
ISSN1670-356115. tbl. - 10. árg. - 2011 - Föstudagur 15. apríl Áskriftarverð kr. 1.400 á mánuði - Verð í lausasölu kr. 450

Fréttablað Austurlands

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

Skoðaðu bonus.is og nýjustu tilboðin

„Ekki eðlileg vinnubrögð“ segir Valdimar O. Hermannson, 
formaður stjórnar SSA. Nánar á bls. 10.

 Framkvæmdastjóri SSA, Björn Hafþór 
Guðmundsson, veitti umsögn við 

þingsályktunartillögu um mikilvægi 
fræðslu um kristni og önnur trúarbrögð 

og lífsviðhorf án samráðs né 
samþykkis stjórnar SSA

Sjá nánar á bls. 14-15.

Fréttabréf

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
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Þarf þitt fyrirtæki að auglýsa? Auglýsingasími Austurgluggans er 477 1571 netfang auglysing@austurglugginn.is

Fyrir Alþingi liggur nú þingsálykt-

unartillaga sem bíður þess að komast 

á dagskrá. Tillagan felur í sér áskorun 

á stjórnvöld um að hefja viðræður 

við Reykjavíkurborg og eyða þeirri 

óvissu sem er uppi varðandi framtíð 

staðsetningar flugvallarins. Mark-

mið viðræðnanna yrði að miðstöð 

fyrir innanlandsflug verði til fram-

búðar á Reykjavíkurflugvelli sam-

kvæmt þingsályktunartillögunni. 

Ástæða þess að tillagan er flutt nú 

er, eins og fram kemur í greinargerð 

tillögunnar, sú að „[n]ú stendur yfir 

vinna við endurskoðun aðalskipulags 

Reykjavíkurborgar og því mikilvægt 

að Alþingi árétti vilja sinn í þessu 

mikilvæga máli. Vísað er til gildandi 

samgönguáætlunar sem gerir ráð fyrir 

áframhaldandi rekstri flugvallarins 

á núverandi stað og byggingu 

samgöngumiðstöðvar sem þjóni 

innanlandsfluginu. Jafnframt er vísað 

til samkomulags sem unnið hefur 

verið að á vegum samgönguyfirvalda 

og stjórnenda höfuðborgarinnar. 

Vegna þeirrar óvissu sem hefur 

skapast við frestun framkvæmda 

við samgöngumiðstöðina er tillagan 

flutt.“

Brýnt að eyða óvissunni

Í greinargerð tillögunnar er talað 

um að sú óvissa sem ríki nú komi 

sér illa fyrir hagsmunaaðila. Í 

greinargerðinni segir: „Meginhlut-

verk Reykjavíkurflugvallar er að vera 

miðstöð innanlandsflugs auk þess 

sem hann þjónar mikilvægu hlut-

verki sem varaflugvöllur fyrir milli-

landaflug. Flugvöllurinn hefur verið 

miðstöð innanlandsflugs í rúm 60 

ár. Hann er vel staðsettur með tilliti 

til veðurfars og annarra þátta sem 

snerta flug að og frá flugvellinum 

og er nýting hans góð.

Hlutverk Reykjavíkurflugvallar sem 

varaflugvallar fyrir innanlandsflug og 

millilandaflug er mjög mikilvægt og 

þá sérstaklega fyrir millilandaflugið.

Varaflugvöllur í Reykjavík sparar 

töluvert fé við flugrekstur og hefur 

auk þess mikla þýðingu fyrir öryggi 

flugsamgangna til og frá landinu sem 

og innan lands. Verði innanlandsflug 

flutt til Keflavíkurflugvallar er eng-

inn varaflugvöllur á þéttbýlasta svæði 

landsins. Reiknað er með að við þær 

aðstæður yrði að byggja varaflugvöll á 

Suðurlandi vegna öryggis í flugsam-

göngum milli landa og innan lands.

Fyrir flugfarþega er staðsetning flug-

vallarins mjög hentug, stutt er að 

sækja í mennta- og stjórnsýslustofn-

anir og miðju borgarinnar, sem og í 

aðalsjúkrahús landsins. Flugvöllur-

inn sjálfur er nýlega endurbyggður 

en nýja flugstöð vantar tilfinnanlega 

og sumar byggingar flugrekenda eru 

orðnar gamlar. Úr því verður að bæta 

hið fyrsta, ekki síst með tilliti til mik-

ilvægs hlutverks vallarins varðandi 

uppbyggingu ferðaþjónustu.

Fjölbreytt störf, mörg tengd ferða-

þjónustu, flugrekstri og kennslu, 

fylgja starfsemi á Reykjavíkur-

flugvelli. Áætla má að um sé að 

ræða allt að 1.000 störf sem tengj-

ast starfseminni beint og óbeint. 

Staðsetning vallarins í Reykja-

vík er því mjög mikilvæg fyrir 

atvinnulíf á höfuðborgarsvæðinu.

Flutningur miðstöðvar innanlands-

flugs til Keflavíkurflugvallar væri 

veruleg afturför í flugsamgöngum 

innan lands. Áhrif þess á ferðaþjón-

ustu og tengsl landsbyggðar við höf-

uðborgarsvæðið eru óásættanleg.“

Flutningsmenn þingsályktunartil-

lögunnar eru Jón Gunnarsson, Árni 

Johnsen, Ásbjörn Óttarsson, Einar 

K. Guðfinnsson, Kristján Þór Júlí-

usson, Tryggvi Þór Herbertsson og 

Þorgerður K. Gunnarsdóttir.

Framkvæmdaráð SSA kom saman 

til fundar þann 8. apríl, síðastliðinn. 

Ýmis mál voru á dagskrá fundarins 

en fyrsta málið á dagskrá var ósk 

um fund með ríkisstjórn Íslands. 

