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Allar gerðir startara og alternatora

Frost á
Fróni
Nú er frost á Fróni,
frýs í æðum blóð,
kveður kuldaljóð
Kári í jötunmóð.
Yfir laxalóni
liggur klakaþil,
hlær við hríðarbyl
hamragil.

V

Mararbára blá
brotnar þung og há
unnarsteinum á,
yggld og grett á brá.
Yfir aflatjóni
æðrast skipstjórinn,
harmar hlutinn sinn
hásetinn.

etur hefur hafið innreið sína. Snjór
tefur víða samgöngur, en ekki alls
staðar. Bóndadagur er á morgun,
25. janúar og þá fara landsmenn að blóta

Verslum í
heimabyggð

þorra hver í kapp við annan og mæta á
þorrablót, hafi þeir aldur til. Maður er
sannarlega mannsins gaman.
Söngur fylgir þorrablótum og ekki

Þverun Berufjarðar
tefst umtalsvert

Glerárgata 34b við Hvannavelli • S 461 1092 • asco.is

Snjór hangandi á greinum
reyni- og grenitjráa í froststillum er oft augnayndi.

ósennilegt að meðfylgjandi ljóð Kristjáns
Jónssonar Fjallaskálds verði sungið

Munur á leikskólagjöldum
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Lykillinn að skilningi
á málflutningi Jóns
Sigurðssonar forseta

R

itstjóri nokkur í Kaupmannahöfn, Carl Bille, ásakaði Jón
Sigurðsson á sínum tímaum
að hafa í áraraðir ráðist á Danmörku
og Dani á óbilgjarnan hátt og reynt að
vekja upp hatur og óánægju Íslendinga
gegn því landi sem þeir tilheyrðu. Að
gefnu því tilefni skilgreindi Jón stjórnmálastarf sitt svo: ,,„Ég hef aldrei haft
neitt á móti Danmörku eða Dönum
almennt og enn síður ráðist á þá. Aftur
á móti hef ég af eigin rammleik reynt
að varpa ljósi á samband Íslands og
Danmerkur og stuðla að því að taka
megi enda sú óstjórn, sem óneitanlega
hefur viðgengist og ríkir enn á Íslandi,
og allir hafa viðurkennt sem hafa tjáð
sig um íslensk málefni í mörg hundruð ár. Að ég sé kominn í andstöðu við
núverandi stefnu danskra stjórnvalda í
íslenskum málum er rétt, en andstaða
mín hefir alltaf verið grundvölluð á
nákvæmum rannsóknum og rökum.“
Hallgrímur Sveinsson á Þingeyri
segir að Íslendingar hafi lengið búið
við Rentukammer. Þar var stjórnsýslan og óstjórnin sem Jón Sigurðsson gagnrýndi á hispurslausan en
kurteisan hátt. Þar voru mál í athugun árum, áratugum og jafnvel öldum
saman. En hlustuðu Danir á Jón?
Flest bendir til að svo hafi verið.
Þeir báru mikla virðingu fyrir honum, þó uppreisnarmaður væri í augum margra þeirra. Kom þar margt

Styttan af Jóni Sigurðssyni forseta á
Austurvelli. Þessum helsta baráttumanni er ekki mikil sýnd þegar styttan
er öll í spansgrænu.

til, einkum þó hversu maðurinn var
glæsilegur, starfsamur og geðþekkur
fulltrúi þjóðar, sem ekki var almennt
hátt skrifuð þar ytra. Hann var viðræðugóður og glaður maður. Það hefur fallið vel í kramið hjá Dönum.
En hvað ætli Jón okkar forseti hefði
sagt um íslensku stjórnsýsluna í dag,
sem margir telja ónýta, væri hann á
meðal vor? Um það er auðvitað ekki
hægt að fullyrða, en ætli hann mundi
ekki kannast við stílinn og verkleysið:
Málið er í athugun. Við erum að skoða
málið. Við gefum því eitt ár og svo
sjáum við til Málið er í rannsókn. Við
munum fylgjast með!
Nú þegar fullveldi Íslands er aldargamalt ættu við að sýna Jóni Sigurðssyni meiri virðingu, meta betur hans
hlut að Ísland varð fullvalda ríki árið
1918.
Fögnum fullveldinu heilshugar og
varðveitum það og gerum 1. desember að hátíðisdegi, gerum daginn að
almennum frídegi.

ÓDÝR
Gleraugu með
glampa- og rispuvörn

Verð 19.900 kr

Sérsmíðum samdægurs í styrk +/- 5.0 með cyl. til 2,0.

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Stærðir
38-58

Flott föt, fyrir flottar konur
Verslunin
Belladonna

Mamma mía í
Verkmenntaskólanum
L
eiklist er ákjósanlegur valkostur fyrir ungt fólk sem
hefur áhuga á skapandi og
krefjandi starfi leiklistarinnar og
er góður grunnur fyrir störf í kvikmynda- og sjónvarpsþáttagerð,
sviðslistum eða fyrir framhaldsnám
á einhverju sviði listgreinarinnar. Flestir framhaldsskóla landsins
sviðsetja leikverk á hverju skólaári
og örva þannig þessa skapandi þörf
sem er vissulega alltaf til staðar hjá
unglingum á þessum aldri. Enda er
oft ótrúlega gaman að sjá hvernig
þau fara með listrænum hætti með
krefjandi hlutverk á leiksviði, koma
jafnvel sjálfum sér á oft á óvart og
komast að því hversu gefandi það er
að standa á leiksviði.
Verkmennaskólinn í Neskaupstað
setti upp á þessum vetri hið þekkta
leikverk ,,Mamma mia“. Sýningar
voru sex talsins og flestar vel sóttar.
Þórfríður Soffía Þórarinsdóttir

leikstjóri og grunnskólakennari var
leikstjóri. Hún segir að allir sem tóku
þátt í leiksýningunni hafi farið í stutt
söngpróf og í það hafi komið fleiri en
komust að.
,,Stelpurnar voru mjög áhugasamar en strákarnir tregari, en
hvort það var af óframfærni, feimni
eða jafnvel sviðsstrek skal ég ekkert
fullyrða um. Best var mætt á fyrstu
og síðustu sýninguna og skiljanlega
voru Norðfirðingar fjölmennastur,
en á eina sýninguna voru nánast eingöngu Reyðfirðingar. Sýningagestir
komu þó víðar að þó í minna mæli
var en ég held að tilvist Norðfjarðarganga hafi hvatt fólk utan Norðfjarðar til að koma,“ segir Þórfríður Soffía
Þórarinsdóttir.
Nemendur í 9. bekk grunnskólans í Neskaupstað eru að setja upp
,,Gauragang“ og verður það frumflutt í Egilsbúð 19. eða 20. febrúar. Leikfélag Norðfjarðar ætlar að

Sýningin var afar lifandi og litskrúðung
og sannarlega nemendur VA til sóma.

setja upp einhvern farsa sem líklega
verður frumfluttur um páskanna,
en páskadagur er í ár 21. apríl. Í
Fjarðabyggð hafa starfað með miklum blóma leikfélög á Eskifirði og
Reyðarfirði en starfsemi þeirra hefur
legið niður í mörg ár. Önnur skráð
leikfélög á Austurlandi eru Leikfélagið Vera á Fáskrúðsfirði, Leikfélag
Fljótsdalshéraðs og Leikfélag Hornafjarðar.

Verslum í heimabyggð!
A

ustri brugghús er nýlegt brugghús sem
er starfrækt á Egilsstöðum. Stefán Sigurðsson og
Karl S. Lauritzson gengu um
nokkurt skeið með þá hugmynd
að stofna brugghús á Egilsstöðum þar sem ekkert slíkt var í
Austfirðingafjórðungi. Hægt og
bítandi safnaðist síðan nægilegt
hlutafé svo hægt væri að hrinda
verkefninu í framkvæmd: Það
gerðist þegar hluthafar voru
orðnir 40. Þegar hlutafé hafði

safnast voru pantaðar nýjar
græjur frá Kína sem settar voru
upp haustið 2016. Það samanstóð af 360 lítra meskiltunnu,
350 lítra suðutunnu auk 6.350
lítra gerunartanka. Síðan hefur framleiðslan aukist verulega
með verulega stærri gerjunartönkum. Brugghúsið er við
Fagradalsbraut 25 á Egilsstöðum.
Fyrsti bjórinn nefndist
Hvítserkur en allir bjórar frá
Austra nefnast eftir austfirskum

fjallatindum. Áhersla er lögð
á þjónustu við Austfirðinga en
bjórinn fæst einnig í Vínbúðunum víðsvegar um landið.
Eitt sinn var það algengt
slagorð að segja, ,,verslum í
heimabyggð“ til að efla verslun
á landsbyggðinni. Það gildir
ekki síður um þær vörur sem
framleiddar eru í heimabyggð
ef þær standast gæðasamaburð
og verðsamanburð. Það gerir
bjórinn frá Austra brugghúsi.

Hvítserkur er
bragðsterkur,
en innihaldið
er vatn,
maltað bygg,
humlar og
ger.

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT AUSTURLANDS HÉLT HÁTÍÐARTÓNLEIKA Á ESKIFIRÐI Á FULLVELDISDAGINN

F

yrstu tónleikar nýrrar Sinfóníuhljómsveitar Austurlands
voru haldnir í Tónlistarmiðstöð Austurlands á Eskifirði á fullveldisdaginn 1. desember sl. Þetta voru hátíðartónleikar í tilefni 100 ára afmælis
fullveldis Íslands og tóku austfirskir
karlakórar einnig þátt. Þá var einnig
fullveldisfögnuður með ljóðalestri,
ræðuhöldum og tónlist í Menntaskólanum á Egilsstöðum. Þar var ýmislegt
þjóðlegt og gott á boðstólum og sýningin Austfirskt fullveldi - sjálfbært
fullveldi sem helguð var tengslum
fullveldis og sjálfbærni. Þar var nútímanum og lífinu á fullveldisárinu
stillt upp hlið við hlið. Aðstæður ungs
fólk þá og nú bornar saman og mátti
sjá myndir af sama unga fólkinu teknar með bæði ljósmyndatækni nútímans og þeirri sem notuð var fyrir 100
árum.
Á Eskifirði var stór dagur fyrir
austfirska tónlistarmenn og aðdáendur klassískrar tónlistar þegar fjórðungurinn hefur nú eignast sína eigin
sinfóníuhljómsveit.Þetta voru fyrstu
tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Austurlands. Þessi hljómsveit er stofnuð
algjörlega af grasrót í tónlist á Austurlandi þannig að frumkvæðið er algjörlega þeirra og voru 29 hljóðfæraleikara á sviðinu sem eru að austan og
19 hljóðfæraleikarar sem komu að
norðan og sunnan og svo hljómsveitarstjórinn. Karna Sigurðardóttir,
forstöðumaður Tónlistarmiðstöðvar
Austurlands segir daginn algjörlega
ógleymanlegan og mikilvægan í tónlistarsögu Austurlands. Hljómsveitarstjóri var Zigmas Genutis og konsertmeistari Zsuzsanna Bitay.

Mikil einbeiting.

Efnisskráin endurspeglaði að sjálfsögðu tilefnið enda var þess minnst í
lok síðasta árs að 100 ár voru liðin frá
því að Íslands hlaut fullveldi. Á efnisskránivar m.a. þóðsöngurinn, lög eftir
Jórunn Viðar (fædd 1918), Bernstein
(fæddur 1918) West Side Story syrpa,
1. kafli í 5. Sinfóníu Beethovens, auk
kafla Peer Gynt svítunni eftir Grieg.
Tvö lög voru flutt með öflugum
austfirskum karlakórum, Drífanda á
Egilsstöðum, Ármönnum á Neskaupstað og Jökli á Hornafirði sem sungu
Brennið þið vitar og Úr útsæ rísa Íslands fjöll.
Karna Sigurðardóttir hjá Tónlistamiðstöð Austurlands segir að þessir
fyrstu sinfóníutónleikar hafi verið
mikið ævintýri og gleðistund. Ekkert
sé hins vegar ákveðið með framhaldið
né tímasetningu, en vissulega sé vilji
til að halda áfram þegar tilefni gefst
til þess.

