刀䄀䘀䜀䔀夀䴀䄀刀

䴀䤀䬀䤀퀀 刀嘀䄀䰀 ⴀ 吀刀䄀唀匀吀 伀䜀 䜀팀퀀 䨀팀一唀匀吀䄀
吀唀䐀伀刀 촀 㐀 섀刀 섀 촀匀䰀䄀一䐀䤀
∠ 䨀攀瀀瀀愀爀愀昀最攀礀洀愀爀
∠ 匀琀漀瀀ⴀ匀琀愀爀琀 爀愀昀最攀礀洀愀爀
∠ 刀愀昀最攀礀洀愀爀  氀氀 昀愀爀愀爀琀欀椀

혀昀氀甀最椀爀 ∠ 䠀琀琀 欀愀氀搀爀猀椀︀漀氀 ∠ 䴀氀甀洀 ∠ 匀欀椀瀀琀甀洀
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,,List í ljósi“ á
Seyðisfirði hlaut
Eyrarrósina 2019
Eyrarrósin er viðurkenning sem veitt er framúrskarandi menningarverkefni utan höfuðborgarsvæðisins. Hún beinir sjónum að og hvetur til
menningarlegrar fjölbreytni, nýsköpunar og uppbyggingar á sviði menningar og lista. Að verðlaununum standa í sameiningu Byggðastofnun,
Air Iceland Connect og Listahátíð í Reykjavík. Sjá bls. 11

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ.

Bjóðum
alla viðskiptavini
okkar velkomna
Framtak-Blossi
er orðinn umboðsaðili
fyrir
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Framtak-Blos i erorðin umboðsaðil fyri
Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

VolvopentarafstöðvarogskrúfuvélaráÍslandi
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is
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HOLLVINASAMTÖKIN HSFS 10 ÁRA
- vilja netvæða húsnæði Fossahlíðar

S

tofnfundur Hollvinasamtaka
Heilbrigðisstofnunar
Fossahlíðar Seyðisfirði var
24. janúar 2008 og voru stofnfélagar
152.
Á
aðalfundi
12.október
sl., á 10 ára á afmælisári, fór
formaður stjórnar yfir farinn veg.
Sömu einstaklingar hafa verið í
stjórn,utan tveir , frá stofnfundinum.
Samtökin og velunnarar hafa fært
Hjúkrunarheimilinu á Seyðisfirði
tæki og tól fyrir andvirði um
30.milljónir króna, eða eða að
meðaltali um 3 milljónir króna ár
hvert. Heiðursfélagar samtakanna eru
tveir, þeir Vilhjálmur Hjálmarsson frá
Brekku Mjóafirði, fyrrv. þingmaður og
ráðherra ( lést 99 ára 14.júli 2014) og
Magnús Pálsson á Egilsstöðum, fyrrv.
form. Verslunarfélags Austurlands.
Fyrsta „stóra verkefnið“ var að safna
fyrir stafrænum röntgenbúnaði sem
sárvantaði. Hrint var af stað söfnun í
bænum og á rúmum mánuði söfnuðust
6 milljónir króna. Annað verkefni sem
nefna má er þegar samþykkt var að
skipta út öllum rúmum heimilisins
fyrir fullkomin ný rafdrifin rúm með
hjálpartækjum. Keypt hafa verið alls
12 slík og eit í viðbót er nú á leiðinni
og er heildarkostnaður um 8 milljónir
króna.
Minnisstætt er haustið 2010

þegar stjórnvöld boðuðu mikinn
niðurskurð til heilbrigðisstofnana í
landinu. HSA (Heilsbrig‘isstofnun
Austurlands)
og starfseminni á
Seyðisfirði var gert að draga saman og
spara í rekstri háar upphæðir. Hrun
blasti við starfseminni. Þá brugðust
Hollvinir á Seyðisfirði til varnar með
samstöðusamkomu þar sem þeir
vöfðu sjúkrahúsið sitt þéttu faðmlagi
,hönd í hönd“ allir sem einn, og náði
handtakið allan hringinn um húsið
utan dyra. Eftir gjörningi þessum var
tekið víða um land. Í framhaldinu var
síðan haldinn öflugur stuðningsfundur
í
félagsheimilinu Herðubreið á
Seyðisfirði undir kjörorðinu ,,Verjum
okkar heimabyggð,“ og ffylltu
Hollvinir húsið. Í tali og tónum
var áformum stjórnvalda harðlega
mótmælt og kröftug skilaboð send
út. Stuðningsfundinum
lauk svo
með tónverkinu ,,Úr Valdastóli“ sem
samið var og flutt m.a. af Bj. Hafþór
Guðmundssyni, Stefáni Bragasyni og
Jónasi Þ.Jóhannssyni.

Árlegt fréttabréf

Árlegt fréttabréf HSFS hefur verið
sent út í upphafi árs til félagsmanna
og borið í öll hús á Seyðisfirði. Þar er
sagt frá því helsta sem samtökin vinna
að hverju sinni. Minningarspjöld

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

/
áheit
með
kennitölu
og
reikningsnúmeri
HSFS (6202081750 b.0176-15-380032) eru til í
afgreiðslu Heilsugæslunnar og hefur
reynst góður stuðningur við starf
samtakanna. Á afmælisaðalfundinum
12.október sl. var Rúnar Reynisson
yfirlæknir, sem hefur verið gjaldkeri
HSFS frá upphafi, kvaddur þar sem
hann er að flytja burt úr bænum og
honum þökkuð frábær störf.

Óskir um netvæðingu

Eindregnar óskir höfðu borist
stjórn frá starfsfólki og fagráði um að
þrýsta á HSA að netvæða sjúkrastofur
og starfsmannaðsöðu. Eftirfarandi
tillaga var samþykkt samhljóða á
aðalfundinum;
,,Aðalfundur HSFS 12.október
2018 samþykkir að í samvinnu við
tæknideild HSA verði unnið að
því að netvæða sem fyrst húsnæði
Hjúkrunarheimilis Fossahlíðar þ.e.a.s.
sjúkrastofur og starfsmannaaðstöðu
og með því m.a. svara ákalli og færa
þjónustuna betur nær nútimanum.“
Núverandi stjórn HSFS skipa þau
Arnbjörg Sveinsdóttir, Ragnhildur
Billa Árnadóttir, Óttar M. Jóhannsson,
Vilhjálmur Jónsson og Þorvaldur
Jóhannsson.

Hluti fundargesta á aðalfundi HSFS 12.október sl. /mynd: Ragnhildur Billa.

Hollvinasamtök Heilbrigðisstofnunar Fossahlíðar Seyðisfirði urðu 10 ára á sl. ári.
Hönd í hönd 5.október 2010. /mynd: Sólveig Sigurðardóttir.

Steinar með viðurkenninguna. /Mynd: Austurfrétt.

Margskipt gleraugu
Umgjörð og gler

Verð 39.900 kr

Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)
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Steinar Gunnarsson Austfirðingur ársins 2018

Gaf lögreglunni fullþjálfaðan
fíkniefnaleitarhund

S
Stærðir
38-58

NÝJAR VÖRUR Í HVERRI VIKU
NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS
Verslunin
Belladonna

teinar Gunnarsson, lögreglu
fulltrúi á Sauðárkróki, er Aust
firðingur ársins að mati les
enda Austurgluggans/Austurfréttar.
Steinar, sem er upp
alinn Norð
firðingur, gaf lögreglunni á Austur
landi fíkniefnaleitarhundinn Byl í
fyrra.
,,Ástæðan fyrir gjöfinni er að ég
hef miklar taugar austur. Þar eru
mínar heima
slóðir og ég er alinn
upp í lögreglunni þar,“ segir Steinar.
Bylur er labrador á þriðja ári, undan
tík í eigu Steinars og Winkel, hundi
Fangelsismálastofnunar. Bylur rekur
ættir sínar til vinnu
hunda langt
aftur í ættir og sýndi snemma hæfi
leika. Hann er alinn upp af Steinari
og fjölskyldu en var einnig þjálfaður
í fangelsinu á Litla-Hrauni. „Ég byrja

fljótt að búa hvolpana undir það
sem koma skal. Það kom fljótt í ljós
að Bylur væri mjög efnilegur og ég
hóf fulla þjálfun þegar hann var 4-5
mánaða.“
Blur kom austur í nóvember og er
í umsjón Snjólaugar Eyrúnar Guð
mundsdóttur, lögregluþjóns á Egils
stöðum. „Mér skilst að hann sé þegar
farinn að skila árangri og hann og
Snjólaug nái vel saman. Það er ekki
sjálfgefið, en skiptir miklu máli.“
Fullþjálfaðir
fíkniefnaleitar
hundar eru metnir á milljónir króna.
„Þeir eru býsna dýrir en ég veit að
þessum tíma er vel varið. Ég hef
mikla trú á lögreglunni á Austurlandi
og svona viðbót gerir hana enn betri.“

Kynntist hundum í sveitinni

Steinar er alinn upp á Norðfirði
og starfaði í lögreglunni eystra þar
til hann fluttist norður á Sauðárkrók
fyrir tæpum tíu árum. Hann starfar í
lögreglunni þar auk þess að vera yfir
maður hundaþjálfunar lögreglunnar
á lands
vísu eftir að lög
reglu
stjóra
embættinu á Norðurlandi vestra var
falið það hlutverk af dómsmálaráðu
neytinu í fyrra.
Steinar segist löngum hafa haft
áhuga á hundum en hann byrjaði á
að þjálfa björgunar
sveita
hunda um
tvítugt áður en hann færði sig yfir í
lög
reglu
hundana. Hann hefur sagt
frá því í viðtölum að hundaáhuginn
hafi kviknað á Egilsstöðum í Fljótsdal
þar sem hann var í sveit sem strákur
hjá systkinum ömmu hans.