Þar var borin upp sú hugmynd að 

stjórn SSA fyrir hönd sveitarfélaga á 

Austurlandi „bjóði ríkisstjórninni að 

halda fund eystra um eflingu atvinnu 

og byggðar hér eystra, sbr. yfirlýs-

ingu hennar 5. apríl 2011 varðandi 

Vestfirði“ eins og segir í fundargerð 

framkvæmdaráðs.

Í fundagerðinni er tekið fram 

að mikill samhugur sé með 

Vestfirðingum og einhugur um að 

bregðast hefði þurft við neikvæðri 

byggðaþróun þar. Hinsvegar hafi það 

verið skoðun manna á fundinum að 

nærtækara væri að huga að þeim 

byggðum sem héldu hagkerfi landsins 

gangandi, hinni verðmætaskapandi 

landsbyggð, eins og það er orðað 

í fundargerðinni, áður en stjórn-

völd grípi til þeirra ráðstafanna að 

„kasta bjarghringnum til þeirra, sem 

í sjávarháskann væru 

komnir.“ Í fundar-

gerðinni segir jafn-

framt að „[a]ðgerðir, 

sem þarna væri gripið 

til, gengju m.a. út 

á að styrkja grunn-

þætti, sem m.a. væri 

samhliða verið að 

skera niður fjármagn 

til annars staðar, t.d. 

hér eystra. Mætti í 

því sambandi minna á skert fjár-

magn til menningar-, menntunar- 

og þekkingarsamfélagsins, auk þess 

sem aðhaldssemi í opinberum fram-

kvæmdum, t.d. samgöngubótum 

þýddi að fjölmörg verktakafyrirtæki 

berðust nú í bökkum.“ Á fundinum 

var samþykkt samhljóða að fela 

Birni Hafþóri Guðmundssyni, fram-

kvæmdastjóra SSA, það verkefni að 

senda oddvitum rík-

isstjórnarinnar ósk 

um að hún „fundi hið 

fyrsta á Austurlandi 

og að samhliða 

fari fram viðræður 

við stjórn SSA og 

sveitarstjórnarmenn 

með það í huga að 

ákveðnar verði og 

tilkynnt um sértækar 

aðgerðir, sem snúi 

núverandi varnarstöðu víða á starfs-

svæði SSA í aukin sóknartækifæri. 

Þar með verði Austfirðingum áfram 

gert kleift að leggja enn hærra hlut-

fall umfram landsmeðaltal, en nú er 

til þjóðarbúsins og samhliða treyst 

búsetu og efldar grunnstoðir sam-

félaga í Múlasýslum“ eins og segir í 

fundargerð framkvæmdaráðs SSA.

Vilja eyða óvissunni um 
Reykjavíkurflugvöll

Lögreglan á Eskifirði hefur að 

undanförnu lagt hald á umtalsvert 

magn fíkniefna. Um er að ræða 

marijuana og amfetamín auk áhalda 

sem fundist hafa í kjölfar þriggja 

húsleita og leita í bifreiðum sem hafa 

verið gerðar í tengslum við málin. 

Í tilkynningu frá lögreglunni 

segir að fjórir einstaklingar 

hafi verið kærðir fyrir akstur 

undir áhrifum fíkniefna 

og átta aðilar hafi verið 

handteknir í tengslum við málin. 

Málin eru öll upplýst og til 

meðferðar hjá ákæruvaldinu 

en málin komu öll upp í 

Fjarðabyggð.

Lögðu hald á umtalsvert magn 
fíkniefna – Átta handteknir

in. ha

Sumarmálagleði

Kvenfélagið Björk efnir til Sumar-

málagleði laugardaginn 16. apríl, 

í Hjaltalundi klukkan 20:30. 

Boðið verður upp á allskyns 

skemmtun, söng, glens og gaman.

Leikfélag Fljótsdalshéraðs mun 

frumsýna einþáttung, Þröstur og 

Hólmfríður frá Borgarfirði verða 

með söngatriði, 

Hjartafimmurnar stíga á svið og 

fleiri. Kaffiveitingar í hléi.

Aðgangseyrir er 2000 kr. Tombóla 

á staðnum, 500 kr. miðinn, 300 kr. 

barnamiði, vinningar á alla miða. 

Allur ágóði rennur til líknarmála.

Vilja fá ríkisstjórnina austur
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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.

SSA OG 

BOÐORÐIN 10

M
ér brá einfaldlega þegar ég las meinta umsögn SSA sem var svo 

bara frá Birni Hafþóri í nafni SSA við þingsályktunartillögu um 

mikilvægi fræðslu um kristni og önnur trúarbrögð og lífsvið-

horf. Sitt sýnist hverjum um gildi þingsályktunartillögunnar og mikilvægi 

hennar en umsögnin sem slík er rosalega fyndin en vinnubrögðin ekki að 

sama skapi. Til hvers er stjórn SSA ef hún þarf ekki að samþykkja það sem 

í nafni hennar er skrifað? „Mistök eða grín?“ sagði einn félagi minn og bætti 

því við að „ svona reynslumiklir menn í sveitarstjórnum og félagsstörfum 

gera ekki svona nema bara í gríni eða fíflagangi“. Ég vona það. 

En stjórn SSA hefur með þessum verknaði Björns lýst því yfir að með því 

að hafa „googlaða Special Edition“ af „Boðorðunum 10“ myndu þingmenn 

haga sér mun betur í umgengni hvor við annan. Hefur SSA beint þessum 

tilmælum til sveitarstjórna á Austurlandi? Þeim gengur nú stundum ekkert 

svo vel að „víla og díla“ sín á milli. Kannski er lausnin bara fundin; trúar-

bragðafræðsla og uppistand á vegum framkvæmdastjóra SSA = rifrildi og 

ósamstaða heyra sögunni til. 

