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ÞÚ ERT
Á GÓÐUM
STAÐ

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Neskaupstaður

FJARÐABYGGÐ fjardabyggd.is

Fréttablað Austurlands

Ný og betri afgreiðsla 
á Reyðarfirði
Landflutningar á Reyðarfirði hafa flutt 

sig um set í stærra og betra húsnæði. 

Er afgreiðslan opin virka daga frá 

9:00-16:00.

Nýja heimilisfangið er:
Landflutningar-Samskip

Nesbraut 10 · 730 Reyðarfjörður

Sími 458 8840

landflutningar@landflutningar.is

www.svn.is

Skráðu þig á póstlistann á síðunni og þú færð nýjustu 
tilboðin send beint til þín í tölvupósti.

Skoðaðu bonus.is og nýjustu tilboðin

Sjá nánar á bls. 8

Vopnafjarðar- og Djúpavogs-
hreppur kæra úrskurð Ríkislög-
reglustjóra vegna málefna eign-
arhaldsfélags Samvinnutrygginga 
og fjárfestingafélagsins Giftar

Vorið nálgast

V
ORBOÐARNIR eru farnir að láta á sér kræla og þar á meðal eru margir farfuglarnir að koma 
til landsins þessa dagana. Er tjaldurinn þar engin undantekning á. Það fer nú ekki framhjá 
mörgum þegar tjaldurinn mætir enda flýgur hann jafnan um og lætur vel í sér heyra. Hefur 

hann sést á Borgarfirði Eystri, á Höfn, í Mjóafirði og víðar. Flestir íslenskir tjaldar eru farfuglar og fara 
þeir að sjást við strendur Íslands í seinni hluta mars en heldur seinna inn til landsins. Hornafjörður 
er mjög mikilvægur viðkomustaður tjaldsins og er áætlað að um 40% íslenska stofnsins komi við á 
hornfirsku leirunum þegar þeir koma til landsins. 

Sjá nánar á bls. 10 og 11.
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Undanfarin ár hefur ríkið minnkað 
hlutfall endurgreiðslna til sveitar-
félaganna vegna refaveiða.  Í fjár-
lagafrumvarpi fyrir yfirstandandi ár 
er svo ekki gert ráð fyrir fjármagni 
frá ríkinu til endurgreiðslna eins og 
tíðkast hefur. Endurgreiðslurnar 
hafa miðast við það að vera allt að 
50 % af verðlaunum samkvæmt 
töxtum ríkisins. Hreppsnefnd 
Vopnafjarðarhrepps mótmælti 
þessum áformum ríkisins harðlega 
á fundi hreppsnefndar í byrjun mars-
mánaðar. Mótmælin koma fram í 
bókun sem samþykkt var samhljóða 
og er svohljóðandi:  

„ Hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps 

mótmælir harðlega áformum rík-
isvaldsins um að hætta endur-
greiðslum til sveitarfélaga, vegna 
refaveiða eins og ráðgert er í fjár-
lögum 2011. 
Fram að þessu hefur Umhverfis-
stofnun verið heimilt að endurgreiða 
sveitarfélögum allt að helming þessa 
kostnaðar miðað við uppgefinn taxta 
Umhverfisstofnunar. Á móti hefur 
sú skylda verið á sveitarfélögunum 
að halda skýrslur um veiðarnar og 
senda Umhverfisstofnun.
Með ákvörðun þessari er öllum 
kostnaði við veiðar og skýrsluhald 
velt yfir á sveitarfélögin án þátttöku 
ríkisvaldsins. Þetta er gert þrátt fyrir 
mikilvægi þess að halda dýrbítum 

í skefjum og sjá um skýrsluhald í 
þessum efnum.

Hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps 
hvetur ríkisvaldið til þess að sjá að 

sér í þessum efnum og veita nægj-
anlegu fé til þessa málaflokks svo 
unnt verði að halda dýrbít í land-
inu í skefjum ekki síður hér eftir 
sem hingað til.“

Athyglisvert var að fylgjast með mánaðar afmæli SJÓN (Sjósundfélags 
Norðfirðinga) við Kajak húsið í Neskaupstað þann 10. mars sl. SJÓN 
var stofnað af áhugamönnum um sjósund 10. febrúar sl. þar sem þrír 
sundkappar stungu sér til sunds fyrir neðan kirkjuna í Neskaupstað.
Áhuginn brast út og mánuði seinna var ákveðið að halda uppá mánaðar afmæli félagsins. Til leiks mættu 7 gal-
vaskir ungir menn sem voru tilbúnir að sigra náttúruöflin. Félagið hefur vakið mikla athygli í Neskaupstað und-
anfarnar vikur og má því búast við fleiri áhugamönnum til leiks þann 10. apríl nk. Lofthitastig var um -5°c og 
sögusagnir voru um að sjórinn hafi verið -0.5°c. „Þetta er vont, en það venst“ sagði Húnbogi Gunnþórsson, einn 
af stofnendum SJÓN. Félagsmenn skora á þá sem vilja fylgjast með og taka þátt að gerast meðlimir á fésbókar 
síðu félagsins SJÓN. „Það mættu nú fleiri kvenmenn láta sjá sig oní!“ sagði Þórður Sturluson, einn af hetjunum 
eins og strákarnir kalla sig.

Sveitarfélögin fá engar greiðslur 
frá ríkinu vegna refaveiða

Mynd: Hafrún Eiríksdóttir

Sjósund nýtur vinsælda 
í Neskaupstað

Úthlutun úr VAXA febrúar 2011
Úthlutun úr VAXA fór fram á fundi verkefnisstjórnar Vaxtasamnings Austurlands fimmtudaginn 24. febrúar sl. Alls 
bárust 24 umsóknir í Vaxtarsamning Austurlands en umsóknarfrestur rann út 10. febrúar sl.  Sótt var um styrki að 
upphæð kr. 55.170.000,- . Úthlutað var kr. 12.100.000,- til átta aðila. 

Heitiverkefnis Verkefnastjóri Úthlutað kr. Verkefni

Austfirskar afurðir Lára Vilbergsdóttir 2.500.000 Klasaverkefni vöruhönnunar og vöruþróunar
Austurland í vetur Hildigunnur Jörundsdóttir 2.000.000 Markmiðið er að kynna þá þjónustu sem er í boði á Austurlandi, 
   búa til afþreyingarpakka fyrir ferðamenn og koma í sölu 
Lagarfljótshringurinn Ársæll Þorsteinsson 800.000 Stígagerð í kringum Lagarfljót og móta viðburði í kringum 
   fljótið í samvinnu ferðaþjónustuaðila og aðra hagsmunaaðila. 
Náttúrutengd ferðaþjónusta Hrafnhildur Ýr Hafsteinsdóttir 1.500.000 Markmiðið er að þróa heilstæða og söluvænlega ferðapakka fyrir 
í Breiðdalnum   ferðamenn og til að fá gestina til að stoppa 4-7 daga á svæðinu.
Snjallleiðsögn á Héraði Skúli Björn Gunnarsson 1.200.000 Verkefnið snýst um að búa til leiðsögn fyrir snjallsíma á 200 km 
   langri hringleið sem nær frá Egilsstöðum, upp í Fljótsdal,upp á 
   Fljótsdalsheiði, yfir að Kárahnjúkum niður í Hrafnkelsdal og út 
   Jökuldal og aftur í Egilsstaði.
Strandamenning á Djúpavogi Bryndís Reynisdóttir 1.500.000 Verkefnið gengur út á að samtvinna ferðaþjónustu, sjávarútveg og 
   sögu staðarins.
Veiðivefur Þórunn Hálfdánardóttir 600.000 Hugmyndin er að koma upp gagnagrunnstengdri vefsíðu þar sem 
   hver sem er getur keypt sér leyfi til að nýta hlunnindi landeig
   enda.
Þýðendur í samstarfi Rannveig Þórhallsdóttir 2.000.000 Markmið verkefnisins er að nýta tækifæri í þeirri byltingu sem 
   orðið hefur í samskiptatækni og gagnaflutningum með netvæð-
   ingu landsbyggðarinnar til að skapa störf í dreifðum byggðum 
   fyrir háskólamenntaða aðila.
  12.100.000

Í kjölfar umfjöllunar Austurgluggans 
á uppgjöri Fjarðabyggðar vegna starfs-
loka Helgu Jónsdóttur, fyrrum bæj-
arstýru, og greiðslu flutningskostn-
aðar hefur náðst samkomulag aðila 
um greiðslu flutningskostnaðarins. 
Samkvæmt upplýsingum Austur-
gluggans felur samkomulagið í sér 

að flutningskostnaður vegna búferla-
flutnings Helgu suður verði dreginn 
frá þeim ógreiddu launum sem til-
greind eru í uppgjörinu. Helga fór 
sjálf fram á að þetta yrði gert með 
þessum hætti. Af þeim sökum fellur 
enginn kostnaður á Fjarðabyggð 
vegna flutninga hennar.

Flutningskostnaður Helgu 
dreginn frá ógreiddum launum

Egilsbúð 
opnar 
á ný
Gengið hefur verið frá samn-
ingi um rekstur félagsheimilisins 
Egilsbúðar á Norðfirði við þau 
Sigríði S. Halldórsdóttur og Svein 
Jónsson sem reka Fjarðarhótel. 
Rekstur hússins verður með svip-
uðum hætti og undanfarin ár og 
opnun hússins verður auglýst fljót-
lega samkvæmt því er fram kemur 
á heimasíðu Fjarðabyggðar.



skattur.is
 Það er

einfalt
 að telja fram

 Talið fram á skattur.is
Veflyklar hafa verið sendir til nýrra fram teljenda. 
Veflykill veitir aðgang að þjónustusíðu á skattur.is þar 
sem hægt er að fylla út skattframtalið á einfaldan hátt. 

Glatist veflykill má sækja um nýjan á skattur.is og fá 
hann sendan í vefbanka eða í pósti.  

 Framtal á pappír
Pappírsframtöl eru aðeins send þeim sem töldu 
fram á pappír í fyrra. Hægt er að panta áritað 
pappírsframtal og sundur liðunarblað á skattur.is 
eða í síma 442-1414 og fá það sent í pósti. 

 Aðgengilegar leiðbeiningar
Leiðbeiningar er að finna á skattur.is. Einnig er  
auðvelt að kalla fram skýringar við einstaka kafla  
eða reiti í vefframtali. 

Prentaðar leiðbeiningar má fá á skattstofum.

 Aðstoð í síma 442-1414
Í mars verður veitt aðstoð í síma 442-1414  
alla virka daga frá kl. 9:30 til 15:30. 

Dagana 23., 28. og 29. mars 
verður þjónustan í boði til kl. 19:00.

       Þjónusta við einstaklinga
         á höfuðborgarsvæðinu 
            er á Laugavegi 166

Skilafrestur er til  
23. mars
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BÚÐAREYRI 7, 730 REYÐARFJÖRÐUR
Ritstjóri & ábyrgðarmaður: Ragnar Sigurðsson • frett@austurglugginn.is • Fréttasími: 477 1750

Auglýsingastjóri og þjónusta við áskrifendur: Þórunn Hyrna Víkingsdóttir • 477 1571 & 891 6484 - auglysing@austurglugginn.is 
Fréttaritari í Neskaupstað: Áslaug Lárusdóttir s. 695 8498 - aslaugl@gmail.com • Fréttaritari á Vopnafirði: Bjarki Björgólfsson s. 854 9482 - kompan@vortex.is

Útgefandi: Útgáfufélag Austurlands ehf. • Umbrot og prentun: Héraðsprent.

BIRTIR TIL

Það er ekki laust við að það léttist töluvert hjá manni lundin þegar 
maður heyrir fregnir af því að vorboðarnir séu farnir að láta á sér 
kræla. Tjaldurinn, sílamávurinn, lóan og að sjálfsögðu þröstur minn 

góður eru fuglar sem maður gleðst alltaf jafn mikið yfir að sjá og heyra í. 
Þótt snjói úti er hins vegar farið að birta mikið á daginn og það að fá ein-
staka sólardag er aldeilis til að koma manni í gott skap. Austurglugginn 
hefur ákveðið að láta tjaldinn prýða forsíðuna að þessu sinni en hann hefur 
sést í Mjóafirði og á Borgarfirði eystra sem og víðar.

Enn hefur ekkert bólað á svörum frá sveitarstjórnarmönnum Fjarða-
byggðar vegna aðsendra greina í blaðið. Það þykir okkur miður. Hvetur 
Austurglugginn til þess að spurningum þeirra Ásmundar og Björgvins 
Vals verði svarað sem fyrst í okkar ástkæra miðli. Að öðrum kosti lít ég svo 
á að lesendur blaðsins fái leyfi til þess að fylla upp í þær eyður sem svörin 
fylla ekki að eigin vild.

Í blaðinu að þessu sinni er fréttablað Fljótsdalshéraðs og þar er einnig ýmsar 
jákvæðar fréttir að finna. Björn Ingimars ræðir þar m.a. um góðar framtíð-
arhorfur í atvinnumálum sem eru fréttir sem allir geta glaðst yfir. Það er 
alltaf jákvætt að vita að vinna sé að skapast í heimabyggð og Seyðfirðingar 
gleðjast eflaust yfir því að það hefur ekki slokknað á þreifingum um að reisa 
kapalverksmiðju í firðinum fagra en útlit var fyrir að ekkert yrði af þeim 
framkvæmdum um tíma.

Það er ekki hægt að segja að það sé skortur á menningartengdum viðburðum 
á Austurlandi þessa dagana. 700IS Hreindýrland, listasýningar, skólasýn-
ingar, bingó, kvikmyndagerð og sýning, kollahönnunarsýning og fleira og 
fleira allt á mjög skömmum tíma. Þessi flóra menningartengdra viðburða 
sem nú eru í boði og gróska í atvinnulífinu eru vonandi merki um betri tíð 
með hækkandi sól.

Lifið heil 

Hjalli

Í síðasta vísnahorni var Icesave til 
umfjöllunar. Hér kemur svo botn 
vikunnar:

Orðaleikir eru á kreiki 
og ýmsar veikar kenningar.

Þó margur keikur hátt sér hreyki
þá hallar leikjum menningar.