SKVÍSAÐU ÞIG UPP
FYRIR SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28

NÝJAR VÖRUR VIKULEGA
Stærðir 14-28 eða 42-56

Sjáðu úrvalið og pantaðu
í netverslun www.curvy.is
Frábær þjónusta við landsbyggðina og
auðvelt að skila og skipta vörum

Fellsmúli 26 v/Grensásveg | 108 Reykjavík | sími 581-1552 | www.curvy.is
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Fylgifiskur góðs atvinnuástands eru ófaglærðir
fúskarar sem ber að varast

S

vört atvinnustarfsemi er því miður
stunduð í einhverju mæli hérlendis þrátt
fyrir viðleitni til að sporna við henni, m.a.
af Samiðn, sambandi iðnfélaga. Verktakar og
undirverktakar hafa verið að ráða erlent vinnuafl
til sín, m.a. við virkjanaframkvæmdir, og í
einhverjum tilfellum hefur þessum starfsmönnum
ekki verið greidd lágmarkslaun, sem auðvitað
á ekki að þekkjast. Vinnumálastofnun heyrir
undir velferðarráðherra og fer m.a. með yfirstjórn
vinnumiðlunar í landinu. Er sú stofnun að standa sig? Það er svo annað
mál að verðskrár fyrir útselda vinnu iðnarmanna eða iðnverktaka
fer stundum upp úr öllu valdi, oft í ljósi þess að það vantar sárlega
iðnaðarmenn og þess vegna er reynt að hagnast á ástandinu. Allt verðlag
á vörum og þjónustu hefur almennt þotið upp hér undanfarin misseri
og virðist í mörgum tilfellum miðast við kaupgetu betur stæðra erlendra
ferðamanna, en kaupgeta Íslendinga hefur í sáralitlu mæli fylgt þeirri
þróun eftir. Kannski er þessi staðreynd hluti af skýringunni.
Bið eftir iðnaðarmönnum, sérstaklega til smærri verka eða til
viðhalds, t.d. íbúðarhúsa, er stundum löng, dæmi eru um tvö ár, jafnvel
lengur. Fjöldi iðnaðarmanna fór erlendis eftir efnahagshrunið í lok
árs 2008, flestir til Noregs, en vegna hæfilegs vinnuálags þar í landi,
atvinnuöryggis og góðra launa hafa margir þeirra sem þangað fóru
ekki snúið til baka nema að mjög takmörkuðu leiti, því miður. Einnig
má veltavöngum yfir því hvort stóriðja er orðin dragbítur á smærri
iðnaðarstarfsemi. Íslenskt samfélag í dag er óhugsandi án þess að hér
séu innviðir í flugvöllum, vegum, höfnum, fráveitum, hitaveitum,
vatnsveitum, úrgangsmálum, orkumálum og orkuflutningum ásamt
fasteignum ríkis og sveitarfélaga sem m.a. telja skóla og sjúkrahús. Í
allflestum tilfellum er starfsfólk þessara stofnana á launaskrá og á mjög
óhægt um vik að telja ekki sín laun fram til skatts, og auðvitað er það
kostur.

KAKA ÁRSINS SELD
UM ALLT LAND

L

andssamband bakarameistara
efndi nýlega til árlegrar keppni
um Köku ársins. Keppnin fer
þannig fram að keppendur skila inn
tilbúnum kökum sem dómarar meta
og velja úr þá sem þykir sameina þá
kosti að vera bragðgóð, falleg og líkleg
til að falla sem flestum í geð og hlýtur
hún titilinn Kaka ársins. Keppnin var
haldin í samstarfi við Ölgerðina og voru
gerðar kröfur um að kakan innihéldi
bitter marsipan og appelsínutröffel
frá Odense. Sigurkakan hlýtur
nafnbótina „Kaka ársins 2019“ og
er höfundur hennar Sigurður Már
Guðjónsson,
bakarameistari
og
eigandi Bernhöftsbakarís. Menntaog menningarmálaráðherra, Lilja
Alfreðsdóttir, tók á móti fyrstu Köku
ársins.
Sala á kökunni hófst í bakaríum
félagsmanna
Landssambands
bakarameistara
um
allt
land
miðvikudaginn 20. febrúar sl. og
verður til sölu það sem eftir er ársins.

Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI, Jóhannes Felixson, formaður
Landssambands bakarameistara, Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og
menningarmálaráðherra, Sigurður Már Guðjónsson, bakarameistari og eigandi
Bernhöftsbakarís, og Gunnar Örn Gunnarsson hjá Ölgerðinni.Mennta- og
menningarmálaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, tók á móti fyrstu Köku ársins í menntaog menningarmálaráðuneytinu í morgun.

Magnús Gíslason alþingismaður
frá Eydölum í Breiðdal

Evrópusambandið hefur komið á fót sameiginlegum vettvangi
samtaka launafólks og atvinnurekenda auk stjórnvalda sem ætlað er að
vinna sameiginlega bug á svartri vinnu innan og á milli ríkja Evrópu.
Þessum aðilum er ætlað að forma baráttuna gegn svartri vinnu í Evrópu
og koma með raunhæfa áætlun um hvaða leiðir skila bestum árangri.
Samtök evrópskra stéttarfélga hafa lagt á það áherslu að komið verði á fót
formlegum eftirlitsaðilum, e.k. vinnustaðaeftirliti líkt og stéttarfélögin
hér á landi hafa staðið fyrir, sem fá fjármagn og mannafla til að fylgja
eftir að lögum og reglum á evrópskum vinnumarkaði sé fylgt. Að mati
félaganna myndi slíkt vinnustaðaeftirlit fljótt skila til baka, ekki einungis
bættum aðbúnaði og kjörum launafólks, heldur einnig þeim fjármunum
sem settir yrðu í verkefnið. Stéttarfélögin telja ekkert því til fyrirstöðu
að vinnustaðaeftirlit sem þetta verði komið á laggirnar sem allra fyrst og
Evrópusambandið hafi forystu þar um.
Nú þegar efnahagslíf landsmanna er á góðri siglingu, margir segja
að ástandið sé svipað og árið 2007, þ.e. ári fyrir efnahagshrunið,
hagvöxtur betri en væntingar stóðu til, atvinnuleysi mælist eingöngu
2% og framkvæmdir víða bæði hjá fyrirtækjum og heimilum fer að bera
á skorti á fagfólki í iðnaði.
Fylgifiskar þessa góða atvinnuástands eru fúskarar sem taka að sér
verkefni án þess að hafa til þess tilskilin réttindi og hafa ekki lært neitt
til verka. Það er heilmikil áhætta sem fylgir því að fá fúskara til starfa og
því mikilvægt að þeir sem fengnir eru til starfa séu með tilskilin réttindi
og löggildingu. Fúsk getur reynst dýrkeypt og valdið ómældum skaða.
Að fá meistara og fagfólk með tilskilin réttindi til starfa er ákveðin
trygging fyrir gæðum og réttum vinnubrögðum auk þess trygging fyrir
bótum ef verkiðer ekki unnið sem skyldi. Undir þessi orð skal hér tekið
undir heilshugar.
Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

2. tölublað 8. árgangur
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Fríblaðinu er dreift í 5.500 eintökum á
öll heimili og fyrirtæki á Austurlandi.