En að öllu gríni slepptu þá eru þetta forkastanleg vinnubrögð en sem betur 

fer leiðir þessi uppgötvun á umsögn Björns Hafþórs vonandi til þess að 

verklagsreglur verði yfirfarnar og vinnubrögðin lagfærð svo að svona nokkuð 

geti ekki komið fyrir aftur, vænti ég. Mér þykir það ekkert undarlegt að 

enginn hafi gert athugasemd við umsögnina eftir að hún fór til nefndasviðs 

Alþingis, enda lítill tilgangur í því, umsögnin er jú farin þangað í nafni SSA 

og því til lítils að gera athugasemdir, hvorki við einstakar greinar hennar né 

heildina. Kannski þykir sumum þetta ekkert stórmál en ég er þess fullviss að 

almenningur hér á Austurlandi, að mér meðtöldum, ætlast til þess að vandað 

sé til verka í sveitarstjórnamálum og að það eigi ekki síður við um Samband 

Sveitarfélaga á Austurlandi. 

 Lifið heil

Hjalli

Í síðasta vísnahorni var ég með fyrri-

part um göng og Hörpubyggingu. 

Hér kemur einn botn:

Göng þið megið gjarnan fá 
ef getið skapað í þeim list.
Harpan verður þarflaus þá

því tónlistin í göngin flyst.

Hrólfur Gunnlaugsson, Reykjavík

Eflaust hafa sumir búist við því að fá 

langan pistil um Icesave og jafnvel 

fyrripart í framhaldinu. Ég ákvað þó 

að láta slíkt alveg eiga sig að þessu 

sinni. Málið er allt svo ógeðfellt að 

ég ætla að láta það vera. Mig langar 

samt að biðja þá sem hafa verið að 

setja saman vísur um þetta mál að 

gauka einhverju að mér. 

Vísnahornið fékk sendar vísur frá 

Hallgrími Þórarinssyni, Víðivöllum 

1 í Fljótsdal. Þetta eru vísur sem afi 

hans kenndi honum þegar hann 

var ungur. Læt fylgja smásögu er 

skýrir þær betur. Á nítjándu öld var 

mikið um förumenn og umrenninga 

á Íslandi og þá ekki síður í Fljótsdal 

en annars staðar. Einn af þeim hét 

Guðmundur og hefur sennilega 

ekki þótt sem trúverðugastur eins 

og eftirfarandi vísa sýnir glöggt:

Ljótur er hann Lyga-Gvendur
líklega af þeim vonda sendur.

Held ég helst úr helvíti.
Fjótsdalinn hann fullan lýgur
flaðrar smjaðrar eitri mígur.

Hengja skal í hæsta tré

í helvíti.

Höfundur ókunnur

Eflaust taka glöggir lesendur eftir því 

að ekki sætta sig allir við rímorðin 

í þessari vísu. Hafi höfundur verið 

flámæltur eða notað flámæli sér til 

gamans ríma hins vegar orðin tré 
og helvíti ágætlega. Hér er vísa um 

presta og trúlega ort af einhverjum 

sem ekki hefur haft mikla trú á þeirri 

stétt. Það var vinsælt í gamla daga 

að yrkja um presta þó það væri ekki 

alltaf lof og þykir kannski enn þann 

dag í dag:

Prestar ljúga manna mest
minnsta hafa ást á krist.
Hestum ríða hróka verst
hreyta úr sér orðin byrst.

Höfundur ókunnur

Hallgrímur sendi líka fyrripart. 

Hann hefur oft sett saman vísur 

sér til gamans og stundum verið 

fremstur í flokki á mannamótum 

í Fljótsdal:

Náttúran er söm við sig

en síst má hana vanta.

Endilega botnið og sendið á 

glumur2@centrum.is eða frett@

austurglugginn.is

Vísnakveðja, Glúmur

Vísnahornið

Förumenn og 
umrenningar

Björn Hafþór og hin réttvísa hendi SSA

t

g

r

Hjalli

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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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.

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 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. 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. 
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ÞÚ ERT
Á GÓÐUMSTAÐ

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-SamskipNesbraut 10 · 730 ReyðarfjörðurSími 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.

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.



Viðurkenndir Canon söluaðilar um land allt 
Reykjavík Verslun Nýherja, Borgartúni 37 - Sense Center, Kringlunni  - ELKO Lindum, Skeifunni & Granda - Beco, Langholtsvegi 84 - Myndval, Mjódd - Fotoval, Skipholti 50b / Akureyri 
Pedromyndir - Byko / Húsavík Bókaverslun Þórarins / Ísafjörður Bókahornið - Penninn / Sauðárkrókur Tengill - Kaupfélag Skagfirðinga / Blönduós Kjalfell /Hvammstangi Ráðbarður / 
Grundarfjörður Hrannarbúðin / Stykkishólmur Skipavík / Borgarnes Framköllunarþjónustan - Omnis / Akranes Omnis / Reykjanesbær Omnis / Selfoss TRS / Höfn í Hornafirði Martölvan / 
Neskaupstaður Tónspil / Egilsstaðir Myndsmiðjan / Vestmannaeyjar Geisli - Tölvun / Netverslun Nýherja, www.netverslun.is / ELKO Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Ef þér finnst gaman að taka myndir eða vídeó til að 
sýna vinum eða til að setja á Facebook þá er Canon 
EOS 550D frábær valkostur sem hefur sópað til sín 
verðlaun um enda tekur hún hágæða ljósmyndir og 
magnað Full HD vídeó. 

Farðu lengra með Canon EOS. Yfirgripsmesta DSLR 
kerfi nu í heiminum; útskiptanlegar linsur og auka-
hlutir sem tryggja sveigjanleika. 