Sinfóníuhljómsveit Íslands á
ferðinni fyrir austan

Sinfóníuhljómsveit Íslands hélt á síð-

Leikið fyrir fullum sal.

asta hausti tónleika á Egisstöðum
með glæsilega dagskrá í farteskinu.
Hljómsveitarstjórinn og tónskáldið
Daníel Bjarnason stjórnaði, m.a. eigin
verki sem var frumflutt af Fílharmóníuhljómsveitinni í Los Angeles
undir stjórn Gustavos Dudamel síðla
árs 2013 og vakti mikla athygli. Austfirðingar fengu því sannarlega fengið
að njóta frábærra tónleika í haust og
vafalaust verður framhald á því á þessu
ári. Ýmsir aðrir menningarviðburðir
eru í vetur í menningarmiðstöðvum
á Austurlandi, m.a. Skaftfell á Seyðisfirði, sem er miðstöð myndlistar og í
Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs,
sem er miðstöð sviðslista.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
SENDUM ÞÉR HVERT Á LAND SEM ER - ALLA VIRKA DAGA
14 DAGA ENDURGREIÐSLUFRESTUR
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LEIÐARI

Kjaradeilur, hafrannsóknir
og þorrablót

N

ýtt ár er runnið upp og summan af áratalinu er talan 12, sem
oft hefur verið sagt að vísi á gott ár. Hvort sem trúað er á þá
speki eða ekki, má vona að svo verði. AUSTURLAND óskar
lesendum sínum nær og fjær gleðilegs og farsæls árs.
Það er hins vegar ekki eins gleðilegt þegar þetta er skrifað að ekkert
virðist þokast í samkomulag í kjaradeilunni þar sem setið er dag eftir dag á fundum hjá Ríkissáttasemjara. Um 30%
launþega landsins eru í mikilli óvissu og hin
70% vita lítið hvað er aðgerast hjá þeirra verkalýðsfélagi, m.a. hjá þeim sem eru í Starfsgreinasambandinu. Þar er m.a. AFL, starfsgreinafélag
á Austurlandi, Framsýn á Húsavík, Eining-Iðja
á Akureyri og Verkalýðsfélag Vestfirðinga. Á
heimasíðu AFLS er ekki stafkrókur um það sem
er að gerast í kjaraviðræðum sem auðvitað bendir til þess að þar er nákvæmlega ekkert að gerast.
Starfsgreinasambandið er með sömu kröfugerðir
og þau stéttarfélag sem hafa vísað deildunni til ríkissáttasemjara, þ.e.
VR, Efling, Verkalýðsfélag Akranes og Verkalýðsfélag Grindavíkur. Þar
ber hæst kjarabætur til hinna lægstlaunuðu. Hætt er við að gerist ekkert
á næstunni muni kjaraviðræðurnar þróast í þá átt sem allt of oft hefur gerst áður, þ.e. að hið sígilda höfrungahlaup hefst á hinum íslenska
vinnumarkaði milli verkalýðsfélaganna og félaga opinberra starfsmanna
sem leiðir aðeins til þess að kaupmátturinn eykst um skamman tíma en
síðan hvolfast yfir landsmenn hækkanir á vöruverði og þjónustu, viðskiptahallinn eykst, krónan veikist og þá étur verðbólgan upp kaupmáttaraukninguna. Engin vill þá þróun, en þegar krafan er fyrst og fremst
um krónutöluhækkun launa er ekki von á góðu. Formaður VR skýrir
stöðuna sem störukeppni milli viðsemjenda, og það er ekki gæfulegt.
Á fundi Alþingis á Þingvöllum í sumar var samþykkt tillaga um verkefni í þágu barna og ungmenna, og um rannsóknir er stuðli að sjálfbærni auðlinda hafsins og nýtt hafrannsóknaskip. Síðan er liðið hálft ár
en ekki bólar á neinni framkvæmd þessu viðloðandi. Rannsóknarskipið
Bjarni Sæmundsson er ekki nothæft lengur vegna aldurs en þess í stað
er dregið úr framlagi á fjárlögum til Hafrannsóknastofnunar sem þýðir
uppsagnir starfsmanna ef ekki fæst nein leiðrétting. Samtök fyrirtækja
í sjávarútvegi (SFS) hafa margoft bent á þörfina á auknar hafrannsóknir en talað að mestu fyrir daufum eyrum ríkisstjórnarinnar. Mörg útgerðarfélög, m.a. á Austfjörðum, m.a.lagði Síldarvinnslan á Neskaupstað til Börk NK í loðnuleiðangur og það gerði einnig Eskja á Eskifirði
með Aðalstein Jónsson SU, en gengur það til lengdar? Loðnan var þegar
síðast fréttist stödd á göngu vestan Kolbeinseyjar og því langt í að hún
gangi austur fyrir land og verði hæf til manneldis. Fiskistofa fær auk
þess ekki fjármagn til að standa undir nafni, einnig vegna verulegs fjárskorts. Hvernig er komið fyrir þessari þjóð sem vill kalla sig fiskveiðiþjóð og vera virt á alþjóðlegum vettvangi sem slík?
En þrátt fyrir allt þetta amstur er maðurinn fyrst og fremst mannsins
gaman. Bóndadagur er á morgun og þá byrjar þorrinn með þorrablótum um allt land, ekki síst á Austurlandi. Þá syngja karlar og konur
minni hvers annars með þessum vísum;
Táp og fjör og frískir menn
finnast hér á landi enn,
þéttir á velli og þéttir í lund,
þrautgóðir á raunastund.
Djúp og blá blíðum hjá
brosa drósum hvarmaljós.
Norðurstranda stuðlaberg
stendur enn á gömlum merg.

Fósturlandsins Freyja,
Fagra Vanadís,
móðir, kona, meyja,
meðtak lof og prís!
Blessað sé þitt blíða
bros og gullið tár;
þú ert lands og líða
ljós í þúsund ár.
Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Val á íþróttamanni Hugins á Seyðisfirði tilkynnt á þjóðhátíðardaginn

Í

þróttamaður Seyðisfjarðar fyrir
árið 2018 var ekki valinn í byrjun ársins 2019. ,,Það hefur skapast sú hefð á undanförnum árum að
bæjarbúum stendur til boða að kjósa
íþróttamann liðsins árs að vori. Niðurstaðan er svo gerð opinber við hátíðarhöld á 17. júní,“ segir Örvar Jóhannsson, formaður íþróttafélagsins Hugins
á Seyðisfirði.

Seyðisfjörður. Minnismerki um
snjóflóð sem féll úr Bjólfinum.
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Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.

ÞORRABLÓT Á AUSTURLANDI
A

ustfirðingar eru augljóslega
sólgnir í þorramat, ekki síst
súran. Svo eru þessi þorrablót
hins besta skemmtun, skemmtiatriði
þar sem gert er grín að nágrannanum,
dansleikur og fleira langt fram á nótt,
jafnvel til morguns í heimahúsum
þegar hefðbundnu skemmtanahaldi
lýkur. AUSTURLANDI er kunngt um
þessi þorrablót;
n Þorrablót Reyðfirðinga í íþróttahúsinu: 25. janúar
n Egilsstaðablót: 25. janúar
n Þorrablót Seyðfirðinga í Herðubreið: 26. janúar
n Vopnafjarðarblót í félagsheimilinu Miklagarði: 26. janúar

Girnilegur þorrabakki.

n Þorrablót Borgfirðinga: 26.
janúar
n Blót eldri borgara 60+, í Valaskjálf á Egilsstöðum: 27. janúar
n Fellablót: 2. febrúar
n Kommablótið í Neskaupstað í í
íþróttahúsinu: 2. febrúar
n Djúpavogsblót: 2. febrúar

Eitt þorrablótanna fer fram á Brúarási.

n Þorrablót Breiðdælinga: 9.
febrúar
n Þorrablót Jökuldælinga og
Hlíðarmanna á Brúarási: 9. febrúar
n Hjónaball á Fáskrúðsfirði (ekkert
þorrablót) ódagsett

Framfarafélag Fljótsdalshéraðs:

,,Frumkvæði til framfara“

H

jónin Aðalsteinn Ingi Jónsson og Ólavía Sigmarsdóttir,
jafnan kennd við Klaustursel
á Jökuldal, hlutu nýverið viðurkenningu Framfarafélags Fljótsdalshéraðs
„Frumkvæði til framfara“ sem veitt var
á aðalfundi félagsins fyrir skemmstu.
Viðurkenninguna fá þau fyrir atvinnuuppbyggingu í sveit með
landbúnaðar- og menningartengdri
ferðaþjónustu, skapandi handverki og
hreindýrasetri á Skjöldólfsstöðum.
Í umsögn segir að hjónin séu
bæði dugnaðarforkar, hugmyndarík
og samhent í búskapnum hvort sem
í hlut hafi átt hefðbundin sauðfjárrækt, heimilisdýragarður, myndarlegur veitinga- og hótelrekstur í gamla
skólahúsnæðinu á Skjöldólfsstöðum
og leiðsögn á hreindýraveiðum eða
nýting afurða dýranna en Ólavía er

Aðalsteinn Ingi Jónsson með viðurkenninguna ásamt Þórarni Lárussyni, formanni félagsins og Margréti Árnadóttur,
gjaldkera.

landsþekkt fyrir hannyrðir úr hreindýraskinni.
Þá hefur Aðalsteinn verið virkur
í félagsmálum bænda, meðal annars
sem formaður Búnaðarsambands
Austurlands og síðar formaður Landssamtaka sauðfjárbænda.

Margrét Árnadóttir útskýrir á aðalfundinum fjármálaliðina fyrir viðstöddum.

Dómnefnd skipuðu Vigfús Ingvar
Ingvarsson, Guðfinna Harpa Árnadóttir og Ágúst Arnórsson, útibússtjóri Landsbankans á Egilsstöðum
sem er styrktaraðili viðurkenningarinnar.

ALCOA VEITTI 27 MILLJÓNIR
KRÓNA Í STYRKI 2018

Þ

ann 11. Desember sl. var úthlutað við formlega athöfn í
Tónlistarmiðstöð Austurlands
á Eskifirði hluta þeirra samfélagsstyrkja sem Fjarðaál veitti á árinu
2018. Um var að ræða styrki úr Styrktarsjóði Fjarðaáls fyrir samtals 18 milljónir króna, styrki úr íþróttasjóðnum
Spretti fyrir 2,5 milljónir króna og
einnig var formlega afhentur styrkur frá Samfélagssjóði Alcoa (Alcoa
Foundation) sem nam 7 milljónum
króna, eða 60 þúsundum dollara.
Samtals var því úthlutað styrkjum sem
nema 27,5 milljónum króna.
Verkefnin sem hlutu styrki þetta
árið í vor- og haustúthlutun Styrktarsjóðs Alcoa Fjarðaáls voru afar fjölbreytt. Þó má segja að þetta hafi verið ár „ærslabelgjastyrkja“ en samtals
voru veittir sex styrkir til að setja upp
svokallaða ærslabelgi vítt og breitt um
Austurland. Þá voru veittir styrkir til
margvíslegra menningar-, forvarnarog tómstundarverkefna auk þess sem
fjórar björgunarsveitir hlutu styrk.
Hæstu einstöku styrkirnir þetta árið,
ein milljón króna hvor, fóru til Ungs
Austurlands annars vegar til að halda
atvinnu- og menntasýningu á Austurlandi og hins vegar til nýstofnaðrar Sinfóníuhljómsveitar Austurlands.
Hluti sveitarinnar kom saman í tilefni
af úthlutuninni og flutti jólalagið um
,,Rúdólf með rauða nefið.“ Nýafstaðnir tónleikar sinfóníuhljómsveitarinnar
þann 1. desember hlutu mikið lof og
verður skemmtilegt að fylgjast með
næstu verkefnum hennar.
Sprettur er íþróttasjóður sem Alcoa

Hópurinn sem tók
á móti styrkjum úr
Styrktarsjóði Fjarðaáls
ásamt Magnúsi Þór
og Dagmar Ýr frá
Fjarðaáli.

Hluti nýstofnaðrar Sinfóníuhljómsveitar Austurlands flutti lag á
viðburðinum.

Fjarðaál leggur til fjármagn en ÚÍA sér
um utanumhald hans. Úr Spretti voru
samtals veittar 2,5 milljónir króna en
þær runnu til ungs íþróttaafreksfólks
á Austurlandi og til þjálfara og íþróttafélaga.

Lungaskólinn á Seyðisfirði
fékk gömlu netaverksmiðjuna
til afnota

Þá var einnig veittur einn styrkur úr
Samfélagssjóði Alcoa, Alcoa Foundation. Hann rann til Lungaskólans á
Seyðisfirði og hlaut skólinn samtals
60 þúsund dollara sem samsvarar um

Lasse Høgenhof frá LungA
skólanum tók
við styrk fyrir
hönd skólans.

7 milljónum króna til að efla skólann
og stuðla að uppbyggingu varanlegs
skólahúsnæðis á Seyðisfirði. Skólinn
fékk að gjöf gömlu netaverksmiðjuna
frá Síldarvinnslunni og þar hafa staðið
yfir miklar breytingar þannig að framlag Samfélagssjóðs Alcoa var kærkomið í þá vinnu. Lasse Høgenhof, skólastjóri Lunga skólans, veitti styrknum
viðtöku og sagði frá vinnunni við uppbyggingu skólans en þar stunda um 40
nemendur nám á hverju skólaári við
listir og skapandi greinar.

