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Starfsmönnum Vísis á Djúpavogi mun fækka um helming ef fyrirtækið lætur verða af áformum um að hætta 
bolfiskvinnslu á staðnum í sumar. Oddviti Djúpavogshrepps segir menn vinna í málunum á meðan endanleg 
ákvörðun liggur ekki fyrir. bls. 2

Vísir áformar lokun á Djúpavogi

HVAÐ ER
AÐ FRÉTTA?

Við styðjum svæðisbundna fjölmiðla til góðra verka á Austurlandi

GÍSLI
EINARSSON

HRAFNKELL
LÁRUSSON

FUNDARSTJÓRI:
BJÖRG BJÖRNSDÓTTIR

BIRGIR
GUÐMUNDSSON

DAGMAR ÝR
STEFÁNSDÓTTIR

MÁLÞING„SVÆÐISBUNDNIR FJÖLMIÐLAR OG LÝÐRÆÐI“
Egilsstaðir, Hótel Hérað - 5. apríl kl.13:30

Þátttakendur í pallborðsumræðum verða m.a.:
Gunnar Gunnarsson, ritstjóri Austurfréttar,
Kristborg Bóel Steindórsdóttir, ritstjóri Austurgluggans,
og Sverrir Mar Albertsson, framkvæmdastjóri AFLs.

Vinnsluhúsnæði Vísis á Djúpavogi. Ljósm Magnús Kristjánsson.

Höttur tekur á móti Fjölni á 
Egilsstöðum á föstudag klukk-
an 18:30. Heimamönnum dugir 
ekkert nema sigur til að halda 
draumnum um úrvalsdeildarsæti 
á lífi en sama hvernig fer verður 
þetta síðasti heimaleikur Hattar 
á tímabilinu. Stuðningur áhorf-
enda getur skipt sköpum um það 
hvort liðinu tekst að knýja fram 
oddaleik í viðureigninni.

Fyrsti leikur Hattar og Fjölnis í úrslitaviðureign um sæti í úrvalsdeild karla 
í körfuknattleik fór fram í Grafarvogi á þriðjudag. Hattarmenn höfðu bet-
ur í báðum leikjum liðanna í deildinni en það er ekki spurt um það þegar 
í úrslitakeppnina er komið. Skemmst er frá því að segja að Fjölnismenn 
tóku öll völd í leiknum undir lok 2. leikhluta og höfðu 14 stiga forystu í 
hálfleik. Sama var uppi á teningnum í síðari hálfleik og náðu heimamenn 
mest 30 stiga forskoti gegn lánlitlum Hattarmönnum. Leikar fóru 88-62 
og Fjölnir tók þannig 1-0 forystu í rimmunni, en vinna þarf tvo leiki til að 
tryggja sér sigur og komast í úrvalsdeild.

Með bakið að veggnum!

Hart tekist á um boltann!
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Forstjóri Smyril-Line, útgerðar Norrænu, segir færðina yfir Fjarðarheiði 
ástæðu þess að fyrirtækið skoðar Eskifjörð sem hugsanlegan áfangastað 
ferjunnar. Seyðfirðingar eru ósáttir við stefnu Fjarðabyggðar í málinu. Bæjar-
stjóri Fjarðabyggðar segir ekki annað hægt en ræða við fyrirtæki sem óski 
eftir að nýta sér þjónustu í sveitarfélaginu.

„Eins og við vitum öll þá er vegurinn yfir Fjarðarheiði, sérstaklega á vet-
urna, atriði sem við þurfum að hafa í huga við gerð langtímaáætlana,“ segir 
Rúni Vagn Poulsen, forstjóri Smyril-Line.

Hafnarstjórn Fjarðabyggðar og bæjarráð ákváðu á sameiginlegum fundi í 

síðustu viku að halda áfram viðræðum við Smyril-Line um að Norræna sigli 
mögulega framvegis til Eskifjarðar í stað Seyðisfjarðar eins og hún hefur gert.
„Málið snýst fyrst og fremst um að öllum sveitarfélögum er skylt að svara 
fyrirtækjum þegar þau óska eftir þjónustu. Ef fyrirtækið sjálft hugsar sér 
til hreyfings er erfitt fyrir sveitarfélag að hafna óskum um viðræður. Við 
gátum ekki séð að það væri hægt. 

Ég geri mér grein fyrir að þetta er ekki létt eða auðvelt mál vitandi hversu 
mikil áhrif þetta getur haft á það sveitarfélag sem þjónustan er veitt í dag 
en við gátum ekki neitað fyrirtækinu um viðræður. Það er svo óljóst hvert 
þær leiða,“ segir Páll Björgvin Guðmundsson, bæjarstjóri Fjarðabyggðar.
Fjarðabyggð hefur undanfarin ár unnið að því að byggja upp miðstöð fyr-
ir móttöku skemmtiferðaskipa á Eskifirði. Bæði samkeppnin um komu 
skemmtiferðaskipa og nú viðræðurnar um Norrænu hafa vakið umtalsverða 
úlfúð á Seyðisfirði. Talsmenn sveitarfélagsins hafa meðal annars vísað til 
samþykkta frá þingum Sambands sveitarfélaga á Austurlandi um að mikil-
vægt sé að nýta uppbyggingu ferjuhafnarinnar á Seyðisfirði og að markaðs-
setja eigi hana sem helstu ferju- og skemmtiferðaskipahöfn fjórðungsins.
Í bókun frá fundi bæjarráðs Seyðisfjarðarkaupstaðar í síðustu viku er kallað 
eftir að stjórn SSA komi saman til fundar á Seyðisfirði og ræði málið. Þá 
harmar bæjarráð í bókun sinni „þá stefnu sem hafnarstjórn og bæjarráð 
Fjarðabyggðar hafa tekið í málinu.“

Aðspurður vildi Rúni ekki tjá sig frekar um stöðu viðræðnanna annað en 
að Eskifjörður væri til skoðunar. „Vandamál okkar snúast ekki um höfnina 
eða bæjaryfirvöld á Seyðisfirði heldur færðina yfir Fjarðarheiði,“ sagði hann.
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Fer Norræna til Eskifjarðar?
„Fjarðarheiðin er vandamál sem við þurfum að hafa í huga“

Starfsmönnum Vísis á Djúpavogi mun fækka um helming ef fyrirtækið 
lætur verða af áformum um að hætta bolfiskvinnslu á staðnum í sumar. 
Oddviti Djúpavogshrepps segir menn vinna í málunum á meðan endanleg 
ákvörðun liggur ekki fyrir.

„Við erum að vinna í stöðunni með eigendunum. Við vinnum í málunum 
á meðan menn halda opnum gluggum. Það hefur ekki verið tekin nein end-
anleg ákvörðun og á meðan reynum við að sjá hvernig landið liggur,“ sagði 
Andrés Skúlason, oddviti Djúpavogshrepps í samtali við Austurgluggann.
Hann og Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri, voru á Höfuðborgarsvæðinu í 
vikunni og funduðu með þingmönnum kjördæmisins, Byggðastofnum og 
hittu forsvarsmenn Vísis í Grindavík. „Annað er ekki hægt að upplýsa á 
þessu stigi.“

Boðað var til starfsmannafundar hjá Vísi eftir hádegi síðastliðinn föstu-
dag þar sem tilkynnt var um áform fyrirtækisins að flytja alla vinnslu fyrir-
tækisins til Grindavíkur. Pétur Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri, segir 
auknar kröfur um ferskan fisk og sveigjanleika í afgreiðslu frá erlendum 
mörkuðum og minnkandi framlegð hafa ráðið úrslitum um ákvörðunina. 
„Við höfum verið með fjögur sérhæfð fiskvinnsluhús dreifð um landið og 
höfðum trú á þeirri stefnu fram á mitt síðasta ár. Við höfum verið að skoða 

stöðuna í langan tíma með færustu mönnum og erum hundsvekktir yfir 
þessari stöðu,“ segir Pétur.

Um fimmtíu starfsmenn starfa hjá Vísi á Djúpavogi sem rekið hefur 
vinnslu á staðnum síðastliðin fimmtán ár. Þeim býðst annars vegar aðstoð 
við flutning til Grindavíkur eða störf við slátrun og vinnslu eldislax sem 
Vísir hefur tekið að sér fyrir Fiskeldi Austfjarða en fiskeldið er með kvíar 
í Berufirði. Gert er ráð fyrir að 20-25 störf verði til við hana strax 1. ágúst. 
Þeir sem verið hafa með fasta búsetu á Djúpavogi ganga fyrir í þau störf.

Pétur ítrekar þó að það sem tilkynnt var á föstudag sé ekki endanlegt. 
Næsta mánuðinn standi yfir samráðsferli og að því loknu verði endanleg 
ákvörðun tekin. „Engum hefur verið sagt upp enn og við vonumst til að þess 
komi ekki. Nú hefst samráð við starfsfólk og fleiri í umhverfinu á meðan 
við áttum okkur hverjir koma með. Endanleg ákvörðun um framtíð vinnsl-
unnar verður tekin fyrir lok apríl.“

Þá hafa Vísismenn heitið stuðningi við aðra atvinnustarfsemi á staðnum 
sé það mögulegt. „Við erum að skoða nokkra þætti sem ekki er hægt að 
nefna. Við notum allan þann tíma sem við höfum og útilokum ekkert. Við 
erum opnir fyrir öllu.“
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„Vinnum í málunum á meðan 
menn halda opnum gluggum“

Á félagsfundi sem haldinn var 1. apríl var framboðslisti Héraðslistans - 
Samtaka félagshyggjufólks á Fljótsdalshéraði borinn upp og samþykktur.
Framboðslisti til sveitarstjórnarkosninga 2014
1.  Sigrún Blöndal, kennari og bæjarfulltrúi.
2.  Árni Kristinsson, svæðisfulltrúi og bæjarfulltrúi.
3.  Ragnhildur Rós Indriðadóttir, hjúkrunarfræðingur og bæjarfulltrúi.
4.  Ingunn Bylgja Einarsdóttir, starfsmaður Félagsþjónustu Fljótsdals 
 héraðs og háskólanemi.
5.  Aðalsteinn Ásmundarson, vélsmiður.
6.  Skúli Björnsson, framkvæmdastjóri.
7.  Kristín M. Björnsdóttir, sérfræðingur.

8.  Árni Ólason, áfangastjóri.
9.  Ruth Magnúsdóttir, aðstoðarskólastjóri.
10.  Skarphéðinn Þórisson, líffræðingur.
11.  Ireneusz Kolodziejczy, rafvirkjameistari.
12.  Jónína Brynjólfsdóttir, verkefnisstjóri.
13.  Baldur Pálsson, slökkviliðsstjóri.
14.  Ólöf Björg Óladóttir, þroskaþjálfi.
15.  Leifur Þorkelsson, heilbrigðisfulltrúi.
16.  Karen Erla Erlingsdóttir, ráðgjafi.
17.  Guðmundur Ólason, bóndi.
18.  Helga Hreinsdóttir, heilbrigðisfulltrúi.

Listi Héraðslistans 

Hafnarstjórn Fjarðabyggðar og bæjarráð hafa ákveðið að halda áfram viðræðum við 
Smyril-Line um að Norræna sigli mögulega framvegis til Eskifjarðar í stað Seyðisfjarðar 
eins og hún hefur gert.
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Enduruppbygging efnhagslífsins hefur kallað á miklar fórnir almennings.  Íbúar landsbyggðarinnar hafa 
ekki síst mátt þola samdrátt í opinberri þjónustu. Á sama tíma eru �ármálafyrirtæki, útgerðir og 
tryggingarfélög að skila hluthöfum sínum methagnaði ár eftir ár.

Nýgerðir kjarasamningar voru aðfarasamningur stærri kjarasamnings með heilstæða stefnumótun að 
markmiði. Verkalýðshreyfingin þarf að eiga skýra aðkomu að stefnumótun stjórnvalda á sviði t.d. 
heilbrigðis-og menntamála þannig að við getum staðið vörð um jafnan rétt allra til ásættanlegrar 
heilbrigðisþjónustu og jafnan aðgang allra að menntun.

Aust�rskt launafólk hefur verið öflugt í 
starfi íslenskrar verkalýðshreyfingar allt frá 

stofnun fyrsta verkalýðsfélagsins á 
Austurlandi 1896. Verkefni næstu mánaða 

verður að efla samstöðu og kre�ast þess að 
rödd almennings verði skýr við 

stefnumótun helstu samfélagsmála.
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BúðAReyRI	7,	730	ReyðARFjöRðUR
Ritstjóri	&	ábyrgðarmaður:	Kristborg Bóel Steindórsdóttir • frett@austurglugginn.is • Fréttasími: 477 1750

Auglýsingastjóri	og	þjónusta	við	áskrifendur: Guðmundur Y Hraunfjörð • 477 1571 & 891 6484 - auglysing@austurglugginn.is 
útgefandi:	Útgáfufélag Austurlands ehf. • Umbrot	og	prentun: Héraðsprent.