Þrautreynt af atvinnu- og áhugaljósmyndurum. 
Uppáhald ljósmyndara um allan heim.

Taktu meira en myndir. 
Vertu aðdáandi Canon á Íslandi á Facebook.
Sense, dótturfélag Nýherja, er dreifingaraðili Canon EOS á Íslandi.
Canon EF linsur til leigu á Tækjaleigu Sense.

Ljósmyndir eða vídeó, fangaðu söguna þína
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Sumardagurinn fyrsti er á næsta leyti, þann 21. 

apríl nk. Við Austfirðingar höfum þó fengið for-

skot á sæluna enda búið að vera mjög hlýtt síð-

astliðna daga. Þeir sem hafa gaman af því að spá 

í veðrið hafa líklega rekist á bloggsíðu Trausta 

Jónssonar veðurfræðings, www.trj.blog.is en þar 

skoðaði hann nýverið dægurhitamet í aprílmán-

uði. Þar má m.a. lesa að 7. apríl sl. var dægurhita-

met slegið á Kollaleiru við Reyðarfjörð þegar hiti 

komst þar upp í 14,4 stig. Eldra met frá Akureyri 

sama dag 1974 var þar slegið um 1,0 stig. En hár 

hiti hér fyrir austan í apríl er ekki einsdæmi í 

þessum mánuði. Hér til hliðar má sjá dægurhita-

met í apríl sem eru frá Austurlandi en nokkrar 

hitabylgjur valda því að allnokkur hitamet hafa 

einmitt verið slegin hér á Austurlandi í þessum 

mánuði. Gildið þann 3. er frá 2007 og er furðuhátt 

en þá komst hitinn upp í 21,2 stig í 

Neskaupstað en sama dag fór hitinn á 

Kollaleiru í Reyðarfirði upp í 20,9 stig 

og 19,1 á Eskifirði. Toppurinn þann 

19. er þá frá hitabylgju árið 2003 en þá 

mældist hæstur hiti á Hallormsstað. Þá 

sýnir toppurinn 16. apríl elsta metið á 

myndinni en það var sett á Seyðisfirði 

árið 1908 og er því rúmlega 100 ára 

gamalt met. Önnur gömul met eru 

þann 5. þegar 18,3 stig mældust á 

Eiðum árið 1929, þann 6. frá árinu 

1913 en þá fór hiti upp í 15,3 stig á 

Seyðisfirði og þá olli sama hitabylgja í apríl 1938 

því að Hallormsstaður á hitamet þann 12. og 

Fagridalur í Vopnafirði þann 13. 

Austurglugginn fór og tók myndir í góða veðrinu 

um síðustu helgi og þó að sólin hafi aðeins svikið 

okkur var mjög hlýtt í lofti og fólk víða að iðka 

hina ýmsu útiveru. 

Í sól og sumaryl 

Dagur Met Ár Staður

 3 21,2 2007 Neskaupstaður

 5 18,3 1929 Eiðar á Héraði

 6 15,3 1913 Seyðisfjörður

 7 14,4 2011 Kollaleira í Reyðarfirði

 8 16,4 2004 Núpur á Berufjarðarströnd

 9 15,8 2003 Skjaldþingsstaðir í Vopnafirði

 12 17,5 1938 Hallormsstaður

 13 15,4 1938 Fagridalur í Vopnafirði

 16 21,4 1908 Seyðisfjörður

 17 16,5 2003 Skjaldþingsstaðir í Vopnafirði

 19 21,4 2003 Hallormsstaður

 23 17,2 1972 Egilsstaðir

 24 18,5 1974 Dratthalastaðir á Héraði

 25 20,0 1984 Seyðisfjörður

 26 21,0 1984 Seyðisfjörður

 27 18,5 1984 Vopnafjörður

 28 19,7 2006 Kollaleira í Reyðarfirði

Helgi Steinarr notaði góða veðrið og fór jómfrúarferðina á nýja 
heimasmíðaða kajaknum hans pabba síns í Andapollinum á 
Reyðarfirði.

Gleðin leyndi sér ekki hjá 

yngstu kynslóðinni.

Snjósleðamenn voru áberandi á 
Fjarðaheiðinni á laugardaginn síðastlið-
inn. Þessi snjósleðahópur varð við beiðni 
ljósmyndara Austurgluggans og staðnæmd-
ist rétt á meðan myndataka fór fram.

Dægurhitamet á Austurlandi í aprílmánuði
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Formlegt reisugilli var haldið í 
verksmiðjunni á Vopnafirði, föstu-
daginn 8. apríl, en HB Grandi bauð 
þangað öllum starfsmönnum sínum 
ásamt verktökum og þeim mönnum sem 
að byggingu og uppsetningu fiskimjöls-
verksmiðju HB Granda komu. 
Búið er að reisa fullbúna f iskimjöls-
verksmiðju sem á sér algera sérstöðu 
hvað búnað varðar. Vilhjálmur 
Vilhjálmsson, deildarstjóri uppsjávar-
fisks, hélt ræðu og setti gillið.

HB Grandi hf. ákvað árið 2008 að 

ráðast í stækkun og endurnýjun á 

fiskimjölsverksmiðju fyrirtækisins á 

Vopnafirði. Markmiðið var að auka 

framleiðslugetu verksmiðjunnar og fá

meira verðmæti út úr afurðunum 

ásamt því að bæta orkunýtingu og 

draga úr mengun með því að nota 

rafmagn alfarið í stað þess að brenna 

olíu.