Fagnaðu vetrardýrð
á Akureyri

Njóttu lífsins þegar
veturinn skartar
sínu fegursta

Icelandair hótel Akureyri og Aurora Restaurant taka vel á móti þér á besta stað í bænum. Við bjóðum upp á
frábæra aðstöðu, eðalveitingar og ótal tækifæri til að njóta útivistar, lista og menningar allt um kring.
Verð: 16.900 kr. nóttin fyrir tvo miðað við tveggja manna herbergi ásamt morgunverði.

Við hlökkum til að taka á móti þér!

Nánari upplýsingar í síma 518 1000 og á icelandairhotels.is

www.volundarhus.is

ERTU BÚIN AÐ TRYGGJA ÞÉR

GARÐHÚS EÐA GESTAHÚS
á gamla verðinu og með 10% aukaafslætti?
Gildir meðan birgðir endast

VH/18- 04

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

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400
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Íþróttamaður Fjarðabyggðar,
Ana Maria Vidal Bouza.

Minnst 80 þúsund rúmmetrar hafa horfið
niður í botn Berufjarðar og aukakostnaður
orðinn allt að 200 milljónir króna. Þetta
er heildarframkvæmd upp á 1,3 milljarða
króna. Áll sem gleypir vegastæði sást ekki í
rannsókn. Með nútímatækni hlýtur það að
teljast undarlegt að þessi áll í Berufirði skyldi
ekki sjást.

Ana Maria Vidal Bouza íþróttamaður Fjarðabyggðar 2018

Þverun Berufjarðar
Í
tefst umtalsvert

D

júpavogshreppur
hefur
aflétt banni á efnistöku
vegna vegalagningar yfir
Berufjarðarbotn. Vegagerðin hefur beðist afsökunar á að hafa farið
fram úr leyfilegu magni og vonar að
hægt verði að opna nýja veginn 1.
júlí. Brösuglega hefur gengið leggja
fyllingu sem sígur niður í djúpan ál
í firðinum.
Djúpavogshreppur stöðvaði efnistöku í framkvæmdina í nóvember
sl. Þá hafði of mikið efni verið tekið
úr Svartagilsnámu en vegna sigsins
hefur þurft þrefalt meira efni í vegfyllinguna en reiknað var með. 240
þúsund rúmmetra í stað 80 þúsund
rúmmetra.

Djúpavogshreppur hafði minnkað Svartagilsnámu á skipulagi árið
2014, niður í 90 þúsund rúmmetra
en það virðist ekki hafa skilað sér til
Vegagerðarinnar sem stóð í þeirri
meiningu að hún væri enn skilgreind
í skipulagi sem 210 þúsund rúmmetrar. Vegagerðin hafði reyndar tekið
enn meira eða 235 þúsund rúmmetra
þegar sótt var um stækkun. Þá sagði
Djúpavogshreppur stopp og vildi
fá álit Skipulagsstofnunar um hvort
aukin efnistaka þyrfti í umhverfismat. Efnistakan var í samráði við
landeiganda og frágangurinn samkvæmt ráðleggingum eftirlitsmanns
Umhverfisstofnunar.
Þann 20. Desember sl. sendi Vega-

gerðin afsökunarbeiðni til Djúpavogshrepps, fór fram á leyfi til að
taka úr þremur minni námum til að
klára verkið og heimilaði Djúpavogshreppur það. Anna Elín Jóhannsdóttir, deildarstjóri tæknideildar Vegagerðarinnar á Austursvæði, segir að
mjög hafi hægt á siginu en það hafi
samt mælst 10 sentimetrar á kafla í
desember og byrjun janúar. Nú þurfi
að klára fyllinguna og fergja hana í
minnst þrjá mánuði. Óvíst sé hvenær
hægt verði að opna veginn en í nýjustu verkáætlun er stefnt að formlegri
opnun 1. júlí 2019, en líklega verður
umferð hleypt á nýja veginn eitthvað
fyrr.

þróttamaður
Fjarðabyggðar
var valinn við hátíðlega athöfn
í grunnskólanum í Breiðdal
laugardaginn 29. desember. Fyrir
valinu varð Ana Maria Vidal Bouza úr
Þrótti Neskaupstað. Í umsögn um Ana
Maria af þessu tilefni segir;
Ana Maria (eða Valal) var ein af
burðarásum gríðarlega öflugs kvennaliðs Þróttar á síðasta keppnistímabili.
Valal er kappsamur íþróttamaður sem
leggur sig alltaf 100% fram, innan vallar sem utan. Sem uppspilari liðsins
stýrði hún liðinu vel og varð ein af
driffjöðrunum í frábæru gengi liðsins
sem varð allt í senn Íslands-, deildarog bikarmeistarar á tímabilinu 2017 2018. Valal var valin mikilvægasti leikmaðurinn í bikarúrslitaleiknum og þá
var hún einnig valin besti leikmaður
Mizuno deildar kvenna á tímabilinu.
Afar glæsilegur árangur!

Tæki til vetrarþjónustu

Aðrir sem tilnefndir voru til
íþróttamanns Fjarðabyggðar
2018 voru:

n Anton Bragi Jónsson –
Körfuknattleiksfélagi Fjarðabyggðar
n Andri Gunnar Axelsson - Skíðafélagi Fjarðabyggðar
n Bergdís Steinþórsdóttir – Brettafélagi Fjarðabyggðar
n Daði Þór Jóhannsson - Leikni
n Heiðbrá Björgvinsdóttir - Leikni
n Jóhanna Lind Stefánsdóttir - Þrótti
n Kristín Embla Guðjónsdóttir - Val
n Særún Birta Eiríksdóttir – Þrótti
n Tómas Atli Björgvinsson - Austra
Auk þess að heiðra ofantalda
voru veittar viðurkenningar til þeirra
einstaklinga sem hafa tekið þátt í
landsliðsverkefnum á árinu. AUSTURLAND óskar Ana Maria til hamingju.

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 90384 12/18

NÝR RAV4
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

RAV4: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid: 5.950.000 kr.

Frá því að RAV4 sló fyrst í gegn hefur nánast allt breyst. Fimmta kynslóð þessa alhliða sportjeppa er stökkbreytt í útliti;
glæsilegri með skarpari línur, voldugri á vegi og enn meiri breidd í getu, styrk, þægindum og afköstum. Nýr RAV4 er alhliða
Hybrid, hljóðlátur í akstri með aukið svigrúm fyrir fólk og farangur. Ný kynslóð með enn meira öryggi og ríkulegum staðalbúnaði. Allt er breytt – nema vinsældirnar. Komdu, sjáðu og finndu muninn á nýjum RAV4 með sjö ára ábyrgð hjá næsta
viðurkennda söluaðila.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum

3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 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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Héruð draga nafn sitt af Umtalsverður munur á leikskólalandnámsmönnunum
gjöldum milli sveitarfélaga

H

éruð, jafnvel heil sveitarfélög
draga nafn sitt af þeim sem
þar nam fyrstur land, þ.e. af
landnámsmönnum. Elsta byggða ból á
Vopnafirði er Krossvík hin iðri en þar
settist landnámsmaðurinn Eyvindur
vopni Þorsteinsson að í öndverðu, en
hannkom fyrstur manna í Vopnafjörð
að sögn Landnámabókar. Síðan í árdaga draga líka fjörðurinn og sveitin
heiti sitt af viðurnefni frumbyggjans.
Krossavík hin iðri heitir nú Syðri-Vík. Landnámsmaður í Krossavík
var Lýtingur Arnbjarnarson. Hann
nam Fagradal, Böðvarsdal og bjó í
Krossavík.

Landnám Vopnafjarðar

Frá þessum landnámsmanni segir á
þessa leið og getið er í bókinni Landnámssögum eftir Jón R.Hjálmarsson:
,,Eyvindur vopni og Refur hinn
rauði, synir Þorsteins þjokkubeins,
bjuggust til Íslands af Strind ír Þrándheimi. Því þeir voru missáttir við
Harald konung, og hafði sitt skip hvor
þeirra. Refur varð afturreka og lét konungur drepa hann. En Eyvindur kom í
Vopnafjörð og nam fjörðinn allan frá
Vestradalsá og bjó í Krossavík hinni
innri. Hans sonur var Þorbjörn.“
Bróðursonur Eyvinds vopna, Sveinbjörn körtur Refsson kom nokkru síðar til Vopnafjarðar. Eyvindur vopni gaf
honum allt land milli Vopnafjarðarár
(Hofsár) og Vestradalsár og bjó hann
á Hofi. Hans synir voru þeir Þormóður stikublígur er bjó í Sunnudal. Hinn
var Refur á Refsstöðum og hinn þriðji
Egill á Egilsstöðum.

Landnám Álftafjarðar

Böðvar hvíti Þorleifsson nam land
í Álftafirði sem að nokkru skiptist
í Geithellnadal og Hofsdal. Böðvar
hvíti settist að á Hofi sem alla tíð hefur
verið mikið stórbýli. Í Landsnámabók
segir svo af Böðvari hvíta:
,,Böðvar hinn hvíti var sonur Þorleifs miðlungs, Böðvarssonar snæþrymu, Þorleifssonar hvalaskúfs, Ánssonar, Arnarsonar hyrnu konungs,
Þórissonar konungs, Svína-Böðvarssonar, Kaunssonar konungs, Sölgasonar konungs, Hrófssonar úr Bergi
og Brand-Önundur, frændi hans, fóru
af Vors til Íslands og komu í Álftafjörð
hinn syðra. Böðvar nam land inn frá

A

Syðri-Vík í Vopnafirði, landnámsbær
Eyvindar vopna en þá hét bærinn
Krossavík hin iðri.

Minnisvarði í
Álftafirði um
kristnitökuna
árið 1000.

llt að 53% eða 150.205 króna
verðmunur er á almennum
leikskólagjöldum á ári milli
sveitarfélaganna miðað við 8 tíma
með fæði samkvæmt könnun Alþýðusambands Íslands. Verðlagseftirlit
ASÍ kannaði breytingar á gjaldskrám
fyrir vistun og fæði í leikskólum hjá
16 stærstu sveitarfélögum landsins
frá 1. janúar 2018 til 1. janúar 2019.
Verðmunurinn er enn meiri, 69% eða
131.802 krónur á ári milli ef sömu
leikskólagjöld fyrir forgangshópa
eru skoðuð. Munurinn er líka meiri
ef gjöld fyrir 9 tíma eru skoðuð. Á
almennu gjaldi er 58% munur, eða
17.837 krónur á mánuði sem jafngildir 196.207 krónum á ári og 65%
munur er á hæsta og lægsta gjaldi fyrir forgangshópa, eða 14.049 krónur á
mánuði sem jafngildir 154.539 krónum á ári.

Gjald fyrir 9 tíma vistun hæst
í Fljótsdalshéraði
Leiruvogi, dali þá alla sem þar liggja
og út öðru megin til Múla og bjó á
Hofi. Hann reisti þar hof mikið. Sonur
Böðvars var Þorsteinn er átti dóttur
Össurar keiliselgs, Hrollaugssonar
landnámsmanns.
Þeirra sonur var Síðu-Hallur. Hann
átti Jóreiði Þiðrandardóttur Ketilssonar frá Njarðvík, og er þaðn mikil ætt
komin. Sonur þeirra var Þorsteinn,
faðir Ámunda, föður Guðrúnar, móður Þórdísar, móður Helgu, móður
Guðnýjar, móður Sturlusona, Þórðar
Sighvats og Snorra.“
Síðu-Hallur kom mjög við sögu í
kristnitökunni árið 1000 sem og ýmsum öðrum málum og var talinn eitt
mesta göfumenni sem lifað hefur í
landinu.
Bæta má við að sagnir eru um að
Ingólfur Arnarson og Hjörleifur fóstbróðir hans hafi haft vetursetu að
Geithellnum í Álftafirði áður en þeir
sigldu vestur með landinu og Ingólfur
nam land í Reykjavík.