M

argir
eftartektarverðir
ein
staklingar hafa setið
áAlþingi fyrir Austfirðinga.
Einn þeirra er Magnús Gíslason var
fæddur 1. nóv. 1884 í Ey
dölum í
Breið
dal. For
eldrar hans voru Gísli
síðast bóndi og póstafgreiðslumaður
á Búðum við Fáskrúðsfjörð Högna
son bónda á Skriðu í Breiðdal Gunn
laugs
sonar og kona hans Þor
björg
Magnúsdóttir síðast prests í Eydölum
Bergssonar. Hann lauk stúdentsprófi
við Menntaskólann í Reykjavík árið
1906 og lögfræðiprófi frá háskólanum
í Kaup
manna
höfn árið 1912. Hann
stundaði málaflutningsstörf í Reykja
vík 1913–1916, var settur sýslumaður
í Suður-Múla
sýslu 1917–1918 og í
Arnessýslu 1919. Aðstoðarmaður
í fjármálaráðuneytingu varð hann
1918 og fulltrúi þar 1920. Á árunum
1920–1921 var hann full
trúi hjá
bæjar
fógetanum í Reykja
vík. Hann

var skipaður sýslu
maður í SuðurMúlasýslu á árinu 1921 og gegndi því
embætti til miðs árs 1939, er hann
var skipaður skrifstofustjóri í fjmrn.
Því embætti gegndi hann fram á árið
1952, þegar honum var veitt lausn
sökum aldurs.

Einn af stofnendum Skóg
ræktarfélags Austurlands

Magnúsi Gíslasyni voru jafnframt
aðal
starfi falin ýmis trúnaðar
störf.
Hann átti sæti á Alþingi á árunum
1939 - 1942 sem lands
kjörinn al
þingismaður Suður-Múlasýslu fyrir
Sjálfstæðisflokkinn, sat á sex þingum
alls. Í yfirfasteignamatsnefnd var hann
frá 1919 til 1921. Hann var skipaður
formaður mþn. í launamálum 1943,
formaður nefndar samkv. 46. gr.launa
laganna 1946, skipaður í nefnd til að
endurskoða launalög 1949 og í nefnd
til að endurskoða lög um tollskrá 1953.

Hann var í yfir
skatta
nefnd Reykja
víkur 1940–1962 og í happdrættisráði
Háskóla Íslands 1945–1962. Hann var
meðal stofnenda togarafélagsins Kára
1918 og í stjórn þess til 1931 og einn af
stofnendum Skógræktarfélags Austur
lands 1935 og í stjórn þess til 1939.
Magnús Gísla
son var far
sæll og
dugmikill embættismaður. Hann var
réttsýnn dómari og friðsamur valds
maður, leysti fús
lega vanda þeirra,
sem til hans leituðu, og naut vinsælda
í sýslu sinni. Hann gegndi erilsömum
störfum skrifstofustjóra fjármálaráðu
neytisins á miklum um
brota
tímum,
árum heimsstyrjaldar og óstöðugleika
í fjár
málum. Þau störf leysti hann
vel af hendi sem önnur, var gætinn
og samvizkusamur, starfsfús og ráð
hollur. Hann var sanngjarn og nær
gætinn við það starfsfólk, sem hann
átti yfir að ráða, og því fannst gott að
starfa undir stjórn hans.

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

TENGDU 2 SÍMA VIÐ
HEYRNARHLÍFINA
Heyrnarhlíf með Bluetooth® MultiPoint.
Samskiptamöguleiki við 2 síma, FM útvarpi og
umhverfishljóðnema. Þú getur hlustað á tónlist
og tekið við símtölum í mjög hávaðasömu
umhverfi þar sem míkrafónnin í heyrnarhlífin
útilokar allan umhverfishávaða.
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LJÓÐAÞÁTTUR
– Hulda Sigurdís Þráinsdóttir

N

ú er tími þorrablóta og
súrmetis og því ekki úr vegi
að skoða nokkrar vísur af
ýmsu tagi tengdar þessum árstíma
sem á öldum áður var mörgum
þungur. Íslendingar voru mjög háðir
veðurfari og duttlungum náttúrunnar.
Því var ýmislegt gert til að spá fyrir
um veðrið fram í tímann eða til að
reyna að blíðka náttúruöflin í von um
gott vor og sumar.
Á þessum tíma eru víða haldin
sólarkaffi eftir því sem sólin hækkar
á lofti. Frægust eru sólarkaffi á
Vestfjörðum enda vita Vestfirðinga
betur en flestir aðrir Íslendingar
hvað skammdegi er. Sumstaðaðar
hefur skapast sú venja að yrkja ljóð
til að fagna sólinni. Stundum eru
það falleg ástarljóð eins og vísur Jens
Hermannssonar skólastjóra á Bíldudal
sem orti:
Komdu sæl að sunnan
sól í dalinn minn.
öllum flytur yndi
Ástarkossinn þinn.
Allt sem andann dregur
á þig fyrir vin.
Vertu eins og áður
ætíð velkomin.
Það eru hinsvegar ekki bara
Vestfirðingar sem þurfa að búa
við sólarleysi part úr ári. Eiríkur
Guðmundsson bóndi í Syðra-Firði í
Lóni orti:
Mikaels frá messu degi
miðrar góu til
Í Syðra-Firði sólin eigi

sést það tímabil.
Lengi að þreyja í þessum skugga
þykir mörgum hart.
Samt er á mínum sálarglugga
sæmilega bjart.
Þess má geta að Mikaels messa, eða
Mikjálsmessa var 29. september sem
segir okkur að sólarlaust er í SyðraFirði í fimm mánuði á ári.
Kyndilmessa er 2. febrúar. Hún
hefur gengið undir ýmsum nöfnum
innan kirkjunnar en elst þeirra mun
vera hreinsunarhátíð blessaðrar Maríu
meyjar.
Samkvæmt
Móselögum
taldist kona óhrein í 40 daga eftir
að hún hafði alið barn og því gekk
María með Jesúbarnið í helgidóminn
fjörutíu dögum eftir fæðingna til að
láta hreinsast. Nafnið kyndilmessa er
upprunnið vegna ljósadýrðar kerta
og kyndla sem einkenndu daginn í
kaþólskum guðsþjónustum þennan
dag. Ekki er víst að margir hafi velt
fyrir sér uppruna kyndilmessunnar.
Fleiri þekkja væntanlega þá veðurtrú
sem við hana var bundin, en oft þykja
verða veðrabrigði um þetta leyti s.b.r.
vísuna:
Ef í heiði sólin sést
Á sjálfa kyndilmessu
Vænta snjóa máttu mest
Maður upp frá þessu.
Algengt afbrigði þessarar vísu er
„Ef í heiði sólin sest.“ Samkvæmt
þessu þótti ekki gott að sjá til sólar
á kyndilmessu og eru jafnvel til
heimildir um að fólk hafi jafnvel
bölvað sólskini á þessum degi eða

í besta falli breitt fyrir alla glugga.
Svipuð trú er þekkt á Bretlandseyjum,
en frá Skotlandi kemur þessi vísa:
If Candelmas be fair and bright
winter will have another flight.
But if Candelmas bring cloud and
rain
winter is gone and will not come
again.
Þorrinn var sá mánuður sem
markaði endalok skammdegisins.
Honum var því tekið fagnandi og ávalt
boðinn velkominn í bæinn þótt vetur
konungur væri enn til alls líklegur
og eftir að þreyja þorrann og góuna.
Nokkuð virðist vera svæðisbundið
hvort það er hlutverk húsmóður
eða húsbónda að taka á móti Þorra.
Þannig virðist sú trú almennari
á Vestur- og Norðurlandi að það
skuli vera hlutverk húsmóður, en á
Suðurlandi var því öfugt farið og var
þar sú skoðun ríkjandi að húsbóndi
skuli taka á móti honum. Í vísum
um Kallinn Þorra frá 1744 eftir séra
Benedikt Jónsson í Bjarnanesi hvetur
hann hverja konu til að taka vel á móti
Þorra.
Konur allar kveð eg þess,
kasti á palla og búi sess.
So má falla, ef syngið vess,
sjálfur kallinn verði hress.
Sanngirni þess að gera konur með
þessu ábyrgar fyrir tíðarfari á komandi
þorra verður látin liggja milli hluta, en
vísan er vissulega barn síns tíma eins
og allt annað.
Víkur þá sögunni að góu.

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Orðmyndin góa sést ekki í ritmáli fyrr
en seint á 17. öld, en fram að þeim
tíma er aðeins myndin gói notuð.
Góu var fagnað á svipaðan hátt og
þorra. Þar sem hana ber alla jafna
upp á lönguföstu var þó minna um
hátíðahöld og blótveislur. Margar
góuvísur eru til, en sú sem hér birtist
er höfð eftir konu frá Rangárvöllum
sem fædd var 1895. Hún sagðist hafa
lært hana af sér eldri kynslóð.

la.