Höfðu áhyggjur af 

flutningi mjöltanka

Í september 2008 samdi HB Grandi 

við Héðinn hf. sem aðalverktaka 

framkvæmdanna og hófst undir-

búningur haustið 2008. Ákveðið 

var að nýta það besta af búnaði úr 

fiskimjölsverksmiðjum HB Granda 

sem hætt var að reka í Reykjavík og 

Þorlákshöfn. Þar á meðal má nefna 

mjölkerfi, þvottaturna, löndunar-

tromlu, forsjóðara, skrúfusjóðara, 

pressu, þjöpputæki, mjölkæli, skil-

vindu og skorstein. Mjöltankar verk-

smiðjunnar í Reykjavík voru hækk-

aðir og síðan fluttir til Vopnafjarðar 

í heilu lagi, ásamt margvíslegum 

öðrum búnaði sem fyllti stóran 

flutningapramma. Vilhjálmur 

Vilhjálmsson, deildarstjóri uppsjáv-

arfisks, sagði í ræðu sinni að flutning-

urinn hefði gengið eins og í sögu en 

vissulega hefðu margir haft áhyggjur 

af flutningnum, einkum vegna þess 

að það átti að flytja þá í lóðréttri 

stöðu „[þ]etta fannst mörgum firra 

og lét m.a. þaulvanur skipstjóri á 

millilandaflutningaskipi í sér heyra. 

Hann sá bara fyrir sér stórslys. Ég get 

ekki neitað því að þegar ég sá fest-

ingar tankanna við prammann þurfti 

ég að endurtaka nokkrum sinnum í 

huganum að búið var að ganga vel 

frá tryggingum ef eitthvað kæmi upp 

á“ sagði Vilhjálmur.

Afkastageta eykst um 33%

Við verksmiðjuna á Vopnafirði 

var reist nýtt 1.200 fermetra verk-

smiðjuhús, svo og hús undir stjórn-

stöð, skrifstofur, rannsóknarstofu og 

starfsmannarými. 

Í kynningarbæklingi sem gefinn 

var út um stækkun og endurnýjun 

fiskimjölsverksmiðjunnar segir að 

með þessum framkvæmdum hafi 

afkastageta verksmiðjunnar aukist 

um 33% og getur hún eftir endur-

bæturnar annað 800 tonnum af hrá-

efni á sólarhring.

Aukin gæði – minni mengun

Áhrifaríkasti þátturinn í því að auka 

gæði afurða og draga úr mengun er 

tilkoma rafknúins loftþurrkara í stað 

olíuknúins, svo og rafskautaketils 

til gufuframleiðslu í stað olíuketils.

Vilhjálmur sagði að rafvæðing 

loftþurrkarans sé einsdæmi og ýmsar 

efasemdaraddir hafi verið uppi um 

það hvort hægt væri að rafvæða loft-

þurrkarann. „Ekkert fordæmi um 

þessa tilhögun er til en reyndar gerðu 

Norðmenn tilraun með rafvæðingu 

loftþurrkara fyrir 15 árum. Hún á 

að hafa tekist hörmulega og er hér 

því um sannkallaða nýsköpun að 

ræða. Það reyndi því á þolinmæð-

ina - en í desember var loftþurrk-

arinn prufukeyrður með rafmagni. 

Lítillegra lagfæringa var þörf en á 

þessu ári hefur loftþurrkarinn ein-

göngu verið keyrður með rafmagni 

og það hnökralaust. Það þykir jafn-

framt mun þægilegra að keyra hann 

með rafmagni en olíu fyrir utan 

hagkvæmnina og það að losna við 

mengun af olíunni“ sagði Vilhjálmur.

Nýmæli í verksmiðjunni er loftræsti-

kerfið, sem heldur undirþrýstingi á 

húsinu og leiðir útblástur um 40 m 

háan skorstein. Lyktmengað loft frá 

þurrkun, afsogi af tækjum og mjöl-

kæli/ kvörn er þvegið með sjó og 

meðhöndlað í efnaturni, en þynnist 

síðan mjög er það fer saman með 

loftræstilofti til skorsteins. Hægt er 

að safna frárennsli verksmiðjunnar 

í tank og meðhöndla eftir þörfum 

áður en það fer til sjávar gegnum 

fitugildru.

Frárennsli er dælt út fyrir hafnar-

mynni þar sem það rennur saman 

við sjávarstrauma.

Vilhjálmur sagði að uppbygg-

ingin hafi gengið eins og í sögu og 

mjöltankarnir hafi nú verið fylltir 

tvisvar. Flutningurinn og fram-

kvæmdin gekk hnökralaust og sagði 

Vilhjálmur að lokum að „[v]ið sem að 

þessum framkvæmdum hafa staðið 

og reyndar Vopnfirðingar allir mega, 

geta og eiga að vera stoltir af því sem 

hér hefur verið gert.“

Framkvæmdum lokið við uppsetningu 
á fiskimjölsverksmiðju á Vopnafirði

Verksmiðjan
Um 800 tonn af búnaði úr aflögðum verksmiðjum í Reykjavík 
og Þorlákshöfn var fluttur til Vopnafjarðar. Nýtt stálgrindarhús 
var byggt undir verksmiðjuna. Nýtt útskipunarkerf i annar 130 
tonnum á klst.

• Nýtt 1.200 fermetra verksmiðjuhús.

• Fjölbreytt nýsmíði á tækjum og búnaði til að koma verksmiðjunni 

í nútímalegt horf.

• Nýtt hús fyrir stjórnbúnað, starfsmenn og rannsóknarstofu.

• Nýr rafbúnaður.

• Nýjar vökvalagnir.

• Nýr stjórnbúnaður.

• Aftenging, flutningur, endurbætur og uppsetning á eldri búnaði 

úr verksmiðjum HB Granda í Reykjavík og Vopnafirði.

• Geymslugeta mjöltanka aukin úr 2.000 tonnum í 2.500 tonn.