Gunnar A. Guttormsson
Litla –Bakka

Launamál eru búin að vera mikið 
í umræðunni upp á síðkastið. Oft 
hef ég heyrt þessi orð falla „sumum 
liði vel ef öðrum liði ekki betur“ 
og eiga þau vel við þessa dagana. 
Erfitt virðist að gera alþýðu manna 
til hæfis þegar laun eru annars vegar. 
Bankastjórar fá sæmilega borgað og 
þá fer allt á annan endann í þjóð-
félaginu. Hvað varð um kærleik-
ann sem kennir okkur að gleðjast 
þegar vel gengur hjá öðrum en ekki 
alltaf vera að öfundast út í allt og 
alla? Tvær ágætar konur hafa ekki 

farið varhluta af þessari umræðu en 
þó hvor á sinn hátt. Þetta er þær 
Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráð-
herra og Helga Jónsdóttir, ráðuneyt-
isstjóri og fyrrverandi bæjarstýra í 
Fjarðabyggð. 

Jóhönnu varð á að óska eftir launa-
lækkun svo hún græddi aðeins minna 
þegar blessaður forsetinn skryppi til 
útlanda til að auka hróður Íslendinga 
meðal stórþjóða. Voru þá ekki allir 
glaðir? Nei ekki aldeilis. Það er talað 
um sýndargjörning og atkvæðaveiðar 
og annað í þeim dúr. Henni veitir 
kannski ekki af jákvæðri umfjöllun 
þar sem helsta takmark ríkisstjórnar 
hennar er að skattpína sem mest og 
berjast gegn atvinnuuppbyggingu.
Þá er það bæjarstýran. Margir eru 
mjög ósáttir við að hún fær ágætis 
biðlaun hjá Fjarðabyggð og nokkrar 
krónur til að komast aftur í höf-
uðborgina. Hún þarf væntanlega að 
hafa í sig og á eins og aðrir. Auðvitað 
er þetta dágóð summa og ef til vill 
ótrúlegar tölur fyrir þá sem telj-
ast til láglaunahópa en samt virð-
ist eitt gleymast. Þegar samningar 

eru gerðir þá gerir enginn samning 
við sjálfan sig. Það er þá nýlunda 
ef svo er. 
Einhver hlýtur ábyrgð bæjaryf-
irvalda í Fjarðabyggð að vera líka. 
Ef einstaklingur er með ákveðnar 
kröfur um laun og vill fá ákveðna 
upphæð fyrir störf sín og einhver 
er til staðar sem vill greiða það 
sem upp er sett um hvað snýst þá 
málið? Svo ég reyni að tala í alvöru 
þá fannst mér dapurlegt að lesa þetta 
í síðasta Austurglugga og sérstak-
lega þar sem fjallað var um lokun 
Starfsendurhæfingar Austurlands 
á sömu blaðsíðu en þetta er Ísland í 
dag, gær og fyrradag líka hvort sem 
okkur líkar betur eð ver:

Færum henni feitan sjóð

svo farið geti héðan.

Vinsamlegast botnið þennan fyrri-
part og haldið áfram að senda mér 
botna og fleiri fyrriparta á glumur2@
centrum.is eða frett@austurglugg-
inn.is.

Vísnakveðja, Glúmur

Vísnahornið

Sælir eru nægjusamir

Mottu-mars 
Það hefur væntanlega ekki farið framhjá mörgum að hið árlega átak Krabbameinsfélags 
Íslands um karlmenn og krabbamein sem ber yfirskriftina Mottu-mars stendur yfir. 
Á heimasíðu Krabbameinsfélagsins segir frá tveimur vöskum karlmönnum á skrif-
stofu Fjarðabyggðar sem safna nú áheitum til styrktar þessu góða málefni. Annar 
þeirra heitir Jens Garðar Helgason, oddviti sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð, en 
hans motta hefur vakið sérstaka athygli í Fjarðabyggð. Sú athygli stafar ekki af því 
hversu íburðarmikil hún er heldur er þessi athygli til komin vegna þess að þrátt fyrir 
góðan vilja þá sést mottan illa. Heyrst hefur að sökum þessarar umræðu hafi Jens 
Garðar þrálátlega leitað að skósvertu til að gera mottuna sýnilegri.

Skopmynd vikunnar - Vísnahorn 
Austfirsk málefni krufin til mergjar

Menningarviðburðir - Íþróttir - Sérblöð
Fréttabréf Fljótsdalshéraðs - Fréttabréf Fjarðabyggðar.  

Veljum austfirskt alla leið...

Tryggðu þér áskrift 
að fréttablaði 
Austfirðinga

Sendu netpóst á auglysing@austurglugginn.is
eða hringdu í síma 477-1571.
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FJARÐABYGGÐ fjardabyggd.is

Fréttablað Austurlands

Ný og betri afgreiðsla 

á Reyðarfirði

Landflutningar á Reyðarfirði hafa flutt 

sig um set í stærra og betra húsnæði. 

Er afgreiðslan opin virka daga frá 

9:00-16:00.

Nýja heimilisfangið er:

Landflutningar-Samskip

Nesbraut 10 · 730 Reyðarfjörður

Sími 458 8840

landflutningar@landflutningar.is

www.svn.is

Fjölmenn mótmæli 

um allt Austurland. 

Reiði á íbúafundi á 

Egilsstöðum.

Sjá nánar á bls. 6.

Austurglugginn og 

Þekkingarnet Austurlands 

eiga samstarf um útgáfu 

Austurgluggans þessa viku. 

Í blaðinu er sérstök áhersla 

lögð á þekkingarsamfélag 

Austurlands.

Skráðu þig á póstlistann á síðunni og þú færð nýjustu 

tilboðin send beint til þín í tölvupósti.

Skoðaðu bonus.is og nýjustu tilboðin

Einungis 2 af 10 þingmönnum norðausturkjördæmis 

styðja óbreytt fjárlagafrumvarp. Enginn þingmaður 

Samfylkingarinnar.

Fellir landsbyggðin 

ríkisstjórnina?

Umfjöllun bls. 6 
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FJARÐABYGGÐ fjardabyggd.is

Fréttablað Austurlands

Ný og betri afgreiðsla 
á Reyðarfirði
Landflutningar á Reyðarfirði hafa flutt 
sig um set í stærra og betra húsnæði. 
Er afgreiðslan opin virka daga frá 
9:00-16:00.

Nýja heimilisfangið er:
Landflutningar-Samskip
Nesbraut 10 · 730 Reyðarfjörður
Sími 458 8840
landflutningar@landflutningar.is

www.svn.is

Stórhuga 
blakdeild í 
Neskaupstað

Sjá nánar á bls. 2 Sjá nánar á bls. 12

Steingrímur J. 
á SSA aðalfundi

Skráðu þig á póstlistann á síðunni og þú færð nýjustu 
tilboðin send beint til þín í tölvupósti.

Skoðaðu bonus.is og nýjustu tilboðin

Breið samstaða 
SSA á Breiðdalsvík
 bls. 6-7

AÐALF UNDUR

ISSN1670-3561ð kr. 1.400 á mánuði - Verð í lausasölu kr. 450

Stórhuga
blakdeild í 
Neskaupstað

Sjá nánar á bls. 12

nýjustu

boðin

saaaammmmmstaðaamam
Brrrrrreeiðdalrrr svík

bls. 6-7

LF UNDUR

ISSN1670-3561

39. tbl. - 9. árg. - 2010 - Föstudagur 8. október

ÞÚ ERT
Á GÓÐUMSTAÐ

Eskifjörður
Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður
Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Neskaupstaður

FJARÐABYGGÐ fjardabyggd.is

Sjá nánar á bls 2.

Aðalfundur Sambands íslenskra sveitarfélaga

Fréttablað Austurlands

Ný og betri afgreiðsla á Reyðarfirði
Landflutningar á Reyðarfirði hafa flutt sig um set í stærra og betra húsnæði. Er afgreiðslan opin virka daga frá 9:00-16:00.

Nýja heimilisfangið er:Landflutningar-SamskipNesbraut 10 · 730 ReyðarfjörðurSími 458 8840
landflutningar@landflutningar.is

Skráðu þig á póstlistann á síðunni og þú færð nýjustu 
tilboðin send beint til þín í tölvupósti.

Skoðaðu bonus.is og nýjustu tilboðin

www.svn.is

Sjá nánar á bls. 5.

Vinavika 
Vopnafjarðar - fengu kveðju frá biskupi Íslands

Tillögur að fjárlögum næsta árs bitna harkalega á landsbyggðinni og munu koma niður á starfsemi HSAÍtarleg yfirferð um fjárlagafrumvarpið í opnu blaðsins

Áskriftarverð kr. 1.400 á mánuði - Verð í lausasölu kr. 450

Fer svona fyrir fjárfestingum fyrri ára í heilbrigðisþjónustu á Austurlandi?



Kraftur og fjör!
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Söfnuðu fyrir munaðarlaus börn í Kenýa

Austfjarðaleið og Hótel 
Hallormsstaður heiðruð
Aðalfundur Markaðsstofu Austurlands var hald-
inn á Hótel Bláfelli laugardaginn 5. mars sl. Um 
kvöldið var Uppskeruhátíð og Góugleði. Við það 
tækifæri voru veittar viðurkenningarnar

Svo sem venja hefur verið í rúmlega áratug veitti 
Markaðsstofa Austurlands viðurkenninguna Frum-
kvöðulinn í tengslum við aðalfund. Viðurkenn-
ing þessi er veitt þeim aðilum sem sýna áræðni 
og hugmyndaauðgi við uppbyggingu á þjónustu 
fyrir ferðamenn og stuðla með verkum sínum að 
aukinni fjölbreytni í atvinnugreininni á Austur-
landi. Með framtaki sínu og frumkvæði ryðja þeir 
brautina og eru öðrum sem vinna við ferðaþjónustu 
nauðsynleg hvatning til dáða, eins og segir á við-
urkenningarskjalinu.

Frumkvöðulinn árið 2011 hlaut Hótel Hallorms-

staður og dugnaðarhjónin Þurý Bára Birgisdóttir 

og Þráinn Lárusson. Á Hallormsstað var árið 2005 
stofnað gistiheimilið Grái hundurinn á neðri hæð-
inni á húsinu Hjalla. Ári síðar bættu eigendurnir á 
sig rekstri sumarhótelsins í Hússtjórnarskólanum. 
Árið 2007 var síðan stórt skref stigið og keypt upp 
hlutafé í hóteleiningunni Hallormi sem rekin var 
með sumarhóteli í grunnskólanum á vegum Foss-
hótela. Þar sem sjálfstæðan matsal og móttöku 
vantaði við hóteleininguna var svo farið í bygging-
arframkvæmdir með ódrepandi bjartsýni að vopni 
þótt ekki blési byrlega í þjóðmálum árið 2009. Og 
eigendurnir láta ekki deigan síga: Í vor verður tekin 
í notkun ný viðbygging sem margfaldar gistirýmið. 
Veitingarstaðir eru tveir og ýmsar áætlanir 
á teikniborðinu til að efla frekar heilsárs-
rekstur gistihúss í skóginum. „Slíka áræðni 
á krepputímum sýna aðeins sannir frum-
kvöðlar“ svo vitnað sé til orða Skúla Björns 
Gunnarssonar, stjórnarformanns MA, er 

hann veitti þeim Þurý og Þráni viðurkenninguna. 
Viðurkenningin Kletturinn var nú veitt í sjöunda 
sinn. Hún er til handa þeim aðilum sem um árabil 
hafa staðið í framlínu ferðaþjónustu á Austurlandi 
og með ósérhlífni og eljusemi stuðlað að framgangi 
og vexti atvinnugreinarinnar. „Þeir eru bjargið sem 
ferðaþjónustan byggir á og eru öðrum fyrirmynd í að 
klífa örðuga hjalla til að ná handfestu á framtíðinni“, 
eins og segir á viðurkenningarskjalinu.
Hlífar Þorsteinsson hjá Austfjarðaleið hlaut 
Klettinn 2011 fyrir farsælt starf í hátt í 40 ár. 1984 
réðst hann til starfa hjá Austurleið sem hann á í 
dag en það eignaðist hann rúmu ári seinna eða 
fyrir 27 árum.
Fyrirtæki hans er elsta rútufyrirtæki landsins; sögu 
þess má rekja til stofnunar Kaupfélags Héraðsbúa 
fyrir rúmum 100 árum og hestaferða þess tíma. Bíl-
stjórar kaupfélagsins keyptu fólksflutningadeild-

ina og stofnuðu fyrirtækið árið 1962. Það verður 
því 50 ára á næsta ári. Austurleið keypti stóran 
snjóbíl til ferða yfir Oddsskarð 1984 en áætlun-
arferðir um Austurlandsfjórðung hafa verið aðal-
verkefni fyrirtækisins, auk hópferða og annarrar 
þjónustu við ferðamenn. Þá hefur fyrirtækið tekið 
þátt í sumarferðum um Fljótsdal að Hallormsstað, 
Eiðum, til Mjóafjarðar, Borgarfjarðar, að Snæfelli 
og Vatnajökli auk áætlunarferða að sumarlagi um 
Hellisheiði með ströndinni allt norður í Ásbyrgi. 
Þá hefur Hlífar og fyrirtæki hans hafa lagt mikla 
vinnu og fjármuni í Fjarðaferðir er boðið hafa 
sjóferðir fyrir ferðamenn frá Norðfirði síðan 1985. 
Hann var einn af stofnendum Ferðamálafélags 
Neskaupstaðar og nágrennis (seinna Ferðamála-
félags Fjarðabyggðar) og hefur verið í fararbroddi 
ferðamála í fjórðungnum um langa hríð. Meðal fyr-
irtækja sem hann hefur tekið þátt í með hlutafé og 
vinnu má nefna -auk Austfjarðaleiðar - Fjarðaferðir, 
Ferðamiðstöð Austurlands, (síðar Terra Nova) og 
Ferðaskrifstofu Austurlands.
Markaðsstofa Austurlands óskar verðlauna-

höfunum til hamingju og fyrirtækjum þeirra 

velfarnaðar í framtíðinni.