Miðað við 8 tíma (almennt gjald) eru
lægstu gjöldin í Reykjavík, 25.963
krónur en þau hæstu í Garðabæ,
39.618 krónur. Fyrir forgangshópa
(8 tímar m. fæði) eru gjöldin lægst í
Reykjavík,. 17.259 krónur en hæst hjá
Sveitarfélaginu Árborg, 29.241 krónur. Níu tíma vistun með fæði fyrir
forgangshópa kostar mest í Kópavogi,
34.387 krónur en minnst í Reykjavík,
21.512 krónur en almennt gjald fyrir
9 tíma vistun er hæst í Fljótsdalshéraði, 46.770 krónur en lægst á Seltjarnarnesi, 29.249 krónur.
13 af 16 sveitarfélögum hækka
leikskólagjöldin (með fæði) milli ára
en hækkunin nam oftast um 2-3 %.
Mestu hækkanirnar á 8 tíma gjaldi m.
mat eru á Seltjarnarnesi, 5% almennt
gjald og 5,4% fyrir forgangshópa og
hjá Fljótsdalshéraði 4,2% á almennu
gjaldi og 5% hjá forgangshópum.
Mestu lækkanirnar eru hjá Fjarðarbyggð eða 4,1% á 8 tímum með mat
og 5,3% lækkun á sama gjaldi fyrir
forgangshópa. Mesta hækkun á tímagjaldi er 4% hækkun á Seltjarnarnesi
en mesta lækkun er 11,8% á tímagjaldi
fyrir forgangshópa í Skagafirði. Mesta
hækkun á matargjaldi er 12,8% hjá
Fljótsdalshéraði en mesta lækkun á
sama gjaldi er 16,6% í Fjarðarbyggð.

(súlurit)

Mikill munur er á leikskólagjöldum sveitarfélaganna en 53% munur er
á hæstu og lægstu almennu gjöldunum, 8 tímum með fæði eða 13.655 kr
á mánuði sem jafngildir 150.205 kr. á
ári. Hæst eru gjöldin í Garðabæ 39.618
en þau hækkuðu um 3% um áramótin.
Næst hæst eru þau á Fljótsdalshéraði,
38.783 krónur þar sem þau hækkuðu um 4,2% um áramót en þriðju
hæst eru leikskólagjöldin á Akranesi,
37.170 krónur en þau hækkuðu um
3% um áramót. Lægst eru gjöldin í
Reykjavík, 25.963 krónur, þrátt fyrir 2,9% hækkun og næst lægst á Seltjarnarnesi, 27.180 krónur. eftir 5%
hækkun um áramótin. Mesta hækkunin var á Seltjarnarnesi en mesta
lækkunin í Fjarðarbyggð, 4,1% sem er
með sjöttu ódýrustu gjöldin.

Mesta lækkun fyrir forgangshópa hjá Fjarðabyggð

Heildarmyndin breytist töluvert þegar
gjöld fyrir forgangshópa eru skoðuð
en meðal þeirra sem tilheyra þeim
hópi eru einstæðir foreldrar, námsmenn og öryrkjar. Hæstu gjöldin fyrir þennan hóp miðað við 8 tíma með
fæði eru hjá Sveitarfélaginu Árborg,
29.241 krónur eftir 3,61% hækkun um
áramótin og næst hæstu gjöldin eru í
Vestmanneyjum, 29.057 krónur. eftir
3,81% hækkun. Reykjanesbær er með
þriðju hæstu gjöldin eða 30 krónur
lægri en Vestmanneyjar, 29.027 krónur eftir 2,99% hækkun. Mesta hækkunin milli ára hjá þessum hópi er á
Seltjarnarnesi eða 5,41 % sem er þrátt
fyrir það með næst lægstu gjöldin og
næst mesta hækkunin er hjá Fljótsdalshéraði, 4,98% sem er með fjórðu
hæstu gjöldin. Gjöldin lækka mest í

Fjarðarbyggð um 5,35% og næst mest
í Skagafirði um 5,34%. Munurinn
á hæstu og lægstu gjöldum er 69%
eða 11.982 krónur sem gerir 131.802
krónur. á ári.

Hæstu gjöldin fyrir 9 tíma
leikskóla í Fljótsdalshéraði

Margir foreldrar nýta sér að geta
haft börnin í 9 tíma á leikskóla til að
auðveldara sé að samræma vistunartíma barna við vinnutíma og getur
það jafnvel verið nauðsynlegt fyrir
suma eins og einstæða foreldra. Níundi tíminn er hins vegar mjög dýr
í mörgum tilfellum og getur hækkað
leikskólagjöldin töluvert. Lægstu almennu gjöldin fyrir 9 tíma með fæði
eru á Seltjarnarnesi, 30.685 krónur
þrátt fyrir 4,9% hækkun en þau hæstu
í Fljótsdalshéraði, 48.522 krónur eftir
3,7% hækkun.
Lægstu gjöldin (9 tímar með fæði)
fyrir forgangshópa eru í Reykjavík,
21.512 krónur (2,9% hækkun) en þau
hæstu í Kópavogi, 34.387 krónur en
þar hækkuðu gjöldin um 3,4% um
áramót. Dýrasti níundi klukkutíminn er í Kópavogi á 14.472 krónur en
gjöldin þar hækka um 44% við það að
vera með barn í vistun í 9 tíma í stað
8 tíma. Ódýrastur er níundi tíminn í
Skagafirði en þar kostar það einungis
3.066 krónur á mánuði að bæta níunda tímanum við.

Systkinaafslættir

Systkinaafslættir er eitt af því sem getur haft mikil áhrif ef fólk er með fleira
en eitt barn á leikskóla. Afslátturinn er
mismikill eftir sveitarfélögum eða frá
25-75% fyrir annað barn og 75-100%
afsláttur fyrir þriðja barn.

Fjórða iðnbyltingin vísar m.a til gervigreindar,
vélmennavæðingar og aukinnar sjálfvirkni

F

jórða iðnbyltingin er hugtak
sem vísar til tækniframfara
undanfarinn ára og þeirra sem
eru í vændum. Þar er aðallega átt við
gervigreind, róbótatækni, sjálfkeyrandi bíla, Internet hlutanna (Internet
of Things, IoT), sjálfvirknivæðingu og
fleira sem mun líklega valda víðtækum
samfélagsbreytingum á næstu árum
og áratugum. Fjórða iðnbyltingin
mun hafa áhrifa á störf fólks. Í sumum starfsgreinum fækkar störfum,
til að mynda störfum við framleiðslu
ýmis konar, störfum við meðhöndlun
og dreifingu pappírs, störfum við innslátt á gögnum og símsvörun. Einnig
má nefna öryggisgæslu og eftirlit sem
gera má rafrænt. En þetta á líka við
um ýmiskonar skrifstofustörf sem
munu koma til með að breytast og
verða sjálfvirk á vefsíðu eða í appi í
símanum.
Fjórða iðnbyltingin fær mikið
vægi í umræðu um vinnumarkaðinn
um þessar mundir. Gervigreind, vélmennavæðing og aukin sjálfvirkni
munu fela í sér miklar áskoranir og
ganga sumir svo langt að spá því að
helmingur allra núverandi starfa geti

verið sjálfvirkjuð í náinni framtíð.
Aðrar rannsóknir ganga ekki jafn
langt en benda þó á að störf munu
gjörbreytast og kalla á nýja færni
vinnandi fólks. Það er því ekki að
ástæðulausu að fyrirtæki, samtök
launafólks og þjóðir leiti nú allra leiða
við að undirbúa sig undir komandi
breytingar, enda lífskjör fólks í húfi.
Tækniþróun og skipulag vinnunnar var eitt af þeim málefnum sem
rædd voru á nýafstöðnu þingi ASÍ.
Málefnavinnan var unnin í hópum
með þátttöku allra 300 þingfulltrúanna. Í stefnu ASÍ um tækniþróun
og skipulag vinnunnar sem samþykkt
var á þinginu var m.a. lögð áhersla á
að ASÍ beiti sér fyrir því að:
n starfsmenn og samfélagið allt njóti
arðsins af aukinni verðmætasköpun
sem hlýst af nýrri tækni og breyttum
atvinnuháttum.
n gæti hagsmuna starfsmanna við
innleiðingu nýrrar tækni og vinnuskipulags.
n tryggja réttarstöðu launafólks sem
missir vinnuna vegna tæknibreytinga
og breytts skipulags vinnunnar og
treysti stöðu þess á vinnumarkaði.

n sporna við óhefðbundnum ráðningarformum, þ.m.t. í tengihagkerfinu, og beita sér fyrir löggjöf sem
treystir réttarstöðu launafólks í slíku
ráðningarsambandi.
n vinna tillögur í samstarfi við aðildarfélögin um það hvernig tryggja
megi réttindi og þátttöku fólks í
óhefðbundnu ráðningarsambandi í
stéttarfélögunum.
n leiði umræðu og stefnumótun innan
verkalýðshreyfingarinnar um aðgerðir
og útfærslu á styttingu vinnutíma.

Þó vandamálin séu ekki ný þá
hafa þau aukist og breytt um eðli með
nýrri tækni og tilkomu tengihagkerfisins (t.d. Uber, Deliveroo, AirBnB).
Reynslan sýnir að það er raunveruleg hætta á því að þessari þróun fylgi
minna atvinnu- og afkomuöryggi.
Launafólk gerir kröfur um styttingu
dagvinnutíma og minni yfirvinnu án
skerðingar á launum. tækniframfarir, aukin framleiðni og skipulagning
vinnunnar gera vinnutímastyttingu
og sveigjanlegri vinnutíma að raunverulegum kosti. Launafólk á heimtingu á mannsæmandi launum fyrir

hóflega dagvinnu. Að dagvinnulaun
dugi launafólki til að framfleyta sér og
fjölskyldum sínum.

Stefna ASÍ
Á nýafstöðnu ASÍ þingi var ítrekuð stefna ASÍ. Þar er m.a.
bent á eftirfarandi;

n Ný tækni, aukin framleiðni og
breyttir atvinnuhættir eiga að þjóna
hagsmunum alls launafólks, umhverfisins og almennings.
n Launafólk og samfélagið allt njóti
arðsins af aukinni framleiðni og
skipulagsbreytingum með nýrri tækni.
n Komið verði í veg fyrir að fyrirtæki misnoti persónuupplýsingar um
starfsmenn sína.
n Atvinnulýðræði með aðild starfsmanna að stjórnum fyrirtækja hefur
aldrei verði mikilvægara til að tryggja
áhrif þeirra á skipulag vinnunnar og
starfsemi fyrirtækjanna.
n Tryggja skal réttarstöðu og styðja
launafólk sem missir vinnuna vegna
tæknibreytinga og breytt skipulags
vinnunnar.
n Strax verði hafin vinna við gerð

mannafla- og færnispár og mótun
hæfnistefnu fyrir Ísland. Þar verði sett
fram stefna um það hvernig við viljum
að atvinnulíf og vinnumarkaður þróist bæði til lengri og skemmri tíma og
hvernig markmiðunum verður best
náð.
n Mæta þarf þörfum launafólks og
atvinnulífs með því að stórefla sérstaklega iðn-, verk- og starfsmenntun
á öllum stigum, þ.m.t. fagháskólanám
og raunfærnimat.
n Efla þarf verk- og tækniskilning
strax í grunnskóla.
n Byggja þarf brýr á milli skólastiga
og verk- og bóknáms.
n Hækkun menntunarstigs á íslenskum vinnumarkaði á að vera í forgangi, sérstaklega á landsbyggðinni,
gagnvart þeim sem hafa litla grunnmenntun, fólki af erlendum uppruna,
einstaklingum með skerta starfsgetu
og annarra sem hafa veika stöðu á
vinnumarkaði.
n Leggja áherslu á að skýr mörk séu
dregin milli vinnutíma og frítíma
launafólks.
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Kostnaður heimila við
flutning og dreifingu raforku

Arnarfell, eitt skipa Samskipa.

Allt að 96% munur

Þórunn Inga Ingjaldsdóttir nýr markaðsstjóri
Samskipa á Íslandi

S

amskip hafa ráðið Þórunni
Ingu Ingjaldsdóttur í starf
markaðsstjóra Samskipa á
Íslandi en Þórunn Inga mun leiða
innri sem ytri markaðsmál fyrirtækisins.
„Ég er mjög spennt að taka til
starfa, kynnast fjölbreyttri starfsemi
Samskipa og sérstöðu fyrirtækisins og auðvitað menningunni og
fólkinu. Ég færi mig yfir á algjörlega nýjan vettvang og það verður
áhugavert,“ segir Þórunn. Hún efur
á að skipa yfir 18 ára reynslu í markaðs- og kynningarmálum. Síðast
starfaði hún sem framkvæmdastjóri
íþróttasviðs Altis (Under Armour
á Íslandi) á árunum 2013 til 2018.
Áður var hún vörumerkjastjóri hjá
Icepharma (Nike á Íslandi) 2005 til
2013. Þórunn Inga er með MBA próf
frá Háskóla Íslands frá 2017.
Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó
og í lofti með hagkvæmni og sjálfbærni að leiðarljósi. Samskip bjóða
upp á heildarþjónustu á Íslandi og
í Færeyjum, fjölþátta gámaflutnings-þjónustu um alla Evrópu, og
frystiflutninga og flutningsmiðlun

Þórunn Inga Ingjaldsdóttir.

um allan heim. Félagið starfrækir skrifstofur í 26 löndum í fimm
heimsálfum. Starfsmenn eru um
1.700 talsins.