• Endursmíði elsta hluta mjölhússins á Vopnafirði.

• Flutningskerfi fyrir hráefni jafnt sem þurrkað mjöl.

• Nýtt útskipunarkerfi sem annar 130 tonnum á klukkustund.

• Nýtt ketilhús.

• Uppsetning á rafskautkatli í stað olíuketils.

• Smíði og uppsetning á rafknúnum loftþurrkara.

Heimild: Kynningarbæklingur Héðins hf. um stækkun og endurnýjun fiskimjölsverk-

smiðju HB Granda á Vopnafirði.



 Föstudagur 15. apríl AUSTUR · GLUGGINN 9

HÉRAÐSPRENT

www.svn.is

Rafveita
Reyðarfjarðar

Vopnafjörður

Eftirtaldnir aðilar óska Austfirðingum öllum 

gleðilegra páska 
og gleðilegs sumars



10 AUSTUR · GLUGGINN Föstudagur 15. apríl

Þann 25. febrúar sendi framkvæmda-

stjóri SSA, Björn Hafþór 

Guðmundsson, inn umsögn, fyrir 
hönd stjórnar SSA, um þingsálykt-

unartillögu um mikilvægi fræðslu um 
kristni og önnur trúarbrögð og lífs-
viðhorf samkvæmt beiðni mennta-

málanefndar Alþingis. Svo virðist á 

gögnum málsins að Björn Hafþór 

hafi sent umsögn SSA samdæg-

urs þrátt fyrir að hafa frest til 14. 

mars til að skila umsögninni. Björn 

Hafþór bar umsögn SSA ekki undir 

stjórnina venjum samkvæmt áður 

en hann sendi hana til nefndasviðs 

Alþingis. Því gafst stjórnarmönnum 

ekki kostur á að koma með athuga-

semdir eða mótmæli við tillöguna 

eða framlagningu umsagnarinnar. 

Stjórnarfundur SSA var haldinn ein-

ungis þrem dögum eftir að Björn 

hafði sent umsögnina, þann 28. 

febrúar , og því hefði talist eðlilegt 

að hann hefði leitast eftir samþykki 

og umræðum á þeim fundi eins og 

venju ber enda var, samkvæmt síð-

ustu fundargerð stjórnar, gert ráð 

fyrir umræðum um umsagnir í 4. lið 

stjórnarfundarins. 

Þingsályktunartillagan

Þingsályktunartillaga um mikilvægi 
fræðslu um kristni og önnur trúar-
brögð og lífsviðhorf snýr að „mark-

miðsgrein laga um grunnskóla þess 

efnis að starfshættir grunnskóla skuli 

m.a. mótast af kristinni arfleifð, að 

mikilvægt sé að opinberir skólar 

vandi til fræðslu um hinn kristna 

menningararf þjóðarinnar í þeim 

tilgangi að stuðlað verði að auknum 

skilningi á þeirri arfleifð. Þess verði 

gætt að mannréttindi minnihluta-

hópa hvað varðar trú og lífsviðhorf 

verði í heiðri höfð og leitast verði 

við að leysa ágreiningsmál sem upp 

kunna að koma með sátt þannig að 

sem flestir geti við unað“ eins og 

segir í ályktuninni.

Hún bíður nú efnislegrar umræðu 

hjá menntamálanefnd Alþingis.

Umsögn SSA

Umsögn Björns Hafþórs í nafni 

SSA snýr takmarkað að fræðslu-

starfi í grunnskólum og beinist 

frekar að starfi Alþingis. Auk þess 

fylgja Boðorðin 10 og jákvæð túlkun 

þeirra, byggð á texta sænska biskups-

ins Lennarts Koskinen.

Óeðlileg vinnubrögð 

Austurglugginn ræddi við Valdimar 

O. Hermannsson, formann stjórnar 

SSA, um verklag stjórnar SSA og 

hvort þessi vinnubrögð teldust eðli-

leg. Valdimar sagði að þetta væri alls 

ekki venjan „en samhliða umsögn-

inni sendi framkvæmda-

stjórinn stjórn SSA afrit 

í tölvupósti og þó nokkrir 

stjórnarmenn brugðust þá 

þegar jákvætt við og eng-

inn þeirra andmælti frum-

kvæði framkvæmdastjóra“ 

sagði Valdimar. Þrátt fyrir það segir 

Valdimar að þessi vinnubrögð séu 

„ekki eðlileg og slíkt ekki gert alla 

jafna, en þar sem stjórn hittist sjaldan 

þá hefur framkvæmda-

stjóri ákveðið umboð, 

á milli funda,  til þess 

að svara fyrirspurnum, 

erindum og sinna öðru 

því er til hans starfs heyrir, 

t.a.m. veita umsagnir, 

sem þó er í samráði við formann, 

framkvæmdaráð eða stjórn (stjórnar-

menn m/tölvupósti). 

Skv. almennum stjórnsýsluhefðum 

myndi einhliða samþykki hvers og 

eins stjórnarmanns í tölvupósti við 

drögum að umsögn eða annarri 

stjórnunarathöfn framkvæmdastjóra 

ekki hafa formlegt gildi. Slíkt ætti að 

takast fyrir á boðuðum fundi með 

hið tilgreinda mál á dagskrá og það 

síðan afgreitt í kjölfar kynningar og 

skoðanaskipta/umræðu á fundinum. 