Góa og er orðin gamalær
Um geðið tölum eigi
Bítur, emjar, ber og slær
Og byltir öllu úr vegi.
Í skjóðu ber hún skafrenning
Og skellir honum allt um kring.
Hún flautar og tautar tra-la-la-la-

Ýmislegt var gert til að blíðka
góu. M.a. þekktist sá siður um
norðaustanvert landið að konur
gæfu góu ullarlagð, gjarnan rauðan á
litinn. Ýmist var lagðurinn hengdur
upp í glugga eða honum var sleppt
úti og sagði þá sú átt sem hann fauk
í til um hvaða vindátt yrði ríkjandi
næsta mánuðinn. Útbreiddari er
þó sú veðurtrú sem kemur fram
í eftirfarandi kviðlingi sem til er í
ýmsum tilbrigðum hvaðanæva af
landinu.
Þurr skyldi þorri
Þeysin góa
Votur einmánuður
Þá mun vel vora.
Ekki þótti gott ef fyrstu dagar góu
voru þurrir og mildir eins og fram

kemur í eftirfarandi þulubroti sem
þekkt er í svipaðri mynd um allt land.
Grimmur skyldi góudagurinn
fyrsti
annar og hinn þriðji.
Þá mun hún góa góð verða.
Ef hún góa gengur inn með glöðu
sinni,
heyrt hefi eg í manna minni
hún mundi hrista úr kápu sinni.
Ef hún góa öll er góð
öldin skal það muna
þá mun harpa hennar jóð
herða veðráttuna.
En að lokum ein úr nútímanum.
Frosinn er andinn, freðið mitt hold
Frostrósir prýða mitt trýni.
Helgrátt er loftið, harðgödduð fold
Menn halda að með sumrinu hlýni.
Miðað við þau harðindi sem
forfeður okkar og formæður hafa
eflaust mátt þola á þessum árstíma
þegar matarforði fólks og búpenings
var af skornum skammti þá getum
við ekki kvartað. Hinsvegar held ég að
það megi fullyrða að allir taki vorinu
fagnandi þegar það kemur.
Heimildir:
Árni Björnsson. Saga daganna. Mál
og menning, 1993
Hverjir eru helstu hátíðisdagar
kirkjuársins og hvað gerðist á þeim?
https://www.visindavefur.is/svar.
php?id=7042
Hulda Sigurdís Þráinsdóttir
A

Huggó á Húsavík
sjóböð og slökun
Gisting fyrir tvo
með morgunmat á
Fosshótel Húsavík
tveggja rétta kvöldverður
og aðgangur í
GeoSea
sjóböðin

Njóttu lífsins og kryddaðu
hversdagsleikann á Húsavík.
Frábær kvöldverður, rúmgott
hótelherbergi og afslöppun í
notalegum sjóböðum.

Einstakt
tilboð
fyrir tvo á
24.900 kr.
– aukanótt –
14.400 kr.

Innifalið í tilboðinu er einnar
nætur gisting fyrir tvo í deluxe
herbergi á Fosshótel Húsavík
ásamt morgunverðarhlaðborði,
tveggja rétta kvöldverði á
hótelinu og aðgangi í
GeoSea sjóböðin á Húsavík.

Tilboðið bókast í síma 464 1220
eða husavik@fosshotel.is
Gildir til: 30. apríl 2019
og með fyrirvara um bókunarstöðu.
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AÐ Á HVERAVÖLLUM
Í REYKJAHVERFI
HEFUR

JARÐHITINN

@ N4Grafík

VERIÐ NOTAÐUR TIL AÐ RÆKTA
TÓMATA SÍÐAN ÁRIÐ 1933?

www.eimur.is
facebook.com/eimurNA
instagram.com/eimur_iceland
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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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AÐGENGI AÐ LÖGMÖNNUM Í
HEIMABYGGÐ ER MIKILVÆGT
Hæstaréttarlögmennirnir Jón Jónsson, Hilmar
Gunnlaugsson og Eva Dís Pálmadóttir.

S

unnan við Lagarfljót hafa þrír
lögmenn rekið lögmanns
stofuna SÓKN allt frá árinu
2010. Starfstöðin er á Egils
stöðum
en stofnendur stofunnar og eigendur
eru hæstaréttarlögmennirnir Hilmar
Gunnlaugsson, Eva Dís Pálmadóttir
og Jón Jónsson. Í Lögmannablaðinu er
vísað til þess að öll hafi þau þau víð
tæka reynslu af hinum ýmsu sviðum
lögfræðinnar og eru sveitarfélögin
á Austur
landi, Vestur
landi og víðar
meðal við
skipta
vina stofunnar auk
stéttar
fé
laga og annarra fé
laga enda
sveitarstjórnarréttur, eignaréttar- og
fasteignamál, félagaréttur og mál er
varða fjármálafyrirtæki og vinnuréttur
meðal sérsviða lögmannastofunnar.
Auk þess hafa þau unnið allnokkuð
fyrir landeigendur og ýmis fyrirtæki.
,,Vitanlega er innbyrðis sérhæfing
hérna innan stofunnar, Hilmar er sér
fræðingur í orkurétti og Jón einnig, og
ég er til að mynda mikið í vinnuréttar
málum,“ segir Eva Dís. Nú blasir við
að mun færri lögmenn starfa á þeirra
svæði auk þess sem sam
fé
lagið er
smærra og því nándin meiri.

- Hvaða áhrif hefur sú staðreynd að
þau búi á landsbyggðinni og telja þau
að starfsskilyrði lögmanna sem starfa
á lands
byggðinni ráðist af mörgum
þáttum?
,,Sem dæmi má nefna hvort um er
að ræða umbjóðanda sem við höfum
unnið fyrir um ára
bil and
spænis
öðrum sem er að leita til okkar í fyrsta
sinn, en þetta verður bara að meta fag
lega í hvert sinn,“ segir Eva og bætir því
Bagalegt að þurfa jafnvel
að bíða í fimm vikur með að
þingfesta mál og eins ef fallist
er á frestbeiðni lögmanns
gagnaðila þá er í reynd verið
að veita heilan mánuð í
viðbótarfrest.

svo við að á Egilsstöðum séu í reynd
ó
venju margir lög
menn starfandi í
ljósi stærðar, saman
borið við aðra
þéttbýlisstaði á landsbyggðinni. Á
miðausturlandi séu til að mynda sex
starfandi lögmenn, á Ísafirði séu það
1-2 lögmenn, einn á Sauðárkróki og
sömuleiðis á Blönduósi. Þau eru á einu
máli um að reynslan sýni að það að
hafaaðgengi að lögmönnum í heima
byggð skipti bersýnilega miklu máli
svo fólk leiti réttar síns og sæki hann.
Hverjar skyldu vera helstu áskoranir
utanbæjarlögmanna sem þeir sem
starfa á mölinni gera sér ekki endi
lega grein fyrir? Hver er ykkar reynsla
af þjónustu dóm
stólanna á höfuð
borgar
svæðinu og annarra stjórn
sýslustofnana sem eru eingöngu með
starfsstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og
samskiptin almennt, einkum í ljósi þess
hve vegalengdir eru miklar?
,,Öll sam
skipti hafa gengið vel í
gegnum tíðina, og ber sér
stak
lega
að hrósa Lands
rétti fyrir lipurð og
einkum nýtingu dóm
stólsins á raf
pósti, sem hefur sýnt sig að er ágætis
tækni. Við höfum ekki, enn sem
komið er, þurft að mæta suður í undir
búningsþinghöld og afhending stefnu
til útgáfu er möguleg í gegnum tölvu
póst,“ segir Jón.

Faxtækið aflagt

Það er sem kunnugt er misjafnt milli
embætta hversu notkun tækni er langt
komin og aðspurð kveðjast þau hafa
lagt faxtækinu endanlega árið 2010.
Þó nefna þau, að þau finni óneitan
lega öll verulega fyrir hinum styttu
kæru- og áfrýjunarfrestum, sérstak
lega í ljósi fækkunar reglulegra dóm
þinga þar fyrir austan sem og víðar á
landsbyggðinni. Í dæmaskyni er nefnt
að upp geti komið sú staða að dómur
er kveðinn upp heima í héraði á mið
vikudegi fyrir páska eða önnur dóms
athöfn sem til álita kemur að kæra,
og þá gefur augaleið að tíminn getur
verið ansi fljótur að fara. Sama gildi

um mánaðarfrestinn til áfrýjunar sem
og til afhendingar greinar
gerðar og
ágrips.
Jón telur að mögulega hafi verið farið
aðeins of bratt í það að stytta þessa
fresti, þegar horft er til praktískra at
riða. Undir sömu sjónarmið taka Eva
Dís og Hilmar og bendir Eva einnig á
í þessu sambandi að stjórnir og fyrir
svarsmenn stærri aðila hittist oft ekki
nema með nokkru millibili og fundir
sveitar
fé
laga séu jafn
vel á nokkurra
mánaða fresti.
,,Það getur orðið ansi knappt fyrir
um
bjóðandann, einkum þegar um
er að ræða slíka stærri aðila með
mörgum stjórnar
mönnum eða fjöl
skipuð stjórnvöld, að þurfa að kynna
sér niður
stöður dóma, öll gögn og
taka ákvörðun um áfrýjun eða kæru á
svo skömmum tíma. Svo ekki sé talað
um þá vinnu sem þá fyrst getur farið í
hönd hjá lögmönnunum,“ segir Jón og
tekur í sama streng.