Þjónustan við Austfirði

Samskip hafa vikulegar viðkomur á
Reyðarfirði. Helstu viðskiptavinirnir á Austurlandi eru útflytjendur á
sjávarafurðum og er fiskurinn að
koma allt frá Höfn í Hornafirði í
suðri að Þórshöfn í norðri.

K

ostnaður við flutning og
dreifingu raforku hefur
hækkað um 2,6 -19,4% síðan
í ágúst 2016. Mest hefur raforkukostnaðurinn hækkað hjá Norðurorku,
19,4% en minnst hjá Rafveitu Reyðarfjarðar, 2,6%. Veitur er eina fyrirtækið
sem hefur lækkað sínar gjaldskrár en
þar hefur raforkukostnaður lækkað um 6,6%. Á sama tímabili hefur
orkusala hækkað um 7,7- 13,4%, mest
hefur hún hækkað hjá Orku náttúrunnar um 13,4% en minnst hjá Orkubúi Vestfjarða um 7,7%. Allt að 96%
verðmunur er á flutningi og dreifingu
raforku milli fyrirtækja en tiltölulega
lítill munur er á hæsta og lægsta verði
orkusala eða 9,17%.
Raforkureikningi heimilisins má
skipta í tvo hluta. Annars vegar er
greitt fyrir flutning og dreifingu raforkunnar til þeirrar dreifiveitu sem
hefur sérleyfi á viðkomandi landsvæði
og hins vegar er greitt fyrir sjálfa raforkuna til þess sölufyrirtækis sem
hver og einn kaupandi velur. Heimili
á Reyðarfirði greiðir til dæmis ávallt
Rafveitu Reyðarfjarðar fyrir flutning
og dreifingu á raforku en getur valið
hvar raforkan er keypt. Í neðangreindum dæmum er gert ráð fyrir að heimilið kaupi 4.000 kWst./ári. af raforku
frá þeirri dreifiveitu sem hefur sérleyfi
á flutningi og dreifingu á viðkomandi
landsvæði og þeim sölufyrirtækjum
sem stofnuð hafa verið utan um raforkusöluna hjá viðkomandi dreifiveitu.

Orkubú Vestfjarða í dreif býli
með hæsta verðið fyrir f lutning og dreifingu á raforku

Mikill verðmunur er á flutningi og
dreifingu raforku en heimili sem nýtir

Laus störf hjá
Félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs
Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs óskar eftir að
ráða starfsfólk í eftirfarandi störf:
Stuðningsþjónustu við fatlað fólk á eigin
heimilum.
Um er að ræða hlutastörf í vaktavinnu, u.þ.b. 57%
og 20% stöður með möguleika á auknu starfshlutfalli og 75% afleysingarstöðu í 3 mánuði með
möguleika á áframhaldandi starfi. Stuðningsþjónusta er aðstoð til fatlaðs fólks við athafnir
daglegs lífs s.s. heimilisstörf, persónulega aðstoð,
félagslega þátttöku og tómstundir. Leitað er að fólki
með almenna kunnáttu í heimilisstörfum og
umönnun.
Liðveislu.
Liðveisla felst í því að rjúfa félagslega einangrun og
aðstoða einstaklinginn við að taka þátt í ýmis konar
uppbyggilegu tómstundastarfi s.s. útivist og hreyfingu. Hver einstaklingur fær u.þ.b. tvær til fjórar klst.
á viku í liðveislu.
Sumarafleysingar í stuðningsþjónustu við fatlað
fólk. Tekið er á móti umsóknum til 1.apríl n.k.

Hæfniskröfur
n Sveigjanleiki og færni í
mannlegum samskiptum
n Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
n Íslenskukunnátta
n Ökuréttindi eru æskileg
Stöðurnar eru lausar frá og með
1.mars 2019 eða eftir nánari samkomulagi, umsóknarfrestur er til
29. janúar n.k. Störf við liðveislu
eru laus nú þegar.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélaga við
viðkomandi stéttarfélög. nánari upplýsingar um störfin veitir Guðbjörg
Gunnarsdóttir, í síma 470 0700 og
á netfangi gudbjorgg@egilsstadir.
is. Umsóknareyðublöð má fá á heimasíðu Fljótsdalshéraðs og einnig á
skrifstofu Fljótsdalshéraðs.

Lyngási 12, 700 Egilsstaðir, S: 4 700700
fljotsdalsherad@fljotsdalsherad.is, fljotsdalsherad.is

4.000 kW stundir á ári borgar 41.949
kr. hjá Veitum, sem er lægsta verðið en
81.916 kr. hjá Orkubúi Vestfjarða, sem
er hæsta verðið en það gerir 96% eða
40.66 kr. verðmun.
Allar raforkuveitur nema ein hafa
hækkað verð á raforku síðan í ágúst
2016 en Veitur er eina fyrirtækið
sem hefur lækkað gjöld og nemur
lækkunin 6,6%. Norðurorka hækkar
gjöldin mest eða um 19,4% en gjöldin
eru samt sem áður þau þriðju lægstu
á landinu. Kostnaður við flutning og
dreifingu raforku hjá viðskiptavinum
Orkubúi Vestfjarða í dreifbýli hafa
hækkað um 12% á tímabilinu og er
sú dreifiveita með hæstu gjöldin á
landinu. RARIK í dreifbýli er með
næst hæstu gjöldin sem hafa hækkað
um 8,7% síðan 2016. Heimili í dreifbýli eru því almennt að borga mun
hærri gjöld en heimili í þéttbýli. Lægst
eru gjöldin hjá Veitum eða 41.949
kr. á ári. Næst lægstu gjöldin eru hjá
HS veitu, 44.771 kr. á ári en þar hafa
gjöldin hækkað um 9,8%.
Flutningur og dreifing raforku
er þjónusta sem heimilin hafa ekkert val um heldur verða að versla við
þá dreifiveitu sem hefur einkaleyfi á
flutningi og dreifingu á viðkomandi
landssvæði. Engin leið er því fyrir
viðskiptavini að komast undan verðhækkunum dreifiveitna.

Orka Náttúrunnar með hæsta
verðið

Orkusala er sá hluti raforkukostnaðar sem heimilin hafa val um hvar þau

versla en verð á orkusölu hefur hækkað um 7,7-13,4% síðan árið 2016.
Mestu verðhækkanirnar eru hjá Orku
Náttúrunnar sem hefur hækkað gjaldskrá sína um 13,4% og bjóða nú upp á
hæsta verðið eða 31.893 kr. miðað við
4.000 kWst/ári. Næst mesta hækkunin
er hjá HS orku, 11% sem býður upp á
næst hæsta verðið eða 31.496 kr. miðað við 4.000 kWst/ári. Lítil samkeppni
er því milli raforkusala.
Minnsta hækkunin er hjá Orkubúi
Vestfjarða eða 7,7% en þeir bjóða upp
á næst lægsta verðið, 43.896 kr. Orka
heimilanna býður upp á lægsta verðið,
43.822 kr. en það fyrirtæki var stofnað
á þessu ári og því hafa ekki orðið neinar hækkanir á verðskrá þeirra. Lítill
munur er á verðskrám þeirra sjö orkusala sem fólk hefur val um en munur
á hæsta og lægsta verði í orkusölu er
9,7% eða 2.678 kr. sem ber þess merki
að lítil verðsamkeppni sé á milli aðila
á markaði.
Rétt er að vekja athygli á að ákveði
heimili að kaupa raforkuna hjá öðru
fyrirtæki en því sem sér um flutning
og dreifingu á viðkomandi landssvæði,
mun raforkureikningur heimilisins
berast í tvennu lagi. Einn fyrir flutning og dreifingu og annar fyrir orkusölu. Neytendur ættu því að kynna sér
hvort seðilgjald sé innheimt aukalega
hjá raforkusalanum og hvort komast megi hjá því t.d. með rafrænum
greiðsluseðlum svo kostnaður verði
ekki meiri en sem nemur verðmun á
milli söluaðila.

Krónan veitti samfélagsstyrki á Austurlandi

Á

rlega veitir verslunarkeðjan
Krónan sex milljónum króna
í samfélagsstyrki til verkefna
sem hvetja til hollustu og hreyfingar
barna og verkefna sem hafa jákvæð
áhrif á uppbyggingu í samfélaginu.
Nýverið fengu 27 samtök úthlutað
fyrir styrktarárið 2018-2019, en alls
bárust 170 umsóknir.
„Það var sönn ánægja að styrkja
öll þessi góðu samtök og félög og fór
fjöldi umsókna fram úr björtustu vonum,“ segir Gréta María Grétarsdóttir,
framkvæmdastjóri Krónunnar.
,,Það verður alltaf meiri og meiri
áskorun að velja úr hópi umsækjenda
ár hvert og var valið því afar erfitt í ár.

Það er ljóst að það er mikill metnaður fyrir því að bæta heilsu og hreyfingu barna í samfélaginu öllu, sem og
þeirra sem vilja hafa jákvæð áhrif hvað
þessi mál varðar. Það er mikið gleðiefni og erum við stolt að geta verið
þátttakandi í þessari þróun.“

Styrkþegarnir á Austurlandi
voru;

n Félagsmiðstöðin Zveskjan á Reyðarfirði fyrir ungmennahátíðina Kuldabola.
n Skemmtifélag Stöðvarfjarðar í söfnun fyrir ærslabelg.
n Körfuknattleiksfélag Fjarðabyggðar
fyrir barnastarf í körfuknattleik.
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ÖGRUN Í
VOPNAFIRÐI
- ferðatengdur ratleikur

B
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jarney Guðrún Jónsdóttir
hefur ríkt hugarflug og lengi
vel naut til að mynda Einherji góðs af hugmyndabankanum og
Vopnfirðingar um leið. Á íbúaþingi sl.
árs á Vopnafirði setti hún fram sérlega
athyglisverða hugmynd sem nefnist
,,Ögrun í Vopnafirði.“
,,Ég hef lengi gengið með þá hugmynd í maganum að reyna að finna
einhverja leið til að auglýsa og fá fólk
til að heimsækja okkur á Vopnafjörð
og sjá hversu fjölbreytta og skemmtilega náttúru fjörðurinn býður uppá,“
segir Bjarney Guðrún Jónsdóttir.
,,Ég hafði alltaf hugsað mér að
reyna að búa til einhverskonar útivistarratleik sem myndi höfða til
útivistarfólks um allan heim. Ég veit
ekki til þess að þessi hugmynd sé notuð annars staðar og mér fannst þetta
vera eitthvað nýtt sem gæti hugsanlega laðað til okkar fólk. Á íbúaþingi
sem haldið var á Vopnafirði haustið
2016 setti ég fram hugmynd um ferðatengdan ratleik. Hugmyndinni var
vel tekið og síðasta vetur notaði ég í
hugmyndavinnu varðandi leikinn og
hvernig væri best að setja hann fram
til þess að hann vekti athygli og hentaði sem flestum.
Niðurstaðan eftir að hafa ráðfært
mig við nokkra einstaklinga og borið hugmyndina undir þá er sjálfbær
myndaleikur sem er skipt er upp í
þrjú erfiðleikastig þ.e. gull-, silfur- og
bronshringur. Í hverjum hring eru 8
myndir af áhugaverðum stöðum og
leikurinn gengur út á það að liðin eiga
að finna þessa staði og taka eins mynd
með sínu liði og pósta henni á síðu
leiksins með ákveðnu hasstaki. Þegar
leiknum er startað þá opnar myndaalbúm merkt þeim hring sem þú ætlar
að taka þátt í og þá sérðu fyrirmyndirnar og færð nánari upplýsingar um
staðinn og hvernig á að merkja viðkomandi mynd. Það lið sem er fyrst
til að birta allar 8 myndirnar frá réttu
sjónarhorni vinnur.
Bronshringurinn er fjölskyldumiðaður og fer fram innan bæjarmarka
kauptúnsins á einum degi, silfurhring-

Bjarney Guðrún Jónsdóttir.

ur fer um sveitir Vopnafjarðar en ætti
að henta flestum og hafa keppendur 5
daga til að klára verkefnið að lokum
er það gullhringur sem er erfiðastur
og inniheldur krefjandi verkefni eins
og fjallgöngur en liðin hafa einnig 5
daga til að ljúka honum. Ég prufaði
að keyra þessa útgáfu af leiknum á
Vopnafjarðardögum síðasta sumar og
það gekk bara nokkuð vel, þeir sem
tóku þátt voru ánægðir og fólk sá staði
hér á Vopnafirði sem það hafði ekki
séð áður og þá finnst mér markmiðinu
að einhverju leyti náð.“

Búa til leik sem hentar bæði
heimamönnum og ferðafólki

,,Það sem tekur við núna er að þróa
leikinn áfram og breyta aðeins áherslum. Stefnan er að búa til leik sem hentar bæði heimafólki og ferðamönnum,
þeim sem vilja keppa í hraða og útsjónarsemi og þeim sem vilja njóta
og upplifa Vopnafjörð. Hugmyndaflugið getur svo borið okkur áfram
í hugmyndavinnu um hvað hentar
innan ramma Ögrunar en það þarf
ekki endilega að vera myndatengdur
ratleikur, það getur verið hjólakeppni,
hlaupakeppni og alls konar upplifun
í Vopnafirði,“ segir Bjarney Guðrún
Jónsdóttir.
Bjarney segir að Ögrun í Vopnafirði
geti erið í gangi einhvern ákveðinn
tíma eða yfir lengra tímabil en hún
vonar innilega að hún sé komin til að
vera og með tíð og tíma verði aðdráttarafl fyrir Fjörðinn fagra, Vopnafjörð.