Þannig kerfi myndi vera allt of þungt 

í vöfum, og ekki ganga upp, og eru 

því notaðar aðrar samskiptaleiðir, til 

afgreiðslu erinda.“ 

Munu fara yfir verklagsreglur

Valdimar telur eðlilegt í ljósi fyrir-

spurnar Austurgluggans og máls-

ins í heild að um það verði fjallað 

á næsta stjórnarfundi og verklags-

reglur skýrðar, eftir því sem þurfa 

þykir. Valdimar segir að eftir að 

hafa kynnt sér málið þá „virðist hafa 

gleymst að setja það á formlega dag-

skrá, ekki síst í ljósi þess hve jákvæð 

viðbrögð málið hafði fengið frá þeim 

stjórnarmönnum sem tjáðu sig með 

tölvupósti.“

Formleg erindi og umsagnir

eiga að koma fyrir stjórn

Valdimar bendir á að taka verði visst 

tillit til þess að „líklega eru fram-

kvæmdastjórar fyrirtækja, talsmenn 

sveitarfélaga, stofnana eða  hags-

munasamtaka oft að tjá sig um mál, 

án formlegra heimilda stjórna sinna 

hverju sinni, enda eru þeir til þess 

ráðnir að vera í daglegu forsvari fyrir 

viðkomandi samtök og hafa svig-

rúm. Formleg erindi og umsagnir 

eru þó meðhöndlaðar eftir ákveðnum 

reglum og eiga að koma fyrir stjórn, 

eftir þeim samþykktum sem gilda hjá 

viðkomandi aðilum.“

Munu ekki óska eftir því að

umsögnin verði dregin til baka

Aðspurður um það hvort til greina 

komi að óska eftir því að umsögnin 

verði dregin til baka segir Valdimar 

svo ekki vera „enda hefur engin rök-

studd beiðni, ósk né athugasemd 

komið fram um það, en ég geri ráð 

fyrir því að málið verði rætt á næsta 

stjórnarfundi SSA og þá hvort ein-

hver orð eða athafnir framkvæmda-

stjóra þarfnist nánari skoðunar, sem 

ég geri þó ekki ráð fyrir að þurfi“ 

sagði Valdimar. 

Veitti umsögn SSA án sam-
ráðs né samþykkis stjórnar

Umsögn SSA í heild sinni

„Stjórn Sambands sveitarfélaga á Austurlandi styður framgang máls 

273 um mikilvægi fræðslu um kristni og önnur trúarbrögð og lífsviðhorf.
Lítur hún svo á að með samþykkt þess á hinu háa Alþingi myndu 

þingmenn temja sér að sýna af sér gott fordæmi og láta af bræðra- og 

systravígum, sem þar tíðkast og halda enn betur í heiðri „boðorðin 

10“, er við flest hver áttum þess kost á að nema við fótskör mæðra 

okkar og feðra, hvort sem vera skyldi í upphaflegri merkingu eða 

jákvæðri túlkun eins og hún er fram sett hér að neðan.

Boðorðin 10 og Boðorðin 10 í jákvæðri túlkun
1. Ég er Drottinn, Guð þinn, þú skal ekki aðra guði hafa

1. Gerðu upp við hjáguðina og lifðu fyrir og í kærleika Guðs.
2. Þú skalt ekki leggja nafn Drottins Guðs þíns við hégóma.

2. Notaðu fúslega nafn Guðs og biddu um styrk hans – 
 en til góðra verka.
3. Halda skaltu hvíldardaginn heilagan.

3. Unntu þér reglulegrar hvíldar og tíma til andlegrar íhugunar.
4. Heiðra skaltu föður þinn og móður.

4. Auðsýndu foreldrum þínum virðingu og kærleika. 
 Láttu börnin þín njóta þess sama.
5. Þú skalt ekki mann deyða.

5. Verndaðu líf ið og hlúðu að því í öllum myndum.
6. Þú skalt ekki drýgja hór.

6. Vertu maka þínum trú/r.
7. Þú skalt ekki stela.

7. Berðu virðingu fyrir eigum og réttindum annarra.
8. Þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn náunga þínum.

8. Vertu áreiðanleg/ur í hugsunum, orðum og verkum. 
 Efndu loforð þín og baktalaðu engan.
9. Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns.

9. Berstu gegn öfund og löngun til að eignast alla hluti.
10. Þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, þjón, þernu, 

 fénað né nokkuð það sem náungi þinn á.

10. Samfagnaðu meðbróður þínum þegar honum vegnar vel í líf inu.“

10 í jákvæð
uð þinn, þú skal

Gerðu upp við hjáguðina og lifðu fyr
2. Þú skalt ekki leggja nafn Drottins Guðs þíns við hégóma.

2. Notaðu fúslega nafn Guðs og biddu um styrk hans – 
k

daginn heilaga

hvíldar og tím
inn og móðu

ínum virðingu
ta þess sama.
deyða

úðu að því í öllum
a hór.

trú/r.

igum og rétti
gvitni gegn 

ugsunum, o
talaðu eng

t hús náunga 

og löngun til að eig
ast konu náunga 

sem náun

þínum þ

Valdimar O Hermannsson Björn Hafþór Guðmundsson
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gæðahandverk & myndlist

Opið 10 - 18 virka daga / 12 - 16 laugardaga
Miðvangi 1-3, Egilsstöðum  471 2433 - info@hushandanna.is

Facebook: Hús Handanna Art + Design

FERMINGARGJÖF TIL FRAMTÍÐAR
Vöruhönnun - Listhandverk - Myndlist frá Húsi Handanna Egilsstöðum

Opnunartími um páskahelgina:
Skírdagur 12-16
Föstudagurinn langi 12 - 16
Laugardagur 12- 16
Mánudagur 12 - 16

Á heimasíðu hagstofunnar, www.

hagstofa.is eru teknar saman tölur yfir 

heildarafla íslenskra skipa í marsmán-

uði. Þar segir að heildarafli íslenskra 

skipa í nýliðnum marsmánuði, metinn 

á föstu verði, hafi verið 4,8% meiri 

en í mars 2010. Það sem af er árinu 

hafi aflinn aukist um 19,0% miðað 

við sama tímabil 2010, sé hann met-

inn á föstu verði. Þá segir einnig á 

heimasíðunni:

„Aflinn nam alls 118.185 tonnum í 

mars 2011 samanborið við 119.293 

tonn í mars 2010. Botnfiskafli dróst 

saman um tæp 5.500 tonn frá mars 

2010 og nam rúmum 44.600 tonnum. 