Lögmannafélag Reykjav íkur?

Hér áður fyrr heyrðist því fleygt að
réttnefni Lögmannafélags Íslands væri
Lögmannafélag Reykjavíkur, hver er
upplifun ykkar af þjónustu félagsins
og tilliti til ,,landsbyggðarlögmanna“,
gætuð þið tekið undir þetta?
,,Nei, það myndi ég nú alls ekki segja
og ber að taka það fram að öll sam
skipti við starfsmenn félagsins eru og
hafa verið algerlega til fyrirmyndar,“
segir Jón. Hilmar og Eva taka undir
það og kveðjast ennfremur öll hafa
nýtt sér að sækja námskeið á vegum
félagsins í gegnum fjarfundabúnað
eftir að boðið var upp á þann kost,
sem hafi verið mikil bót.
- En hvað um hagsmunagæslu gagnvart
félagsmönnum?
,,Fókusinn er, kannski óhjákvæmilega
á starfsumhverfi lögmanna á höfuð
borgarsvæðinu,“ segir Jón. Þau benda
á að lögmenn úti á landi séu ekki í
framvarðasveit lögmannafélagsins og

því kveiki menn ekki alltaf endilega á
þeim atriðum sem snúa að álitaefnum
sem varða landsbyggðina verulegu, án
þess að vera bent sérstaklega á það,
þar sem lögmenn í Reykjavík upplifi
þetta ekki af eigin raun. Því verður
ekki neitað að við erum að upplifa
skerðingu á þjónustu, sem mætti ein
faldlega leysa með skynsamlegum
hætti. Veiga
mikið at
riði er til að
mynda fækkun reglulegra dómþinga
á landsbyggðinni, sem áður var vikið
að, en á Austurlandi hefur þingdögum
verið fækkað niður í einn á mánuði,
líkt og víðar. Þannig líða stundum
allt að fimm vikur á milli reglulegra
dómþinga, sem getur skapað sérstaka
stöðu. Nú er frestur til að skila frá
vísunar
greinar
gerð til dæmis fjórar
vikur, þá verður að halda aukaþing til
að unnt sé að leggja slíka greinargerð
fram. Við sjáum ekki alltaf vinnu
sparnaðinn sem í þessu á að felast.“
Einnig nefna þau að það geti verið
baga
legt að þurfa jafn
vel að bíða í
fimm vikur með að þing
festa mál
og eins ef fallist er á frestbeiðni lög
manns gagnaðila þá er í reynd verið
að veita heilan mánuð í viðbótarfrest.
Þau nefna að þeim sé reyndar ekki
kunnugt um hvernig málum sé háttað,
hvort dómstólasýslan eða aðrir beri
slík atriði undir LMFÍ eða óski um
sagnar. Þau hafa átt frumkvæði að því
að stíga fram og koma með ábendingar
um skynsamlegar lausnir. Aðspurð
verði þau að játa að lítið frumkvæði
hafi komið frá LMFÍ eða að óskað sé
álits að fyrra bragði. Á hinn bóginn
hefur öllum ábendingum þeirra verið
afar vel tekið af lögmannafélaginu í
gegnum tíðina, bæði hugmyndum og
tillögum að lausnum.
Lög
mennirnir eru öll á sama máli
um að svo hafi verið og eru sannfærð
um að samráð og samstarf muni ein
göngu koma til með að aukast í fram
tíðinni. Þá eru þau bjartsýn á að helstu
stofnanir og aðilar muni í auknum
mæli til
einka sér þá marg
vís
legu
tækni og hagnýtar lausnir sem sífellt

eru í þróun og þá sem nú þegar er fyrir
hendi.

Áorka

Einboðið að spyrja Hilmar út í Áorku,
en hann var sem kunnugt er drif
fjöðrin og annar stofnanda félagsins
á
samt Baldri Dýr
fjörð. Fé
lagið var
sett á laggirnar síðastliðið vor og er
deild innan lögfræðingafélagsins, en
hvernig kom þetta til?
,, Hugmyndin kviknaði þegar ég var
erlendis í framhaldsnámi í orkurétti.
Prófessorarnir mínir ytra voru for
menn sam
bæri
legra fé
laga í Dan
mörku annars vegar og Hollandi
hins vegar. Í náminu og í gegnum
þákynntist ég slíkri starf
semi, en
hliðstæð félög hafa verið starfrækt á
hinum Norðurlöndunum. Þeir stungu
að mér að stofna slíkt félag hér á Ís
landi, sem og við gerðum. Þetta er
hugsað sem vett
vangur eða fé
lag
áhugafólks um orkurétt og var stofnað
á vormánuðum,“ segir Hilmar.
,,Þess má geta að yfir 60 manns skráðu
sig fljótlega í félagið og því ljóst að
mikill áhugi er meðal íslenskra lög
fræðinga á málefninu, enda nærtækt
hérlendis. Þá voru þremenningarnir
æðrulaus þegar talið barst að vand
kvæðum sem skapast gætu við sam
göngur vegna veðurfars og þau beðin
um hrakningasögur ,,úr sveitinni.“
,,Það hefur oft komið fyrir að maður
sitji fastur á Fjarðarheiði í nokkra tíma
í bílnum á leið til uppboðs, aðalatriðið
er að láta ekkert koma sér á óvart.“ Þá
mun það ekkert einsdæmi að skottúr í
fyrirtöku til Akureyrar vindi upp á sig
og endi með tveggja daga ferðalagi og
jafnvel heimflugi í gegnum Reykjavík.
,,Okkur finnst þetta ekkert mál – við
gerum einfaldlega alltaf ráð fyrir því
við brottför að veðrið geti sett strik í
reikninginn, maður bara býr sig vel
og tekur alltaf með sér tölvuna vitan
lega og gögn til að nýta tímann, segir
Hilmar Gunnlaugsson.

,,LIST Í LJÓSI“ Á SEYÐISFIRÐI HLAUT EYRARRÓSINA 2019
E

yrarrósin er viðurkenning
sem veitt er framúrskarandi
menningarverkefni
utan
höfuðborgarsvæðisins.
Hún
beinir sjónum að og hvetur til
menningarlegrar
fjölbreytni,
nýsköpunar og uppbyggingar á sviði
menningar og lista. Að verðlaununum
standa í sameiningu Byggðastofnun,
Air Iceland Connect og Listahátíð í
Reykjavík.
Þau menningarverkefni sem áttu
möguleika á Eyrarrósinni 2019 voru:
Leiklistar- og listahátíðin Act
Alone, sem haldin verður í 16. sinn í
sumar á Suðureyri, hefur markað sér
algera sérstöðu á landsvísu með því
að helga sig listum þar sem aðeins ein
manneskja stendur á sviðinu.
Undanfarin fjögur ár hefur
Gamanmyndahátíð Flateyrar verið að
festa sig í sessi. Hátíðin er ein af örfáum
gamanmyndahátíðum Evrópu en um
30 íslenskar gamanmyndir eru sýndar
á hátíðinni ár hvert; stuttmyndir eftir
unga leikstjóra í band við þekktar
myndir í fullri lengd.
List í ljósi hefur vaxið ásmegin
ár frá ári og laðar nú að sér breiðan
hóp listafólks og gesta til þátttöku í
metnaðarfullri og fjölbreyttri dagskrá.
Í ár stendur hátíðin m.a. fyrir verkefni
með aðkomu listafólks frá öllum
Norðurlöndum sem munu skapa
ljósaverk sérstaklega fyrir hátíðina.
Hápunktur List í ljósi er listaganga
þar sem öll götu- og húsaljós í bænum
eru slökkt og gestir geta gengið milli
sýningarstaða til að njóta kvikmynda,
innsetninga og ljósverka af ýmsum
toga. Rík áhersla er lögð á þátttöku
almennings í hátíðinni sem er bæði
ókeypis og fjölskylduvæn.
LungA skólinn er tilraunakenndur
jarðvegur fyrir sköpun, listir og
fagurfræði sem rekinn hefur verið