Einherji í leik
gegn Sindra
fyrir nokkrum
árum. Leikurinn
var á Hornafirði.

Bestu leikmenn Einherja á Vopnafirði 2018

MAZDA CX-5 AWD
ER BÚINN ÞVÍ ALLRA BESTA FRÁ MAZDA

Í

Hönnuðir Mazda leggja hjarta sitt og sál í að hanna bíla sem uppfylla ströngustu
kröfur þínar um þægindi, akstursupplifun, gæði og öryggi.
Nýr Mazda CX-5 hefur verið endurhannaður að utan sem innan.
Hann er þægilegur jafnt fyrir ökumann sem og farþega.
Mazda CX-5 ber af í sínum flokki og búinn öllu því besta frá Mazda.

Óskum austfirðingum til hamingju með Vaðlaheiðagöng – verið velkomin!
Komdu, reynslUaktu & upplifðu
Mazda cx-5 AWD

VERÐ FRÁ 5.790.000 KR.

Tryggvabraut 5
600 Akureyri

S. 515 7050

Nýir og notaðir bílar:
og notaðir bílar:
Söludeildir eru opnar virka daga Nýir
kl. 8-17
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17
og laugardaga kl. 12-16
og laugardaga kl. 12-16

mazda.is

þróttamaður ársins er ekki valinn
á Vopnafirði. Hins vega kýs
íþróttafélagið Einherji besta leikmann meðal karla og kvenna í meistaraflokki. Á árinu 2018 voru það Númi
Kárason og Viktoría Einarsdóttir.
Einherji lék á síðusta sumri í 3. deild
karla á Íslandsmótinu í knattspyrnu
og lenti í 6. sæti. Markahæstur var
Númi Kárason sem kom til félagsins
frá Þór á Akureyri en hann skoraði 11.
mörk í 18 deildarleikjum Einherja. Í
Mjólkurbikarkeppninni vann Einherji

Sindra 5-2 í 1. umferð, unnu Leikni
Fáskrúðsfirði 1-0 í 2. umferð en biðu
lægra haldi fyrir úrvalsdeildarliði
Vestmannaeyinga 4-2 í 3. umferð.
Einherji lék í 2. deild kvenna á Íslandsmótinu og lenti í 7. sæti. Langmarkahæst var bandaríska stúlkan
Aubri Lucille Williamsson sem skoraði 19 mörk í 13 leikjum.Í Mjólkurbikarkeppninni unnu Einherjastúlkur
Sindra í 1. umferð 2-1 en voru svo
slegnar út í 2. umferð af sameiginlegu
liði Fjarðabyggðar/Hattar/Leiknis 2-0.

Gleðilegt nýtt ár
og þökkum samfylgdina
á liðnu ári

Loðnuvinnslan hf
1a + 1b

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

5 x2 cm

2a + 2b
5x35 cm

Hitaveit Egilsstaða
og Fella ehf

3

Seyðisfjarðarkaupstaður

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

8x2 cm

4
10x2 cm

5
6.5 cm

6
8.5 cm

7
8 cm

Síldarvinnslan hf
9
10 cm

10

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is
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Andstaða gegn vegtollum

Þ

að hefur varla farið fram hjá
neinum að búið er að troða
hugmyndum um vegtolla á
vegina til og frá höfuðborgarsvæðinu inn á dagskrá Alþingis. Félag íslenskra bifreiðaeigenda hefur
mótmælt þessum hugmyndum um
hækkun bílaskatta suðvesturhorni
landsins. FÍB hefur sett fram nokkrar
ábendingar og staðreyndir máli sínu
til stuðnings. Að sjálfsögðu fagnar FÍB
áformum stjórnvalda um úrbætur á
helstu þjóðvegum til og frá höfuðborgarsvæðinu. Aftur á móti er FÍB
alfarið á móti því að framkvæmdirnar
verði fjármagnaðar með vegtollum.
Hér eru 10 ástæður fyrir afstöðu FÍB
til vegtolla.
n Vegtollar eru mjög dýr leið til að
hafa tekjur af umferðinni. Tal um 5%
kostnað miðað við tekjur stenst ekki
skoðun. Raunsærra er að áætla 15%
þar sem umferð er mikil og 60-80%
þar sem umferð er lítil.
n Vegtollar eru mun kostnaðarsamari en aðrar innheimtuaðferðir
stjórnvalda af bílum og umferð. Kostnaður við vegtolla felst m.a. í dýrum
tækjabúnaði, hugbúnaði, tengingum,
innheimtukostnaði, viðhaldi, endurnýjun og almennum rekstri. Í Hvalfjarðargöngum nam þessi kostnaður
þriðjungi af tekjum. Virðisaukaskattur
er jafnframt innheimtur af vegtollum.
n Skyndileg áform um vegtolla fela
í sér lýðræðishalla. Enginn þeirra sem
nú talar fyrir vegtollum kynnti þann
ásetning sinn fyrir síðustu kosningar.
Kjósendur fengu ekki tækifæri til að
taka afstöðu til slíkra hugmynda.
n Vegtollar þýða aukna skattbyrði,
þeir bætast við þær greiðslur sem umferðin skilar nú þegar. Engin áform
hafa verið kynnt um að lækka aðra
skattheimtu af bílum og umferð.

n Vegtollar mismuna vegfarendum eftir búsetu og ferðatilgangi og
leggjast þyngst á þá sem hafa minna
aflögu. Ávinningur af búsetu á ódýrari
svæðum fer fyrir lítið.
n Það er lýðskrum að lofa þeim
sem mest aka 90% afslætti af vegtollum. Greiðsla upp á 100-140 krónur
stæði ekki undir innheimtukostnaði.
Ef þeir sem mest nota vegina eiga að
borga sama og ekkert þá skila vegtollarnir aldrei áformuðum tekjum. Fjarstæðukennt er að verðlauna þá sem
mest aka og valda mestum umhverfisáhrifum.
n Vegtollar á þjóðvegum til og frá
höfuðborgarsvæðinu gera lítið til að
létta áhyggjum stjórnvalda af minnkandi tekjum af eldsneytissköttum
vegna fjölgunar rafbíla (orkuskiptin).
Akstur á þessum leiðum er aðeins
hluti af heildarumferð á landinu á
hverjum degi.
n Fáheyrt er að innheimta sérstaka vegtolla vegna öryggisúrbóta og
eðlilegrar uppbyggingar á grundvallar
samgönguæðum þjóðfélagsins. Umferðin skilar nú þegar nægum tekjum
til að standa undir þessum útgjöldum.
n Reynslan erlendis frá sýnir að
ríkisvaldið selur einkafyrirtækjum
réttinn til að eignast og reka fjölförnustu hluta samgöngukerfisins með
vegtollum. Almennri umferð er breytt
í arðbæra féþúfu.
n Víða erlendis eru vegtollar réttlættir á þeim forsendum að vegfarendur eiga val um aðrar leiðir, en
seinfarnari. Ekkert slíkt er í boði þegar
kemur að þjóðvegum til og frá höfuðborgarsvæðinu.

Betra vegakerfi borgar sig
sjálft

FÍB telur enga þörf er á sérstakri skatt-

heimtu eða vegtollum til að borga
uppbyggingu vegakerfisins. Úrbæturnar borga sig sjálfar og rúmlega það.
Hér eru 10 atriði sem renna stoðum
undir þessa niðurstöðu.
n Í samgönguáætlun Alþingis
kemur fram að samfélagslegur kostnaður af umferðarslysum geti verið á
bilinu 40-60 milljarðar króna á ári.
Með betra og öruggara vegakerfi má
lækka þennan kostnað um 20-25
milljarða króna á ári. Úrbæturnar
borga sig því sjálfar.
n Flest umferðarslysin eiga sér stað
á fjölförnustu leiðunum á suðvesturhorninu. Ávinningurinn af fyrirhuguðum úrbótum þjóðvega á því svæði
er ótvíræður. Ávinningurinn af tvöfalda kaflanum á Reykjanessbrautinni
er sá að engin banaslys hafa orðið þar,
en fyrir tvöföldun voru þau eitt eða
fleiri á hverju ári.
n Lækkun útgjalda sjúkrahúsa og
endurhæfingarstofnana vegna umferðarslysa getur staðið undir afborgunum lána vegna öruggari þjóðvega til
og frá höfuðborgarsvæðinu. Heildarútgjöld ríkissjóðs þurfa ekki að aukast
um eina krónu.
n Samfélagslegt tap einstaklinga
sem lenda í umferðarslysum og fjölskyldna þeirra gæti minnkað um 5-10
milljarða króna á ári. Minni kostnaður tryggingafélaga stuðlar að lægri
iðgjöldum.
n Minnkað álag á viðbragðsaðila
með fækkun umferðarslysa dregur úr
þörf þeirra fyrir framlög úr ríkissjóði.
nGreiðar samgöngur með góðu
vegakerfi stuðla að betri nýtingu innviða samfélagsins og þar af leiðandi
hagvexti.
n Greiðar samgöngur á suðvesturhorninu draga úr þrýstingi á samþjöppun íbúðabyggðar á höfuðborgar-

svæðinu. Þær gera einstaklingum og
fjölskyldum auðveldara að velja búsetu eftir þörfum og á ódýrari svæðum í nágrenni höfuðborgarsvæðisins,
til hagsbóta fyrir alla.
n Heildarávinningurinn af stórbættu vegakerfi kemur fram á öllum
sviðum. Framleiðni þjóðfélagsins
eykst. Greiðari umferð styttir ferðatíma og dregur úr mengun. Vöruflutningar verða ódýrari og þar með
njóta einstaklingar jafnt og fyrirtæki
góðs af. Hreyfanleiki vinnuafls og fyrirtækja eykst.
n Jarðgöng víða um land sýna best
hve ávinningurinn af góðum og öruggum samgöngum er mikill.
n Lántaka vegna samgöngubóta
eru einhver besta fjárfestingin sem
ríkisvaldið getur tekist á hendur, auk
þess að stuðla að heilbrigðum skuldabréfamarkaði.