Markaðsstofa Austurlands vinnur fyrir alla ferða-
þjónustu á svæðinu og miðlar upplýsingum um 
hvaðeina sem er í boði. Rekstur upplýsingamið-
stöðvar fyrir landshlutann er stór liður í því. MA 
vinnur kynningar- og markaðsefni fyrir svæðið í 
heild sinni og veitir þeim sem eru aðilar að félaginu 
ráðgjöf við nýsköpun. Markmið þessarar vinnu 
er að fjölga ferðamönnum yfir allt árið, lengja 

dvalartíma þeirra og skapa með því betri 
starfsaðstæður og fleiri störf í ferðaþjón-
ustu.
Framkvæmdastjóri Markaðsstofu Aust-
urlands er Ásta Þorleifsdóttir en stjórn-
arformaður Skúli Björn Gunnarsson.

Æskulýðsdagur Þjóðkirkjunnar var haldinn með pompi og prakt sunnudaginn, 6. mars á Vopnafirði. 
Vopnfirsk ungmenni efndu til poppmessu í Vopnafjarðarkirkju í tilefni æskulýðsdagsins. Eftir guðs-
þjónustuna var árleg kaffisala æskulýðsfélagsins til styrktar hjálparstarfi. Í ár höfðu unglingarnir 
ákveðið að  safna fyrir byggingu heimilis fyrir munaðarlaus börn í vinasöfnuði þeirra í Kaibibich í 
í Pókot héraði í Kenýa. 
Þetta var í sjötta sinn sem unglingarnir stóðu fyrir kaffisölunni. Kaffisalan nýtur aukinna vinsælda 
ár hvert og á því varð engin breyting nú. Á laugardeginum stóð yfir undirbúningur fyrir kaffisöluna 
og messuna en þá bökuðu krakkarnir súkkulaðiköku og vöfflur, skreyttu kirkjuna með blöðrum, 
borðum og útklipptum kindum, en þemað var: “Drottinn er minn hirðir.” Einnig æfðu þau með 
hljómsveitinni lokalagið sem syngja átti í messunni og börn úr 10-12 ára starfinu og unglingar æfðu 
frumsamið leikrit um hjálpsemi og góðvild. Svo á sunnudaginn mættu þau snemma til að leggja á 
borð og hella upp á kaffi ofl.

Vopnfirska hljómsveitin Kleópatra sá um tónlistar-
flutning í messunni og börn úr 10-12 ára starfinu sýndu 
helgileik byggðan á Davíðssálmi 23, Drottinn er minn 
hirðir og fermingarbörn lásu ritningarlestur og fóru 
með bænir. Guðsþjónustunni lauk svo með því að allir 
krakkarnir fluttu lokalagið “Leiðin okkar allra” með 
hljómsveitinni. Austurglugginn ræddi við Matthildi Ósk Óskarsdóttur sem er í 10. bekk en 
hún er ein af þeim fjölmörgu unglingum sem tóku virkan þátt í undirbúningi og framkvæmd 
æskulýðsdagsins. Matthildur segir að skipulagningin hafi gengið mjög vel og að þau sem að 
skipulagningunni komu hafi verið ánægð með þann fjölda gesta sem kom á viðburði æskulýðs-
dagsins. Í ár söfnuðust 40.000 kr. við kaffisöluna og mun sá peningur eflaust nýtast mjög vel til 
þessa mikilvæga uppbyggingarstarfs í þágu munaðarlausra barna í Kenýa.

Hljómsveit ásamt krökkum úr æskulýðsstarfinu. Stefán 
Már Gunnlaugsson, sóknarprestur Hofsprestakalls í 
bakgrunni

Þráinn Lárusson, Þurý Bára Birgisdóttir og Hlífar Þorsteinsson 
hrepptu Frumkvöðulinn og Klettinn 2011.

FRUMKVÖÐULLINN og KLETTURINN.
Frumkvöðullinn er veittur þeim sem sýnt hefur frumkvæði og áræðni

við uppbyggingu ferðaþjónustu á Austurlandi.
Kletturinn er veittur þeim sem um árabil hafa staðið í framlínu 

ferðaþjónustu á Austurlandi
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Opið til kl. 18

Aukin þjónusta 
við viðskiptavini

Við tökum vel á móti þér - alltaf heitt á könnunni.

Á gjaldaliði leggst ekki virðisaukaskattur
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 Ömmukollur / Egilsstaðakollur / Þorpari
Formleg opnun sýningar á kollaverkefni Þorpsins í Húsi Handanna Egilsstöðum 
laugardaginn 19. mars kl.13:00 – 16:00.

hönnunarsamfélag á Austurlandi & HÚS HANDANNA kynna:

Sýningin er afrakstur hönnuða 
og handverksmanna á kolla- 
verkefni Þorpsins.
Unnið var út frá fyrirmynd af 
trékollum sem voru algengir á 
heimilum á síðustu öld. 
Allir þátttakendur unnu út frá 
sama formi en höfðu frjálst val 
um efni og textílaðferð á setu.
 
Sjón er sögu ríkari, 
verið velkomin.

p
0 – 16:00.
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Miðvangi 1-3, Egilsstöðum ✆ 471 2433 - info@hushandanna.is
Facebook: Hús Handanna Art + Design

Árið 2007 var eignarhaldsfélag-
inu Samvinnutryggingum slitið og 
nýtt hlutafélag, Gift fjárfestinga-
félag ehf., tók við öllum eignum 
og skuldum félagsins. Hlutafé 
hins nýja félags átti m.a. að skipta 
á milli fyrrverandi tryggingataka 
Samvinnutrygginga g.t. er áttu skil-
yrtan eignarrétt í eignarhaldsfélag-
inu Samvinnutryggingum. Sagt 
var frá því sumarið 2007 að félagið 
ætti um 30 milljarða kr. sem áttu að 
ráðstafast til rétthafanna. Rúmu ári 
síðar eftir að rétthafar höfðu beðið 
þess að skilanefnd eignarhaldsfélags-
ins Samvinnutrygginga lyki störfum 
og þeir sem þar áttu rétt fengju hluti 
í fjárfestingafélaginu Gift kom það 
upp úr krafsinu að skilanefndin taldi 
engar eignir til staðar til þess að ráð-
stafa til rétthafanna. 
Fjölmargir einstaklingar áttu von 
á því að fá hlut í félaginu sem og 
fjölmörg fyrirtæki og stofnanir 
þ.m.t. Vopnafjarðarhreppur og 
Djúpavogshreppur sem eitt sinn 
tryggðu hjá Samvinnutryggingum. 
Ekki varð hinsvegar af því, sökum 
þess að eignir félagsins hurfu með 
lækkandi hlutabréfaverði og hruni 
bankanna.
Samband Íslenskra samvinnu-
félaga, Djúpavogshreppur og 
Vopnafjarðahreppur óskuðu eftir 
rannsókn á málefnum félagsins, sama 
gerði fulltrúaráð eignarhaldsfélags-
ins. Lagastofnun Háskóla Íslands 
skoðaði sögu Samvinnutrygginga 
allt frá stofnun og komst að þeirri 
niðurstöðu að réttast hefði verið 
að skipta félaginu upp þegar árið 
1994.

Eignarhluturinn gufaði upp

Aðilum málsins þótti strax undarlegt 
að eignarhlutur aðila þ.m.t.Vopna-
fjarðahrepps og Djúpavogshrepps 
hefði hreinlega gufað upp. 
Vopnafjarðarhreppur fór þess á leit 
og kröfðust þess að forsvarsmenn 
Samvinnutrygginga GT/Giftar 
upplýstu um það hvernig hlut-
urinn hefði gufað upp og hvaða 
ráðstafanir hefðu leitt til þess og 
samkvæmt hvaða umboði. Bæði 
sveitarfélögin áttu umtalsverða 
fjármuni sem eign á grundvelli 

þess að Samvinnutryggingar voru 
gagnkvæmt tryggingarfélag og bar 
við slit þess að greiða fyrrverandi 
tryggingarhöfum út inneign sína. 
Sameiginlegar eignir sveitarfélag-
anna námu um 200 milljónum 
króna. 
Grunur um misferli

Á grundvelli þess að sveitarfélögin 
telja grun um að misferli hafi átt sér 
stað þar sem almannafé var notað til 
glæfralegra fjárfestinga án samráðs 

við eigendur fjárins var gefin út ákæra 
vegna  málefna eignarhaldsfélags 
Samvinnutrygginga og fjárfestinga-
félagsins Giftar fyrir um ári síðan. 
Í febrúar barst sveitarfélögunum 
síðan svar frá Ríkislögreglustjóra 
þar sem segir að ekki þyki tilefni 
til að hefja lögreglurannsókn á 
málunum og málinu því vísað frá. 
Niðurstaðan kom sveitarfélögunum 
á óvart og lýsti Djúpavogshreppur 
furðu sinni á því að það hafi tekið 

Ríkislögreglustjóra heilt ár að kom-
ast að þeirri niðurstöðu.

Málið sent til ríkissaksóknara

Eftir að hafa ráðfært sig við lög-
fræðideild Sambands íslenskra sveit-
arfélaga hafa sveitarfélögin ákveðið 
að nýta sér heimild skv. 5. og 6. mgr. 
laga nr. 88/2008 um það að vísa mál-
inu til ríkissaksóknara og fá end-
anlega ákvörðun um það hvort það 
skuli tekið til rannsóknar eður ei.

Vopnafjarðarhreppur og Djúpavogshreppur 
vísa kærumáli til ríkissaksóknara

Bingó loðna biskupsins

Sprengidagsbingó var haldið síðastliðinn sprengidag til styrktar æskulýðsfélögunum í Reyðarfjarðarkirkju og 

Eskifjarðarkirkju. Bingóið var haldið í grunnskólanum á Reyðarfirði og mættu fjölmargir íbúar til að gera sér 

glaðan dag með bingóspili.  

Frumkvæðið af þessari fjáröflun átti Mattías Sverrisson en hann er meðlimur í æskulýðsfélaginu Loðna bisk-

upnum í Reyðarfjarðarkirkju og nemandi í 10. bekk grunnskólans á Reyðarfirði.  Mattías safnaði öllum vinn-

ingunum með dyggri hjálp Mjallar Barkardóttur. Vinningarnir voru einstaklega veglegir og voru krakkarnir í 

æskulýðsfélögunum afar þakklátir þeim fyrirtækjum og einstaklingum sem studdu æskulýðsfélögin svo höfð-

inglega. Nafngift æskulýðsfélagsins: Ýmsir hafa velt fyrir sér ástæðu nafngiftar æskulýðsfélagsins og hvað býr 

þar að baki. Eftir öruggum heimildum Austurgluggans þá kom hugmyndin alfarið frá krökkunum á sínum 

tíma eftir skamman umhugsunarfrest fyrir framan séra Hólmgrím.

 Nafngiftin ætti því ekki að koma á óvart ef meðfylgjandi mynd er höfð 

í huga og húmor unglinganna.
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Landsvirkjun óskar eftir að ráða leiðsögumenn til að 
taka á móti hópum í gestastofu fyrirtækisins 
í Fljótdalsstöð.
 
Fjöldi gesta kemur á ári hverju í gestastofur 
Landsvirkjunar víða um land til að fræðast um orku og 
umhverfi  í og við stöðvar fyrirtækisins. 
 
Um er að ræða verktakasamning, vinnutími er 
óreglulegur og umfang breytilegt. Æskilegt er að 
viðkomandi sé fagmenntaður leiðsögumaður og eigi 
auðvelt með að koma fram. Góð kunnátta í ensku og að 
minnsta kosti einu öðru tungumáli er skilyrði.
 
Reiknað er með að verkefnið hefj ist í apríl 2011. 
Umsóknarfrestur er til 21. mars 2011.
Nánari upplýsingar veitir Georg Pálsson, 
stöðvarstjóri Fljótsdalsstöðvar – Kárahnjúkavirkjunar, 
georg@lv.is, 515 9000. 
Umsóknir með upplýsingum um fyrri störf, menntun og 
reynslu skal senda á:

Landsvirkjun – Fljótsdalsstöð Landsvirkjun – Fljótsdalsstöð 
Georg PálssonGeorg Pálsson
701 Egilsstaðir 701 Egilsstaðir 
eða á netfangið georg@lv.iseða á netfangið georg@lv.is

Leiðsögumenn 
í Fljótsdalsstöð

Verið velkomin á opnun 700IS  
Hreindýralands í Slá�rhúsinu

á Egils�öðum 
laugardaginn 19. mars klukkan 

20:00.  
Mennta- og menningarmálaráðherra opnar hátíðina 

í ár og við vonum� �l þess að sjá sem fle�a. 

Hægt er að �oða dag�rá, �yrktaraðila og 
li�amenn á www.700.is 

700IS
un 700IS 

Slá�rhúsinu
s�öðum

nn 19. mars klukkan

20:00.

Mennta- og menningarmálaráðherra opnar há
í ár og við vonum� �l þess að sjá sem fle

Hægt er að �oða dag�rá, �yrktaraði
li�amenn á www.700.is 

Nýtt nýtt
Brunette og Dumb Blond frá Bead Head á tilboði

Shampoo, hárnæring og leave in næring,  aðeins kr. 6.384.-
 

Einnig nýtt Urban 1,2 og 3 frábært til viðgerðar fyrir 
þurrt og efnameðhöndlað hár

 

Tvennutilboðshampoo og hárnæring í 750 ml.

Hárskraut 
fyrir fermingar

komið í hús.

700 Egilsstaðir
730 Reyðarfjörður

Frábært tilboð!