Ritstjóraspjall
Oft er því fleygt að æsku landsins fari 
hnignandi. Það sé af sem áður var þegar 
ungdómurinn blómstraði og söng Táp 
og fjör og frískir menn. Að nútíma 
unglingar séu illa gerð – löt, hortug og 
illa innrætt upp til hópa. Ég er þessu 
svo algerlega ósammála, þó svo ég viti 
að þjóðflokkurinn sé eins misjafn og 
hann er margur, bara eins og hann hefur 
alltaf verið. 

Ég er að vísu ekki hlutlaus, þar sem 
ég er þeirrar gæfu aðnjótandi að vera 
„eigandi“ brátt átján ára unglings. Ég 
eignaðist frumburð minn þegar ég var 
aðeins tvítug og hef ekki eina sekúndu 
séð eftir því að eiga barn svo ung. Þvert 
á móti hefur hann kennt mér meira en 
öll mín námsár til samans og gert mig að því sem ég er í dag.

Það er ekki bara hann, heldur þykja mér þeir unglingar sem ég þekki upp 
til hópa frábærir. Ef ég miða við sjálfa mig og þann hóp sem ég ólst upp með 
fyrir 20 árum, þá eru þau í dag mun sterkari, duglegri, opnari, sjálfsöruggari, 
víðsýnni og frambærilegri að flestu leyti.   

Almar Blær, unglingurinn minn, hefur frá því hann var sex ára stefnt að 
því að fara í leiklistarnám að framhaldsskóla loknum. Ekki einn einasta dag 
hefur hann hvikað frá því og ég hef hvergi annarsstaðar orðið vitni að ann-
arri eins festu. Hann hefur verið á sviði allt sitt líf og eflist með hverju árinu. 
Hann er nú á öðru ári í Menntaskólanum á Egilsstöðum og gegnir þar meðal 
annars formennsku leikfélagsins, ásamt setu í óteljandi nefndum og ráðum. 

Hann, ásamt frábærum hópi samnemanda sinna og leikstjóra, settu á svið 
leikritið Cry baby, eða Vælukjóa fyrir skemmstu. Þar fór minn maður með 
aðalhlutverkið af sinni alkunnu snilld og allir aðrir stóðu sig með prýði. 

Það er eitt, að standa á sviði undir eðlilegum kringumstæðum, skila sínu 
og vera fagnað og klappað lof í lófa að sýningu lokinni. Hópurinn, sem og 
samfélagið allt, varð fyrir því erfiðasta áfalli sem hugsast getur um helgina, 
þegar jafnaldri þeirra, samnemandi og vinur féll frá í blóma lífsins. Tíminn 
stóð í stað og hver og einn gerði sitt besta til þess að komast í gegnum daginn. 

Hópurinn átti tvær sýningar eftir. Hvað átti að gera? Bíða fram yfir jarðaför 
eða hreinlega slaufa þeim? Yfirbuguð af sorg eftir erfiða minningarathöfn 
tóku þau ákvörðun á þriðjudaginn. Risu upp, tókust í hendur og auglýstu 
lokasýningu um kvöldið, til heiðurs látnum ástvini. 

Húsið var troðfullt. Ég hef aldrei upplifað jafn magnaða stemmningu í 
einum sal. Sonur minn byrjaði að koma fram fyrir hópinn, minnast félaga 
þeirra og boða mínútu þögn. Salurinn grét. Að því loknu keyrðu þau sýn-
inguna sem aldrei fyrr. Nýttu sorgina sem kraft sem skilaði einhverju því 
magnaðasta sem ég hef orðið vitni að.

Þeir sem voru viðstaddir eru allir sammála. Þarna er æsku landsins rétt lýst. 
Hugrekki, kraftur, dugnaður og þor. Ég hef alltaf verið stolt móðir. Í dag er 
ég eitthvað umfram það. Ég hef stækkað hjartahólfið um einhver gígabæt. 
Ég er ólýsanlega stolt af þeim öllum!

Ég sendi að lokum öllum þeim sem eiga um sárt að binda þessa dagana, 
mínar dýpstu og hlýjustu kveðjur frá mínum innstu hjartarótum.

Kristborg Bóel Steindórsdóttir 
Ljósm. Kormákur Máni - KOX

Austurskáld
Sigþrúður Sigurðardóttir, Austurskáld síðustu viku, skoraði 
á Sólveigu Björnsdóttur frá Laufási í Hjaltastaðarþinghá og 
feta í fótspor sín og hún sendi okkur þetta ljóð.

Febrúardagur 2012
Febrúardagur í fölleitum sólarljóma.
Fannhvít éljaský við sjóndeildarhring.
Ég held út að ganga, hlusta á þögnina óma
og hjartslátt náttúrunnar allt í kring.
Kyrrðina rýfur fátt á fallegum degi
nema fótatak mitt á svörtum vegi.

Svo þegar rökkrið sigrað daginn hefur
silfraðar daggir ísa á köldu grjóti.
Norður í Glámu gólar einmana refur
það gaggar til baka tófa inn á fljóti.
Eftir litla stund þau efalaust mætast
einstaklingar sem láta draumana rætast.

Sólveig skorar á Sigríði Laufeyju Sigurjónsdóttur að grípa 
taum ljóðafáksins.
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Fréttablað Austurlands

Ný og betri afgreiðsla 

sig um set í stærra og betra húsnæði. 

Er afgreiðslan opin virka daga frá 

9:00-16:00.

Nýja heimilisfangið er:

Sími 458 8840

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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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
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Eskifjörður
Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður
Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Neskaupstaður

FJARÐABYGGÐ fjardabyggd.is

Sjá nánar á bls 2.

Aðalfundur Sambands íslenskra sveitarfélaga

Fréttablað Austurlands

Ný og betri afgreiðsla 

sig um set í stærra og betra húsnæði. Er afgreiðslan opin virka daga frá 9:00-16:00.

Nýja heimilisfangið er:

Sími 458 8840

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?

Áskriftarsími 
austurgluggans er

891 6484 www.austurglugginn.is

Framsóknarfélag Fjarða-
byggðar hélt fjölmennan 
fund í Þórðarbúð á Reyðar-
firði mánudagskvöldið 31. 
mars. Þar var einróma sam-
þykkt tillaga uppstillingar-
nefndar að lista Frjálsra og 
Framsóknar fyrir komandi 
sveitarstjórnarkosningar í 
Fjarðabyggð.

Jón Björn Hákonarson forseti bæjarstjórnar leiðir listann líkt og í 
síðustu kosningum en Eiður Ragnarsson viðskiptafulltrúi, Pálína Mar-
geirsdóttir verslunarmaður, Hulda Sigrún Guðmundsdóttir skólaliði og 
Svanhvít Yngvadóttir kennari skipa næstu fjögur sæti.
Framboðslistinn er þannig skipaður:
1 Jón Björn Hákonarson, forseti bæjarstjórnar Norðfirði.
2 Eiður Ragnarsson, viðskiptafullrúi Reyðarfirði.
3 Pálína Margeirsdóttir, verslunarmaður Reyðarfirði.
4 Hulda Sigrún Guðmundsdóttir, skólaliði Fáskrúðsfirði.
5 Svanhvít Yngvadóttir, kennari Eskifirði.
6 Guðjón Björn Guðbjartsson, nemi Norðfirði.
7 Tinna Hrönn Smáradóttir, iðjuþjálfi Fáskrúðsfirði.
8 Þuríður Lilly Sigurðardóttir, nemi Reyðarfirði.
9 Einar Björnsson, forstjóri Eskifirði.
10 Jón Kristinn Arngrímsson, matráður Reyðarfirði.
11 Anton Helgason, framkvæmdastjóri Stöðvarfirði.
12 Anna Sigríður Karlsdóttir, þroskaþjálfi Reyðarfirði.
13 Sigfús Vilhjálmsson, útvegsbóndi Mjóafirði.
14 Svanhvít Aradóttir, forstöðuþroskaþjáfi Norðfirði.
15 Svanbjörg Pálsdóttir, hjúkrunarfræðingur Eskifirði.
16 Krzysztof Zbigniew, sakaluk Ráðsmaður Norðfirði.
17 Þorbergur N. Hauksson, varaslökkviliðsstjóri Eskifirði.
18 Guðmundur Þorgrímsson, verktaki Fáskrúðsfirði.

Listi Framsóknarfélags 
Fjarðabyggðar
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Fermingargjöf 
fyrir framtíðarfólk

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

*Eitt framlag fyrir hvert fermingarbarn

Með honum geta foreldrar, ömmur, afar, frændur og frænkur tryggt 
fermingarbarninu veglegan sjóð sem losnar við 18 ára aldur, um það 
bil þegar næstu stóru áfangar í lífinu blasa við. Framtíðarreikningur ber 
ávallt hæstu vexti almennra verðtryggðra innlánsreikninga bankans 
og er því góður valkostur fyrir langtímasparnað.

Þeir sem leggja fermingarpeningana 
sína, 30.000 kr. eða meira, inn á 
Framtíðarreikning Íslandsbanka geta 
fengið 5.000 kr. í mótframlag inn á 
Framtíðarreikninginn sinn.*

Hægt er að stofna og leggja inn á Framtíðarreikning 
í útibúum Íslandsbanka.

Framtíðarreikningur Íslandsbanka er góð fermingargjöf Leggðu fermingarpeningana
inn á Framtíðarreikning
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Á sumri komandi er ætlunin að mb. Gerpir NK-111, 
(Ex  mb. Jón Björn NK-111) verði gerður út frá 
Norðfirði til siglinga með farþega um flóann.
Leitað er að manni með skipstjórnar og  vélstjór-
narréttindi sem nægja til að sigla bátnum sem er 
25,7 brl.eikarbátur, 13,3 m. langur og með 220 kw. 
vél.

Eigandi bátsins mun kosta viðkomandi á hóp og 
slysastjórnunar námskeið.
Gert er ráð fyrir ákveðnum grunnlaunum og síðan 
ráðast laun af hversu mikið er siglt.
Um er að ræða tilraunaverkefni sem Samvin-
nufélag útgerðarmanna Neskaupstað stendur fyrir 
og verður væntanlega í samstarfi við ferðaþjónus-
tuaðila í Neskaupstað. Leitast verður við að hafa 
leiðsögumann með í hverri ferð.
Gjarnan gætu tveir menn skipt þessu með sér.

Áhugasamir hafi samband við Freystein Bjarnason 
hjá Samvinnufélagi útgerðmanna Neskaupstað.  
Símar 477-1735 og 896-9989 .Netfang:  
Freysteinn@tm.is

Skipstjórnarmenn 
athugið.

SAMVINNUFÉLAG ÚTGERÐARMANNA
NESKAUPSTAÐ

Tillaga uppstillingarnefndar um framboðslista Fram-
sóknarflokksins til sveitarstjórnarkosninga á Fljóts-
dalshéraði var lögð fram til kynningar á almennum 
félagsfundi FHB í síðustu viku. Listinn verður borinn 
upp til staðfestingar á aðalfundi félagsins sem fram 
fer 10. apríl. 

Tillaga að skipan í sæti er eftirfarandi:
1. Stefán Bogi Sveinsson, lögfræðingur og forseti bæjarstjórnar,   
 Egilsstöðum.
2. Gunnhildur Ingvarsdóttir, fjármálastjóri og varabæjarfulltrúi,  
 Egilsstöðum.
3. Páll Sigvaldason, ökukennari og bæjarfulltrúi, Fellabæ.
4. Kristjana Jónsdóttir, verslunarstjóri og hundaræktandi, Rangá 3.
5. Gunnar Þór Sigbjörnsson, útibússtjóri, Egilsstöðum.
6. Eyrún Arnardóttir, héraðsdýralæknir og bæjarfulltrúi, Randabergi.
7. Guðmundur Þorleifsson, heldri borgari, Egilsstöðum.
8. Aðalheiður Björt Unnarsdóttir, framhaldsskólanemi, Egilsstöðum.
9. Björn Hallur Gunnarsson, verktaki, Rangá 2.
10. Rita Hvönn Traustadóttir, garðyrkjufræðingur, Fellabæ.
11. Þórarinn Páll Andrésson, bóndi, Fljótsbakka.
12. Alda Ósk Harðardóttir, snyrtifræðingur, Egilsstöðum.
13. Benedikt Hlíðar Stefánsson, vélatæknifræðingur, Egilsstöðum.
14. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, leiðbeinandi í leikskóla, Þingmúla.
15. Ingvar Ríkharðsson, vélamaður, Egilsstöðum.
16. Magnús Karlsson, bóndi, Hallbjarnarstöðum.
17. Sólrún Hauksdóttir, ofuramma og bóndi, Merki 2.
18. Jónas Guðmundsson, bóndi og fyrrverandi bæjarfulltrúi, Hrafna 
 björgum 1.