Skattar af bílum og umferð
skila nú þegar miklum tekjum
í ríkissjóð

Bílar og umferð standa nú þegar
undir allri uppbyggingu og rekstri
vegakerfisins og gott betur. Engin þörf
er á aukinni skattheimtu með vegtollum til að standa undir því. Staðreyndir eru fjölmargar.
n Samtals er áætlað að skattar á
innflutning og notkun bíla skili ríkissjóði 80 milljörðum króna á árinu
2019.
n Aðeins hluti af heildartekjum
ríkisins af bílum og umferð fer í nýbyggingu og viðhald vegakerfisins, eða
29 milljarðar af þessum 80 milljörðum
króna.
n Einkabíllinn er eina samgönguformið fyrir almenning sem skilar
meiri tekjum í ríkissjóð en sem nemur
kostnaði.[1] Álögur á þunga atvinnubíla (vörubíla, flutningabíla og rútur)
standa ekki undir kostnaði við það slit
og álag sem þeir valda í vegakerfinu.
n Skattlagning á bíla og umferð á

sér stað með margvíslegum hætti. Þar
á meðal eru vörugjöld við innflutning bíla, bifreiðagjald, kílómetragjald
af stórum bílum, eldsneytisskattar,
kolefnisgjald og flutningsjöfnunargjald.
n Virðisaukaskattur leggst ofan
á öll viðskipti sem tengjast bílum og
umferð. Virðisaukaskattur er neytendaskattur sem almenningur stendur
að öllu leyti undir með kaupum sínum
á vörum og þjónustu.
n
Bifreiðagjald
er
bráðabirgðaskattur sem lagður var á þyngd
bíla fyrir 30 árum til að staga upp í
fjárlagagat. Það er enn innheimt og
skilar nú 8 milljörðum króna í ríkissjóð.
n Kolefnisgjald á eldsneyti var
fyrst lagt á 2010. Þá skilaði það einum
milljarði króna, núna 3,7 milljörðum.
n Sveitarfélögin láta ekki sitt eftir liggja í gjaldtökunni. Engar götur
eru lagðar nema fyrst sé greitt gatnagerðargjald. Víða í stærri sveitarfélögum eru tekin bílastæðagjöld á miðlægum svæðum og slík gjaldtaka fer
hratt vaxandi.
n Orkuskiptin krefjast þess að
ríkisvaldið hugi að nýjum leiðum til
gjaldtöku af bílum og umferð sem
miðast við afnot vegakerfisins. Lausnin felst ekki í vegtollum á stöku stað.
Frekar að greitt verði í samræmi við
ekna kílómetra. Slíkt gjald gæti tekið
mið af álaginu sem ökutækið veldur
vegakerfinu með þyngd sinni og þeim
umhverfisáhrifum sem það hefur.
Framkvæmd slíkrar gjaldtöku þarf
ekki að vera flóknari eða dýrari en
álestur á raforkumæla heimilanna.
n Ástæða er til að benda á að auknar álögur ríkisvaldsins á bíla og umferð eru m.a. ætlaðar til að niðurgreiða
innanlandsflug fyrir einstaklinga sem
búa fjarri höfuðborgarsvæðinu, óháð
efnahag viðkomandi.

NÝIR 2019 MITSUBISHI
OUTLANDER PLUG-IN HYBRIT
2.4 Ltr vél, 18” Álfelgur,
Bakkmyndavél, símkerfi,
Snertiskjár, Lyklalaust
aðgengi.
Dráttarkúla aftakanleg
110.000 kr auka.
5 Ára ábyrgð, 8 Ára ábyrgð á
Rafgeymum.

Verð 4.400.000kr

MAN 8X8 ÁRG 2018
EKINN 23.000 KM

GÓÐUR TÍMI TIL AÐ PANTA
2019 ÁRG. AF HOBBY
Ontour 390SF verð 3.000.000
Deluxe 460Ufe verð 3.500.000
Excellent 495UL verð 3.700.000
Excellent 540UL Verð 3.880.000
Excellent 560Cfe verð 4.200.000
Premium 495UL verð 4.330.000
Premium 560UL verð 4.700.000
Premium 560Cfe verð 4.860.000

Sjálfskyptur, 500 Hestöfl,
Pretarder, Bakkmyndavél,
Ískápur, Leiðsögukerfi, Símkerfi, Álfelgur.
Stál pallur með yfirbreiðslu
og vökvagabli.
Sturtu dæla á mótor.
Afhendist hvar sem er á
landinu

Verð 17.000.000
+ Vsk

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON - BOSAL.IS - SÍMI 7775007 - EMAIL: BOAS@BOSAL.IS

KYNNING
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Snæbjörn Sigurðarson framkvæmdastjóri EIMUR

,,EIMUR stendur fyrir nýsköpun
og sjálfbæra fjölnýtingu“
T

öluverður áhugi er meðal til
tekins markhóps ferðamanna
um að upplifa sjálfæra nýtingu
náttúruauðlinda og samspil manns og
náttúru á jarðhitasvæðum. Meðal þess
sem Norðausturland hefur upp á að
bjóða í þeim efnum er fjölbreytt nýting
jarðhita, m.a. til rafmagnsframleiðslu,
en einnig í grænmetisræktun, fiskeldi
og heilsueflingu. Einnig má nefna líf
dísil og metanframleiðslu þar sem úr
gangi er breytt í orku. EIMUR vinnur
nú að því að virkja þennan áhuga í
samvinnu við orkufyrirtæki og ferða
þjónustuaðila á svæðinu til að bjóða
upp á skipulagðar ferðir þar sem þessir
þættir eru í fyrirrúmi.
EIMUR er samstarfsverkefni sem
snýr að bættri nýtingu orkuauðlinda
og aukinni nýsköpun í orkumálum
á Norðurlandi eystra. Að verkefninu
standa Landsvirkjun, Norðurorka,
Orkuveita Húsavíkur og Eyþing,
samband sveitarfélaga í Eyjafirði og
Þingeyjarsýslum. Auk þess eru Ís
lenski jarðvarmaklasinn og Íslenski
ferðaklasinn aðilar að verkefninu,
ásamt atvinnuþróunarfélögunum á
svæðinu. Eitt meginverkefna Eims er
að kortleggja náttúruauðlindir NA
lands með sérstaka áherslu á sjálfæra
nýtingu þeirra til eflingar byggðar og
mannlífs. Starfsmenn eru Snæbjörn
Sigurðarson framkvæmdastjóri og
Sunna Guðmundsdóttir sérfræðingur
í sjálfærum kerfum. Einnig hefur
félagið aðgang að hópi sérfræðinga
og fagaðila við þróun og framkvæmd
verkefna. Mikið samstarf hefur einnig
verið við Nýsköpunarmiðstöð Íslands,
Háskólann á Akureyri, ferðaþjónustu
aðila og fleiri.

Eimsmarkmiðin;

 Kortleggja og markaðssetja orku
auðlindir á starfssvæðinu með áherslu
á fjölþætta nýtingu hliðarstrauma
þeirra.
 Stuðla að aukinni verðmætasköpun
með sterkum stuðningi við nýsköpun.
 Stuðla að bættri nýtingu auðlinda.
 Stuðla að aukinni þekkingu á
samspili samfélags, umhverfis og
efnahags.
 Fjölga möguleikum svæðisins til
að takast á við áskoranir samtímans
og gera svæðið leiðandi á heimsvísu
þegar kemur að samspili orku, um
hverfis og samfélags með sjálfærni
og verðmætasköpun að leiðarljósi.
 Kortleggja og markaðsetja orkuauð
lindir á starfssvæðinu með áherslu
fjölþætta nýtingu hliðarstrauma
þeirra og mögulegrar hliðarstrauma í
annarra starfsemi.
Það er mikill jarðhiti á Norður
landi eystra og munum við eftir því
sem líður á verkefnið bæta við meiri
„EIMUR vinnur að mörgum
fjölbreyttum verkefnum sem
eiga það sameiginlegt að
tengjast jarðhita, fjölnýtingu
eða sjálfærni með
einhverjum hætti. Má þar
nefna matvælaframleiðslu,
ferðaþjónustu,
eldsneytisframsleiðslu,
rannsóknir, kynningarmál,
alþjóðleg samvinnuverkefni og
heilsueflingu.“

og meiri upplýsingum hér á síðunni,
en þangað til bendum við áhuga
sömum um orku á Norðurlandi eystra
á Kortasjá Orkustofnunar þar sem
meðal annars má finna allar borholur
á landinu.

Innviðagreining á Norðurlandi
eystra
EIMUR er þátttakandi í áherslu
verkefni sóknaráætlunar sem nefnist:
,,Innviðagreining á Norðurlandi
eystra.“ Auk Eims standa að því At
vinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, At
vinnuþróunarfélag Þingeyinga og Ís
landsstofa. Innviðagreiningin byggir
á fyrri greiningum sem unnar voru
á félagssvæðum atvinnuþróunarfé
laganna. Áherslur Eims í verkefninu
snúa að því að greiningin taki með
yfirgripsmiklum hætti til jarðahita
auðlinda svæðisins, innviða sem þeim
tengjast og dragi fram helstu mögu
leika til sjálfærrar og skynsamlegar
nýtingar, sérstaklega þegar kemur að
vannýttum hliðarstraumum.
Innviðagreiningunni er ætlað að
bæta úr brýnni þörf á að safna saman
upplýsingum um svæðið og miðla
þeim með skilvirkari hætti en áður
hefur verið gert. Með þessu verk
efni verður innviðagreiningu fyrir
landssvæðið komið á veflægt form
og verða þá upplýsingarnar aðgengi
legri, gefa möguleika á gagnvirkni og
jafnframt verður hægt að uppfæra
gögnin með einföldum hætti. Einnig
opnast sá möguleiki að önnur land
svæði geti nýtt sér þessa vinnu til að
framkvæmda sambærilega innviða
greiningu á sínum svæðum.
Snæbjörn Sigurðarson fram
kvæmdastjóri segir að félagið hafi
margþættan tilgang, m.a. að halda
utan um þróunverkefni, standa að
hugmyndasamkeppnum, styðja við

nýsköpun og vekja íbúa til vitundar
um mikilvægi jarðhitans.
,,Félagið er m.a. samstarfsvett
vangur orkufyrirtækja, sveitarfélaga,
háskóla, frumkvöðla, rannsóknar
aðila og annarra sem standa að mis
munandi þróunarverkefnum.“
Hver eru þessi þróunarverkefni og
hverjir nýta sér helst þær niðurstöður
sem þaðan koma? ,,Frumkvöðlar hafa
verið duglegir að sækja í þetta og nýta
sér upplýsingarnar. Mörg þeirra hafa
komið til okkar í gegnum hugmynda
samkeppnir, þar sem frumkvöðlar
geta mótað sínar hugmyndir áfram
með stuðningi okkar og fleiri sam
starfsaðila. Hugmyndasamkeppni um
nýtingu heita vatnsins úr Vaðlaheiðar
göngum skilaði mörgum góðum
hugmyndum sem sumar hverjar eru
enn í þróun. Sama má segja um sam
keppnina: „Gerum okkur mat úr jarð
hitanum“ sem Eimur hélt síðasta vor.
Þar komu fram margar áhugaverðar
hugmyndir sem hafa burði til þess að
verða að veruleika.“
Er mikið um orkuauðlindir á
norðausturhorni landsins sem ekki
er þekktar að neinu marki? ,,Þær eru
sennilega flestar orðnar þekktar í
dag en það hefur skort ákveðna yfir
sýn. Það sem vantaði einnig voru
frekari upplýsingar um möguleika til
nýtingar, t.d. við fiskeldi, raforkufram
leiðslu og um hentugrar staðsetningar
á slíkri starfsemi. Við höfum tekið þátt
í að kortleggja hvernig best er að nýta
þær orkulindir sem eru hér; að safna
saman upplýsingum svo þær séu að
gengilegar sem flestum, miðla þeim og
koma á framfæri eins og hægt er.“

Nýta steinefni úr borholum

Gæti komið til ykkar aðkomu með
ykkar þekkingu ef farið yrði að virkja

önnur háhitasvæði en þau sem þegar
hafa verið virkjuð, t.d. nýlega á Þeista
reykjum? ,,EIMUR kemur ekki beint
að virkjanaframkvæmdum heldur
skoðar möguleika til fjölnýtingar
strauma sem þar verða til. Þekkt eru
verkefni þar sem steinefni sem koma
upp úr borholum hafa verið nýtt
með árangursríkum hætti. Á Hellis
heiði hefur náðst góður árangur í að
nýta kísil sem þar fellur til við fram
leiðslu fæðubótaefna. Í því samhengi
má nefna að efnasamsetning jarðhita
vatns hér á svæðinu gæti t.d. boðið
upp á slíka nýtingu.“

