöll
Nýidalur

GaMlaBúÐ
Höfn

Gamlabúð

Jökulheimar
Eldgjá Laki

Skaftafell

Skaftafellsstofa

Heinaberg

skaftafellsstofa
kirkjuBæjarklaustur
Vík

G estasto f u r
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu
þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og
gönguferðum með landvörðum.
Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa
á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.
Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.

PORT hönnun

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

Signý Ormarsdóttir yfirverkefnastjóri
hjá Austurbrú reið á vaðið og fór yfir
áherslur og þróun menningarmála á
Austurlandi og gerði góða grein fyrir
hinu gróskumikla starfi sem á sér stað
vítt og breitt um fjórðunginn. Aðalheiður Borgþórsdóttir hjá Lungaskólanum á Seyðisfirði gerði grein fyrir
stofnun og þróun Lungaskólans sem
varð til í kjölfar Lungahátíðarinnar
sem upphaflega var sett á laggirnar
til að glæða áhuga og örva löngun
ungs fólks á Austurlandi fyrir sköpun og menningarstarfi. Ólöf Björk
Bragadóttir myndlistarkona og verkefnastjóri listabrautar Menntaskólans
á Egilsstöðum hélt fróðlegt erindi
um störf sín sem myndlistarkona
og kennari. Mörg tækifæri liggja til
framþróunar á sviði lista- og menningar þar sem margs konar skapandi
greinar skipa stöðugt veigameiri sess
í atvinnulífinu. Þær Lilja Guðný Jóhannesdóttir og Svanlaug Aðalsteinsdóttir frá Verkmenntaskóla Austurlands fluttu fróðleg erindi um störf
sín innan skólans. Lilja hefur þróað
Fab Lab kennslu fyrir nemendur og
almenning en FabLab er stytting á
enska heitinu ,,fabrication laboratory”
og er stundum kölluð stafræn smiðja
á íslensku. Hér er um nýsköpun í
framhaldsskólastarfi að ræða sem
býður upp á fjölbreytt viðfangsefni og
skapandi hugsun. Svanlaug er verkefnastjóri Listaakademíu skólans sem
ætluð er nemendum sem vilja kynnast
list á sem fjölbreyttasta máta, þó með
aðaláherslu á leiklist. Unnið er m.a.
með framsögn, framkomu, tjáningu,
listsköpun, samvinnu og tónlist.

Þau erindi sem flutt voru á vorþingi DKG endurspegla aðeins brot af
þeirri sköpun og grósku sem á sér stað
á Austurlandi. Dagskráin var krydduð með tónlist og upplestri nemenda
í Egilsstaðaskóla. Þingið sóttu á sjötta
tug kvenna alls staðar af landinu og
voru þingkonur mjög glaðar og þakklátar fyrir gott og fróðlegt þing.

Hvað er DKG ?

Delta Kappa Gamma félagsskapurinn stendur m.a. fyrir ráðstefnum og
fræðsluþingum hérlendis sem erlendis, auk þess að veita konum styrk til
framhaldsnáms. Á Íslandi starfa þrettán deildir með u.þ.b. 332 félagskonum. Fimm eru á höfuðborgarsvæðinu
og ein í hverjum landshluta nema á
Norðurlandi þar sem þær eru tvær.
Deildirnar starfa sjálfstætt og halda
a.m.k. fjóra fundi á ári. Félagskonur
starfa eða tengjast allar fræðslugeiranum innan stofnana og fyrirtækja og
endurspegla hin fjölbreyttu fræðslustörf.

Deildastarfið

Austurlandsdeildin Zeta stóð fyrir
þessu fræðsluþingi í ár ásamt menntamálanefnd DKG. Deildirnar velja sér
verkefni eftir áhuga og þörfum félaga
í deildinni en dæmi um viðfangsefni
deildanna má m.a. nefna útgáfu bóka,
bæklinga og veggspjalda, blaðaskrif
um mennta- og menningarmál,
fræðsluerindi um það sem er efst á
baugi í fræðslu- og menningarmálum og/eða tengd verkefnum deilda.
Skoðun og umfjöllun um frumvörp
til laga og áhersla lögð á að hafa
áhrif á löggjöf. Skoðun og umfjöllun
um nýjar námskrár hverju sinni og
önnur skólamál og unnið að gagnkvæmum kynnum milli skólastiga og
fræðslustofnana. Heimsóknir á ýmsar stofnanir og á menningarviðburði,
bókmenntaumræða, land- og náttúruskoðun.
Helga Magnea Steinsson Zetadeild

AXENTA 800/1100

Sjálfvirkar AXENTA
þvottavélar fyrir
vélahluti, vélar sem geta
þvegið allt frá smáum
hlutum upp í 150 kg.
vélahluti. Samtímis því
að þvottavélin er að
þrífa, er einnig hægt að
handþrífa aðra hluti með
afköstum bursta.