Fermingargjafir 
í miklu úrvali

20% 

afsláttur 

á skíðagleraugum

Við kaup á margskiptum gleraugum færðu 
frí lesgleraugu eða frí sólgler

Við kaup á einstyrkja gleraugum færðu aðra 
fría umgjörð með, af völdum umgjörðum

Tilboðin gilda frá 20. mars til 20. apríl.
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Myndir: Fljótsdalshérað og Austurglugginn.
3. árg - 1. tbl. 2011

Næsta Unglingalandsmót UMFÍ 
verður haldið á Egilsstöðum um 
verslunarmannahelgina 2011. Ung-
menna- og íþróttasamband Austur-
lands er mótshaldari og stefnt er að 
því að halda glæsilegt mót við góðar 
aðstæður. 
Unglingalandsmótin eru vímuefna-
laus íþrótta- og fjölskylduhátíð og 
frábær kostur fyrir alla þá sem velja 
heilbrigt og vímuefnalaust umhverfi 
samhliða því að taka þátt í fjöl-
breyttri íþróttakeppni. 
Allir á aldrinum 11 – 18 ára geta 
tekið þátt í íþróttakeppni á Ung-
lingalandsmótinu. Keppendur greiða 
eitt mótsgjald, kr. 6.000.- og fá með 
því þátttökurétt í öllum keppn-
isgreinum. 
Nýverið var haldinn borgarafundur 
þar sem mótið og undirbúningurinn 
var kynntur. Á fundinum var meðal 
annars undirritaður samningur 
milli sveitarfélagsins Fljótsdals-
héraðs, UMFÍ og UÍA um mótið. 
Fljótsdalshérað leggur til aðstöðu 
og ýmsa þjónustu en UÍA heldur 
mótið. Áætlað er að um 3-400 sjálf-
boðaliðar komi að mótinu um versl-
unarmannahelgina.
Fljótsdalshérað er vel búið íþrótta-
mannvirkjum en Landsmót UMFÍ 
var haldið þar árið 2001 og töluverð 

uppbygging varð í kringum það 
mót. Fyrirhugað er að reisa tjald-
stæði á gamla flugvell-
inum við Egilsstaðarnes 
en gert verður ráð fyrir 
að um 10.000 gestir sækji 
Fljótsdalshérað heim um 
verslunarmannahelgina. 
Á borgarafundinum fyrir 
skemmstu kom fram að 
gert er ráð fyrir 1200-1700 kepp-
endum. Mótshaldarar óttast ekki 
að fjarlægð frá höfuðborgarsvæð-
inu dragi úr aðsókn á mótið frá því 
í fyrra en þá fór mótið fram í Borg-
arnesi. Mótið er orðinn fastur liður 
í sumarferðum margra fjölskyldna 
og starfi héraðssambanda. Mikil eft-
irvænting ríkir á meðal keppenda og 

fjölskyldna fyrir mótinu í ár. Keppt 
verður í dansi, fimleikum, frjálsum, 

glímu, golfi, hestaíþróttum, 
motocross, knattspyrnu, 
körfubolta, skák og sundi. 
Allir þeir sem uppfylla 
aldursskilyrði unglinga-
landsmótsins geta tekið 
þátt en skráning þarf að 
eiga sér stað á heimasíðu 

UMFÍ, www.umfi.is, eða Unglinga-
landsmótssíðu UMFÍ, www.ulm.
is. Þetta eru fleiri keppnisgreinar 
en áður og í ár verður í fyrsta sinn 
keppt í fimleikum. Keppnissvæðin 
fyrir knattspyrnu og motocross hafa 
ekki verið staðfest en eru í vinnslu. 
Þá verður strandblak sérstök kynn-
ingargrein á mótinu.

Samhliða íþróttakeppninni verður 
fjölbreytt skemmtidagskrá í boði 
fyrir alla fjölskylduna á daginn. Þar 
má nefna að skemmtidagskrá verður 
í Tjarnargarðinum alla daga.  Sprelli-
gosa- og Fjörkálfaklúbbar, leiktæki 
fyrir börn og unglinga og  göngu-
ferðir með leiðsögn alla daga fyrir þá 
sem eldri eru. Þá verða fjölbreyttar 
kvöldvökur og síðan flugeldasýning á 
sunnudagskvöldið eins og venja er.
Á fundi undirbúningsnefndar í 
byrjun mars var gengið frá ráðn-
ingu verkefnisstjóra, Heiðar Vigfús-
dóttur, sem kemur til starfa síðar í 
mánuðinum. 

Íbúar Austurlands eru hvattir til að 
taka þátt í þessu skemmtilega verk-
efni. Þeir geta m.a. gert það með því 
að skrá sig sem sjálfboðaliða.  En 
mörg verkefni bíða mótshaldara sem 
nauðsynlegt er að sinna og fá flesta 
til að koma að undanumhaldi svo 
að mótið geti orðið eftirminnilegt 
og skemmtilegt fyrir alla aðila og 
Austurlandi til sóma. Allir íbúar 
Fljótsdalshéraðs eru hvattir til að 
taka þátt ýmist í gegnum sjálfboða-
liðastarf og/eða með því að skreyta 
bæinn og sitt umhverfi, taka til í 
sínu nærumhverfi, flagga og taka 
vel á móti gestum.

Ástæður fyrir heimild

Frestun þessi er hugsuð til að örva bygging-
arstarfsemi á Fljótsdalshéraði og til að auðvelda 
byggingaraðilum að fjármagna fyrsta áfangann 
í húsbyggingunni. Markmiðið með þeim er 
einnig að stuðla að þéttingu byggðar og eft-
irspurn eftir óúthlutuðum lóðum sveitarfélags-
ins. Heimild þessi hefur ekki áhrif á gildandi 

reglugerð / gjaldskrá vegna gatnagerðargjalda 

Fljótsdalshéraðs.

Heimild fjármálastjóra

Við lóðaúthlutun greiðir lóðarhafi 25% gatna-
gerðargjalda skv. gjaldskrá sem staðfesting-
argjald (helming af fyrri hluta gatnagerð-
argjalds). 
Heimilt er fjármálastjóra að fresta innheimtu 
50% af fyrri hluta greiðslu gatnagerðargjaldsins 
til allt að 12 mánaða, miðað við þær dagsetn-
ingar sem fram koma í gjaldskrá. Þó gjaldfellur 
sá hluti um leið og húsnæðið er fokhelt. Eindagi 

greiðslu þess hluta gatnagerðargjalda er einum 
mánuði eftir útgáfu fokheldisvottorðs. 
Heimilt er fjármálastjóra að fresta innheimtu 
100% af seinni hluta greiðslu gatnagerðargjalds-
ins til allt að 12 mánaða, miðað við þær dag-
setningar sem fram koma í gjaldskrá. Þó gjald-
fellur sá hluti um leið og húsnæðið er fokhelt. . 
Eindagi greiðslu þess hluta gatnagerðargjalda er 
einum mánuði eftir útgáfu fokheldisvottorðs.  
Lögveð fyrir þessum gatnagerðargjöldum gildir 
sem áður frá gjalddaga samkv. gjaldskrá.  
Lóðarsamningar verða gerðir við fokheldi 
byggingarinnar og þar tekið fram hvaða upp-
hæð gatnagerðargjalda er þá ógreidd og hvenær 
eindagi þeirrar greiðslu er. 
Búin verður til dagsett skrá yfir úthlutaðar 
lóðir sem innheimtufulltrúi  fer yfir mánaðar-
lega og merkir út þá sem innheimta þarf hjá  
hverju sinni. 

Gildistími

Reglurnar taki gildi 01.01 2011 og gilda til 
31.12. 2012. Götur á Fljótsdalshéraði með 
óbyggðum lóðum sem heimild þessi nær til. 

Einungis verður um að ræða lóðir við þegar 

frágengnar götur samkvæmt meðfylgjandi 

götulista.

Skólabrún Fellabæ öll gatan
Réttarkambur 5 lóðir
Fjósakambur 1 lóð
Bláagerði  25 lóðir
Hamrar 13 lóðir
Bjarkarsel 1 lóð
Klettasel 2 lóðir raðhús
Dalsel 2 lóðir raðhús
Fjóluhvammur 2 lóðir
Fífuhvammur  2 lóðir
Norðurtún 1 lóð
Ártún 2 lóðir
Eiðar  1 lóð

Unglingalandsmót UMFÍ helgina 29.- 31. júlí 

Tímabundin heimild til fjármálastjóra Fljótsdalshéraðs til frest-
unar innheimtu hluta gatnagerðargjalda að hámarki í 12 mánuði

Hjálmar Jónsson.  Mynd: motocross.is
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Jákvæðar horfur í atvinnu-
málum Fljótsdalshéraðs
Björn Ingimarsson, bæjarstjóri 
Fljótsdalshéraðs, segir margt mjög 
spennandi framundan í atvinnu-
málum sveitarfélagsins. Uppbygging 
Vallaveitu og hjá skógræktarstöð Barra 
hf. eru verkefni sem eru sérstaklega 
spennandi að mati Björns „ekki síst 
vegna þess að þar erum við að vinna 
enn betur úr okkar eigin auðlind, stað-
bundnum styrkleika“. Með Vallaveitu 
tekst Hitaveitu Egilsstaða og Fella 
að nýta enn betur heita vatnið sem 
kemur úr borholunum við Urriðavatn 
en þar hefur verið til staðar „ veruleg 
umfram geta sem ekki hefur tekist að 
nýta hingað til“ segir Björn. 

Uppbygging orlofshúsa
Austurglugginn greindi frá því í síð-
ustu viku að frá því í sumar hefur 
verið unnið að undirbúningi að lagn-
ingu heitavatnslagnar inn Velli, að 
orlofshúsabyggð í Einarsstaða- 
og Úlfsstaðaskógi og er áætlað að 
hefja framkvæmdir í maí. Hitaveita 
Egilsstaða og Fella og stjórn Orlofs-
byggðarinnar á Einarsstöðum skrif-
uðu undir samning fimmtudaginn 
3. mars að verðmæti 40 milljóna 
króna sem greiddar verða fyrir 
tengingu 32 orlofshúsa og var jafn-
framt samið um vatnskaup næstu ár. 
Heildarkostnaður HEF við fram-
kvæmdirnar er áætlaður um 220 
milljónir kr.
Stofnlögnin verður um 10,8 km. og 
dreifikerfið 13,6 km. Stofnlögnin 
mun ná frá suðursvæði Egilsstaða að 
orlofshúsabyggðinni í Einarsstaða- 
og Úlfsstaðaskógi. Til að tryggja 
nægan þrýsting verða dælustöðvar 
staðsettar við Bláargerði og Kaldá. 
Í hönnunarforsendum var gert ráð 
fyrir því að þrýstingur héldist í 3-5 
börum og að hitastig á vatninu væri 
um 60 – 64°C. 
Vegna þessara breytinga hefur 
Orlofshúsabyggð Einarsstaða gert 
ráð fyrir allt að 300 milljónum kr. í 
endurbyggingu á sumarhúsum sínum 
og má gera ráð fyrir, skv. lauslegum 
áætlunum og því hve sambærileg 
verk sýna, að sá kostnaður geti vel 
farið upp í 600 - 800 milljónir króna 
á heildina litið. Stefnt er að því að 
öllum framkvæmdum við verkið 
verði lokið eigi síðar en í nóvember 
á þessu ári og þá er gert ráð fyrir því 
að öll sumarhús sem þess hafa óskað 
eftir verði tengd við heitt vatn. 
Björn telur að þessar framkvæmdir 
muni hafa mjög jákvæð áhrif á 
atvinnulífið á Fljótsdalshéraði bæði 
til skemmri og lengri tíma. „Þetta er 
hressileg innspýting í atvinnulífið til 
næstu tveggja ára. Þetta eru verkefni 

fyrir  iðnaðarmenn á svæðinu; tré-
smiði, rafvirkja, pípulagningamenn 
auk jarðvinnuverktaka og fleiri aðila“ 
segir Björn.
Þrátt fyrir að nú þegar hafi 32 orlofs-
hús ákveðið að tengjast heitu vatni 
telur Björn að á næstu árum muni 
mun fleiri hús gera slíkt hið sama. 

„Þarna eru um 100 sumarhús sem 
flest munu eflaust tengjast heitu 
vatni á næstu árum. Þetta kemur 
ekki eingöngu til með að gagnast 
iðnaðarmönnum hvað varðar atvinnu 
heldur mun þetta einnig hafa jákvæð 
áhrif á ferðamennsku. Með þessu er 

verið að gera sumarhúsin að heils-
árshúsum og þar með tryggja betri 
nýtingu og stöðugri ferðamanna-
straum“ segir Björn. Hann telur að 
með þessu sé verið að tryggja lengri 
viðveru þeirra sem sækja í sumar-
húsin og þar af leiðandi auka þörf 
fyrir þjónustu inn á svæðinu. 
Með þessari framkvæmd er verið að 
þrefalda framleiðslu og dreifingu á 
heitu vatni hjá hitaveitunni án þess 
að vera að leggja út í mikinn fram-
kvæmdakostnað. „Það var búið að 
fjárfesta í þessari framkvæmd með 
því að bora holurnar sem eru því 
til staðar og því gríðarlega mikil 
umfram afkastageta sem mikilvægt 
er að nýta og menn eru því ekki 

eingöngu að þessu til þess að gleðja 
mig og Guðmund Davíðsson, hita-
veitustjóra.“ segir Björn glettnislega 
og bendir á að í gegnum tíðina hafi 
menn reynst fyrirhyggjusamir við 
uppbyggingu hitaveitunnar. „Saga 
þessa fyrirtækis er ævintýraleg, ekki 
síst vegna þeirra fjölmörgu hindrana 

sem mætt hafa mönnum í gegnum 
tíðina og því er ekki annað hægt en 
að fyllast aðdáun á því sem menn 
þráuðust í gegnum á sínum tíma 
og horfa svo á stöðu hitaveitunnar í 
dag“ segir Björn. 

Trúir á Barra 
Málefni Barra eru Birni hugleikin 
en hann telur að fyrirtækið geti náð 
mjög langt á sínu sviði. „Þetta er fyr-
irtæki sem var á barmi gjaldþrots í 
haust en náði sem betur fer að endur-
fjármagna sig og hefur í dag náð 
nýrri stöðu með nýjum tækifærum 
og ég hef tröllatrú á þessu fyrirtæki“ 
segir Björn. Að mati Björns hefur 
veikleiki fyrirtækisins fram til þessa 
verið einsleit framleiðsla sem hefur 
nær eingöngu snúið að trjáplöntun. 
Hann bendir á að þrátt fyrir að 
vera öflugir í skógrækt þá hafi sú 
framleiðsla ekki tryggt fyrirtækinu 
brautargengi en með tilkomu og 
umsókn um starfsleyfi fyrir fram-

leiðslu á erfðabreyttu byggi í sam-
starfi við Orf Líftækni muni Barri 
hf. ná nýjum vinkli í sína framleiðslu. 
Björn hefur trú á því að fyrirtækið 
fái sitt starfsleyfi enda ekkert sem 
bendir til þess að með framleiðsl-
unni verði náttúru Íslands stefnt 
í hættu og öllum ýtrustu öryggis-
kröfum mætt „að minnsta kosti hef 
ég ekki neitt í höndunum um annað 
en það að framleiðslan sé örugg enda 
framleiðslan eingöngu innandyra“ 
segir Björn. Björn bendir á að nú 
þegar sé fyrirtækið að ná miklum 
framförum í rekstri og framtíð þess 
sé björt. „Þeir eru þegar byrjaðir 
að ráða til sín fleira fólk og vinna 
á atvinnuleysisskránum, fyrirtækið 
sem var bara við það að fara. Það 
virðist vera nokkuð stór markaður 
fyrir þessa vöru og ört stækkandi“ 
segir Björn.