Listi 
Framsóknarflokksins á 

Héraði

 

Landsbankinn landsbankinn.is 410 4000

Þegar fermingarbörn leggja 30.000 krónur 

eða meira inn á Framtíðargrunn Landsbankans 

greiðir bankinn 6.000 króna mótframlag inn 

á sama reikning. Þannig viljum við hvetja til 

sparnaðar.

Gefðu sparnað 
í fermingargjöf og 
Landsbankinn bætir 
6.000 krónum við
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Fermingavertíðin er handan við hornið 
og undirbúningur víða í fullum gangi. 
Okkur þótti því vel við hæfi að tala 
við vel þekktan kappa að austan og 
forvitnast hvernig fermingarundir-

búningurinn og fermingin sjálf gekk 
til hjá honum.  
Athafnamaðurinn Sigmar Vilhjálms-
son fermdist árið 1992, ári síðar en 
íslenskir jafnaldrar hans. Hann bjó 
á þeim tíma með fjölskyldu sinni í 
Svíþjóð og þar fermast börn ári síðar 
en hérlendis. 

Sigmar segir að fermingaumstangið 
í Svíþjóð hafi verið töluvert hógværara 
en hérlendis og íslenskir vinir hans 
hafi verið töluvert „sjokkeraðir“ þegar 
þeir sáu fermingargjafir hans. 

Öllu tjaldað til 
En um hvað snerist fermingin í huga 
Sigmars? „Gjafir. Ég ætla ekkert að 
fela það. Auk þess þótti mér ég einnig 
verða fullorðinn við þetta, sem var 
þó mikill misskilningur á því hug-
taki.“ Sigmar segir veisluna hafa verið 

glæsilega. „Það var öllu tjaldað til eins 
og alltaf hjá mömmu þegar mikið 
liggur við. Það voru þó ekki margir 
gestir í veislunni hjá mér miðað við 
marga fermingarbræður mína, þar 
sem við vorum í Svíþjóð. Ég var þó 
hæstánægður með það, því öllum 
sem var boðið sendu bara pening,“ 
segir Sigmar og hlær. 

Aðspurður um fermingarfötin, 
segist Sigmar hafa valið þau sjálfur. 
„Þau þóttu hins vegar ekki nógu fín. 
Það endaði með því að mamma fór 
aftur með mig í búðina og keypti 
önnur föt. Laxableikar buxur, vín-
rauður jakki og hvít skyrta. Ekki 
alveg málið!“

Þrátt fyrir gjafir og veraldleg gæði 
er það þó athöfnin sjálf sem stendur 
upp úr í minningunni hjá Sigmari. 

„Ég fermdist í Norsku sjómanna-
kirkjunni í Gautaborg, og það var ís-
lenski presturinn í Danmörku sem sá 
um athöfnina. Við vorum tveir sem 
fermdust og þess vegna þurfti ég að 
kunna alla trúarjátninguna.“

Aðeins tvö ár í að elsti son-
urinn fermist
Sjálfur á Sigmar þrjá drengi með 
eiginkonu sinni, Bryndísi Björgu 
Einarsdóttur. Sá elsti, Einar Karl, 
er að verða 12 ára gamall og því að-
eins tvö ár í fyrstu fermingu. „Það 
er spurning hvort fermingardressið 
hans pabba, laxableiku buxurnar og 
vínrauði jakkinn, verði aftur komið í 
tísku þá og Einar Karl falist eftir að 
fermast í því? Við sjáum til með það.“

Laxableikar buxur, vínrauður jakki 
og hvít skyrta
Sigmar Vilhjálmsson fermdist í Gautaborg

Helena Rán Stefánsdóttir, 
eigandi hárgreiðslustofunn-
ar Exito hár á Reyðarfirði, 
leiddi okkur í allan sann-
leikann um hvað er vinsælast 
hjá fermingabörnum ársins 
þegar kemur að hárinu.

 „Það er kannski ekkert 
eitt sem er vinsælast hjá 

fermingarstelpunum, fer alveg eftir hverri og einni. Þó má segja að lausar og 
frjálslegar greiðslur séu helst í tísku, ekki stífgreiðslur. Stórir Hollywood-liðir 
eru líka vinsælir þar sem fléttum er blandað í greiðsluna, hvort sem það eru 
venjulegar fléttur eða fiskifléttur. Waterfall-fléttan er einnig mjög vinsæl og 
mér finnst mikið vera að koma inn núna að „flétta hárspöng“ í hárið og liða 
restina, eða þá taka hana í lausan og frjálslegan stóran hnút,“ segir Helena 
Rán.  Strákarnir hafa einnig sterkar skoðanir á því hvernig þeir vilja vera 
um hárið á fermingardaginn. „Hjá strákunum er það „vintage-lookið“ sem 
er vinsælast, þar höldum við í hárið að ofan og rökum vel stutt í hliðunum.“

Hollywood og 
„vintage-look“ vinsælast 

í hárinu
Gjafir eru órjúfanlegur hluti ferminganna 
og eru þær ýmist stórar eða smáar eftir 
efnum og aðstæðum. Við kíktum við í 
Myndsmiðjunni á Egilsstöðum og náðum 
tali af Mána Jósefsyni til að forvitnast um 
hvað væru vinsælustu fermingargjafirnar 
hjá þeim í ár.

 „Það verða fyrst og fremst fartölvurnar, 
þar sem Dell-tölvurnar eru vinsælastar. 
Snjallsímarnir eru einnig mjög vinsælir 
en spjaldtölvusalan virðist vera á undan-
haldi. Hún hefur verið að víkja fyrir dýrari 
snjallsímum. Hlutir á borð við Apple-tv og 
ferðahátalara fara líka töluvert í sem ferm-
ingargjafir. Einnig dýrari myndavélar eins 
og Canon EOS vélarnar. Litlu vasamynda-
vélarnar eru alveg að detta út, fólk nýtir 
símana sína í staðinn fyrir þær,“ segir Máni.

Fartölvur og snjallsímar 
vinsælar gjafir

Það vilja allir líta vel 
út á fermingardag-
inn. Við litum við á 
Snyrtistofunni Öldu 
og spurðum Öldu Ósk 
Harðardóttur förðun-
arfræðing út í hvort 
þau fengju mikið af 
fermingarkrökkum 
til sín á þessum tíma.
„Já, það er alltaf á 
hverju ári. Stelpurn-

ar eru duglegar að koma. Það er þá oftast í létta handsnyrtingu, snyrtingu á 
augabrúnum og í létta húðhreinsun“. En koma strákarnir eitthvað til ykkar 

líka? „Já, já, strákarnir koma líka til okkar en þá einna helst í húðhreinsun. 
Aðspurð um förðun fyrir fermingar segir Alda ekki mikið um tískusveifl-
ur. „Þetta er voðalega svipað á milli ára. Fermingarförðunin er alltaf frekar 
náttúruleg, bæði fyrir daginn sjálfan og eins myndatökur. Ég held að eng-
inn vilji að þetta sé svaka mikil breyting á viðkomandi. Minna er meira í 
þessu eins og svo mörgu öðru.

Mér finnst mikilvægt að stelpur sem kjósa að farða sig, noti náttúrulegar 
snyrtivörur. Við höfum boðið upp á vörurnar frá benecos eru án allra til-
búinna ilm-, litar,- og rotvarnarefna (parabena). Í mörgum snyrtivörum 
er að finna aukaefni sem ætti að forðast í vörum sem við berum á húðina. 
Í benecos vörunum er notast við náttúruleg hráefni sem hafa rotvarnar-
eiginleika og því er endingartími þeirra jafn góður og annarra snyrtivara.“ 
Vörurnar frá benecos eru á góðu verði og segir Alda það á allra færi að 
kaupa þær.

Förðun á fermingardaginn – minna er meira

Sigmar á fermingardaginn.

„Vintage-look“ fyrir strákana og Waterfall-flétta.

Máni er með puttann á púlsinum.

Fyrir Eftir
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 -  F e r m i n g a r b ö r n 
í  A u s t u r l a n d s p r ó f a s t s d æ m i 

v o r i ð  2 0 1 4  - 
Áskirkja í Fellum
Hvítasunnudagur, 8. júní kl. 12. 
Prestur sr. Lára G. Oddsdóttir.
Aðalheiður Ósk Kristjánsdóttir, 
Sunnufelli 6, Fellabæ.
Daníel Hólm Skúlason, 
Hamrahlíð 6, Egilsstöðum.
Fanney Marín Hugadóttir, 
Helgafelli 4b, Fellabæ.
Signý Þóra Snæbjörnsdóttir, 
Dalbrún 8, Fellabæ.
Trausti Marel Þorsteinsson,
Smárahvammi 3, Fellabæ.

Sunnudagur, 29. júní kl. 11. 
Prestur sr. Lára G. Oddsdóttir.
Davíð Örvar Elísson, 
Heimatúni 4, Fellabæ.
Heiðrún Anna Eyjólfsdóttir,
Hafrafelli IV, Fljótsdalshéraði.

Djúpavogskirkja
Skírdagur, 17. apríl kl. 14. 
Prestur sr. Sjöfn Jóhannesdóttir.
Alda Kristín Gunnarsdóttir,
aðs. Eyjólfsstöðum, Djúpavogi.
Ásmundur Ólafsson, 
Vörðu 15, Djúpavogi.
Bergsveinn Ás Hafliðason, 
Eiríksstöðum, Djúpavogi.
Embla Guðrún Sigfúsdóttir, 
Borgarlandi 24, Djúpavogi.
Jens Albertsson,
Kápugili, Djúpavogi.
Kamilla Marín Björgvinsdóttir, 
Borgarlandi 22b, Djúpavogi.

Egilsstaðakirkja
Pálmasunnudagur, 13. apríl kl. 11. 
Prestur sr. Jóhanna I. Sigmarsdóttir
Elísa Petra Benjamínsdóttir 
Bohn, Laufási 11, Egilsstöðum.
Hafþór Logi Gíslason, 
Ranavaði 8, Egilsstöðum.
Hreimur Hreinn Árnason, 
Dynskógum 19, Egilsstöðum.
Ólafur Sveinmar Guðmundsson,
Kelduskógum 1, Egilsstöðum.
Ríkharður Daði Ólafsson, 
Skólatröð 11, Kópavogi.
Steingrímur Örn Þorsteinsson Öfjörð, 
Ketilsstöðum, Fljótsdalshéraði.
Stella Hafdís Jóhannsdóttir, 
Sellandi, Fljótsdalshéraði.

Skírdagur, 17. apríl kl. 11. 
Prestur sr. Jóhanna I. Sigmarsdóttir.
Alexandra Björt Guttormsdóttir, 
Sólvöllum 8, Egilsstöðum.
Árndís Birgitta Georgsdóttir, 
Stekkjartröð 5, Egilsstöðum.
Birta Hrönn Ágústsdóttir, 
Dynskógum 15, Egilsstöðum.

Embla Eir Björgvinsdóttir, 
Reynivöllum 6, Egilsstöðum.
Fjalar Tandri Guttormsson, 
Sólvöllum 8, Egilsstöðum.
Íris Embla Jónsdóttir, 
Lagarási 10, Egilsstöðum.
Jakob Jóel Þórarinsson, 
Faxatröð 2, Egilsstöðum.

Kolbrá Arna Sigurþórsdóttir, 
Dynskógum 3, Egilsstöðum
Rakel Heba Smáradóttir, 
Flataseli 1, Egilsstöðum.
Sara Káradóttir, 
Faxatröð 3, Egilsstöðum.
Sara Lind Magnúsdóttir, 
Reynivöllum 9, Egilsstöðum.
Sigurlaug Eir Þórsdóttir, 
Fjósakambi 8a, Hallormsstað.
Valdís Alla Sigurþórsdóttir, 
Dynskógum 3, Egilsstöðum.

Hvítasunnudagur, 8. júní kl. 10:30. 
Prestur sr. Jóhanna I. Sigmarsdóttir.
Bjartmar Pálmi Björgvinsson, 
Litluskógum 12, Egilsstöðum.
Björgvin Ægir Elisson,
Litluskógum 10, Egilsstöðum.
Elvar Veigur Ævarsson, 
Bláskógum 17, Egilsstöðum.
Freyja Þorsteinsdóttir, 
Laufási 1, Egilsstöðum.
Gabríel Arnarsson,
Dalbrún 1, Egilsstöðum.
Ísar Karl Arnfinnsson, 
Kelduskógum 1, Egilsstöðum.
Jóhanna Karen Jónsdóttir, 
Ranavaði 10, Egilsstöðum.
Kristinn Már Hjaltason, 
Árskógum 1c, Egilsstöðum.
Kristófer Gauti Þórhallsson, 
Skógarseli 16, Egilsstöðum.
Lilja Hrönn Fjölnisdóttir, 
Randabergi, Fljótsdalshéraði.
Magnea Petra Heimisdóttir,
Hjallaseli 5, Egilsstöðum.
Nadia Björgvinsdóttir, 
Selási 8, Egilsstöðum.
Sturlaugur Sigurðsson, 
Bjarkarhlíð 3, Egilsstöðum.