af miklum metnaði á Seyðisfirði frá
vorönn 2014 í góðum tengslum við
LungA hátíðina. Hann er listaskóli
fyrir þá sem hafa opinn huga, fyrir þá
ótömdu og fyrir þá sem vilja rannsaka.
Skólinn ýtir undir sérstöðu hvers
einstaklings og styður við bakið á
nemendum svo þeir finni sér sína leið
í átt að sterkari sjálfsmynd, ásamt því
að þroskast, skilja betur heiminn og
finna sitt hlutverk í honum.
Northern Wave er eina alþjóðlega
stuttmyndahátíðin á Íslandi en hún
verður haldin í tólfta sinn í ár og
hefur nú fest rætur í Frystiklefanum
á Rifi, Snæfellsbæ. Hátíðin býður
upp á fjölbreytt úrval alþjóðlegra
stuttmynda, hreyfimynda, vídeóverka
og íslenskra tónlistarmyndbanda, auk
viðburða eins og fiskiréttasamkeppni,
fyrirlestra, vinnustofur og tónleika.
Markmið hátíðarinnar er að auka
menningarframboð á landsbyggðinni
og sameina fólk úr ólíkum
bæjarfélögum, af ólíkum þjóðernum
og frá ólíkum listgreinum.
Í þrjú ár hefur grasrótarmyndlistarhátíðin
Plan-B
verið
að festa sig í sessi í Borgarnesi
og nærumhverfi. Um er að ræða
alþjóðlega hátíð sem er vettvangur
fyrir ungt listafólk sem er nýlega farið
að vekja athygli á sviði myndlistar
og gjörningalistar en er einnig opin
reynslumeira
listafólki.
Plan-B
leggur áherslu á tilraunakennda og
ögrandi list. Hátíðin fer fram víðs
vegar í Borgarnesi í óhefðbundnum
rýmum, s.s. yfirgefnum verksmiðjum,
geymslum,
skemmum
og
hálfkláruðum byggingum.

List í ljósi er af burða
menningarverkefni á
landsbyggðinni

,,Þvílíkur heiður, var það fyrsta sem

ég hugsaði þegar ég heyrði að hátíðin
okkar, List í ljósi, hlyti Eyrarrósina í
ár,“ segir Seyðfirðingurinn Sesselja
Jónasardóttir, sem ásamt Celiu
Harrison tók við verðlaununum
úr hendi Elizu Reid, forsetafrúar
og verndara Eyrarrósarinnar þegar
úrslitin voru tilkynnt suður í
sveitarfélaginu Garði, sem reyndar
er orðinn hluti sveitarfélagsins
Suðurnesjabæjar. Eyrarrósin er veitt
árlega fyrir afburða menningarverkefni
utan höfuðborgarsvæðisins. Sesselja
segir þetta vera þriðju rósina sem
komi til Seyðisfjarðar því LungA
hátíðin og Skaftfell hafi áður hlotið
hana. „Þetta er mikil viðurkenning
fyrir menningarbæinn okkar.“
Sesselja segir að þær Celia
Harrison, vinkona hennar, hafi
stofnað List í ljósi fyrir fjórum árum.
„Celia átti hugmyndina. Hún er frá
Nýja-Sjálandi og hafði verið með
svipaða hátíð þar áður en hún kom
til Seyðisfjarðar. Þegar hún sagði
mér frá henni sagði ég strax: „Þetta
skulum við gera hér!“ Við vorum tvær
í upphafi en fáum stöðugt fleiri til liðs
við okkur með hverju ári. Það eru 65
sem taka þátt í hátíðinni sem hófst sl.
föstudag þegar öll ljós voru slökkt á
Seyðisfirði, bæði götuljós og húsaljós
og listaverkin lýstu upp bæinn frá
klukkan sex til tíu, alls um þrjátíu
verk.“
Leiklistarog
listahátíðin
Act
Alone
á
Suðureyri
og
stuttmyndahátíðin Northern Wave
/ Norðanáttin í Snæfellsbæ hlutu
tilnefningu til Eyrarrósarinnar og 500
þúsund króna verðlaunafé hvor. Tvær
milljónir króna féllu List í ljósi í skaut,
auk verðlaunagrips sem hannaður
er af Friðriki Steini Friðrikssyni
vöruhönnuði.

2019 MITSUBISHI
MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRITNÝIR
230
OUTLANDERHESTÖFL
PLUG-IN HYBRIT

-Nýir 2019 árgerð2.4 Ltr vél, 18” Álfelgur,
Bakkmyndavél,
-2,4 lítra Bensínvél
135 hestöfl +símkerfi,
Snertiskjár, Lyklalaust
Rafmagn
-Fjórhóladrifnir aðgengi.
-Lyklalaust aðgengi og start
Dráttarkúla aftakanleg
-Bakkmyndavél með
hjálparlínum
110.000 kr auka.
-Snertiskjár
-Símkerfi
5 Ára ábyrgð, 8 Ára ábyrgð á
-Sæti 50/50 leðurRafgeymum.
-Hraðastillir
-Metalic lakk
Verð 4.400.000kr
-Þokuljós
-Aðgerðarstýri
-Hiti í framsætum
-USB innstungur
-Start/stop Automatic
-Dekkjaþrýsti kerfi
Sjálfskyptur, 500 Hestöfl,
-Leðurstýri
Pretarder, Bakkmyndavél,
-18” álfelgur
Ískápur, Leiðsögukerfi, Sím-Apple CarPlay kerfi, Álfelgur.
-Blátannabúnaður
-Loftkæling 2 rása
Stál pallur með yfirbreiðslu
-Regn og ljósaskynjari
og vökvagabli.
Ont-Rafm
ou
r
39
hitaðirspeglar og aðfellanlegir
Delu
xe
46
Sturtu dæla á mótor.
-Borðtölva
E xc el lent
-Dráttarkúla
aftengjanleg
( kostar kr
E xc el lent
Afhendist hvar sem er á
110.000
auka
)
E xc el lent
landinu
-5 ára ábyrgð
P rem
iu m
-8 ára ábyrgð á rafgeymum
og hleðslum
P rem
iu

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

GÓÐUR
2019
Á

Verð 17.000.000

P rem +
iu
m
Vsk

Verð kr 4.300.000 skráður

UPPLÝSINGARUPPLÝSINGAR
GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
- SÍMI -7775007
- HAFNARGATA
28, 710 SEYÐISFIRÐI
GEFUR BÓAS- BOSAL.IS
EÐVALDSSON
BOSAL.IS- EMAIL:
- SÍMI BOSAL@BOSAL.IS
7775007 - EMAIL:
BOSAL@BOSAL.IS
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SIGMAR HÁKONARSON ER ÍÞRÓTTAMAÐUR HATTAR 2018
Þ

ann 6. janúar sl. fór fram
þrettándagleði
Fljótsdals
héraðs og Hattar með hefð
bundnu sniði. Kynd
la
ganga lagði af
stað kl 16:00 frá í
þrótta
húsinu og
gengið var að Vilhjálmsvelli þar sem
brenna var tendruð. Á
ætlað er að
um 400 manns hafi komið saman og
var veður með besta móti. Davíð Þór
Sigurðar
son, for
maður Hattar setti
athöfnina. Björn Ingimarsson, bæjar
stjóri Fljóts
dals
héraðs flutti stutt
erindi.
Verðlaunaafhending íþróttamanna
ársins var kynnt en það var Björn
Ingimarsson, bæjarstjóri Fljótsdals
héraðs ásamt formanni Hattar, Davíð
Þór Sigurðar
syni sem sáu um af
hendinguna. Er þetta í 31. sinn sem
tilfnefndin á íþróttamanni Hattar fer
fram. Eftir afhendingu var síðan glæsi
leg flug
elda
sýning sem Björgunar
sveitin á Héraði sá um að framkvæma
og einnig tók Lúðra
sveit Fljóts
dals
héraðs nokkur lög.
Starfs
merki Hattar voru veitt í
sjötta sinn en þau hljóta einstaklingar
sem hafa unnið ó
eigin
gjarnt starf í
þágu félagsins til lengri tíma.
Auður Vala Gunnars
dóttir hefur
verið virkur þáttakandi í starfi fim
leikadeildar til margra ára. Hún hefur
gegnt stöðu yfirþjálfaradeildarinnar í
18 ár en lét af störfum á síðasta ári.
Árni Ólason var vikur innan starfs
Hattar allt frá árinu 1985 þegar hann
kom til Egils
staða að spila knatt
spyrnu. Árni hefur gegnt mörgum
stöðum inann Hattar en sat meðal
annars sem for
maður knatt
spyrnu
deildar Hattar í 15 ár.
Í
þrótta
maður Hattar árið 2018

Davíð Þ. Sigurðarson formaður Hattar, Sigtmar Hákonarson íþróttamaður
Hattar 2018 og Björn Ingimarsson bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs.