Bindur ákveðnar vonir 
við atvinnuuppbyggingu 
nágrannasveitarfélaga 
Björn telur án nokkurs vafa að fram-
kvæmdir í öðrum sveitarfélögum í 
nágrenninu muni einnig koma til 
með að hafa jákvæð áhrif á atvinnu-
stig Fljótsdalshéraðs. Í því samhengi 
bendir Björn einna helst á byggingu 
kersmiðju Alcoa og þau jákvæðu 
áhrif sem sú framkvæmd muni skapa. 
Sú fjárfesting er upp á nokkra millj-
arða og mun skapa milli 100- 200 
störf þegar á mesta framkvæmda-
skeiðinu stendur. Að framkvæmd 
lokinni kemur kersmiðjan til með að 
skapa um 70 störf til frambúðar og 
Björn tekur þeim störfum fagnandi 
sem og hverju starfi í því árferði sem 
er í dag en vill benda á að hann sé 
langt því frá að vera svartsýnn enda 
sé útlitið „alls ekki dökkt hvað þetta 
svæði varðar hvorki til skemmri né 
lengri tíma litið.“

Mikilvægt að stjórnvöld 
standi ekki í vegi fyrir 
jákvæðri framþróun
„Í dag ríkir hins vegar nánast stöðnun 
einkum sökum aðgerðaleysis stjórn-
valda“ segir Björn. Að hans mati 
hafa aðgerðir og aðgerðaleysi alger 
úrslitaáhrif á stöðu sveitarfélaganna 
og uppbyggingu atvinnumála næstu 
árin og það er honum áhyggjuefni. 
Björn segist hafa miklar áhyggjur 
af framþróun í samgöngumálum, 
sjávarútvegi og fleira. Björn varar við 
umbyltingu á kvótakerfinu í þjóð-
félaginu í dag „staða þjóðfélagsins og 
atvinnulífsins leyfir einfaldlega ekki 
slíka leikfimi“ segir Björn.

Vert er að benda áhugasömum lesendum á bókina Saga 

Hitaveitu Egilsstaða og Fella sem Rúnar Snær Reynisson 

skrifaði og gaf út 2006. Sagan er bráðskemmtileg lesning 

enda ber Hitaveitan stórmerkilega og skemmtilega sögu 

sem á rætur að rekja til ársins1960. 
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Gæða dúnsængur frá Skálanesi í Seyðisfirði eru nú fáanlegar. 
Milliliðalaus viðskipti beint við bónda og upprunamerkt 

gæðavara.

Tilvalin gjöf fyrir t.d. stórafmæli, fermingar, giftingar og skírnir. 
Hægt er að panta í nokkrum stærðum með lágmarks bið. 
Sængurnar eru merktar jörðinni og eru með þvottamiða.

Frekari uppl. í skalanes@skalanes.com eða í síma 861-7008

Lagasamkeppni
Hér að neðan mjá sjá kvæði um 
Fljótsdalshérað. Ástæðan fyrir því 
að það er birt hér er sú að höfundur 
þess er að leita eftir lagi við text-
ann. Kvæðið er eftir Brynleif H. 
Steingrímsson. Hann er fæddur 
og uppalinn á Blönduósi og hefur 
starfað lengst af sem læknir á Selfossi. 
Brynleifur orti þetta eitt sinn er hann 
dvaldi á Fljótsdalshéraði. 

Þeir sem semja lag við textann er 
bent á að senda það með undirleik 
og söng. Söngurinn sem slíkur er þó 
ekki aðalatriði því fyrst og fremst er 
verið að velja lag. Tillögur skal senda 
á Austurgluggann, Búðareyri 7, 730 
Reyðarfirði. Skilafrestur er til 29. 
apríl. Verðlaun fyrir besta lagið eru 
hundrað þúsund krónur. Allar nánari 
upplýsingar veitir Ragnar Sigurðsson 
ritstjóri í síma 8672151.

Fljótsdalshérað
Hérað fljóts,
Lögur lygn,

laufið baðms
á ljúfri nótt,
landið vakir
fagurt, frítt,

faðmar vonin 
ljóssins gnótt.

Salir víðir
anda, ilma

angan heitri þrá,
litir blíðir

leyndin leitar,
lag þitt er

í djúpri brá.

Fossinn hái
brún af brattri

brýtur skarð
í hamraþil,
opnar, sýnir
innsta eðli,
óragamalt
jarðarspil.

Undrun getur
víst ei valdið
að vaki í Legi
ormur hljóður,
gjafmild jörð,

þú guðagaldur,
geislum skrýdd

sem himins óður.

Hérað fagurt
allt þú átt,

óminn þíða,
ilminn blíða,
fossinn háa,
fjöll og fönn,

faðminn heita
grænna hlíða
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FJARÐABYGGÐ | þú ert á góðum stað fjardabyggd.is

StöðvarfjörðurFáskrúðsfjörðurReyðarfjörðurEskifjörðurNorðfjörðurMjóifjörður

Tillaga að breytingu á 

aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2007-2027
reitur V1/A1 á Eskifirði og tillaga að deiliskipulagi fyrir sama svæði.

Bæjarstjórn Fjarðabyggðar auglýsir hér með tillögu að breytingu á aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2007-2027 samkvæmt 2. mgr. 36. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010.   Breytingin nær til reits V1/A1 á Eskifirði og felst í að landnotkun er breytt úr svæði fyrir verslun, þjónustu og 

athafnastarfsemi í svæði fyrir þjónustustofnanir. 

Breytingartillagan hefur verið send til Skipulagsstofnunar til afgreiðslu í samræmi við ofangreinda lagagrein. Fallist Skipulagsstofnun á 

breytingartillöguna skal hún staðfesta hana innan fjögurra vikna frá því að tillagan barst henni og auglýsa hana í B-deild Stjórnartíðinda. 

Samhliða tillögu að aðalskipulagsbreytingu er auglýst tillaga að deiliskipulagi fyrir Dalbraut 1 á Eskifirði skv. 41. gr. laga nr. 123/2010. 

Skipulagssvæðið afmarkast af Norðfjarðarvegi, Dalbraut, Bleiksá og Eskifirði til suðurs. Deiliskipulagstillagan felur m.a. í sér að heimilt er að 

reisa hjúkrunarheimili á lóðinni við Dalbraut 1 og ganga frá opnu svæði meðfram Bleiksánni og Norðfjarðarvegi. Tillagan verður til sýnis á 

bæjarskrifstofu Fjarðarbyggðar að Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð og í þjónustugátt í Bókasafni Eskifjarðar frá 8. mars til 19. apríl 2011. 
Athugasemdafrestur er til sama tíma.

Þeim, sem telja sig eiga hagsmuna að gæta, er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við deiliskipulagstillöguna. Skila skal skriflegum 

athugasemdum á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð. Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna teljast henni 

samþykkir. 

Snjóflóðahættumat 
fyrir skíðamiðstöð Austurlands í Oddsskarði

Samkvæmt reglugerð nr. 636/2009 um hættumat vegna snjóflóða á skíðasvæðum auglýsir bæjarstjórn Fjarðabyggðar 

kynningu á hættumati fyrir skíðamiðstöð Austurlands í Oddsskarði.

Hættumatið verður til sýnis í skíðaskálanum í Oddsskarði, á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar að Hafnargötu 2, 730 

Fjarðabyggð og í þjónustugáttum í bókasöfnum Fjarðabyggðar frá 8. mars til 5. apríl 2011. 
Eigna- og skipulagsfulltrúi 

Undanfarnar vikur hafa félagar 
í Þorparasamtökunum feng-
ist við að endurhanna trékoll sem 
fengið hefur nafnið „ömmukollur“. 
Fyrirmyndin er gamall kollur sem 
var í eigu Sveinbjargar Hrólfsdóttur 
frá Reynihaga í Skriðdal. Slíkir kollar 
voru nokkuð algengir á heimilum á 
Íslandi á síðustu öld og eiga margir 
góðar minningar tengdar þeim og 
eigendum þeirra sem í mörgum til-
fellum voru ömmur viðkomandi. 
Ömmukollaverkefnið fór af stað í 
byrjun febrúar og var hugmyndin 
að leiða saman smið og handverks-
mann/textílhönnuð til að spreyta 

sig á að gefa ömmukollinum nýtt 
líf og framtíð hjá ömmum nútímans. 
Gengið var út frá því að allir notuðu 
sama form en efnisval og textílað-
ferð á loki var gefin frjáls. Kollarnir 
eru frumgerðir en hugmyndin er að 
vinna áfram með ömmukollinn og 
leita leiða til að gera hann að sölu-
vöru og skapa þannig atvinnu við 
framleiðslu hans. Afrakstur verkefn-
isins verður sýndur í Húsi Handanna 
frá og með laugardeginum 19. mars 
– 2. apríl. Einnig verða sýndir fleiri 
mismunandi kollar sem verið hafa 
í smíðum hjá handverksmönnum á 
Héraði í vetur.

Evrópuverkefni Þorpsins, Creative 
communities, er nú í fullum gangi 
og fóru fulltrúar þess á dögunum til 
Kaupmannahafnar í fyrstu vinnulot-
una í verkefninu. Verkefnið gengur 
út á að yfirfæra þekkingu til að 
nýta þau hráefni sem eru einkenn-
andi fyrir fjórðunginn þ.e. trjávið/
skógarafurðir, hreindýraleður og ull. 
Þróunarfélag Austurlands í samstarfi 

við Þekkingarnet Austurlands leiða 
verkefnið. Verkefnið kemur einnig 
inn á áætlanagerð og markaðssetn-
ingu  fyrir hönnuði og handverks-
fólk sem og samfélagsrannsóknir 
um skapandi samfélög í samstarfi 
við Væksthuset í Kaupmannahöfn 
og CRT í Bornholm (miðstöð 
byggða- og ferðamálarannsóknar) 
Danmörku. Afurðir verkefnisins 

verða að stærstum hluta námsskrár  
sem verða notaðar til kennslu í vöru-
hönnun og handverki. Vinnuferðin 
til Kaupmannahafnar gekk út á að 
kynna sér hvernig Danir hafa byggt 
upp og markaðssett vöruhönnun og 
listhandverk með góðum árangri síð-
astliðin 15 ár bæði heima fyrir og 
erlendis. Heimsótt voru framsækn-
ustu hönnunarfyrirtæki Dana sem 
og stoðstofnanir á borð við Dansk 
Design Center og Danish Crafts.  
Einnig fengu þátttakendur kynn-
ingarfyrirlestra á mentorakerfi sem 
notað hefur verið með góðum árangri 

til að styrkja stjórnendur fyrirtækja 
til árangurs í sínum rekstri sem og 
„the Grothwheel” sem er verkfæri 
sem Væksthuset hefur notað til að 
hjálpa dönskum fyrirtækjum til að 
vaxa og dafna hraðar. 
Verkefnið verður í gangi út nóvem-
ber 2012. Opnuð hefur verið heima-
síðu með upplýsingum um verkefnið 
www.creativecommunities.is og 
einnig er hægt að nálgast upplýs-
ingar um það á facebook.
Evrópuverkefni Þorpsins er styrkt af 
Leonardo sjóðnum sem er starfsþjálf-
unaráætlun Evrópusambandsins.

Framsæknustu hönnunarfyrirtæki Dana heimsótt

„Niðjamót“ í Þorpinu

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna þjóðaratkvæðagreiðslu 

þann 9. apríl 2011, hófst við embætti sýslumannsins á Seyðisfirði, 

að Bjólfsgötu 7, Seyðisfirði, Lyngási 15, Egilsstöðum og Lónabraut 

2, Vopnafirði þann 16. mars s.l. og er opinn á skrifstofutíma alla 

virka daga fram að kjördegi. Á kjördag verður opið frá kl.13.00 til 

15.00 á öllum ofangreindum skrifstofum.   

Einnig er kjósendum bent á upplýsingar á slóðinni: 

www.kosning.is/thjodaratkvaedagreidslur2011/frettir/nr/7846

Kosningar á sjúkrastofnunum verða í samráði við 

forstöðumenn og auglýstar nánar þar.

Sýslumaðurinn á Seyðisfirði, 16. febrúar 2010. 
Lárus Bjarnason, sýslumaður. 
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Öll börn og ungmenni eiga sér drauma um framtíðina. Undan sumum þeirra er fótunum kippt fyrirvaralaust vegna slysa eða sjúkdóma í 
æsku. OKKAR Framtíð er ný trygging fyrir börn og ungmenni sem skipt getur sköpum fyrir fjárhagslegt sjálfstæði þeirra á fullorðinsárum.

Það er einfalt að ganga frá OKKAR framtíðartryggingu á okkar.is
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Ármúli 17a . 108 Reykjavík . sími: 588 9933 . fax: 588 9940  |  Miðás  9 . 700 Egilsstaðir . sími: 470 1600 . fax: 471 1074  |  www.brunas.is

Brúnás innréttingar hafa áunnið sér gott orð fyrir glæsilega íslenska hönnun og gæða handverk sem byggir á þekkingu og 

áralangri reynslu. Í sýningarsal okkar í Ármúla 17a í Reykjavík, býðst þér fagleg þjónusta og ráðgjöf innanhúsarkitekta við val á 

Brúnás innréttingum. Að Miðási 9 á Egilsstöðum er einnig glæsilegur sýningarsalur þar sem boðið er upp á teikniþjónustu.