Eskifjarðarkirkja
Skírdagur, 17. apríl kl. 10.30.  
Prestur sr. Davíð Baldursson.
Fannar Ingi Eiríksson, 
Bleiksárhlíð 9, Eskifirði.
Guðný Klara Einarsdóttir, 
Hlíðarendavegi 4a, Eskifirði.
Jónas Orri Wilhelmsson, 
Miðdal 13, Eskifirði.
Stefán Bjarni Einarsson, 
Miðdalur 9, Eskifirði.

Hvítasunnudagur, 8. júní  kl. 14. 
Prestur sr. Davíð Baldursson.
Guðrún Edda Gísladóttir, 
Strandgötu 35, Eskifirði.
Helena Eik Hjálmarsdóttir, 
Strandgötu 15, Eskifirði.
Kristján Ingvar Ómarsson, 
Brekkubarði 3, Eskifirði.
María Manda Skoradal, 
Bakkastíg 13, Eskifirði.

Reyðarfjarðarkirkja
Skírdagur, 17. apríl kl. 14. 
Prestur sr. Davíð Baldursson.
Bjarney Jórunn Þrastardóttir, 
Ásgerði 4, Reyðarfirði.
Guðrún Heba Larsen Orradóttir,
Hæðargerði 2, Reyðarfirði.
Hafþór Berg Ríkarðsson, 
Stekkjarbrekku 4, Reyðarfirði.

Helgi Steinarr Júlíusson, 
Heiðarvegi 6, Reyðarfirði.
Henrý Elís Gunnlaugsson, 
Mánagötu 18, Reyðarfirði.
Reynir Birgisson, 
Sunnugerði 10, Reyðarfirði.
Steinunn Dagmar Björgvinsdóttir, 
Mánagötu 11, Reyðarfirði.
Særún Birta Þórdísardóttir, 
Búðarmelur 14a, Reyðarfirði.

Hvítasunnudagur, 8. júní kl. 10:30. 
Prestur sr. Davíð Baldursson.
Auður Gunnarsdóttir, 
Heiðarvegi 23c, Reyðarfirði.
Berglind Eir Ásgeirsdóttir, 
Hjallavegi 4, Reyðarfirði.
Bjarney Linda Heiðarsdóttir, 
Efstagerði 12, Reyðarfirði.
Bryndís Steinþórsdóttir, 
Lundagötu 2, Reyðarfirði.
Jóel Freyr Jóhannsson, 
Brekkugerði 17, Reyðarfirði.

17. júní kl. 11. 
Prestur sr. Davíð Baldursson.
Alda Særós Bóasdóttir, 
Otrateig 8, Reykjavík.
Kristín Embla Guðjónsdóttir, 
Hæðargerði 10a, Reyðarfirði.

Fermd í Reykjavík
Máni Snær Ólafsson, 
Hæðargerði 26, Reyðarfirði.
Gunnjóna Luzia Q Jensdóttir, 
Búðarmel 14a, Reyðarfirði.

Heydalakirkja
Hvítasunnudagur, 8. júní kl. 14. 
Prestur sr. Gunnlaugur Stefánsson.
Rakel Þorsteinsdóttir, 
Fjarðarbraut 51, Stöðvarfirði.
Sigurður Borgar Hrannarsson, 
Fjarðarbraut 35, Stöðvarfirði.
Ösp Laufeyjardóttir, 
Sólheimum 4, Breiðdalsvík.
 
Hjaltastaðarkirkja
Hvítasunnudagur, 8. júní kl. 13:30. 
Prestur sr. Jóhanna I. Sigmarsdóttir.
Æsa Katrín Sigmundsdóttir, 
Ekru, Fljótsdalshéraði. 

Hofteigskirkja
Sunnudagur, 15. júní kl. 14. 
Prestur sr. Lára G. Oddsdóttir.
Guðný H. Sóllilja Björnsdóttir, 
Merki, Fljótsdalshéraði.

Sunnudagur, 29. júní kl. 14.
Prestur sr. Lára G. Oddsdóttir.
Aron Víðir Snædal, 
Skjöldólfsstöðum, Fljótsdalshéraði.

Sleðbrjótskirkja
Sunnudagur, 15. júní kl. 14.  
Prestur sr. Jóhanna I. Sigmarsdóttir
Dvalinn Lárusson Snædal, 
Vörðubrún, Fljótsdalshéraði.
Sigurjón Trausti Guðgeirsson, 
Torfastöðum, Fljótsdalshéraði.

Þingmúlakirkja
Sunnudagur, 21. júlí, kl. 14
Prestur sr. Þorgeir Arason
Magnús Snæþór Stefánsson, 
Hafnargötu 16b, 710 Seyðisfjörður

Seyðisfjarðarkirkja
Skírdagur, 17. apríl kl 14. 
Prestur sr. Sigríður Rún Tryggvadóttir.
Galdur Máni Davíðsson, 
Austurvegi 11, Seyðisfirði.
Jón Arnór Jóhannsson, 
Fjarðarbakka 1, Seyðisfirði.
Stefán Ómar Magnússon, 
Hlíðarvegi 7, Seyðisfirði.
Sveinn Gunnþór Gunnarsson,
Miðtúni 6, Seyðisfirði.

Norðfjarðarkirkja
Skírdagur, 17. apríl kl. 10:30. 
Prestur sr. Sigurður Rúnar Ragnarsson.
Ástrós Diljá Kjartansdóttir, 
Hafnarbraut 20, Neskaupstað.
Heiðar Jökull Hafsteinsson, 
Miðgarði 14, Neskaupstað.
Jóhann Gísli Jónsson, 
Mýrargötu 37, Neskaupstað.
Steinar Snorri Erlingsson, 
Mýrargötu 17, Neskaupstað.
Tinna Rut Þórarinsdóttir, 
Þiljuvöllum 30, Neskaupstað.
Valdís Kapitola Þorvarðardóttir, 
Mýrargötu 33, Neskaupstað.
Viktor Máni Roman, 
Hlíðargötu 28, Neskaupstað.
Þórarinn Örn Jónsson,
Mýrargötu 1, Neskaupstað.

Hvítasunnudagur, 8. júní kl. 10:30. 
Prestur sr. Sigurður Rúnar Ragnarsson.
Amelía Rún Jónsdóttir, 
Þiljuvöllum 12, Neskaupstað.
Arnar Snær Bjarkason, 
Hlíðargötu 14, Neskaupstað.
Atli Fannar Pétursson, 
Hlíðargötu 6, Neskaupstað.
Eyrún Sól Einarsdóttir, 
Víðimýri 3, Neskaupstað.
Guðrún Helga Guðjónsdóttir, 
Nesbakka 21, Neskaupstað.
Heiða Elísabet Gunnarsdóttir, 
Starmýri 19, Neskaupstað.
Haukur Steinn Jóhannsson, 
Lyngbakka 5, Neskaupstað.
Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir, 
Hlíðargötu 16, Neskaupstað.

Fáskrúðsfjarðarkirkja
Skírdagur, 17. apríl kl. 11. 
Prestur sr. Jóna Kristín Þorvaldsdóttir.
Arnar Freyr Pétursson, 
Hlíðargötu 53, Fáskrúðsfirði.
Ásgeir Páll Magnússon, 
Hlíðargötu 47, Fáskrúðsfirði.
Bríet Irma Ómarsdóttir,
 Króksholti  1, Fáskrúðsfirði.
Daði Þór Jóhannsson, 
Austurvegi 9, Reyðarfirði.
Eva Dröfn Jónsdóttir, 
Skólavegi 89, Fáskrúðsfirði.
Jón Bragi Magnússon, 
Hlíðargötu 47, Fáskrúðsfirði.
Jónína Björg Halldórsdóttir, 
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Hlíðargötu 15, Fáskrúðsfirði.
Kifah Moussa Mourad, 
Álfabrekku 4, Fáskrúðsfirði.
Kristján Darri Eysteinsson,
 Hlíðargötu 45, Fáskrúðsfirði.
Marín Ösp Ómarsdóttir,
 Króksholti 1, Fáskrúðsfirði.
Mist Björgvinsdóttir, 
Skólavegi 74a, Fáskrúðsfirði.
Rebekka Ýr Unnarsdóttir, 
Skólavegi 76a, Fáskrúðsfirði.
Stefán Alex Elvarsson, 
Túngötu 7, Fáskrúðsfirði.

Valþjófsstaðarkirkja
Skírdagur, 17. apríl kl 14. 
Prestur sr. Lára G. Oddsdóttir.
Arnar Óli Jóhannsson, 
Eyrarlandi, Fljótsdalshreppi.
Hjálmar Óli Jóhannsson, 
Eyrarlandi, Fljótsdalshreppi.

Eiríksstaðakirkja
Sumardagurinn fyrsti, 24. apríl kl 14. 
Prestur sr. Lára G. Oddsdóttir.
Svanur Freyr Jóhannsson, 
Reynihvammi 2, Fellabæ.

Skeggjastaðakirkja
Laugardagur, 19. apríl kl. 15. 
Prestur sr. Brynhildur Óladóttir.
Stefanía Margrét Reimarsdóttir, 
Felli, Bakkafirði.

Laugardagur, 14. júní kl. 14. 
Prestur sr. Brynhildur Óladóttir.
Erna Ólöf Ólafsdóttir, 
Bæjarási 5, Bakkafirði.

Bakkagerðiskirkja
Páskadagur, 20. apríl kl. 11. 
Prestur sr. Jóhanna I. Sigmarsdóttir.
Jónatan Leó Þráinsson, 
Merki, Borgarfirði.

Hvítasunnudagur, 8. júní kl. 16. 
Prestur sr. Jóhanna I. Sigmarsdóttir.
Bóas Jakobsson, Hlíðartúni, 
Borgarfjarðarhreppi.
Jörgen Fífill Guðmundsson, 
Jörfa 2, Borgarfirði.

Vopnafjarðarkirkja
Hvítasunnudagur, 8. júní kl. 14. 
Prestur sr. Stefán Már Gunnlaugsson.
Aðalsteinn Björn Þórðarson, 
Hvammsgerði 1, Vopnafirði.
Anna Guðný Elísdóttir, 
Kolbeinsgötu 55, Vopnafirði.
Aron Logi Hlynsson, 
Hamrahlíð 20, Vopnafirði.
Ásta Ísfold Kristjánsdóttir, 
Hafnarbyggð 11, Vopnafirði.
Guðmundur Helgi Þorbergsson, 
Hamrahlíð 38, Vopnafirði.
Harpa Lind Sigurðardóttir, 
Torfastöðum 2, Vopnafirði.

Sigurður Jóhannsson, 
Skálanesgötu 14, Vopnafirði.
Viktor Alexander Skúlason, 
Hamrahlíð 32, Vopnafirði.

Hofskirkja í Vopnaf irði
17. júní kl. 14. 
Prestur sr. Stefán Már Gunnlaugsson.
Laufey Erla Pétursdóttur, 
Kleppsvegi 54, Reykjavík.

Möðrudalskirkja
Fimmtudagur, 25. júní kl. 15. 
Prestur sr. Lára G. Oddsdóttir.
Brynhildur Brá Gunnlaugsdóttir, 
Bjarkaseli 6, Egilsstöðum.
Ísak Sævarsson, 
Barmahlíð 4, Reykjavík.

 18 ÁRA 5/9 2018 

LÁTTU FERMINGARPENINGINN
VAXA MEÐ ÞÉR

*Eitt mótframlag fyrir hvert fermingarbarn

Framtíðarreikningurinn ber alltaf hæstu 
vexti verðtryggðra sparireikninga og er 
laus við 18 ára aldur. Hann er skynsamlegur 
staður fyrir fermingarpeningana, svo þeir 
nýtist í framtíðinni til að láta draumana 
rætast. Ef 30.000 kr. eru lagðar inn á 
Framtíðarreikning bætum við 5.000 kr. við.*  

Hægt er að stofna Framtíðarreikning
í næsta útibúi Arion banka.

FRAMTÍÐARREIKNINGUR
GÓÐUR STAÐUR
FYRIR FERMINGARPENINGANA
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Landsvirkjun hefur um áratugaskeið 
starfrækt sumarvinnuflokka ungs fólks. 
Hóparnir sinna viðhaldi, upp- byggingu og 
fegrun starfsstöðva Landsvirkjunar og vinna 
jafnframt að ýmsum samstarfsverkefnum 
víða um land. Samvinna sumarvinnuflokka 
Landsvirkjunar og félagasamtaka, 
sveitarfélaga og stofnana hefur skilað sér í 
auknum umhverfisgæðum og betri aðstöðu 
til útivistar og ferðamennsku.

Í boði er vinnuframlag sumarvinnu- 
flokka og flokksstjórn yfir þeim. Verkefnin 
lúta að ræktun, hreinsun, viðhaldi og 
öðrum umhverfisbótum ásamt ýmsum 
samfélagsverkefnum.