Davíð Þ. Sigurðarson, Lísber Eva Halldórsdóttir fimleikamaður ársins, Friðbjörn Árni
Sigurðarson frjálsíþróttamaður ársins, Kristófer Einarsson knattspyrnumaður ársins,
Sigmar Hákonarson og Björn Ingimarsson.

er
körfuboltamaðurinn,
Sigmar
Hákonarson.
Sigmar er góður íþróttamaður og
flott fyrir
mynd fyrir aðra iðk
endur.
Hann leggur sig allan fram í æfingum
og öðrum verkefnum sem koma til
innan Hattar s.s. fjáröflunum og vinnu
í kringum leiki yngri flokka. Sigmar
hefur verið einn af lykilleikmönnum
Hattar síðustu árin en hann á alls
181 leiki fyrir félagið síðan 2011. Á
síðasta tímabili skoraði Sigmar 8 stig
að meðaltali í leik, auk þess að taka 3
fráköst og gefa 3 stoðsendingar.

Í öðrum greinum voru eftir
taldir einstakilngar fyrir
valinu þetta árið.
Fimleikamaður:
Lísbet Eva Halldórsdóttir
Frjálsíþróttamaður :
Friðbjörn Árni Sigurðarson
Knattspyrnumaður:
Kristófer Einarsson

BLESSUN KÁRAHNJÚKAVIRKJUNAR

A

ðal
stíflan í Jökuls
á á Brú,
Kárahnjúkastífla er 193
metra há og 700 metra löng
og myndar hún 2100 Gl lón sem er
25 km langt og nær alveg upp undir
Brúar
jökul. Lónið er nefnt Háls
lón.
Einn gígalítri er jafn umfangsmikill
og teningur sem er 100 metrar á kant.
Að meðaltali er tekið úr lóninu rennsli
sem nemur 107 m3/sek, en mesta
mögu
legt rennsli í göngunum að
virkjuninni er 144 m3/sek.
Hér segir frá tveimur ferðum að
Kára
hnjúka
stíflu meðan á byggingu
hennar stóð.

Fyrri ferð sumarið 2005

Þá fór ég ásamt Pétri Péturssyni
prófessor í praktískri guð
fræði við
Háskóla Íslands og Agli B Hreinssyni
prófessor í rafmagnsverkfræði við
sama skóla í skoðunarferð til Kára
hnjúkavirkjunar. Þar tók á móti okkur
Guðmundur Pétursson, staðarverk
fræðingur Landsvirkjunar númer eitt
við virkjunina.
Guð
mundur sýndi okkur hina
ýmsu þætti fram
kvæmdarinnar og
útskýrði staðháttu og verkframvindu.
Þar á meðal skoðuðum við Kára
hnjúkastíflu og las guðfræðingurinn
upp úr Davíðs
sálmum en ég flutti
nokkur erindi úr kraftkvæðum Einars
Benediktssonar.
Þá var haldið á nálæga hæð, sem
mundi standa upp úr og verða eyja
við lága lónstöðu. Þaðan blessuðum
við framkvæmdina og þá sérstaklega
stífluna.
„Vitja þú Drottinn þessarar
virkjunar og bæg frá öllu sem skaða
kann og tjóni valda. Lát helga engla
þína búa hér og oss njóta verndar
þinnar, friðar og blessunar til æviloka.
Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Faðir
vor..... Friður sé með virkjun þessari
og öllum þeim sem hér starfa. Í nafni
Guðs, föður og sonar og heilags anda.
Amen.“
Það var ærin á
stæða fyrir
blessunarathöfninni, því á sama tíma
og stíflu
gerð var í gangi við Kára
hnjúka, þá var sams konar mann
virki í byggingu í Brasilíu. Sama hæð,

sama lengd, sama gerð, sama hönnun,
sömu hönnuðir og sama verk
efnis
stjórn. Sú stífla bilaði þegar vatni var
hleypt á og varð af mikið fjárhags
tjón. Kárahnjúkavirkjun fékk þannig
aðgang að álagsprófun í fullri stærð
áður en hún sjálf var tekin í notkun.
Í ljósi þessarar reynslu var gripið til
nokkurra styrkinga á mann
virkinu,
sem mögulegar voru. Ráðstafanirnar
virðast hafa dugað og blessunarlega
hefur þetta mikla mannvirki staðist
áraunina hingað til.
Um þessar mundir var mikið
rennsli í Jöklu og botnrásir höfðu ekki
undan. Vinnubrú sem reist hafði verið
við stíflu
fótinn var komin í kaf og
óttast um hana.
Við fórum þarna niður eftir og
könnuðum aðstæður sem þar höfðu
skapast. Var staðurinn blessaður með
tilhlýðilegum hætti og með ósk um
að rennslið rénaði og brúin héldi.
Það gekk eftir og flóðum linnti með
kvöldinu.

AllAr gerðir reimA og færibAndA

Sími 567 4467 - www.gummisteypa.is

Seinni ferð sumarið 2006

Þá var allt með öðrum hætti en í
fyrri ferð. Verkefnið var komið lengra
og mót
mæli hafin í nafni náttúru
verndar. Svo mikill var atgangurinn
að sérsveit lögreglunnar var mætt á
staðinn því óttast var um ólæti og jafn
vel tjón á mannvirkjum.
Við hittum sér
sveitina í sumar
hitanum. Þeir höfðu ekkert að gera og
sagði ég þeim brandara úr Íslenskri
fyndni, um skemmtistaðinn Duus hús
í Fischersundi bak við Morgunblaðs
húsið í Reykja
vík. – Einn gestanna
var ölvaður og lét ó
frið
lega. Dyra
verðirnir hentu honum út og rotaðist
hann á steinveggnum hinum megin
við götuna. Hringt var í lögreglu og
komu tveir lögreglumenn á vettvang.
Þeir tóku í fæturna og drógu hann
meðvitundarlausan yfir í Aðalstræti
því þeir kunnu ekki að skrifa Fischer
sund í skýrsluna. – Ekki fannst þeim
þetta fyndið.
Á
standið breyttist þegar fréttir
bárust af því að mótmælendahópurinn
hafði safnast saman niðri í Héraði í
sólinni og ætlaði víst að grilla. Sumar
stúlkurnar voru berbrjósta að sögn og
hentu menn gaman að. Færðist værð
og ró yfir mannskapinn uppfrá þar
sem við vorum staddir.
Þá var hafist handa að blessa verk
efnið, en nú brá svo vð að við vissum
ekki alveg hvar við ættum að bera
niður. Gripið var til þess ráðs að blessa
Kínverjana, sem voru eins og mý á
mykju
skán þarna í fjarska og óku
efni með stórum grjótflutningabílum
í stífluna. Þeir og þeirra fjölskyldur
heima fyrir hlutu mikla og verð
skuldaða blessun frá prófessornum.
Síðan var haldið aftur til byggða.
Skúli Jóhannsson
verkfræðingur

Námskeið fyrir byggingamenn á Austurlandi

Ábyrgð byggingastjóra
Gerir þú þér grein fyrir ábyrgðinni?
Þetta námskeið er nauðsynlegt fyrir alla þá sem ætla sér að starfa sem byggingarstjórar
og stýra byggingaframkvæmdum í samræmi við samþykktir, lög og reglur. Markmið þess
er að upplýsa þá um ábyrgð sína og skyldur sem byggingarstjórar. Fjallað er um
byggingarleyfi og önnur samskipti sem byggingarstjóri þarf að eiga við
byggingaryfirvöld og farið yfir hlutverk byggingarstjóra við verkframkvæmdir.
Kennarar:

Magnús Sædal Svavarsson, byggingatæknifræðingur og
Gunnar Pétursson lögfræðingur.

Staðsetning:

Austurbrú, Tjarnarbraut 39, Egilsstöðum.

Tími:

Föstudagur 8. mars kl. 14.00 – 16.00
og laugardagur 9. mars kl. 10.20 – 17.50.

Fullt verð:

45.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR:

7.000 kr.