* Flytjandi flytur vöruna á þá stöð
sem næst er viðskiptavini

Brunavottaðar innihurðir, 
Einnig í yfirstærðum. Stærðir allt að 240x240cm

FRÍR FLUTNINGUR

HVERT Á LAND SEM ER*

INNRÉTTINGAR
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5. og 6. flokkur kvennaliðs Hattar 
í knattspyrnu fóru til Akureyrar og 
kepptu í hina árlega Goðamóti fyrstu 
helgi marsmánaðar. Það er skemmst 
frá því að segja að stúlkurnar stóðu 
sig með stakri prýði og voru íþrótt-
inni og sinni heimabyggð til sóma. 
Bæði lið Hattar kepptu í b-liðum. 
6. flokkur Hattar lenti í öðru sæti 
og fór heim með silfrið á meðan 5. 
flokkur vann Skallagrím í úrslitavið-
ureign um 5. sæti mótsins og upp-
skáru þær bikar að launum. 
Við verðlaunaafhendinguna í lokin 
var tilkynnt að Höttur hefði hreppt 
hinn svokallaða Goðaskjöld, sem eitt 
lið fær á hverju móti. 

Goðaskjöldurinn er æðsta viður-
kenning mótsins en Höttur vann 
þennan skjöld fyrir frábæra fram-
komu utan vallar sem innan. 
Þjálfarar þessa flokka eru þær María 
Lena Heiðarsdóttir Olsen og Sigga 
Baxter.

Um síðustu helgi tóku þrír glímukappar frá UÍA þátt 
í lokaumferð Meistaramóts Íslands í glímu. Umferðin 
fór fram á Ísafirði og átti UÍA þar þrjá keppendur sem 
allir stóðu sig með prýði að venju. Allir röðuðu þeir sér 
í efstu sætin í unglingaflokki og komu heim með eitt 
gull og tvö silfur. 
Ásmundur Hálfdán Ásmundsson, UÍA, sigraði +80 kg 
flokk unglinga eftir harða keppni við Hjalta Þórarinn 
Ásmundsson, UÍA, sem hafnaði í öðru sæti og Bjarna 

Þór Gunnarsson Mývetning, sem hafnaði í 3. sæti. Eftir 
fyrstu umferð höfðu þeir allir verið jafnir, hver með 3 
vinninga. 
Í -80 kg flokki unglinga náði Hjörtur Elí Steindórsson, 
UÍA, 2. sætinu eftir snarpar viðureignir við félaga sína 
úr Herði á Ísafirði. Við getum því verið stolt af drengj-
unum okkar, eitt gull og tvö silfur. Ásmundur og Hjalti 
tóku einnig þátt í opnum flokki karla og höfnuðu þar 
í 4. og 7. sæti. 

Lokastaðan í Meistaramóti Íslands  2010-2011

Unglingar – 80 kg Félag Stig

1. Birkir Örn Stefánsson Hörður 17
2. Hjörtur Elí Steindórsson UÍA 13
3. Magnús Bjarki Snæbjörnsson HSK 11
4. Hákon Óli Sigurðsson Hörður 10
 
Unglingar + 80 kg Félag Stig

1. Ásmundur Hálfdán Ásmundsson UÍA 16 
2. Hjalti Þórarinn Ásmundsson UÍA 15
3. Bjarni Þór Gunnarsson Mývetning 14
4. Sigurður Óli Rúnarsson Hörður 8
5. Einar Eyþórsson Mývetning 3
6. Ísleifur Muggur Jónsson Hörður 2

Skíðafélagið í Stafdal, SKÍS er 
sameiginlegt félag Héraðsbúa og 
Seyðfirðinga. Hjá skíðafélaginu æfa 
47 krakkar á aldrinum 6-14 ára. 
Félagið stóð fyrir byrjendanámskeiði 
fyrir börn frá 3-10 ára sem 30 börn 
sóttu í janúar og febrúar og í gangi er 
byrjendanámskeið fyrir fullorðna.
Skíðafélagið vinnur nú að uppsetn-
ingu á nýrri skíðalyftu í Stafdal með 
styrkjum frá sveitarfélögum sínu 
hvoru megin Fjarðarheiðar og fyr-
irtækjum á svæðinu. Uppsetning er 
á lokastigi og von á að lyftan kom-
ist í gagnið í byrjun apríl. Lyftan 
sem verður í framhaldi af núverandi 
lyftu nær upp á Stafdalsfell og verður 
fallhæðin um 320 m. Möguleikar 
svæðisins munu aukast verulega 
með tilkomu nýrra skíðaleiða ofan 
af Stafdalsfelli. 
Síðustu tvær helgar hefur verið mikið 
um að vera í Stafdal. Björnsmótið var 
haldið helgina 5.-6. mars, þar sem 
keppt var í svigi á laugardeginum en ekki var unnt að keyra stórsvig á 

sunnudeginum sökum hvassviðris. 
Um 130 keppendur á aldrinum 4-26 
ára mættu til keppni. Keppendur 
komu frá Skíðafélaginu í Stafdal 
(SKIS), Skíðafélagi Fjarðabyggðar 
(SFF) og Mývatni. Um nýliðna helgi 
fór fram bikarmót VHE og SKÍS 
fyrir 13-14 ára skíðaiðkendur af öllu 

landinu. 49 keppendur tóku þátt og 
tókst mótið í alla staði mjög vel í 
góða veðrinu. 

Veðrið hefur ekki alltaf verið skíða-
mönnum hliðhollt í vetur. Ekki hefur 
snjóinn þó vantað, en vindurinn hefur 
oft komið í veg fyrir að hægt hafi 
verið að opna lyftur. En nú fer í hönd 

besti tíminn fyrir skíðamennskuna. 
Sólin komin hátt á loft, bjart langt 
fram á kvöld og veðrið eintóm blíða. 
Skíðafélagið í Stafdal vill hvetja alla 
að nýta sér þá frábæru aðstöðu til 
skíðaiðkunar sem er til staðar á 
Austurlandi, því betra fjölskyldusport 
er varla hægt að hugsa sér. 

Nóg um að vera hjá Nóg um að vera hjá 
Skíðafélaginu í StafdalSkíðafélaginu í Stafdal

Lokaumferð Meistaramóts Íslands í glímu

Hjalti Þórarinn, Ásmundur Hálfdán 
og Bjarni Þór

Hjörtur Elí og Birkir Örn, 
á myndina vantar Hákon 
Óla Sigurðsson sem varð í 
3. sæti

Stóðu sig vel á Goðamótinu 
– Hrepptu Goðaskjöldinn

Við veitingu á Goðaskyldinum.

Höttur 6. 

flokkur kvenna. 
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10:00 Ráðstefnan sett Gunnar Þór Sigurbjörnsson form. atv.m.nefndar

10:15 Framtíðarorka Íslands Þorsteinn Ingi Sigfússon forstj. Nýsköpunarmiðst.

10:45 Orkumarkaðurinn  á Íslandi Sigurður Friðleifsson Orkusetri

11:15 METAN - markaðsyfirlit og möguleikar Einar Vilhjálmsson markaðsstjóri METAN

11:45 Reynsla Sorpu af framleiðslu METAN Bjarni Hjarðar yfirverkfræðingur SORPU

12:15 Framleiðsla á Héraði Jón Guðmundsson Landbúnaðarháskóla Íslands

12:30 Matarhlé

13:00 Framleiðsla á Héraði Borgþór Jónsson í Hvammi

13:15 HEF - framtíð og möguleikar á Héraði Guðmundur Davíðsson

13:45 Vindorka á Héraði Eyjólfur Jóhannsson

14:15 Hugsanleg verkefni Landsvirkjunar á Austurl. Hákon Aðalsteinsson verkefnastj. Vistrannsókna LV

14:30 Smávirkjanir Björgvin í Mannvit - Orri Hrafnkelsson

14:45 Kaffi

15:00 Pallborðsumræður og samantekt Björn Ingimarsson bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs 

16:00 Ráðstefnuslit Gunnar Þór Sigurbjörnsson

 Hrein íslensk orka
möguleikar og tækifæri - fimmtudaginn 24. mars 2011 á Hótel Héraði.

Aðgangur er ókeypis og boðið upp á léttar veitingar

Ráðstefnan er haldin í samstarfi Atvinnumálanefndar Fljótsdalshéraðs og Þróunarfélags Austurlands

Ráðstefnustjórn:  Atvinnumálanefnd Fljótsdalshéraðs (ÞES/BI)

Sími 471-2980Sími 471 2980

Vala Bjarnadóttir

Vorum að taka inn enn 
meira af Fudge.

Opnunartími:
Mánud. þriðjud. fimmtud. 

og föstud. 9:00 - 16:00

miðvikud. 9:00 - 20:00

Hin árlega alþjóðlega vídeó- og 
tilraunakvikmyndahátíð 700IS 
Hreindýraland verður haldin dagana 
19. – 25. mars. Hátíðin í ár verður 
með svipuðum hætti og hátíðin árið 
2009. Þetta er sjötta árið sem hátíðin 
er haldin og í ár mun menntamála-
ráðherra, Katrín Jakobsdóttir, setja 
hátíðina þann 19. mars kl. 20:00 í 
Sláturhúsinu. 

Í ár hafa forsvarsmenn hátíðarinnar 
boðið nokkrum hópum listamanna, 
sem vinna með gagnvirka list, til 
að sýna í Sláturhúsinu. Á hátíðinni 
verða einnig sérstakir gesta- sýning-

arstjórar sem munu sýna vídeóverk 
frá ýmsum löndum. Aðal viðburður 

hátíðarinnar er hinsvegar Alternative 
Routes sýningin þar sem vinnings-
hafar frá hinum hátíðunum í EU 
samstarfinu sýna á samsýningu í 
Sláturhúsinu. Alternative Routes 
verður sérstaklega kynnt á hátíðinni 
en 700IS tók þátt í sýningu þess á 
síðasta ári en hún er haldin víðsvegar í 
Evrópu. 700IS og Alternative Routes 
hafa hafið samstarf en það samstarf 
snýst um að hvetja til alþjóðlegs sam-
starfs sem og að efla það. 
700IS hefur verið í ákveðinni útrás 
eftir vel heppnaðar hátíðir undan-
farin ár. Eins og Austurglugginn 
greindi frá fyrir skemmstu þá var 
700IS tilnefnt til Eyrarrósarinnar 
í ár. Eftir hátíðina í fyrra var 700IS 
– Hreindýraland boðið að sýna á 
sýningum sem haldnar voru m.a. í 
Torino , Osló, Berlín og Eskiltuna í 
Svíþjóð. Þá tóku þau þátt í sýningum 
Altenative Routes m.a. í Búdapest 
og Porto í Portúgal.
700IS hefur hafið norrænt samstarf 
auk samstarfsins við Alternative 
Routes. en það samstarf snýst um 
það að hvetja til alþjóðlegs samstarfs 
sem og að efla það. 

Þemað á hátíðinni í ár er gagn-
virk list (interactive art) og verður 
Sláturhúsið fullt af skemmtilegum 
verkum þar sem áhorfandinn verður 
sjálfkrafa þátttakandi í listinni.  Í 
einu verkinu er stórt teppi á gólf-
inu með nemum þar sem áhorfand-
inn gengur um teppið og stjórnar 
þannig myndinni á veggnum.  
Þá verður lítið vélmenni sem eltir 
áhorfendur, sjónkíkir og margt 
fleira. 
Hluti af verkunum er afrakstur 
samstarfs Listaháskóla Íslands og 
Háskóla Reykjavíkur en nafnið á 
námskeiðinu var: „Vaxandi og uppá-

þrengjandi rými“ -   gagnvirk raf-

vélræn list.

Kennarar námskeiðsins voru 
þau Joseph T. Foley og Sigrún 
Harðardóttir og munu þau vera 
á hátíðinni, auk þess sem Sigrún 
Harðardóttir verður með eitt verk til 
sýnis á efri hæðinni í Sláturhúsinu. 
Hægt er að skoða dagskrá hátíð-
arinnar og upplýsingar um listamenn 
og fleira á heimasíðunni www.700.
is 

700IS vídeólistahátíðin 2011

Hannah - verk eftir portúgalska listamanninn Sergio Cruz sem verður einnig með listamanna-
spjall, þetta verk er hluti af Alternative Routes verkunum sem er verkefni styrkt af EU styrk.
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Ný íslensk kvikmynd verður frumsýnd 
í Valaskjálf á Egilsstöðum, föstudaginn 
25. mars. Myndin ber nafnið Glæpur 
og samviska og hefur verið í vinnslu í 
fjögur ár, alfarið tekin á Austurlandi. 
Leikstjórinn, Ásgeir Hvítaskáld, hefur 
þjálfað og ræktað áhugamannaleikara 
í hlutverkin og notað hið stórbrotna 
landslag á Austurlandi sem leiksvið.

Myndin hefur að geyma mikið drama 
um ógæfusamt fólk sem lendir á villi-
götum. Magnþrungnar tökur og ein-
lægur og sannfærandi leikur.

Ásgeir hefur lært kvikmyndagerð í 
Danmörku og hefur getið sér orð 
fyrir sterkar sögur. Hann hefur gert 
12 heimildar- og stuttmyndir sem 
hafa fengið viðurkenningar víða um 
heim.

Margir leikarar í myndinni fara 
hreinlega á kostum og koma virki-
lega á óvart. Að tónlistinni koma 
meðal annars Björn Thoroddsen, 
Margét Eir og Svavar Knútur. 

Glæpur og samviska er mögnuð kvik-
mynd um örlög, ógæfu og illindi. Allir Austfirðingar ættu að berja myndina augum, ekki síst vegna 
frábærrar myndatöku þar sem leiksviðið er hið stórbrotna landslag Austurlands.

Glæpur og samviska Hið „nýja“ 
Ísland 
– huglæg uppbygging

Í ljósi umræðunnar um 
biðlaunarétt og starfslok, 
án þess að nefnd séu dæmi 
í því sambandi, er rétt að 
fara yfir áherslur í bókun. 
Bókun þessi var sett fram 
í aðdraganda bæjarstjór-
aráðningar í Fjarðabyggð, 
síðastliðið sumar. Í bókun 
bæjarfulltrúa Fjarðalistans, 
frá bæjarstjórnarfundi nr. 
75, þann 22. júlí 2010, kemur m.a. fram:

Við viljum þó gera nokkrar athugasemdir varð-
andi ráðningarsamning við nýjan bæjarstjóra. 
Í fyrsta lagi að samningurinn sé opinber og 
bæði íbúum sveitarfélagsins og fjölmiðlum gef-
inn kostur að skoða hann. Í öðru lagi felst í 
starfinu mikil vinna og ábyrgð og teljum við 
launakjör eiga að vera í samræmi við það. Við 
leggjum jafnframt áherslu á að samningurinn 
sé einfaldur og gagnsær og byggist fyrst og 
fremst á grunnlaunum og fastri yfirvinnu en 
ekki ýmis konar viðbótar launaliðum. Í þriðja 
lagi óskum við eftir því að samningurinn taki 
mið af almennum kjarasamningum eins og 
kostur er, t.d. með 3 mánaða biðlaunarétti í stað 
6 mánaða eins og tíðkast hefur víða í ráðninga-
samningum bæjarstjóra.