Óskað er eftir að samstarfsaðilar leggi fram 
vel skilgreind verkefni. Umsóknareyðublað 
með nánari upplýsingum er að finna á vef 
Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. 

Nánari upplýsingar í síma 515 9000, og hjá 
thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is.

Umsóknarfrestur rennur út 30. apríl. 
Umsóknareyðublöð er að finna á 
landsvirkjun.is.

Landsvirkjun auglýsir eftir samstarfsaðilum  
að verkefninu Margar hendur vinna létt verk 
sumarið 2014.

Það eru merkisdagar framundan 
hjá fjölmörgum unglingum hér 
á Austurlandi. Brátt munu hvítir 
kyrtlar fermingarbarnanna taka að 

blakta í austfirsku vorgolunni við 
kirkjurnar okkar. Og jafnvel þó að 
nöpur norðanáttin muni strekkja á 
einhverjum kyrtlanna, verður ferm-
ingardagur allra vonandi bjartur og 
hlýr í endurminningunni! Ferm-
ingar vorsins í fjórðungnum hefjast 
á pálmasunnudag og standa reyndar 
langt fram á sumar.

„Jesús, Miley Cyrus og Lína lang-
sokkur eru frábærar fyrirmyndir, sagði 
þjóðþekkt leikkona framan á einu af 
„fermingarblöðum vorsins nýlega. 
Hún útskýrði í viðtali í blaðinu þá 
ákvörðun sína sem unglingur að 
taka þátt í tiltekinni athöfn, annarri 
en kirkjulegri fermingu. Það var 
gott hjá henni að standa með eigin 
sannfæringu og það vona ég að sem 
flestir unglingar geri. Sem betur fer 
hafa unglingar úr ýmsu að velja þegar 
fermingaraldurinn nálgast. Og þeir 
unglingar sem ég hef kynnst hér á 
Austurlandi eru frábært fólk - hugs-
andi, sjálfstæðir, skapandi, fyndnir og 
ófeimnir við að tjá sig, spyrja spurn-
inga og koma fram.

Ég er líka sammála leikkonunni um 
að góðar fyrirmyndir megi finna víða, 
bæði í veruleika og skáldskap. Fyrir-
myndir eru margar, en sannir leiðtogar 
færri. Í fermingarundirbúningnum í 
kirkjunni kynnumst við raunverulegri 
persónu sem okkur býðst að eiga að 
í lífinu, ekki aðeins sem fyrirmynd, 
heldur sem leiðtoga - og vin. En hvers 
konar leiðtogi er hann?

Sá sem reis upp gegn hefðar- og 
feðraveldi samtíma síns, valdi fólk á 
útjaðri þjóðlífsins til vináttu og veitti 
þeim ábyrgðarhlutverk.
Sá sem veitti leiðsögn, líknaði sjúkum 
og tók málstað fyrirgefningarinnar 
gegn dómhörkunni.
Sá sem boðaði róttækan kærleika 
Guðs meðal manna, og var sjálfur 
sá kærleikur.
Sá sem mátti þola einelti, ofbeldi og 
dauða en vann sigur lífsins að lokum, 
svo að við gætum eignast Guðs ríki 
með honum.
Sá sem vill fylgja okkur á hverjum 
degi, alltaf, alltaf...
Þetta er Jesús Kristur.

Í fermingarathöfninni eru unglingarnir 
spurðir að því, hvort þeir vilji gera 
hann að leiðtoga lífs síns. Í mínum 
huga er það eina fermingartilboðið 
sem ekki má missa af.
Guð gefi öllum fermingarbörnum 
vorsins og fjölskyldum þeirra gleði-
lega hátíð!

Þorgeir Arason, héraðsprestur 
í Austurlandsprófastsdæmi

Hvítir kyrtlar í 
austfirskri vorgolu

STRIPLAC
HEIMSINS FYRSTA PEEL-OFF
UV/LED NAGLALAKK                                                                                        

20% afsláttur
fyrir fremingarbörn af 
hreinsivörum frá Academie 

                                                                                       

Tjarnarbraut 19, 700 Egilsstaðir

Sími 471-1616

Fermingargjafirnar
fást hjá okkur!

Úrval af snyrtivörum
og förðunarvörum.

Þorgeir Arason
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Seyðfirðingar hafa barist fyrir veggöngum í samfellt 40 ár, enda er Fjarðar-
heiði gríðarlegur farartálmi yfir veturinn. Fjallvegurinn er í meira en 600 
metra hæð á 8 kílómetra kafla. Þar er stormasamt og úrkoma mikil. Sam-
göngur skipta miklu máli. Íbúum á Seyðisfirði hefur fækkað um þriðjung 
á 30 árum og þeir eru nú færri en þeir voru fyrir 100 árum. Bæjarfélagið 
hefur einnig verið útilokað frá margs konar atvinnutækifærum vegna erf-
iðra vetrarsamgangna: 
•	 Aðstaða	fyrir	gagnaver	var	útilokað	hér	þó	svo	sæstrengurinn	komi		
 hér á land.
•	 Miðstöð	fyrir	olíuleit	fór	út	af	borðinu	þrátt	fyrir	nálægð	við	flugvöll		
 og þó svo hér séu ágæt hafnarskilyrði.
•	 Aðstaða	til	framleiðslu	álkapla	var	slegin	af	þrátt	fyrir	nálægð	við	ál	
 verið.
•	 Yfir	okkur	vofir	hætta	á	því	að	ferjan	hætti	að	sigla	hingað	vegna	vetr	
 arófærðar.
Fleira af þessum toga mætti telja til. Engan skal því undra að nú þegar 
heiðin hefur verið ófær eða torfær mánuðum saman þá er Seyðfirðingum 
mikið niðri fyrir.

Valkostir
Tveir valkostir eru um veggangaleið frá Seyðisfirði. Annars vegar 12 kíló-
metra göng undir Fjarðarheiði til Héraðs og hins vegar 5,1 km göng til 
Mjóafjarðar og þaðan 6,3 km göng í Fannardal að munna Norðfjarðarganga. 

Kostir og gallar valkosta
Fjarðarheiðargöng myndu tryggja vetrarsamgöngur milli Seyðisfjarðar og 
Héraðs, vinabyggða með langa sameiginlega sögu að baki. Helstu ávinn-
ingar eru að með göngunum verða byggðirnar eitt atvinnu- og þjónustusvæði 
allan ársins hring. Þá verður aðgengi að menntaskólanum, flugvellinum og 
þjóðveginum norður tryggt og Fagridalur verður þar með eini farartálminn 
til Fjarðabyggðar og að þjóðveginum suður um land.

Helsti ókostur Fjarðarheiðarganga er hve löng göngin eru, enda er dýrara 
að sprengja hvern kílómeter í löngum göngum en stuttum. Göngin stytta 
líka vegleiðina um aðeins 3 km og því er alls óvíst að þau verði mikið notuð 
þegar heiðin er greiðfær. Þá mun heiðinni líklega ekki verða haldið opinni 
um vetrartímann. Það mun takmarka aðgang að skíðasvæðinu í Stafdal.

Strandleiðin um Mjóafjörð og Fannardal yrði ný samgönguæð sem opna 
myndi stórt og öflugt atvinnu- og þjónustusvæði og stytta vegalengdir milli 
Eskifjarðar, Norðfjarðar, Mjóafjarðar, Seyðisfjarðar og Héraðs verulega. 
Aðgengi að sjúkrahúsinu og Verkmenntaskólanum yrði tryggt, sömuleiðis 
að álverinu, útflutningshöfninni á Reyðarfirði, fiskmörkuðum o.s.frv. Auk 
þess myndi SVN bræðslan komast í grenndarsamband við móðurfélag sitt 
í Neskaupstað og fjölmörg tækifæri opnast fyrir atvinnu- og menningar-
líf Seyðfirðinga. Þá myndu göngin rjúfa vetrareinangrun Mjóafjarðar sem 
hlýtur að vera okkur öllum kappsmál. Að lokum myndu göngin hafa veru-
leg áhrif á ferðaiðnaðinn. Ferðamenn vilja ekki aka fram og til baka en með 

göngunum opnast hringleið um firðina sem bæði mun auka gegnumstreymi 
og viðveru ferðamanna á fjörðunum.

Ókostur strandleiðarinnar er að vetraraðgengi að Héraði mun lítið skána 
þar sem Fagridalur verður áfram farartálmi.

Kostnaður og umferð.
Fjarðarheiðargöng verða 12 kílómetra löng og göngin strandleiðina verða 
samtals 11,4 kílómetra löng. Berg til veggangagerðar er í báðum tilvikum 
gott. Mun dýrara er hins vegar að sprengja hvern kílómeter í löngum göng-
um auk þess sem kostnaður við loftræstingu og öryggi verður mun meiri. 
Varlega áætlað verður kostnaður við Fjarðarheiðargöng 15 - 20% meiri en 
við Mjóafjarðar- og Fannardalsgöng.

Með Fjarðarheiðargöngum mun umferð til Egilsstaða líklega aukast um 
30% og verða um 800 bílar að meðaltali á dag. Umferð um göng strand-
leiðina yrði hins vegar mun meiri. Þau göng verða aðalæð milli Norðfjarðar, 
Mjóafjarðar, Eskfijarðar, Seyðisfjarðar og Héraðs. Ég hef því trú á því að 
umferð um strandleiðargöngin verði 1200 - 1500 bílar til jafnaðar á dag.

Hagsmunahópurinn
Þeir sem hagsmuni hafa af Fjarðarheiðargöngum eru fyrst og fremst Seyð-
firðingar, en einnig Héraðsmenn til að treysta viðskipta- og félagstengsl 
byggðanna. 

Allt öðru máli gegnir um strandleiðina. Hún er Seyðfirðingum og Mjó-
firðingum gríðarlegt hagsmunamál, en hún styttir líka vegalengdir milli 
Eskifjarðar og Norðfjarðar annars vegar og Seyðisfjarðar og Héraðs hins 
vegar. Þá er það mikilvægt að með opnun strandleiðarinnar eykst mjög 
þrýstingur á veggöng undir Fjarðarheiði sem þá verður mikilvæg sam-
gönguæð fyrir marga byggðarkjarna og veggöng undir heiðina myndu 
tryggja vetrarsamgöngur Fjarðarbyggðar við Hérað og þjóðveginn norður. 
Fjarðarheiðargöng ein og sér munu hins vegar draga mjög úr líkum á að 
síðar verði gerð göng strandleiðina.

Baráttan
Reiði og örvænting Seyðfirðinga vegna vetrareinangrunar er eðlilega mikil 
og djúpstæð. Það er með ólíkindum að 40 ára barátta hafi engu skilað þrátt 
fyrir augljósar hrikalegar afleiðingar einangrunar og þrátt fyrir að byggðar-
lagið hefur verið gullkista íslensks efnahagslífs í 100 ár. Það hlýtur að vera 
komið að okkur.

Skiptar skoðanir eru hins vegar um hvor veggangatengingin sé æskilegri 
og líklegri til að öðlast framgang. Fylgjendur Fjarðarheiðarganga hafa að 
undanförnu lagt mikla áherslu á að forsenda árangurs sé að Seyðfirðing-
ar séu sammála um leið. Nú er litið á það nánast sem drottinsvik að vilja 
tengjast suðurleiðina. Þetta er rugl. Seyðfirðingar eiga að móta sína afstöðu 
í opinni umræðu með hagsmuni okkar að leiðarljósi ásamt raunsæju mati 
á því hvor leiðin hljóti fyrr brautargengi. 

Það eru allir sammála um að einangrunina verður að rjúfa. Mismunandi 
afstaða til valkosta dregur ekki úr möguleikum okkar á að ná árangri nema 
síður sé. Persónulega er ég þeirrar skoðunar að strandleiðin leysi mun meiri 
vanda  fyrir miklu fleiri og að barátta fjölmörgra hagsmunaaðila fyrir henni 
sé líklegri til árangurs.

Sigurður Gunnarsson, Seyðisf irði

Veggöng til Seyðisfjarðar

Ertu á leiðinni norður?
Kannaðu gistinguna hjá okkur.  
Frábær staðsetning, notalegt 
andrúmsloft.
Tilvalið fyrir pör eða litla hópa.
     Hvítahúsið / www.guesthousenorth.is / Sími. 869-9890

Hvítahúsið 
Nýtt gistiheimili 
í miðbæ Akureyrar

Jarðgöng frá Eskifirði til Héraðs um Norðfjörð, Mjóafjörð og Seyðisfjörð.
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STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf er þessa dagana að kynna verkefni sem 
ber yfirskriftina Sumarstörf á landsbyggðinni. Verkefnið gengur út á að leita 
eftir samstarfi við ferðaþjónustufyrirtæki vítt og breytt um landið sem hafa 
í hyggju að ráða til sín sumarstarfsfólk. Með auknum umsvifum í ferða-
þjónustu er líklegt að eftirspurn eftir fólki hafi aukist og gengur verkefni 
STARFs út á að ná sambandi við þau fyrirtæki sem eru að leita að starfs-
fólki fyrir sumarvertíðina og fá þau til að ráða til sín fólk sem er á lausu. 
STARF er nú þegar með á skrá marga einstaklinga sem hafa áhuga á að 
vinna við  ferðaþjónustu úti á landi og er með þessu átaki að aðstoða þá 
við að finna störfin.  