8. mars

Nánari upplýsingar og skráning á idan.is

www.idan.is
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SJÁVARAFURÐIR VORU 59% AF HEILDAR-ÚTFLUTNINGI TIL BANDARÍKJANNA
Til Kanda var hlutur sjávarafurða 29% en af áframleiðsla er undanskilin er hlutur sjávarafurða 77%

F

jöldi
ferðamanna
frá
Bandaríkjunum til Íslands
jókst um 20.5% milli ára 2017
og 2018 á móti 39% milli ára 2016 og
2017 og voru tæp 700 þúsund farþegar
árið 2018. Árið 2018 voru ferðamenn
frá Bandaríkjunum 30% af heild og
næst kemur Bretland með 12.9%,
Þýskaland með 6% og Kanada með
4.3%
Heildar
útflutningur
til
Bandaríkjanna milli ára:
-2017/2018 jókst útflutningur um
14.5% úr 36 milljörðum króna í 41.5
milljarða króna
-2016/2017 samdráttur um 13% úr
41 milljörðum í 36 milljarða króna
-2015/2016 aukning um 18% úr 35
milljörðum króna í 42 milljarða króna
1) Sjávarafurðir voru um 59% af
heildar virði útflutnings árið 2018
2) Útflutningur sjávarafurða jókst í
tonnum um 14% ,milli ára 2017/2018
vs 1% 2016/2017
3) Miðgengi ISK miðað við USD
lækkaði um 1.5% 2018/2017 m.v.
11.5% styrkingu 2017/2016

KANADA

Fjöldi ferðamanna frá Kanada til

Íslands dróst saman um 3.2% milli ára
2017 og 2018 á móti 24% aukningu
milli ára 2016 og 2017 og voru tæp
100 þúsund farþegar árið 2018.
Heildar útflutningur til Kanada
milli ára:
-2017/2018 var aukning um
110% úr 5.9 milljörðum króna í

12.4 milljarða króna. Aukningin
felst í útflutningi á áli sem jókst
um 6.6 milljarða króna milli ára.
Heildarútflutningur stendur í stað ef
ál er tekið út úr tölunum.
-2016/2017 var aukning um
11.5% úr 5.3 milljörðum króna í 5.9
milljarða króna

-2015/2016 samdráttur um 40%
úr 7.5 milljörðum í 5.3 milljarða
króna. Ástæðan er ál sem fer úr 3.6
milljörðum króna í 500 milljónir
króna. 2015 var úr takt við önnur ár
hvað varðar útflutning á áli.
1) Sjávarafurðir voru 29% af
heildar virði útflutnings árið 2018.

Ef ál er tekið út þá voru sjávarafurðir
77% af útflutningi.
2) Útflutningur sjávarafurða var
2500 tonn árið 2010 og tæp 14 þús.
tonn árið 2018
3) Miðgengi CAD vs ISK styrkist
um 1.5% 2018 miðað við 2017.

TUTTUGASTI OG FYRSTI FEBRÚAR

Á

þessum degi árið 1630 hófust
jarðskjálftar á Suðurlandi
sem fundust m.a. austur á
landi. Tjón var á bæjum og breytingar
urðu á hveravirkni í Biskupstungum.
Átta árum seinna, nánast upp á dag,
hófst eldgos austanlands ,,í fjöllum,
eyðimörkum og óbyggðum“ eins og
segir í Sjávarborgarannál. Gosið stóð
aðeins í örfáa daga.
Árið 1987 voru konur aðalfulltrúar
á Búnaðarþingi, í fyrsta sinn í sögu
Búnaðarfélags Íslands. Þetta voru
Ágústa Þorkelsdóttir frá Refsstað á
Vopnafirði og Anna Bella Harðardóttir,
sennilega frá suðvesturhorni landsins.
Ótrúlegt hvað bændastéttin var lengi

hörð á því að hleypa ekki konum að
kjötkötlunum.
Árið 2015 var stæsta Skaftárhlaup
sem sögur fara af og tók af brýr á
vatnasvæðinu. Austfirðingum er það
nauðsynlegt að komast landveginn
að austan um Suðurland til að sinna
erindum á höfuðborgarsvæðinu,
ekki síst vegna þess að þar er
stjórnsýsla landsins. Því skal hér
enn og aftur minnt á þá nauðsyn
og kröfu landsbyggðarfólks að
Reykjavíkurflugvöllur
verði
í
Vatnsmýrinni um aldur og ævi því
vegna veðurs er ekki alltaf hægt að aka
um Suðurlandið, en kannski fljúga á
sama tíma.

UPPBYGGINGASJÓÐUR AUSTURLANDS
VEITTI VERKEFNASTYRKI

Þ

Walk-in N
Öryggi og vellíðan

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

i-t.is

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

ann 28. Janúar sl. var veittur 61
verkefnastyrkur úr Uppbyggingar
sjóði Austurlands til verkefna sem
efla munu at
vinnu
þróun og menningu
í landshlutanum. Heildarupphæð út
hlutunar nam rúmum 60 milljónum
króna. Þetta er fimmta úthlutun sjóðsins
sem hefur það hlut
verk að styrkja
menningar- og nýsköpunar- og atvinnu
þróunarverkefni í samræmi við sóknará
ætlun landshlutans.
Alls bárust 116 umsóknir sem svipaður
fjöld og á síðasta ári. Áætlaður heildar
kostnaður verk
efna var 560 milljónir
króna en sótt var um styrki fyrir 180
milljónir króna, þar af 94 milljónir króna
til menningarmála og 85 milljónir króna
til nýsköpunar og atvinnuþróunar.
Til út
hlutunar að þessu sinni voru
60,316,000 kr ónur og veittir voru 61
styrkir: 30 til menningarmála upp á 27,9
milljónir króna og 25 styrkir til atvinnu
þróunar upp á alls 24 milljónir króna. Að
auki voru veittar 8,2 milljónir króna til
stofn- og rekstarstyrkja á sviði menningar.
Mikill fjölbreytileiki er í verkefnunum
eins og áður. Í ár var sérstaklega kallað
eftir verkefnum sem tengdust matarupp
byggingu og matarmenningu og hlutu 13
verkefni sem vinna að nýsköpun í mat
væla
fram
leiðslu styrki. Má þar nefna
hæsta styrk til einstaklings sem ætlaður er

til þróunar á vörum úr sauðamjólk, matar
leikhús Óbyggðaseturs og matarupp
lifunarferðamennsku Adventura.

Hæstu styrki hlutu:

Skaftfell,sjálfseignarstofnun
sýningadagskrá & Listfræðsluverkefni
3,200,000
Sinfóníuhljómsveit Austurlands
Vorgáski & stofn- rekstrarstyrkur
3,000,000
LungA-Listahátíð ungs fólks Lista
smiðjur, LungA Lab & listviðburðir
3,000,000
Sköpunarmiðstöðin svf.
Verkefnastjórnun & Tape Recording
Camp at Studio Silo
2,750,000
Djúpavogshreppur Miðstöð Citta
slow á Íslandi & Rúllandi snjóbolti
2,500,000
Ann-Marie Gisela Schlutz
Sauða
gull
2,150,000
PES ehf. Markaðsetning Krossdal
Gunstock 2019
2,100,000
Það voru Ásta Kristín Sigurjóns
dóttir formaður úthlutunarnefndar
Uppbyggingarsjóðs Austurlands og
Signý Ormarsdóttir verkefnastjóri hjá
Austurbrú, sem afhentu styrkina að
þessu sinni.

3 VERSLANIR
1 KARFA

AFHENDINGARSTAÐIR
4

ENDURGREIÐSLUFRESTUR
14 DAGAR

SENDUM UM LAND ALLT

2. tölublað
8. árgangur

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Sími 840-9555 og geirgudsteinsson@simnet.is

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
Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is

Þingflokkur
Sjálfstæðisflokksins á
Austfjörðum
Þingflokkur
Sjálfstæðisflokksins
ferðast í nýlegri
kjördæmaviku
um landið þvert
og endilangt, m.a.
um Austurland,
hitti fólk og átti
spjall og heyrði í
heimamönnum. Vel
var látið af ferðinni.

VIÐ ERUM GÓÐIR Í
HREINSUN Á FRÁVEITUVATNI
Við útvegum búnað til hverskonar
hreinsunar á fráveituvatni.

Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður
Norðausturkjördæmis og Hlynur
Bragason heimamaður.

Tröppurist í kassa fyrir sveitarfélög. Vélræn hreinsun

Grafika 13

Biorock. Fyrir sumarhús og bóndabæi

Vélræn eða lífræn hreinsun eftir aðstæðum á
hverjum stað.
Okkar búnaður er í nær öllum núverandi
fráveitu-hreinsikerfum á Íslandi.

ÞÚ

FINNUR

?

Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

Anna Alexandersdóttir og Berglind
Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúar
Sjálfstæðisflokksins á Fljótsdalshéraði
og með þeim er Kolbeinn Ísak
Hilmarsson atvinnuflugmaður.

Haﬁð samband við okkur og við gerum
tillögur um viðeigandi búnað.
Lífræn hreinsun fyrir sveitarfélög með
viðkvæman viðtakanda

Knarrarvogi 4 104 Reykjavík Sími 585 1070 vov@vov.is www.vov.is

VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI?

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