HÁþrysTidæLA

Þriggja fasa, 16 ltr./mín
200 BAR. Afkastamikil
og endingargóð dæla.
Verð 223.609 +vsk

Verð frá 378.000 +vsk

MOBIL m/ryksugu
80L

Verð 53.200 + vsk

Bón og Bílaþvottaefni

Tjöruhreinsir fyrir bíla

Trukkasápa Bílaþvottaefni

JÁKÓ 5000

ALK 100

ALK 150

Náttúruvænt bílasjampó með
vaxbóni. Fjarlægir sót, salt
og er tjöruleysandi. Gefur
fallegan gljáa og myndar
bónhúð á bílinn.

38L og 70L

Lyktarlítill Tjöruhreinsir
sem virkar, hefur mikla
upplausnarhæfni og fjarlægir
fljótt og örugglega tjöru, olíu,
salt og önnur óhreinindi.

Náttúruvænt hreinsiefni sem er
allt í senn bílasjampó, bónvörn
og tjöruleysandi. Hentar vel á
tengivagna, gröfur, traktora og
lyftara.

Verð frá 39.320 + vsk

Alhliða náttúruvænt hreinsiefni
fyrir vélar, vélarúm, gólf og
veggi. Hreinsar burt sót, asfalt
og önnur óhreinindi. Kjörið
hreinsiefni til að þrífa þar sem
lítil loftræsting er.








Umhverfisvænt alkalískt
hreinsiefni fyrir bíla- og
vélaverkstæði. Alhliða
hreinsiefni fyrir vélar, vinnutæki,
gólf og fl. Leysir örugglega
upp fitu, olíu og fl.

Umhverfisvænt sterkt alkalískt
hreinsiefni fyrir erfið óreinindi.
Alhliða hreinsiefni fyrir gólf,
veggi, áhöld, vélar og fl. Leysir
örugglega upp fitu, olíu, sót og
fl. Hentar vel fyrir matvælaiðnað,
bíla- og vélaverkstæði.

FLyTJum FríTT
mEð FLyTJANdA
um ALLT LANd

Auðbrekku 23, Kópavogi / s. 564 1819 / www.jako.is

6. tölublað
7. árgangur

GlerárlauG

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

Þökkum
komu
sólarinnar

g eyði flestum dögum í hljóðverinu heima hjá mér. Þar sit ég beint
fyrir framan glugga með frábæru
útsýni yfir fjörðinn. Frá vetrarsólstöðum hef ég ekki verið með dregið fyrir
gluggann en þá tekur maður betur eftir
breytingunum sem eiga sér stað milli
árstíða. Það er bjart núna þegar áður
var myrkur, í stað snjókomu er rigning, tré og blóm sem virtust dauð fengu
allt í einu líf og það er meira að segja
líf út á götu. Börn út að hjóla, menn út
að veiða, eldriborgarar í göngutúr og
unglingar á hjólabretti. Það er hægt að
líkja samfélaginu við björn sem hefur
legið í dvala yfir veturinn og vaknar
við sólargeislana, ánægður með að það
sé hægt að njóta lífsins í birtunni. Við
sem búum á Íslandi upplifum öll einhvernveginn að aukinn máttur fylgir
komu sumarsins. Þess vegna fögnum
við komu sólarinnar með pönnukökum og sumardagurinn fyrsti er frídagur landsmanna. Það er magnað að sjá
umbreytinguna á örfáum vikum.
Líðan okkar breytist með árstíðunum
og það er sjálfsagt og eðlilegt. Við erum
verur í tengslum við náttúruna. Þökk sé
hörðum vetrum á klakanum verðum við
fyrir D-vítamín skorti og sjáum stundum varla út úr augunum. Sumir upplifa
skammdegisþunglyndi sem hverfur svo
algjörlega þegar sumarið brýst út. Við
erum þannig eins og dýr sem leggst í
dvala. Og það er mikilvægt að hvíla sig
meðan veturinn stendur yfir, í stóra samhenginu. Ef við áttum okkur á að þessi
vetrardvali getur falið í sér að við upplifum djúpa hvíld þá verður skammdegið
síður fullt af örvæntingu og við njótum
sumarsins enn betur. Eða þannig kýs ég
að taka því. Þess vegna hef ég vanið mig
á því að þakka fyrir sólina, þó að hún
sjáist ekki. Sólin gefur okkur allt án þess
að biðja um neitt til baka. Með því að
þakka fyrir hana í einlægni hvort sem er
heiðskírt eða ekki þá er alltaf smá sumar
í þakklætinu. Og þakklætinu fylgir hlýja
í sálina. Gleðilegt sumar!
Daníel Magnús

É

TRAUST
Know-how

Traustar lausnir í 40 ár
Minna vinnuaﬂ

Robocut®

Finnur pinbein og orma og
fjarlægir með vatnsskurði
★Litrófs greinir
★Án geislunar
★3D mynd - sker niður ﬂök
★Finnur pinbein
★Finnur hringorma
★Fjarlægir með vélmenni
★Engin geislun
★Meiri hagnaður

Söludeild 516 3000

traust@traust.is www.traust.is

Virka daga 06.45 - 08.00 & 17.30 - 21.00
Lau. 09.00 - 14.30 / Sun. 09.00 - 12.00