Einstaklingarnir sem um ræðir hafa sýnt því áhuga að starfa t.a.m. á 
gistiheimilum, veitingahúsum, við afþreyingarferðaþjónustu, bílaleigur, 
ferðaskrifstofur, flugþjónustu eða hópbifreiðar. Um er að ræða fjölbreyttan 
hóp með margvíslegan bakgrunn og eru nokkrir með góða menntun og/
eða reynslu af ferðaþjónustu. Þeir geta  hafið störf nánast strax og starfað 
vel inn í haustið eða jafnvel til frambúðar.

Ferðaþjónustuaðilum, sem hafa áhuga á að skoða þennan möguleika við 
ráðningar, er bent á að skrá starfið sem í boði er á vefsíðu STARFs: www.
starfid.is (Atvinnurekandi – Beiðni um starfsmann) og tilgreina að um 
sumarstarf sé að ræða. Einnig má senda póst á: skrifstofa@starfid.is og 
hefur þá atvinnuráðgjafi STARFs samband fljótlega.

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusam-
bands Íslands og Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að 
halda utan um tilraunaverkefni um þjónustu við félagsmenn tiltekinna 
stéttarfélaga sem eru án atvinnu og í atvinnuleit. Þjónustan fer fram á 
fjórum þjónustumiðstöðvum og starfa 14 atvinnuráðgjafar við verkefnið. 
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og er markmiðið að koma at-
vinnuleitendum aftur til starfa.

STARF – vinnumiðlun 
og ráðgjöf 
Sumarstörf á landsbyggðinni

Að loknum Alþingiskosningum vorið 2007 lof-
aði Kristján Lárus þáverandi samgönguráðherra 
vegaframkvæmdum á 11 stöðum á landsbyggð-
inni. Fögur loforð fékk sveitarstjórn Djúpavogs 
frá þessum landsbyggðarþingmanni í samgöngu-
ráðuneytinu um að vel uppbyggður og hindr-
unarlaus heilsársvegur um Öxi væri í sjónmáli 
án þess að fram kæmi hvort ekki væri þarfara 
að ráðast fyrst í framkvæmdir við nýjan veg og 
tvíbreiða brú í botni Berufjarðar sem hafa alltof 
lengi setið á hakanum og þola enga bið. Vegna 
slysahættunnar sem þar er orðin alltof mikil 

skulu allir þingmenn Norðausturkjördæmis flytja þingsályktunartillögu um 
að ríkisstjórnin taki strax á þessu vandamáli og láti flýta framkvæmdum við 
þessi samgöngumannvirki á hringveginum.

Með hverjum degi sem líður eykst slysahættan af þungaflutningunum 
sem einbreiða brúin á þessari leið þolir ekki. Öllum þessum landsbyggðar-
þingmönnum skal vera ljóst að álagið á þessari gömlu brú í Berufirði býður 
hættunni heim og er nú komið að ystu þolmörkum. Skeytingarleysið gagn-
vart þessari staðreynd, sem talar sínu máli, skaðar öll áform um bættar sam-
göngur, íbúum suðurfjarðanna til mikillar hrellingar. Það er ekki fljótlegasta 
leiðin til að rjúfa einangrun Fjórðungssjúkrahússins við heimamenn búsetta 
utan Norðfjarðar. Skammarlegt er að sveitarstjórn Fljótdalshéraðs skuli 
alltaf reyna að tefla hugmyndinni um Sprengisandsveg milli Egilsstaða- og 
Reykjavíkur gegn brýnustu samgöngubótunum sem tryggja heimamönnum 
norðan Fagradals, á Seyðisfirði og suðurfjörðunum greiðari aðgang að stóra 
Fjórðungssjúkrahúsinu í Neskaupsstað. 

Útilokað er að fámenn sveitarfélög á landsbyggðinni geti með innheimtu 
veggjalds á hvern bíl ráðið við fjármögnun samgöngumannvirkja á hálendinu 
og kostnaðinn við samfelldan snjómokstur sem tekur sinn toll á Fjarðarheiði 
og Fagradal. Fátt er um svör þegar spurt er hvort veggjald á Sprengisand-
svegi þurfi að vera fimm eða sex sinnum hærra en í Hvalfjarðargöngum til 

þess að hægt sé að standa undir launum starfsmanna, afborgunum, viðhalds-
kostnaði og fleira. Beiðni um fjármagn í snjómokstur á þessu illviðrasama 
svæði yrði synjað þegar illt er alla vetrarmánuðina að eiga við Vegagerðina 
sem festist næstu aldirnar í fjármögnunargildru Vaðlaheiðarganga. Þá hika 
talsmenn fjárveitingavaldsins ekki við að slá í borðið þegar þeir segja, engir 
peningar til. Hugmynd vegamálastjóra um að setja snjóþungt svæði í 530 
m hæð milli Berufjarðar- og Skriðdals í einkaframkvæmd er dæmd dauð 
og ómerk. Þar er útilokað að meðalumferð á sólarhring verði jafnmikil og 
í göngunum undir Hvalfjörð sem gætu orðið skuldlaus eftir 2-3 ár. Í stað 
þess að flýta framkvæmdum við nýjan veg og tvíbreiða brú á hringveginum 
í Berufirði er tilgangslaust og alltof áhættusamt að gera tilraun til að byggja 
upp hindrunarlausan heilsársveg í meira en 500 m hæð á hlykkjóttu svæði 
sem er á stystu leiðinni milli Djúpavogs og Egilsstaða. 

Stuðningsmönnum Axarvegar á Djúpavogi mætti vera ljóst að Vegagerðin 
getur aldrei tryggt að fárviðrið og 6-10 metra snjódýpt flytjist þaðan yfir á 
Breiðdalsheiði. Sveitarstjórn Djúpavogshrepps skal frekar berjast fyrir því 
að einbreiða slysagildran hverfi sem fyrst og að framkvæmdir við nýjan og 
vel uppbyggðan veg í Berufirði hefjist hið snarasta. Það í stað þess að út-
vega sér lögregluvald yfir samgöngumálum Breiðdælinga með kröfunni um 
lokun Breiðdalsheiðar undir því yfirskini að engin umferð sé á þessari leið 
milli Breiðdalsvíkur og Egilsstaða. Nú þarf að setja inn á samgönguáætlun 
jarðgöng undir Lónsheiði og tvenn veggöng inn í Stöðvarfjörð sem tryggja 
öllum íbúum suðurfjarðanna greiðari aðgang að stóra Fjórðungssjúkra-
húsinu í Neskaupsstað. Að Fáskrúðsfjarðar- og Norðfjarðargöngum með-
töldum gæti vegalengdin alla leið til Neskaupsstaðar orðið 80 km styttri 
ef hugmyndin um neðansjávargöng undir Berufjörð er talin með. Stigið 
er fyrsta skrefið til að rjúfa alla vetrareinangrun Fjóðungssjúkrahússins 
við íbúa suðurfjarðanna með tilkomu tvíbreiðu jarðganganna sem leysa af 
hólmi einbreiðu slysagildruna í 620 m hæð fyrir ofan Eskifjörð. Afskrifum 
Axarveg og Sprengisandsveg. 

Guðmundur Karl Jónsson
 farandverkamaður 

Slysagildra í Berufirði

Gettu betur, spurningakeppni framhalds-
skólanna á Íslandi hefur um árabil verið einn 
vinsælasti liður á dagskrá RÚV ár hvert. Það 
hefur hins vegar að margra mati háð keppn-
inni hversu mikið ójafnvægi er á þátttöku 
kynjanna í henni. Í ár var til dæmis aðeins 
ein stúlka í hópi 24 keppenda sem komst í 
átta liða úrslit í sjónvarpi.

Til að bregðast við þessu hefur nú verið 
settur á fót félagsskapurinn Gettu betur 
stelpur, sem er hópur kvenkyns fyrrverandi 
Gettu betur keppenda. Markmið þeirra er að 
efla stelpur til þátttöku í Gettu betur til að 

jafna kynjahlutfall keppninar og kynna þær fyrir hversu skemmtilegt það 
er að fræðast og taka þátt í þessu ferli. 

Til þess að ná markmiðinu skipuleggur hópurinn nú æfingabúðir fyrir 
stelpur af öllu landinu í Reykjavík helgina 29-31. ágúst. Verkefnið hlaut 
nýverið styrk úr Menningarsjóði Hlaðvarpans.

Hópinn skipa margar landsþekktar fróðleikskonur á borð við Önnu 
Pálu Sverrisdóttur fyrrverandi varaþingmann og formann Samtakanna 78, 
Auði Tinnu Aðalbjarnardóttur sem þjálfaði sigurlið MH í Gettu betur í 
ár, og Hrafnkötlu Eiríksdóttur sem keppt hefur með góðum árangri fyrir 
Héraðsmenn í Gettu betur, Útsvari og Spurningakeppni átthagafélaganna.
Hópurinn stefnir á að koma austur á land með kynningarfund þann 9. apríl 
næstkomandi þar sem við viljum kynna stúlkur á aldrinum 14-19 ára fyrir 
fyrirhuguðum æfingabúðum. 

Kynningarfundurinn verður haldinn í Sláturhúsinu á Egilsstöðum og 
stendur frá 16:45-18:00. Allar stelpur á þessum aldri með áhuga á 
almennum fróðleik eru hvattar til að mæta.

Áfram Gettu betur 
stelpur!
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 Miðási 9 • Egilsstaðir • Sími: 470-1600

Innanstokks

BRÚNÁS
innré t t ingar

Smiðjusel 5 · Fellabæ
700 Egilsstaðir· s: 471 1696

BIfreIðaþjónusta

Réttingar og sprautun • Framrúðuskipti
Bílaleiga.

Opið virka daga kl. 8 - 18

Sólvangur 5 700 Egilsst. Sími 471-3003 
abegilsstadir.is mán-föst  8-18  laug 11-14.

þvottahús

Bókhalds- uppgjörs- og 
skattaþjónusta

Opið 7 - 12 og 13 - 17 · 474-1274

HEI ARVEGI 10

474-1274

ÞVOTTABJÖRN

REYÐARFIRÐI

TAHÚS
FATAHREINSUN

LEIGJUM ÚT
TEPPAHREINSIVÉL

veItIngahús

Brekkan 
Stöðvarfirði

Verslun, veitingar og gjafavara
Mánudaga - föstudaga kl. 09:30 - 22:00,

laugard., kl. 10:00 - 22:00, sunnud.
kl. 11:00 - 20:00, sími 475 8939.

Í PIZZUM ERUM VIÐ BETRI

hár & snyrtIng

Opið virka daga 9:00 - 17:00

Gisti- og veitingahús

www.lakehotel.is • sími 471 1114
Hótelið við Fljótið

Eldhúsið opið alla daga 11:30 til 22.

Bifreiðaverkstæði
Mán. - fim. 8 - 18 • Fös. 8 - 16.

Sími 414-9420

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

tryggIngar/öryggI

Mán-Fös: 07.30 – 17.30
Laugardaga: 09.00 – 16.00
-FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA-

Sími: 475-8000

sesam
BRAUÐHUS

flutnIngar

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

Bíla- og vélaverkstæðI

Bíla- og vélaverkstæði
Rafverktakar- Rafeindaþjónusta
Rafvélaþjónusta • 8:00 til 18:00

Sími 471 2013 · www.rafey.is
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20
09

Íbúar á veitusvæði 
Hitaveitu Egilsstaða og Fella 

greiða lágan húshitunarkostnað 
Gerið verðsamanburð

kIrkjustarf

www.kirkjan.is/austurland 

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. 21:00, 
Safnaðarheimilið föstudaga kl. 20:30.
Reyðarfjörður: Þriðjud. kl. 20:00 
í safnaðarheimilinu.

Bílaverkstæði Austurlands
Bílaverkstæði/bílasala

Opið mán.-fim. Kl. 8 - 18 - Fös kl. 8 - 17
Sími 470 5070
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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 Reyðarrði
Land�utningar á Reyðar�rði hafa �utt 
sig um set í stærra og betra húsnæði. 
Er afgreiðslan opin virka daga frá 
9:00-16:00.

Nýja heimilisfangið er:
Land�utningar-Samskip
Nesbraut 10 · 730 Reyðar�örður
Sími 458 8840
land�utningar@land�utningar.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

Opnuviðtal. Sjá nánar á bls. 2

Djúpavogshreppur fyrstur 

íslenskra sveitarfélaga til að 

samþykkja friðlýsingu svæðis 

til verndar smádýralífi.