Gott dæmi um ný viðhorf ? Dæmi nú hver 
fyrir sig. Þess má svo geta að öll bæjarstjórnin 
stóð svo að ráðningunni í góðri sátt. En hvað 
um það - þegar kemur að mannaráðningum í 
opinberar stöður þarf að vanda sérstaklega til 
verka enda um ráðstöfun á almannafé að ræða. 
Því er ábyrgð þeirra sem ráða fólk til starfa 
mikil. En þá er ekki allt talið. Ábyrgð þeirra 
sem þiggja „2007–starfslokasamninga” er líka 
mikil. Almennt séð skora ég á þá sem eru í 
þeirri stöðu að huga að siðferði og auðmýkt 
og leggja sitt af mörkum til „nýja“ Íslands. Ég 
tel að grunnurinn að uppbyggingu nýs samfé-
lags, hér á Íslandi, sé breytt siðferðislegt við-
horf og í þeirri uppbyggingu er ekkert pláss 
fyrir það sem ég vil kalla löglegt en siðlaust. 
Byggjum nýja Ísland upp saman og munum að 
það verður að miklu leyti huglæg uppbygging. 
Að lokum þetta: Auðmýktin er grundvöllur 
allra dyggða(Konfúsíus).

Elvar Jónsson – 
bæjarfulltrúi í Fjarðabyggð.
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Elvar Jónsson

Skrifstofumaður Austurgluggans
 Austurglugginn auglýsir eftir öflugum einstaklingi til að sjá 

um hin ýmsu verkefni útgáfufélagsins, m.a.: 

Starfið er krefjandi en einnig fjölbreytt. Austurglugginn er með starfssetur og skrifstofu á 
Reyðarfirði. Viðkomandi þarf að geta sýnt sjálfstæð vinnubrögð, hafa góða skipulagshæfileika, hafa 
góða framkomu og vera lipur í mannlegum samskiptum. Einnig þarf umsækjandi að vera góður í 

íslensku og með góða tölvukunnáttu.

Umsóknarfrestur er til og með 25. mars nk.
Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið frett@austurglugginn.is eða senda til 
Austurgluggans, Búðareyri 7, 730 Reyðarfirði. Nánari upplýsingar gefur Ragnar Sigurðsson, 
ritstjóri Austurgluggans í síma 867-2151 og í gegnum netfangið frett@austurglugginn.is.

Skipulagning og undirbúningur 
Hammond- hátíðarinnar er nú í fullum 
gangi. Hátíðin verður haldin dagana 
12.- 14. maí þetta árið á Hótel Framtíð, 
Djúpavogi.
Upphafsmaður hátíðarinnar er Svavar 
Sigurðsson tónlistarkennari (Hr. 
Hammond) en hátíðin er tileinkuð 
Hammond orgelinu.
Hátíðin hefur verið haldin árlega síðan 

2006 og er nú orðin fastur liður á fyrsta 
degi sumars en sumardagurinn fyrsti 
markar upphaf Hammondhátíðarinnar 
á hverju ári.
Hátíðin hefur fest sig betur í sessi ár 
hvert og koma þar saman margir af 
virtustu tónlistarmönnum landsins. 
Árið í ár verður engin undantekning 
þar sem m.a. meðlimir Baggalúts eru 
væntanlegir. 

Hammond hátíðin 12- 14. maí

Skopmynd vikunnar - Vísnahorn 
Austfirsk málefni krufin til mergjar

Menningarviðburðir - Íþróttir - Sérblöð
Fréttabréf Fljótsdalshéraðs - Fréttabréf Fjarðabyggðar.  

Veljum austfirskt alla leið...

Vilt þú verða umræðu-
hæfur á kaffistofunni?

Hringdu í síma 477-1571
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BÓKHALD

Bókhalds- og skattaþjónusta
s. 471 1171.

Smiðjusel 5 · Fellabæ
700 Egilsstaðir· s: 471 1696

BIFREIÐAÞJÓNUSTA

Réttingar og sprautun
Framrúðuskipti

Bílaleiga.
Opið virka daga kl. 8-18

Opið mánud.-föstud. kl. 8-12 og 13-18
Lyngás 5 · 700 Egilsstaðir · sími 471 3113

S: 8947333VIÐHALD

Miðás 7 · sími 471 3002
Opið virka daga 10 - 18 - Laugard. 13 - 17

MARKAÐUR

BÍLA OG VÉLAVERSTÆÐI

KIRKJUSTARF

ÞVOTTAHÚS

Opið 7-12 og 13-17 · 474-1274

HEI ARVEGI 10

474-1274

ÞVOTTABJÖRN

REYÐARFIRÐI

TAHÚS
FATAHREINSUN

LEIGJUM ÚT
TEPPAHREINSIVÉL

FLUTNINGAR

Sjóvá · Miðvangi 1 · 700 Egilsstöðum
Opið 8:30 - 16:30 alla virka daga.

TRYGGINGAR/ÖRYGGI

Gleraugnaþjónusta, gullsmíði & úrsmíði

Lagarás 8 - Egilsstaðir - s. 471 2020

Gsm 692-9990 

Búðareyri 15 - Reyðarfjörður - s. 474 1234

GLERAUGU/ÚR/SKART

VEITINGAHÚS

Brekkan 
Stöðvarfirði

Verslun, veitingar og gjafavara
Opið mánudaga - fimmtud. kl.10-18
föstud. 10-22 og laugard. kl. 11-22
sunnudaga kl. 13-16, sími 475 8939

Í PIZZUM ERUM VIÐ BETRI

Dynskógar 4, Egilsstöðum
sími 471 1331

Opnum alla virka daga kl. 9

HÁR & SNYRTING

Opið virka daga 9:00 - 17:00

 Miðási 9 • Egilsstaðir • Sími: 470-1600

INNANSTOKKS

B R Ú N Á S

innré t t ingar

Gisti- og veitingahús

FUNDIR OG MANNFAGNAÐIR

A.A. fundir Austurlandi
Fáskrúðsfjörður: Ráðhúskjallari
föstud. kl. 20:30.
Stöðvarfjörður: Þjónustusími: 848 
0301 og 892 7635.
Egilsstaðir: Furuvellir 10
þriðjud. kl. 20:00 (spor), föstud. 
kl. 20:00,
laugard. kl. 22:00, sunnud. kl. 20:00.
Þjónustusími 898 3910.
Eskifjörður: Kirkjumiðstöðin
laugardaga kl. 20:30.
Neskaupstaður: Mýrinni, Mýrargötu 8 
þriðjud. kl. 20:30, 
safnaðarheimilið föstudaga kl. 20:30.
Reyðarfjörður: Þriðjud. kl. 20:00 
í safnaðarheimilinu.
AL-ANON fundir eru á mánudögum 
kl. 20:00, Furuvöllum 10 á Egilsstöðum.
AL-ANON Eskifirði
fundir eru á miðvikudagskvöldum kl 
20:00, Kirkjumiðstöðinni Eskifirði.

Bílaverkstæði Austurlands
Bílaverkstæði/bílasala

Opið mán.-fim. Kl. 8-18 - Fös kl. 8-17
Sími 470 5070

www.egilsstadir.com • sími 471 1114
Hótelið við Fljótið

Eldhúsið opið alla daga 12 til 21

Egilsstaðakirkja:
Sunnudagurinn 20. mars: Messa kl. 14. 
Guðsþjónusta á Sjúkrahúsi Egs. kl. 15.- 

Stjörnustund (7-9 ára) fimmtudaga 
kl. 17-18:30. Safnaðarheimili: Kyrrðar-

stund mánudaga kl. 18.
Samverur fyrir foreldra ungra barna, 
mánudaga kl. 10-12 og miðvikudaga 
kl. 13-15. Prestur til viðtals þriðjud.,
miðvikud. og fimmtud. kl. 10-15.

Bíbí - æskulýðsfélag fimmtudaga kl. 20.

Kirkjuselið í Fellabæ:
Kirkjuskólinn í Fellabæ laugard. 19. mars 

kl. 11.

Seyðisfjarðarkirkja:
Sunnudagurinn 20. mars: 

Guðsþjónusta kl. 14.
Kirkjuskóli þriðjudaga kl. 15:15.
TTT-starf þriðjudaga kl. 19:30.

Vopnafjarðarkirkja:
Sunnudagurinn 20. mars: Messa og sunnu-
dagaskóli kl. 11. Pétur Björgvin Þorsteinsson 

prédikar. TTT-starf þriðjudaga kl. 14.
Æskulýðsfélag þriðjudaga kl. 20.

Minnum á heimasíðuna:
www.kirkjan.is/mulaprofastsdaemi

Eimskip Austurland – Afgreiðslur:
Reyðarfjörður, Eskifjörður, 

Fáskrúðsfjörður, Stöðvarfjörður, 
Breiðdalsvík: 525 7973
Egilsstaðir: 525 7970

Neskaupstaður: 525 7974
Djúpivogur: 525 7966

Hornafjörður: 525 7978
Eimskip Mjóeyrarhöfn: 525 7960

FLUTNINGAR
Mánudaga - þriðjudaga

Austurland-Reykjavík-Austurland 
VFS

Héðinsgata 1-3
105 Reykjavík
Sími 533-2211

Fimmtudagar
Egilsstaðir-Vopnafjörður-Egilsstaðir

Lagarbraut 7 - 700 Egilsstaðir
Sími 471-1112

WWW.AUSTURFRAKT.IS
AUSTURFRAKT@AUSTURFRAKT.IS 

Bila- og vélaverkstæði
Rafverktakar- Rafeindaþjónusta

Rafvélaþjónusta
Opnunartími frá kl: 8:00 til 18:00

Sími 471 2013 · www .rafey .is

Starfsstöðvar ÞNA:
Vopnafjörður - Kaupvangur ✆ 470 3850

Egilsstaðir - Vonarland ✆ 470 3800
Reyðarfjörður - Molinn ✆ 470 3820
Neskaupstaður - Kreml ✆ 470 3830
Hornafjörður - Nýheimar ✆ 470 3840

* tna@tna.is - �  www.tna.is

Fjölmörg spennandi 
námskeið í boði!

Kíktu á www.tna.is
og skráðu þig á 

póstlistann okkar

bilasalaausturlands.is

Fagradalsbraut 25
700 Egilsstöðum

Toyota Carina XLI
Árg. 1996, sjálfsk., vetrardekk

ús. 
Verð 450.000

M.Benz S320
Árg. 1999, loftpúðafjöðrun, leður,

ús.
 Verð 1.950.000
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Spurning vikunnar

Sækir þú reglulega 
menningartengda viðburði?

Spurt í Fjarðabyggð

Sigríður Árnadóttir
Breiðdalsvík

Já, það geri ég reglulega og hef 
gaman af.

Ásgerður Hlín Þrastardóttir, 
Reyðarfirði

Já, stundum.

Ómar Andrésson
Reyðarfirði

Nei, ég get ekki sagt það.

Þórir Björnsson
Eskifirði

Nei, ekkert.

Heiðdís Ósk Þrastardóttir
Reyðarfirði

Voðalega lítið.

Ég byrjaði í Starfsendurhæfingu 
Austurlands, StarfA, um mánaðar-
mótin mars/apríl árið 2010. Ég frétti 
af henni þegar ég var í endurhæf-
ingu á Norðfirði og ég ákvað að prófa 
þetta. Ég var voðalega lokuð mann-
eskja, rosalega feimin, mjög kvíðin, 
lítið sjálfstraust og sagði fátt. Var 
bara svona eins og ég væri föst inni 
í skel, sem ég komst ekkert útúr. 
Í dag er komið eitt ár síðan ég byrj-
aði í starfsendurhæfingunni og ég sé 
ekki eftir neinu. Í StarfA lærir maður 
margt og mikið sem er bæði gott 
fyrir mann andlega og líkamlega. 
Andlega hliðin mín er mjög góð en 
ég þarf að styrkja líkamlegu hlið-
ina. Ég er alveg að geta komist útúr 
skelinni minni sem ég var búin að 
vera föst í dálítið lengi. Ég er hætt að 
vera svona rosalega feimin og lokuð 

eins og ég var fyrst þegar 
ég byrjaði. Ég er byrjuð 
að tala meira og tjá mig. 
Kvíðinn hefur minnkað 
mikið og er næstum því 
farinn. Sjálfstraustið 
hefur aukist mikið og ég 
er búin að eignast fullt af 
yndislegum vinkonum og 
vinum í gegnum StarfA.
Ég get alveg sagt það og 
verið stolt af því að StarfA hefur 
hjálpað mér mjög mikið í gegnum 
mína erfiðleika og hjálpað mér að ná 
andlegum og líkamlegum styrk. Allt 
yndislega fólkið sem vinnur þarna 
hefur líka hjálpað manni mikið. 
Eftir að maður frétti að 
Starfsendurhæfing Austurlands 
væri að hætta fékk maður eiginlega 
hnút í magann og skrýtna tilfinn-

ingu. Maður veit eiginlega 
ekki hvað maður á að gera 
þegar starfsendurhæfingin 
er hætt. En maður heldur 
auðvitað áfram að styrkja 
sjálfa sig. Heldur áfram 
í hreyfingunni. Heldur 
áfram að hafa samband 
við vinkonur sem maður 
kynntist í starfsendurhæf-
ingunni. Betra að gera það 

og halda áfram en detta aftur í sama 
farið. Mér líður miklu betur í dag 
heldur en fyrir einu ári síðan. Mér 
finnst ég vera ný manneskja og ég 
ætla að halda áfram að styrkja mig og 
vera ennþá sterkari manneskja. 
Ég get og ég vil. 

Eftir Árdísi Huld Henriksen,
þátttakanda í StarfA.