,,Græni Túrinn“

,,EIMUR er í samstarfi við ferða
þjónustuaðila um að þróa ferðir sem
tengjast jarðhita með einum eða
öðrum hætti, t.d. ferðapakka sem
byggja á sjáfærri orkunýtingu. Áhugi
erlendra ferðamanna fer stöðugt
vaxandi á þeim þætti ferðaþjónustu
hérlendis. Vinnuheiti verkefnisins
er ,,Græni Túrinn“ Í október kom til
landsins rýnihópur sem prufukeyrði
túrinn til að safna gögnum og reynslu
til frekari þróun verkefnisins. Það
heppnaðist vel og er unnið að því að
koma túrnum enn betur á framfæri á
alþjóðavísu.
Töluverður áhugi er meðal tiltekins
markhóps ferðamanna um að upp
lifa sjálfæra nýtingu náttúruauðlinda
og samspil manns og náttúru á jarð
hitasvæðum. Meðal þess sem Norð
austurland hefur upp á að bjóða í þeim
efnum er fjölbreytt orkuframleiðsla
með jarðhita og vatnsafli til rafmagns
framleiðslu sem og lífdísil og metan
framleiðslu þar sem úragangi er breytt
í eldsneyti. Nýting jarðhita til ræktunar
á grænmeti á sér einnig langa sögu á
svæðinu og er sífellt verið að leita nýrra
leiða til að nýta jarðhitann enn frekar
til matvælaframleiðslu. Þetta sam

spil manns og náttúru finnst mörgum
áhugavert og vilja kynna sér það nánar.
Til að mæta þeim áhuga, og ekki síður
til að auka fjölbreytni í nýtingu jarð
hitans, hófst þróun "Græna Túrsins"
í samvinnu við aðila í ferða og orku
geiranum. Nokkrar útgáfur af túrnum
hafa verið skilgreindar og voru þær
prufukeyrðar í október með rýnihóp
sem endurspeglar markhópinn sem
horft er til. Ein útgáfa túrsins fól í sér
að skoða jarðfræði Mývatnssveitar,
kynna sér Kröfluvirkjun, Laxárvirkjun,
gróðurhúsin að Hveravöllum, kíkja á
villta gullfiska, gæða sér á jarðhitamat
vælum á Sölku á Húsavík og fara svo í
Sjóböðin þar.
Önnur útgáfa snýst um Akureyri og
nágrenni þar sem farið var yfir starf
semi Norðurorku, kíkt heimsókn í
Orkey til að skoða lífdíselframleiðslu,
farið í Moltu, Glerárvirkjun skoðuð
sem og metanvinnsla í Glerárdal, farið
á Kaffi Kú og kíkt við í Laugalandi.
Bundnar eru vonir við að fljótlega
verði þessir túrar, og fleiri sambæri
legir, orðnir að föstum lið í ferða
þjónustuflóru svæðisins.“

Innri greining

,,Þessa dagana erum við fyrst og
fremst að vinna að innviðagreiningu,
sem snýst um korlagningu auðlinda
og innviða á NAlandi, sem byggir á
grunni sem atvinnuþróunarfélögin
unnu á sínum tíma. Þar kemur m.a.
fram hvaða tækifæri bjóðast hér og
farið í að kynna þau út á við, bæði
fyrir innlendum og erlendum aðilum.
Möguleikarnir til sjálfærrar nýtingar
eru miklir og einnig með hverjum er
hentugt að starfa á hverjum tíma. Helsta
viðfangsefnið sem EIMUR stendur
frammi fyrir er að velja hvaða verk
efni á að keyra áfram hverju sinni því
möguleikarnir eru nánast óþrjótandi,“
segir Snæbjörn Sigurðarson.
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Íslensk knattspyrna 2018 er nauðsynleg öllu knattspyrnuáhugafólki

B

ókin Íslensk knattspyrna er
algjörlega ómissandi eign
allra sannra knattspyrmanna
og knattspyrnuunnenda.
Íslensk
knattspyrna 2018 kom út fyrir síðustu jól og er 38. bókin í þessum
flokki sem hóf göngu sína árið 1981.
Bókin er 272 blaðsíður, prýdd rúmlega 370 myndum, og í henni er að
finna allt sem gerðist í íslenskum fótbolta á árinu 2018.
Þar er umfjöllun um Íslandsmótið
í öllum deildum karla og kvenna,
alla landsleiki Íslands í öllum aldursflokkum og sérstaklega um þátttöku
Íslands í lokakeppni HM í Rússlandi.
Bikarkeppnin, Evrópuleikirnir, allt
um atvinnumennina erlendis, allir yngri flokkarnir, úrslit og stöður.
Mjög ítarleg tölfræði um leikmenn
og lið í öllum deildum, deildaleiki og
landsleiki, ásamt ferilskrá atvinnumannanna okkar.
Viðtöl í bókinni eru við Heimi
Hallgrímsson, Hallberu Guðnýju
Gísladóttur, Birki Má Sævarsson og
Berglindi Björgu Þorvaldsdóttur.
Hörður Magnússon skrifar pistil um
Pepsi-deild karla, Edda Garðarsdóttir um Pepsi-deild kvenna og Helena
Ólafsdóttir um Inkasso-deild kvenna

Vísnaþáttur

– Magnús Stefánsson

Á

Agla María Albertsdóttir og Berglind
Björg Þorvaldsdóttir, markadrottning
Íslandsmótsins hlutu viðurkenningu
fyrir frammistöðu sína á knattspryrnuvellinum sl. sumar.

og þá segir Wentzel Steinarr Kamban
fyrirliði Aftureldingar frá keppninni í
2. deild karla.
Það lið sem stóð sig best af
austfirsku liðunum sem léku í 2.
deild Íslandsmótsins í sumar var lið
Fjarðarbyggðar sem lenti í 7. sæti.
Leiknir Fáskrúðsfirði lenti í 10. sæti
en það varð hið súra hlutskipti Hattar og Hugins að falla, og leika því í
3. deild sumarið 2019. Í nóvembermánuði sl. tilkynntu svo Höttur og
Huginn að þau yrðu með sameiginlegt lið sumarið 2019. Aleksandar
Stojkovic varð markahæstur leikmanna Fjarðarbyggðar með 22 mörk.
Wentzel Steinarr Ragnarsson, fyrir-

Helgi Jónsson hjá bókaútgáfunni
Tindi sem gefur út bókina og Víðir
Sigurðsson blaðamaður sem er ritstjóri Íslenskrar knattspyrnu.

liði Aftureldingar sem vann deildina,
segir í Íslenskri knattspyrnu m.a. um
lið Fjarðabyggðar:
,,Ég bjóst ekki við miklu af þeim
eftir að hafa spilað við þá í byrjun
móts en þegar deildin varð að einum hnút á miðju sumri voru þeir allt
í einu komnir í baráttuna. Þeir eru
alltaf ótrúlega seigir. Eru með lið sem
er byggt upp af mjög ungum uppöldum strákum fyrir austan í bland við
sterka útlendinga og svo voru þeir
með kónginn Jóhann Benediktsson.
Fjarðabyggð hefur sveiflast talsvert
upp og niður en Dragan Stojanovic
þjálfari vinnur vel með það sem hann
hefur og þeir eru alltaf vel skipulagðir
og erfiðir mótherjar.“

gætu lesendur, ég sendi ykkur
kveðjur með fyrsta vísnaþætti
ársins 2019. Þess var minnst á
síðasta hausti að hundrað ár voru þá
liðin frá fæðingu skáldsins og tónlistarmannsins Þorsteins Valdimarssonar
frá Teigi í Vopnafirði. Þorsteinn sendi
frá sér átta ljóðabækur og leitað er í
þrjár þeirra eftir efni í þáttinn. Fyrst
koma stutt og hnitmiðuð ljóð úr síðustu bók hans, Smalavísum, sem kom
út á dánarári skáldsins, 1977. Um ljóð
þeirrar bókar skrifaði Eysteinn Þorvaldsson: „Í flestum ljóðanna ríkir tær
náttúrulýrik, en tilvistarhugleiðingar
verða skáldinu áleitnara yrkisefni en
áður.“

Vorlauf
Vorlaufið unga,
veika og smáa,
veit það um blóm sitt,
um daggir, yl og ljós?
Vorlauf míns hjarta,
vorlauf míns trega,
verður þú rós?

Gleðin
Gleðin er fífill
í garði manns
og ljóð, sem vaknar
á vörum hans –
vaknar af leiknum
liðlangan dag,
þegar fífillinn sofnar
um sólarlag.

Stundin

Tár
Þar sem lækurinn rann og rann
drúpti rós, og lækurinn fann
alveg niður í ós,
er hin rauða rós
felldi regndropa niður í hann.
Bókin Fiðrildadans kom út 1967
og hefur undirtitilinn „88 fimmlínur.“
Þættinum lýkur með sýnishornum úr
þeirri bók.

Heimþrá
Vissi ég dal milli Dimmufjalla
og duna streng
fyrir rauðri rós á eyri;
en við úrgan foss
arnarskúta.

Á lambaslóð
Lambagrasið mjúka,
lof mér enn að strjúka
og leggja við kinn
svæfilinn þinn,
svæfilinn mjúka.

Regngæla

Þaðan berðu harma
og héðan berðu þrá,
uns hingað er komið,
og þangað muntu ná.

Á nokkuð slíka rósemd
sem regnskúr á tjald?
Að rökkurfangi vefur hún þig –
og þú gefur þig
hennar niði og friði á
vald.

Regnhlíf

i-t.is

Nú er Dóná svo blá fyrir bí;
þú mátt bera mig fyrir því.
Hún er auðvitað grá,
en alls ekki blá –
en hún er ekki svo blá fyrir því!

Grafskrift

Ég á eina regnhlíf sem ég spara
ef regn skyldi falla á fallegum degi
og ég í því falli mundi fara
að fjarlægum stað sem ég eygi.
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Dóná

Mannabörn

Ljóð eftir
Friðrik
Gíslason í
Neskaupstað

Walk-in N

Að endingu standa sig
þeir einir, sem vanda sig
frá upphafi´ í því,
sem er innan handar
að standa sig í.

Kyrrð.
Svar við öllu
sem þú spyrð.
Svo er stund hennar
senn á burt –
og alls
óspurt.

Þorsteinn sendi frá sér bókina
Limrur árið 1965 og þessi breski
bragarháttur öðlaðist undrafljótt
vinsældir meðal íslenskra vísnavina.
Hér koma nokkrar limrur úr bókinni.

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

Taó

Og þá er eins víst að ég sjái
þig þar á förnum vegi,
þig, sem ég elska og þrái
í bæði jái og neii.
Ljóðið er í Hið, ljóðabók útgefin af
Friðriki árið 2014.

Unnumst og teygum
af tærum veigum,
hlæjum og yrkjum ævintýr
af öllu sem í oss sjálfum býr
• á meðan vér megum.

Með bestu kveðjum,
Magnús

Sara Björk með styttuna sem Íþróttamaður ársins fær til varðveislu.

Sara Björk Gunnarsdóttir íþróttamaður
ársins 2018

S

ara Björk Gunnarsdóttir landsliðsfyrirliði
í
knattspyrnu
kvenna og leikmaður Wolfsburg í Þýskalandi var útnefnd Íþróttamaður ársins 2018 af Samtökum
íþróttafréttamanna. Þetta var í sjöunda sinn sem Sara Björk var á topp
tíu listanum
Samtök íþróttafréttamanna veittu
nú í sjöunda sinn viðurkenningu til
þjálfara ársins og var það Kristján
Andrésson þjálfari sænska landsliðsins í handbolta sem hlaut þann
heiður. Viðurkenning til liðs ársins
fór til landsliðs Íslands í golfi sem
varð Evrópumeistari á árinu. Einnig
fór fram afhending viðurkenninga til
íþróttafólks sérsambanda ÍSÍ 2018.

1. tölublað
8. árgangur

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

Formbólstrun
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Frá úthlutun fyrri hluta árs 2018

Samvinnufélag
útgerðarmanna
úthlutar styrkjum

F

yrir skömmu úthlutaði Samvinnufélag
útgerðarmanna
í Neskaupstað styrkjum úr
Menningar- og viðurkenningasjóði
félagsins. Um var að ræða seinni úthlutun ársins.
Að þessu sinni var úthlutað 19
styrkjum að upphæð 15 milljónir
króna. Í maímánuðo 2018 var úthlutað úr sjóðnum rúmlega 19 milljónum
króna. Veittir eru styrkir í nokkrum
flokkum og eru flokkarnir menning,
menntun og íþróttir fyrirferðarmiklir.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 516 2100

hedinshurdir.is

Hæstu styrkina á þessu ári
hlutu eftirtaldir:

n Endurbygging gamla Lúðvíkshússins 10 milljónir króna
n Eistnaflug rokkhátíð 6 milljónir
króna
n Neistaflug fjölskylduhátíð 3,5 milljónir króna
n Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað 3,7 milljónir króna til tækjakaupa
n Íbúar í þjónustuíbúðum fatlaðra
fengu 1 milljón króna til bílakaupa.
Samvinnufélag útgerðarmanna á
eignarhlut í Síldarvinnslunni hf. og
nýtir stóran hluta af árlegum arði af
þeirri eign til að styrkja samfélagsverkefni í heimabyggð. Auk áðurnefndra
styrkja setti SÚN um 20 milljónir
króna í önnur samfélagsmál og til
íþróttafélaga.

Tindurinn
Pizzeria - Bar

Strandgata 10, 735 Eskifjörður

Hús Fílsins er lokað í hádeginu.

Opnum á Tindinum (Kaffihúsið)
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með okkar frábæru tælensku matreiðslumönnum.
kl. 11:45-13:30 mánud. - föstud.

Meltu betur!

Erum á
facebook

Tilvalið fyrir vinnumenn/hópa.
Sama lága verðið 2.000 kr.
Kaffi innifalið.
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