Páll Björgvin Guðmundsson settist í bæjar-
stjórastólinn í Fjarðabyggð í haust. Austur-
glugginn settist niður með Páli og ræddi 
við hann um umdeilt ráðningarferli, stöðu 
Fjarðabyggðar, fyrirhugað verkfall og fleira. 

Verkfall bræðslumanna 
afboðað á síðustu stundu
Reyndi aldrei á vinnustöðvun. Ástæðan skortur
á samstöðu milli verkalýðsfélaga á landinu.

„...þetta uppistand er búið að kosta 
samfélagið og útgerðirnar mikla fjár-
muni“ segir Jens Garðar Helgason, 
yfirmaður fiskimjölsverksmiðju Eskju.

„...þjóðfélagið þarf á stöðugleika að halda, 
traustan kaupmátt og því væri tilgangslaust 
að fara fram með þessum hætti enda segði 
krónutöluhækkun afskaplega lítið ef verð-
bólgan færi af stað“ segir Gunnþór Ingvason, 
framkvæmdastjóri Síldarvinnslunnar.

Nánar á bls. 6
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Skopmynd vikunnar - Vísnahorn - Austfirsk málefni krufin til mergjar - Menningar-
viðburðir - Íþróttir - Sérblöð - Fréttabréf Fljótsdalshéraðs - Fréttabréf Fjarðabyggðar 
.

ÁSKRIFTA- OG AUGLÝSINGASÍMI

auglysing@austurglugginn.is
Síma 477-1571.

ÞÚ ERT
Á GÓÐUM
STAÐ

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Neskaupstaður

FJARÐABYGGÐ fjardabyggd.is
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Fréttablað Austurlands

Ný og betri afgreiðsla 
á Reyðarrði
Land�utningar á Reyðar�rði hafa �utt 
sig um set í stærra og betra húsnæði. 
Er afgreiðslan opin virka daga frá 
9:00-16:00.

Nýja heimilisfangið er:
Land�utningar-Samskip
Nesbraut 10 · 730 Reyðar�örður
Sími 458 8840
land�utningar@land�utningar.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. 6

Sjá nánar á bls. 2.

Eftirlitsstofnun EFTA átelur 
íslensk stjórnvöld fyrir 
skort á eftirliti með 
fiskafurðum

Fjögur fyrirtæki á Austurlandi 
verðlaunuð fyrir að skara 
fram úr að mati CreditInfo

Umfjöllun á bls. 8.

Héraðsdýralæknar
eiga von á því að fá upp-
sagnarbréf ekki síðar en 
1. maí n.k. og tekur gildi 

1. nóv. 2011

un EFTA átelur
nvöld fyrir 
iti með

F
v
f

ÞÚ ERT
Á GÓÐUM
STAÐ

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Neskaupstaður

FJARÐABYGGÐ fjardabyggd.is

ISSN1670-356110. tbl. - 10. árg. - 2011 - Föstudagur 11. mars Áskriftarverð kr. 1.400 á mánuði - Verð í lausasölu kr. 450

Fréttablað Austurlands

Ný og betri afgreiðsla 
á Reyðarrði
Land�utningar á Reyðar�rði hafa �utt 
sig um set í stærra og betra húsnæði. 
Er afgreiðslan opin virka daga frá 
9:00-16:00.

Nýja heimilisfangið er:
Land�utningar-Samskip
Nesbraut 10 · 730 Reyðar�örður
Sími 458 8840
land�utningar@land�utningar.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. 7 Sjá nánar á bls. 8.

Fréttabréf Menningarráðs Austurlands Hjálmar Jónsson 
íþróttamaður 
ÚÍA 2010

Helga Jónsdóttir, fyrrum bæjarstýra í 
Fjarðabyggð, þiggur laun frá sveitar-
félaginu fram yfir mitt þetta ár. 
Helga hyggst jafnframt fá flutnings-
kostnað greiddan af Fjarðabyggð, 
sá reikningur er á milli 400.000- 
450.000 kr.  Nánar á bls. 2

Þiggur umtalsverðar 
fjárhæðir umfram 

biðlaunarétt

ISSN1670-356111. tbl. - 10. árg. - 2011 - Föstudagur 18. mars Áskriftarverð kr. 1.400 á mánuði - Verð í lausasölu kr. 450

ÞÚ ERT
Á GÓÐUM
STAÐ

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Neskaupstaður

FJARÐABYGGÐ fjardabyggd.is

Fréttablað Austurlands

Ný og betri afgreiðsla 
á Reyðarrði
Land�utningar á Reyðar�rði hafa �utt 
sig um set í stærra og betra húsnæði. 
Er afgreiðslan opin virka daga frá 
9:00-16:00.

Nýja heimilisfangið er:
Land�utningar-Samskip
Nesbraut 10 · 730 Reyðar�örður
Sími 458 8840
land�utningar@land�utningar.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.

ISSN1670-356113. tbl. - 10. árg. - 2011 - Föstudagur 1. apríl Áskriftarverð kr. 1.400 á mánuði - Verð í lausasölu kr. 450

ÞÚ ERT
Á GÓÐUM
STAÐ

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Neskaupstaður

FJARÐABYGGÐ fjardabyggd.is

Fréttablað Austurlands

Ný og betri afgreiðsla 
á Reyðarrði
Land�utningar á Reyðar�rði hafa �utt 
sig um set í stærra og betra húsnæði. 
Er afgreiðslan opin virka daga frá 
9:00-16:00.

Nýja heimilisfangið er:
Land�utningar-Samskip
Nesbraut 10 · 730 Reyðar�örður
Sími 458 8840
land�utningar@land�utningar.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. Sjá nánar á bls. 11

HULK HOGAN setur 
Íslandsglímuna á 
Reyðarfirði um 
helgina.

Kurlkyndistöðin í Hallorms-
stað stendur undir vænt-
ingum en efndir stjórnvalda 
valda vonbrigðum.

Mikil óvissa um hvenær farið 
verður í gerð Norðfjarðarganga
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Borgarafundurinn á Neskaupstað var vel sóttur en gefur ekki 

tilefni til miklar bjartsýni um gerð gangnanna á næstunni.

Opnuumfjöllun.

ÞÚ ERT
Á GÓÐUM
STAÐ

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Neskaupstaður

FJARÐABYGGÐ fjardabyggd.is

ISSN1670-356112. tbl. - 10. árg. - 2011 - Föstudagur 25. mars Áskriftarverð kr. 1.400 á mánuði - Verð í lausasölu kr. 450

Fréttablað Austurlands

Ný og betri afgreiðsla 
á Reyðarrði
Land�utningar á Reyðar�rði hafa �utt 
sig um set í stærra og betra húsnæði. 
Er afgreiðslan opin virka daga frá 
9:00-16:00.

Nýja heimilisfangið er:
Land�utningar-Samskip
Nesbraut 10 · 730 Reyðar�örður
Sími 458 8840
land�utningar@land�utningar.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. 6-7 Sjá nánar á bls. 12

Miðjarðarhafsverur 
berast Austurlandi

Þróttur Neskaupstað bikar-
meistari kvenna í blaki 2011

Lífið getur verið styttra en leiðin suður
Opnuumfjöllun um tilfærslu Reykjavíkurflugvöllar 

og áhrif þess á sjúkraflug

Unnu HK í æsispennandi leik. Umfjöllun á bls. 8. 

Vilt þú verða umræðuhæfur á kaffistofunni?
Tryggðu þér áskrift að fréttablaði Austfirðinga

Skrifstofuþjónusta Austurlands
www.skrifa.is  

Egilsstöðum s. 471 1171 sb@skrifa.is 
Seyðisfirði s. 472 1212 eyglo@skrifa.is 

Borgarfirði s. 895 9972 
bjossialla@skrifa.is

Fjarðabyggð s. 474 1123 
sigurbjorg@skrifa.is 

Vilt þú verða 
umræðuhæfur á kaffistofunni?

ISSN1670-3561

40. tbl. - 9. árg. - 2010 - Föstudagur 15. október Áskriftarverð kr. 1.400 á mánuði - Verð í lausasölu kr. 450

ÞÚ ERT
Á GÓÐUM
STAÐ

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Neskaupstaður

FJARÐABYGGÐ fjardabyggd.is

Fréttablað Austurlands

Ný og betri afgreiðsla 

á Reyðarrði

Land�utningar á Reyðar�rði hafa �utt 

sig um set í stærra og betra húsnæði. 

Er afgreiðslan opin virka daga frá 

9:00-16:00.

Nýja heimilisfangið er:

Land�utningar-Samskip

Nesbraut 10 · 730 Reyðar�örður

Sími 458 8840

land�utningar@land�utningar.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 

ISSN1670-356138. tbl. - 9. árg. - 2010 - Föstudagur 1. október Áskriftarverð kr. 1.400 á mánuði - Verð í lausasölu kr. 450

ÞÚ ERT
Á GÓÐUM
STAÐ

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Neskaupstaður

FJARÐABYGGÐ fjardabyggd.is

Fréttablað Austurlands

Ný og betri afgreiðsla 
á Reyðarrði
Land�utningar á Reyðar�rði hafa �utt 
sig um set í stærra og betra húsnæði. 
Er afgreiðslan opin virka daga frá 
9:00-16:00.

Nýja heimilisfangið er:
Land�utningar-Samskip
Nesbraut 10 · 730 Reyðar�örður
Sími 458 8840
land�utningar@land�utningar.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

ISSN1670-3561

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 Reyðarrði
Land�utningar á Reyðar�rði hafa �utt sig um set í stærra og betra húsnæði. Er afgreiðslan opin virka daga frá 9:00-16:00.

Nýja heimilisfangið er:Land�utningar-SamskipNesbraut 10 · 730 Reyðar�örðurSími 458 8840
land�utningar@land�utningar.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?

Ert þú með fréttaskot eða 
viltu koma viðburði á framfæri? 

Hringdu í fréttasíma 
Austurgluggans 867-2151

Viltu auglýsa í 
Austurglugganum?

Auglýsingasíminn er 
6966110

Ássókn í Fellum - Kirkjuselið í 
Fellabæ: Opið hús alla miðviku-

daga kl. 16-18

Egilsstaðakirkja:
 Guðsþjónusta 6. apríl kl. 11.

Eskifjarðarkirkja: 
Sunnudagaskólamót 6. apríl kl. 11. 

Mikill söngur og
gleði. Rútuferðir víða að. 

Sjá nánar á vefnum.

Kirkjumiðstöðin við Eiðavatn: 
Héraðsfundur Austurlandspró-

fastsdæmis 6. apríl
kl. 14. Allir velkomnir.



	 AUSTUR	·	GLUGGINN	 Föstudagur	4.	apríl	 15

Kvennalið Þróttar hefur keppni við Aftureldingu um Íslandsmeistaratitilinn 
í blaki í Mosfellsbæ eftir helgi. Karlalið félagsins tapaði fyrir Stjörnunni í 
oddaleik í undanúrslitum.

Fyrsti leikurinn í úrslitarimmunni verður í íþróttahúsinu að Varmá klukkan 
19:30 á þriðjudagskvöld. Afturelding varð deildarmeistari og á því heima-
leikjaréttinn en Þróttur varð í öðru sæti. Liðin mættust í næstsíðustu umferð 
deildarkeppninnar og þá vann Þróttur 2-3 í Mosfellsbæ. Viku fyrr spiluðu 

liðin í undanúrslitum bikarkeppninnar og vann Afturelding þann leik.
Liðin mætast aftur föstudaginn 11. apríl og svo 14. apríl. Það lið sem fyrr 
vinnur þrjá leiki verður Íslandsmeistari. Þurfi fleiri leiki en þrjá fara þeir 
fram eftir páska. Liðin léku einnig tvisvar fyrir áramót. Afturelding vann 
þá leiki báða, 3-0 á heimavelli og 2-3 í Neskaupstað.

Þróttur sló HK út í undanúrslitum í tveimur leikjum á meðan Aftur-
elding lagði Stjörnuna. Í liði Aftureldingar eru meðal annarra Miglena 
Apostolova, Kristina Apostolova og Zaharina Filipova sem árum saman 
léku með Þrótti. Þjálfari liðsins er Apostol Apostolov sem gerði Þrótt að 
bæði Íslands- og bikarmeisturum.

Karlaliði Þróttar mistókst að tryggja sér sæti í úrslitum þegar liðið tapaði 
3-1 fyrir Stjörnunni í Garðabæ í oddaleik á þriðjudagskvöld. Liðin skipt-
ust á sigrum í fyrstu tveimur hrinunum en Stjörnumenn reyndust töluvert 
sterkari í seinni tveimur. Þróttur vann fyrsta leikinn í rimmunni en Stjarnan 
svaraði fyrir sig og mætir HK í úrslitum.

„Við náðum okkur aldrei almennilega á strik. Við áttum fína kafla en þeir 
voru sterkari. Hlutirnir gengu ekki alveg upp hjá okkur þótt allir legðu sig 
fram,“ sagði Hlöðver Hlöðversson, þjálfari Þróttar, eftir leikinn.