Í áranna rás hefur mér fundist þjóð-
félagið ganga út á að hegna þeim sem 
vilja vera heiðarlegir og gera hlut-
ina eftir bestu samvisku, en umbuna 
þeim sem eru nógu klókir og ófyr-
irleitnir. Tökum dæmi:

Þegar framþróun varð í landbún-
aði og framleiðslan fór fram úr eft-
irspurn á sínum tíma voru bændur 
hvattir til að minnka framleiðslu 
tímabundið á meðan væri verið að 
minnka birgðir í landinu og margir 
“kjánar” fóru samviskusamlega eftir 
þessu á meðan “krimmarnir” juku við 
og fengu jafnvel niðurgreidd lán til 
að byggja upp á meðan aðrir drógu 
saman. Akkúrat þessi ár voru svo 
notuð til viðmiðunar þegar kvóti var 
settur á í landbúnaði …. KJÁNI.

Þegar kvótinn var settur á í fisk-
veiðum sáu margir trillukarlar sér 
leik á borði og seldu aflaheimildir 
sínar til stórútgerða og græddu vel 
meðan “kjánarnir” héldu áfram að 
gera út og hafa verið að skuldsetja 
sig til að kaupa meiri kvóta, þó ekki 
væri nema bara til að halda í horf-
inu á móti aflaskerðingum. Núna 
með strandveiðikerfinu er verið að 
færa “krimmunum” aftur rétt til að 
veiða frítt við hliðina á skuldsettum 
“kjánum”, sem töldu sig hafa ein-
hverjar skyldur við samfélagið sem 
þeir búa í … KJÁNI

Í einhverri eldsneytishækkunarból-
unni voru bíleigendur hvattir til að 
skipta yfir í diesel-bíla þar sem þeir 
væru mun sparneytnari og umhverf-
isvænni auk þess að ríkisstjórnin 

myndi stuðla að minni 
álögum á diesel-olíu í 
samræmi við það sem 
þróunin væri annars-
staðar. Margir fóru að 
þessum tilmælum og sala 
á diesel-bílum snarjókst 
… KJÁNI
 
Þegar bankarnir fóru út 
á íbúðalánamarkaðinn og 
betri aðgangur varð að lánsfé fóru 
“krimmarnir” af stað og fengu lán 
langt umfram það sem nauðsynlegt 
var til íbúðakaupanna og keyptu 
nýjan bíl, hjólhýsi og fleira dót á 
meðan “kjánarnir” tóku bara það 
sem nauðsynlegt var til að koma sér 
þaki yfir höfuðið. Þegar kreppan skall 
svo á og lánin fóru uppúr öllu valdi 
tóku “kjánarnir” út séreignasparn-
aðinn sinn í hljóði og greiddu niður 
höfuðstólinn á meðan “krimmarnir” 
vældu og skældu og biðu eftir að 
“jafnaðarstjórnin” lækkaði höfuðstól-
inn hjá þeim sem nam skuldunum 
af sumarbústaðnum, hjólhýsinu og 
snjósleðanum.. KJÁNI

Á undanförnum árum hafa sprottið 
upp allskonar félög um útivist og 
ferðalög. Í þessum hóp eru t.d. skot-
veiðifélög og jeppaklúbbar og hefur 
markmið þessara félaga ekki síst verið 
að kenna mönnum að umgangast 
landið og veiði af skynsemi og ábyrgð 
til að fækka “krimmunum” sem alltaf 
vilja leynast innanum. En nú ber 
svo við að akkúrat þessi félagsskapur 
hefur verið gerður óvelkominn í nýja 
þjóðgarðinn “okkar”, en “krimm-
arnir” glotta við tönn, nú munu þeir 

geta verið ábyrgðarlausir 
því félögin þeirra munu 
ekki setja þeim reglur 
eftir þessa blautu vatns-
tusku frá Svandísi, sem 
nota bene hefur einmitt 
sýnt svo vel að ekki þarf 
að fara að reglum.

Það mætti því miður 
endalaust telja upp dæmi 

þar sem mönnum, sem sækja um eftir 
lögum og reglum, er gert endalaust 
erfitt fyrir með allskyns lagakrókum 
af misvitrum kerfiskörlum á meðan 
ekkert er gert í málum þeirra sem 
framkvæma án þess að spyrja kóng 
eða prest. Svo skilja ráðamenn ekkert 
í að virðingu fyrir kerfinu og siðferði 
í þjóðfélaginu hafi hrakað, en mér 
finnst eiginlega aðdáunarvert hve 
mikið er þó af heiðarlegu og góðu 
fólki í landinu þrátt fyrir allt.

Ég held og ég vona að ég hafi að 
mestu verið “kjáni” í gegnum árin 
en nú finnst mér að sé komið að 
ögurstund í íslensku samfélagi og 
þess vegna sé nauðsynlegt að þeir 
sem brotið hafa lög verði dæmdir 
og fólk beri ábyrgð, ekki það að ég 
telji mig svo hefnigjarnan, heldur 
verður að skapa fólki þá trú að það 
sé ekki “KJÁNI” heldur fólk sem býr 
í samfélagi þar sem heiðarleiki og 
traust borgar sig raunverulega. 

Með bestu kveðju,

Sigurður Ragnarsson
Framkvæmdastjóri.

Kjáni eða krimmi

Um Starfsendurhæfingu 
Austurlands

Sigurður Ragnarsson

Árdís Huld Henriksen



Hugleiðing
Systkinin Menning og Íþróttir

Háværar umræður hafa verið í 
íslensku samfélagi undanfarið varð-

andi þá framsýnu hugmynd Ögmundar 
Jónassonar innanríkisráðherra um að taka 
hluta Lottógróða ríkisins og setja í menn-
ingu og listir. Forsvarsmenn íþróttahreyf-
ingarinnar urðu skiljanlega hvumsa og 
héldu því fram að ríkið setti nú þegar 
ofurfjárhæðir í menningarmál á meðan 
íþróttahreyfingin fengi mun minna.

Þessi samanburður eða metingur milli 
íþrótta og menningar/lista er ekkert 

nýr af nálinni, hefur raunar alltaf verið 
til staðar bæði í stjórnsýslunni og í huga 
almennings.

En skoðum málið aðeins nánar. 
Eru íþróttir og menning ekki bara 

systkini? Ættu málaflokkarnir kannski 
að vera saman undir einum hatti? Báðir 
málaflokkar skapa tekjur fyrir Ísland og 
vekja athygli á snilli Íslendinga víða um 
heim, hér er t.d. tilvitnun í skýrslu Ágústs 
Einarssonar um hagræn áhrif tónlistar 
(2004) þar sem eftirfarandi kemur fram 
um menningu: „Framlag menningar til 
landsframleiðslunnar er 4%, sem er meira 
en öll starfsemi raf-, hita- og vatnsveitna 
og nær þrefalt meira en landbúnaður eða 
ál- og kísiljárnsframleiðsla. Um 5.000 
manns starfa við menningu hérlendis, 
sem er álíka fjöldi og starfar í útgerð eða 
í hótel- og veitingarekstri. Hinar skapandi 
atvinnugreinar verða sífellt mikilvægari í 
hagkerfinu.“ Ég vek athygli á því að þessi 
skýrsla er frá árinu 2004, störfin hafa tví-
mælalaust aukist á þessum 7 árum. Alveg 
fannst mér magnað að lesa að álíka fjöldi 
starfi í útgerð eða í hótel- og veitingarekstri 
og í menningartengdum störfum.

En aftur að samtvinnun íþrótta og 
menningar. Það sem ég hef verið að 

spá er t.d. þetta: Hönnuðir og listamenn 
fá atvinnu af því að hanna íþróttabún-
inga, íþróttamerki, merki styrktarað-
ila (t.d. Vodafone), hanna heildarútlit 
stórmóta s.s. HM, semja tónlistina sem 
leikin er á íþróttaviðburðum (hvar væri 
Liverpool án “You’ll never walk alone” e. 
Rodgers og Hammerstein úr söngleiknum 
“Carousel”?), hársnyrtimeistarar klippa hár 
íþróttamanna, sem vekja oft athygli fyrir 
fallegt og snyrtilegt útlit svo ungmenni 
full aðdáunar bíða í röðum eftir áritunum 
(Ronaldo í Reykjavík), iðnhönnuðir og 
vöruhönnuðir hanna sætin í áhorfenda-
stúkunum, brúsana fyrir orkudrykkina, 
kylfurnar fyrir hafnarboltann, fótbolt-
ann sjálfan, þeir hanna líka strigaskóna, á 
meðan fatahönnuðir hanna sokkana, bol-
ina, brækurnar, punghlífarnar og fl. og fl. 
Ansi yrðu nú kappleikir tómlegir ef engin 
væri umgjörðin, engin væri tónlistin, engir 
væru búningarnir og engin væru merki 
styrktaraðila. Það yrði einungis hópur 
naktra manna eða kvenna hlaupandi um 
völlinn sparkandi kókoshnetu á milli sín. 
Spáið í þessu, menning er ekki bara ljótt 
málverk upp á vegg.

Ingunn 

Þráinsdóttir

Fjarðargötu 8 ·710 Seyðisfirði · Sími: 472 1111 

Ferðaskrifstofa

Stangarhyl 1 · 110 Reykjavik · Sími: 570 8600
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BÓKAÐU SNEMMA TIL AÐ TRYGGJA ÞÉR PLÁSS.

Í ferð með Norrænu 
tekurðu bílinn með þér 
og allan þann farangur 
sem í hann kemst. 

 

Brottför frá Seyðisfirði 4. -11. eða 18. maí.  Frá Tórshavn 10. -17. eða 24. maí. Verð pr. mann. 
Fjórir saman í fjögurra manna klefa án glugga  um borð Norrænu og fólksbíll með.  Gist í tveggja manna herbergjum á Hótel Færeyjum í 
fjórar nætur. Morgunverður innifalinn á hóteli.

kr. 75.900
FÆREYJAR

FO

VORTILBOÐ

 

Brottför frá Seyðisfirði 4. -11. eða 18. maí.  

Frá Tórshavn 10. -17. eða 24. maí. Verð pr. mann. 

Tveir saman í klefa án glugga  um borð 

Norrænu og fólksbíll með.  Gist í tveggja manna 

herbergi á Hótel Færeyjum í fjórar nætur. 

Morgunverður innifalinn á hóteli.

kr. 79.900
FÆREYJARFO

á mann miðað við 2 fullorðna í tveggja manna 

klefa án glugga ásamt fólksbíl báðar leiðir.  

Fullt verð fyrir tvo er kr. 209.600

Sparnaður kr. 66.600 miðað við fullt verð.

kr. 71.500
DANMÖRK

Brottf. 13.4 –heim 30.4

DKDK

Brottf. 13.4 –heim 30.4

á mann miðað við 4 fullorðna í fjögurra manna 

klefa án glugga ásamt fólksbíl báðar leiðir.  

Fullt verð fyrir fjóra er kr. 265.00
0

Sparnaður kr. 66.600
 miðað við fullt verð.

kr. 49.600DANMÖRK
DK

Brottf. 13.4 –heim 30.4

á manna miðað við 2 fullorðna og 2 börn í 4ra 
manna klefa inn ásamt fólksbíl báðar leiðir  
Fullt verð fyrir 2 fullorðna og 2 börn og bíl kr. 
243.800. Sparnaður kr. 66.600.-  

kr. 44.300
DANMÖRK

DK

FRÍIÐ  HEFST                 
   UM  BORÐ  
Í  NORRÆNU

Ath.  Tilboðin gilda aðeins á tilgreindum brottfarar-dögum og eiga aðeins við um fólksbíla innan við 1,9 metra á hæð og innan við 5,0 metra á lengd.

SÉRTILBOÐ SUMAR 2011

DANLAND BORK HAVN

FERIECENTER BORK HAVN

Frístundabyggðin Bork Havn er sunnarlega 

á vesturströnd Jótlands, skammt frá Esbjerg.  

Þýsku landamærin eru ekki langt undan og 

frá Bork Havn er stutt í Legoland og Lövepar-

ken í Givskud.  

Frítt er í alla sundaðstöðu á staðnum.

Gist er í snyrtilegum 2 hæða ca. 45 fm. rað-

húsum með verönd.  Íbúðirnar eru þriggja 

herbergja, tvö svefnherbergi, stofa og eldhús 

með uppþottavél. Hámarksfjöldi í íbúð er 

6 manns.  Þvottaaðstaða og sundlaug er á 

staðnum. Nánari upplýsingar má finna á 

www.danland.dk með því að smella á Bork 

Havn á kortinu.

SÉRTILBOÐ Í OKTÓBER
Þeir sem bóka sig fram og til baka í 

október mánuði, greiða aðeins fyrir 

aðra leiðina.

á mann miðað við að 4 fullorðna í 4m. klefa án 

glugga ásamt fólksbíl báðar leiðir. Viku gisting 

á Bork Havn í Danmörku er innifalin í verði.

kr. 114.000

FJÖLSKYLDUTILBOÐ 
SIGLING OG  GISTING

DK

DANMÖRK

BROTTFÖR 23. JÚNÍ OG KOMIÐ HEIM 14. JÚLÍ

Brottf. 16.6 – heim 28.6 eða 5.7

 á mann miðað við 4 fullorðna í fjögurra 

manna klefa án glugga ásamt fólksbíl báðar 

leiðir.  Fullt verð fyrir fjóra er kr. 415.100

Sparnaður kr. 124.800 miðað við fullt verð.

kr. 72.575
DANMÖRKDK

Brottf. 16.6 – heim 28.6 eða 5.7

á mann miðað við 2 fullorðna í tveggja manna 

klefa án glugga ásamt fólksbíl báðar leiðir.  Fullt 

verð fyrir tvo er kr. 341.200

Sparnaður kr. 124.800 miðað við fullt verð.

kr. 108.200
DANMÖRKDK

Brottf. 16.6 – heim 28.6 eða 5.7

 á mann miðað við 2 fullorðna og 2 börn í 

fjögurra manna klefa án glugga ásamt fólksbíl 

báðar leiðir.  Fullt verð fyrir 2 fullorðna og 2 

börn er kr. 257.600.- 

Sparnaður kr. 126.300 miðað við fullt verð.

kr. 64.400
DANMÖRKDK

FJÖLSKYLDUTILBOÐ - SIGLING OG  GISTING

Ath.  Tilboðin gilda aðeins á tilgreindum 
brottfarardögum og eiga aðeins við um 
fólksbíla innan við 1,9 metra á hæð og 
innan við 5,0 metra á lengd.