Hann var annars ánægður með tímabilið þar sem Þróttur varð í þriðja 
sæti deildarinnar. „Tímabilið hefur verið mjög skemmtilegt og menn hafa 
glaðir tekist á við verkefnin í vetur. Deildin hefur verið jöfn og oft hefur 
dagsformið ráðið því hverjir hafa sigrað. Þetta er flottur árangur þótt auð-
vitað hefðum við viljað fara lengra.“

gg

Kvennaliðið hefur keppni í úrslitum - 
karlarnir úr leik

Tekst Þróttarstelpum að verja Íslandsmeistaratitilinn? Mynd: GG

Íslandsmót í blaki í 3. flokki, 5. flokki 
og 6. flokki voru haldin í Neskaupstað 
um helgina. Mótið sóttu 42 lið, víðs-
vegar af landinu, og um 200 krakkar 
sem öttu kappi.  Ferðaveður var frábært 
um helgina og komumst allir leiðar 
sinnar án nokkra vandkvæða, sem var 
afar kærkomið eftir ófærð undanfarið. 

Mótið tókst vel í alla staði og fóru krakkarnir m.a. á pizzahlaðborð í Eg-
ilsbúð á laugardagskvöld og einnig bauð Fjarðabyggð keppendum í sund.
Allir þátttakendur í 6. flokk fá þátttökuverðlaun en sex lið tóku þátt, þrjú 
lið frá Þrótti Nes, eitt lið frá Skelli og tvö lið frá Huginn en Huginn var að 
taka þátt í sínu fyrsta Íslandsmóti yngri flokka.

Úrslit mótsins urðu þessi:
5.flokkur - 3. stig
1.sæti Huginn 1 - Íslandsmeistarar
2.sæti Þróttur Reykjavík
3.sæti Sindri
5.flokkur- 4. stig
1.sæti Stjarnan - Íslandsmeistarar
2.sæti KA b
3.sæti Þróttur N. c
5.flokkur - 5. stig
1.sæti Þróttur Nes a - Íslandsmeistarar
2.sæti Þróttur Nes b
3.sæti Skellur
3.flokkur pilta
1.sæti HK- Íslandsmeistarar
2.sæti Afturelding
3.sæti Sindri
3.flokkur stúlkna- A lið
1.sæti Þróttur N. 1- Íslandsmeistarar
2.sæti Afturelding
3.sæti KA a
3.flokkur stúlkna - B lið
1.sæti Skellur- Íslandsmeistarar
2.sæti HK
3.sæti Leiknir Fáskrúðsfirði

200 blakkrakkar í 
Neskaupstað

64. sambandsþing UÍA fór fram á Djúpavogi síðastliðinn sunnudag. Þangað 
mættu fulltrúar á þriðja tug aðildarfélaga sambandsins auk gesta frá UMFÍ 
og ÍSÍ. Eva Dögg Jóhannsdóttir glímukona úr Val á Reyðarfirði var á þinginu 
útnefnd íþróttamaður UÍA fyrir árið 2013.

Eva Dögg hefur keppt víða á árinu og náði góðum árangri. Hún varð 
meðal annars Evrópumeistari í glímu í -63 kg þyngdarflokki og í 1. sæti í 
flokki kvenna -65 kg í Bikarglímu Íslands auk þess að ná góðum árangri á 
ýmsum mótum innan lands og utan.

Eva Dögg hefur stundað íþróttir frá unga aldri og er fjölhæf íþróttakona. 
Hún hefur æft glímu hjá Val á Reyðarfirði síðustu átta ár. Á glímuvellinum 
þykir Eva Dögg bæði lipur og sterk auk þess að vera mikil keppnismann-
eskja sem leggur hart að sér við æfingar og keppni. Eva er ætíð tilbúin að 
hjálpa til við hvers kyns verkefni sem koma upp og varða glímuna og félags-
starf hjá Val. Hún er búin að ná sér í dómararéttindi í glímu og dæmir nú 
hjá yngri keppendum.

Auk titilsins Íþróttamaður UÍA 2013 hlýtur Eva Dögg glæsilegan farand- 
og eignarbikar og 100.000 króna styrk úr Spretti - Afrekssjóði UÍA og Alcoa. 
Litlar breytingar urðu á stjórn UÍA að þessu sinni en hana skipa eftirtald-
ir: Gunnar Gunnarsson formaður, Þristi, Guðrún Sólveig Sigurðardóttir, 
Þrótti, Gunnlaugur Aðalbjarnarson, Hetti, Jósef Auðun Friðriksson, Súl-
unni og Sigrún Helga Snæbjörnsdóttir, Þrótti. Varamenn í stjórn eru þau 
Ásdís Helga Bjarnadóttir, Böðvar Bjarnason og Sóley Dögg Birgisdóttir.

Eva Dögg 
íþróttamaður UÍA

Eva Dögg hefur stundað íþróttir frá unga aldri og er fjölhæf íþróttakona. 

Íslandsmeistarar 5.flokks - Huginn, 3.stig. 



Sælkerar síðustu viku, þau Hrafnhildur Lóa 
Guðmundsdóttir og Þorsteinn Ágústsson, sendu 
boltann yfir á Reyðarfjörð til þeirra Bryndísar 
Guðmundsdóttur og Hinriks Þórs Oliverssonar. 

Heimatilbúinn hamborgari
Hamborgarabrauð
•	 2	tsk	ger
•	 300	ml	volgt	vatn
•	 3	tsk	sykur
•	 50	gr	hveitiklíð
•	 500-600	gr	hveiti
•	 2	tsk	salt
•	 2	msk	olía

Vekið gerið með því að setja það út í volgt vatn 
og stráið sykri yfir. Bíðið eftir að freyði. Setjið þá 
hveitiklíð, hveiti, salt og olíu saman við og blandið 
vel. Magn hveitis þarf aðeins að finna út þannig 

að best er að bæta bara smátt og smátt saman við. 
Þegar deigið er orðið mjúkt og fagurt er það lát-
ið hefast í um tvær klukkustundir á hlýjum stað. 
Sláið deigið niður og hlutið í tíu bollur, eða eftir 
smekk. Penslið með jómfrúarolíu og stráið yfir 
sesamfræjum eða öðrum uppáhaldsfræjum. Látið 
bollurnar hefast í um hálftíma og bakið í 20 mín-
útur við 200°C hita.

Hamborgari
•	 1	kg	ungnautahakk	(úr	sveitinni	eða	eins		 	
 hreint og mögulegt er)
•	 1-2	egg
•	 Krydd,	t.d.	Töfrakrydd	frá	Pottagöldrum

Allt sett saman í skál og hrært, leyfið hrærivélinni 
að sjá um það. Kryddið eftir smekk, má líka bæta 
við salti og pipar. Við höfum stundum sett BBQ 
sósu saman við kjötdeigið og það er líka mjög gott. 
Skiptið hakkinu og mótið í eins þunna hamborg-
ara og hver og einn kærir sig um (mótið í hönd-
unum eða í pressu). Leggið þá á disk og kælið í 
smá stund. Steikið á pönnu eða grillið. 

Á svona hamborgara er gott að setja beikon, egg, 
spínat, tómata, gúrkur, smjörsteikta sveppi, avó-
kadó, heimatilbúna kokteilsósu og hvað annað 
sem ykkur þykir best á borgarann.

Skúffukaka 
Skúffukaka er alltaf góð en þessa þarf að gera 
með smjörlíki. Hún er bara ekki eins með smjöri.

•	 200	gr	smjörlíki
•	 2	bollar	sykur
•	 4	egg
•	 3	bollar	hveiti	(má	líka	hafa	hluta	hveitiklíð).
•	 1	bolli	kakó
•	 2	½	tsk	lyftiduft
•	 2	½	tsk	matarsódi
•	 1	tsk	salt
•	 2	tsk	vanilludropar
•	 1	½	-	2	bollar	mjólk

Hrærið smjörlíki og sykri saman, uns létt og ljóst. 
Bætið eggjum við, einu í einu. Hrærið enn betur, 
uns léttara og ljósara. Blandið þurrefnum út í, 
ásamt dropum og mjólk – þar til deigið er orðið 
hæfilega þykkt, mjúkt en ekki þunnt. 

Hrærið rólega í eina mínútu og hratt í þrjár mín-
útur. Hellið deiginu í smurt skúffukökumót eða 
nokkur minni og bakið í u.þ.b. 20 mínútur við 
180°C. Stingið í með prjóni til að athuga hvort 
kakan er tilbúin. 

Á kökuna má setja hefðbundinn glassúr og kókós 
eða smjörkrem að vild. Gangi ykkur vel að finna 
út hvað er hæfileg þykkt á deigi og njótið þess að 
borða köku úr smjörlíki! 

Við skorum á Helgu Hinriksdóttur og Pál Sigurð 
Björnsson á Reyðarfirði.

Sælkerar vikunnar

Málhelti erlendis
Lokaorð vikunnar á Dagný Sylvía Sævarsdóttir

Í langan tíma hefur mér fundist mikil áhersla 
lögð á íslenska tungu. Fallegustu orðin voru 
fundin í haust, Orðbragð á RÚV sló í gegn 
og margir tala og skrifa um fallega og litríka 
málið okkar. Hjá okkur í útlöndum hefur 
tilveran einnig snúist um tungumálið. Það 
að ruglast á orðum sem eru lík eða þýða bara 
beint úr dönskunni hefur oft gefið tilefni til 
bross innan Íslendingasamfélagsins.

Sem dæmi má nefna þegar tækniteiknar-
arnir voru að halda upp á útskriftina niðri 
í bæ þann 15. júní og Þórður fór að segja 
Dönunum frá því hvað við Íslendingarnir 

ætluðum að gera á þjóðhátíðardaginn okkar. Við vorum nefnilega vön að 
hittast fyrir utan eina stúdentagarðana og grilla pylsur úti á túninu. Hann 
orðaði þetta því svona: „Vi mødes alle sammen ude på marken og laver 
pølser sammen”... En „at lave pølser“ á dönsku er krúttlegt máltæki yfir að 
hafa hægðir. Danirnir fengu kolranga mynd af dagskrá okkar Íslendinga 
á þjóðhátíðardaginn.

Annað dæmi er þegar Eva geislafræðingur stillti sjúklingunum sínum upp 
við röntgentækið og sagði þeim síðan að þegja! Hún áttaði sig þó fljótlega 
á að þarna var ekki allt með felldu og lærði síðan að segja: „stå stille“(stattu 
kyrr) í staðinn fyrir „ti stille“!

Þegar við vorum í húskaupahugleiðingum sagði ég systur minni frá húsi 

sem mig langaði svo í því það „lá“ svo fallega. Henni fannst einkennilegt að 
ég hefði áhuga á liggjandi húsi. Seinna keyptum við hús, sem þó var uppi-
standandi, og sátum einn daginn úti í garði með vinum okkar og ræddum 
endurbætur á húsinu. Fúsi Fellamaður tilkynnti að hann vildi aðeins grafa 
frá einni hlið í einu því hann vildi ekki svekkja húsið! Jú, svei mér þá ef 
múrsteinshúsin í Danmörku eru ekki bara liggjandi tilfinningaverur.

Síðan var það Sævar sem var aðeins sex ára og nýfluttur til Danmerkur 
þegar hann fór til skólatannlæknis. Tannlæknirinn sagði að hann mætti kyngja 
(synke) og þá byrjaði Sævar: „la la la la la”. Og sagði svo seinna við mömmu 
sína að honum hefði ekki dottið neitt lag í hug svo hann söng bara la la...

Eitt dæmi enn er Linda hárgreiðslukona sem vann á stofu niðri í bæ og 
gat verið svolítið utan við sig. Einn daginn sátu þær í vinnunni og ræddu 
gleraugnanotkun ásamt nærsýni og fjarsýni (langsyn). Spurðu síðan Lindu 
hvað hún væri. Hún svaraði: „jeg er fjernsyn” (sjónvarp).

Fúsi Fellamaður fór á flóamarkað stuttu eftir komuna til Danmerkur og 
spurði um verðið á stól. Afgreiðslumaðurinn sagði „halvtreds“ (50). Fúsa 
fannst það nú heldur dýrt, hnyklaði brýrnar og bauð „femti” (50).

Lokadæmið er Jón sem kom við hjá okkur á leið heim úr foreldravið-
tali, frekar ósáttur við stærðfræðikennara sonarins. Hann sagðist hafa sagt 
kennaranum að hann væri með öllu „impotent!“ Við rákum upp stór augu 
og báðum hann um að endurtaka orðið... jú impotent! Við spurðum hvort 
hann hafi verið meina inkompetent? Jú, ætli það ekki... Og eitthvað seig 
Jón í stólnum þegar hann áttaði sig á að hafa sagt við kennarann að hann 
væri getulaus en ekki óhæfur. Svona getur stundum málheltin hrellt okkur.

Bryndís Guðmundsdóttir og Hinrik Þór Oliversson. 