Þar af var þorskaflinn tæp 23.900 

tonn, sem er aukning um 1.200 tonn 

frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam rúmum 

7.000 tonnum sem er um 900 tonnum 

minni afli en í mars 2010. Karfaaflinn 

dróst saman um 5.000 tonn saman-

borið við mars 2010 og nam rúmum 

4.200 tonnum. Um 3.900 tonn veidd-

ust af ufsa sem er nær sama magn og í 

mars 2010. Afli uppsjávartegunda nam 

um 69.100 tonnum, sem er um 3.800 

tonnum meiri afli en í mars 2010. 

Aukningu í uppsjávarafla má rekja 

til tæplega 68.600 tonna loðnuafla í 

mars samanborið við 55.200 tonn í 

mars 2010. Nær enginn kolmunnaafli 

var hins vegar í marsmánuði, eða 613 

tonn, og dróst hann saman um 9.400 

tonn frá fyrra ári. 

Flatfiskaflinn var rúm 2.900 tonn í 

mars 2011 og jókst um rúm 300 tonn 

frá fyrra ári. Skel- og krabbadýraafli 

nam 840 tonnum samanborið við 619 

tonna afla í mars 2010.“ 

Aflatölur Austurlands

Í meðfylgjandi töflu sem fengin er af 

heimasíðu hagstofunnar má sjá heild-

artölur landaðs afla eftir tegundum 

á Austurlandi til samanburðar við 

heildartölur landaðs afla sem getið 

er hér að ofan. 

Landaður afli í mars

Drengurinn sem lést í banaslysinu, 

sem varð á Langadal síðastliðinn 

sunnudag hét Daniel Krzysztof 

Sakaluk, hann var fæddur 1993 og 

til heimilis í Neskaupstað. 

Í tilkynningu frá lögreglunni á 

Eskifirði segir að laust 

fyrir klukkan 07:00 

á sunnudagsmorgun 

hafi lögreglunni á 

Egilsstöðum verið til-

kynnt um alvarlegt 

umferðarslys í Langadal 

skammt vestan við veg-

inn til Vopnafjarðar.   

Um væri að ræða fólks-

bifreið með tveimur karl-

mönnum í.  Um kl. 08:00 

var annar mannanna úrskurðaður lát-

inn en hinn var minna slasaður.

Þetta er mikið reiðarslag fyrir sam-

félagið og mikil sorg ríkir víða í 

Fjarðabyggð. Haldnar hafa verið 

minningarathafnir og samveru-

stundir. Daniel var mikill afreksmaður 

í knattspyrnu og þótti einn efnilegasti 

leikmaður Fjarðabyggðar. Þrátt fyrir 

ungan aldur spilaði hann fjórtán leiki 

með Fjarðabyggð í 1. deild í fyrra. Á 

heimasíðu KFF, Knattspyrnufélags 

Fjarðabyggðar, segir á að „Daniel var 

góður leikmaður og félagi. Hann var 

efnilegur knattspyrnumaður sem átti 

framtíðina fyrir sér á vellinum. Daniel 

var hvers manns hugljúfi og þægi-

legri leikmann var ekki hægt að þjálfa. 

Hann gerði það sem hann var beðinn 

um og gerði það óaðfinnanlega. Við 

hjá KFF, leikmenn, þjálfarar, stjórnar-

menn og aðrir aðstandendur félagsins 

horfum á eftir góðum félaga en erum 

um leið þakklát fyrir þann tíma sem 

við fengum í samveru við Daniel.“ 

Á heimusíðunni segir jafnframt að 

treyjunúmer Daniels, nr. 14, verði 

hans um ókomna tíð.

Á heimasíðu Verkamenntaskóla 

Austurlands er hans einnig minnst 

sem góðum nemanda og félaga. „Hann 

var efnilegur knattspyrnumaður og 

spilaði með KFF. Hans verður sárt 

saknað í skólanum af félögum og 

starfsfólki. Starfsfólk og nemendur 

VA votta fjölskyldu Daniels samúð 

sína“ segir á heimasíðu skólans.

Þeir sem vilja minnast Daniels og 

hjálpa fjölskyldu hans 

á þessum sorgartímum 

geta lagt inná styrktar-

reikning tileinkuðum 

honum og fjölskyldu 

hans.

Bankanr:
1106-05-407000

Kt: 010771-3079

Fólk er hvatt til að reyna 

að hjálpa fjölskyldu Daniels í gegnum 

þessa hræðilegu tíma, minnum þau á 

að þau eru ekki ein í þessari baráttu 

við sorgina. 

Blessuð sé minning hans Mars Austurland
Þorskur.......................................2.899
Ýsa ....................................................271
Ufsi ..................................................341
Karfi ................................................448
Úthafskarfi ........................................0
Steinbítur ......................................355
Hlýri .................................................. 12
Langa ................................................ 50

Blálanga ..............................................1
Keila .................................................. 60
Langhali .............................................0
Tindaskata ..................................... 17
Skötuselur .........................................3
Skata ....................................................0
Lýsa ......................................................6
Gulllax ............................................. 33
Hákarl .................................................0
Annar botnfiskur ...........................0

Lúða .....................................................1
Grálúða ..........................................142
Skarkoli...............................................8
Þykkvalúra .........................................2
Langlúra .............................................0
Stórkjafta ...........................................0
Sandkoli .............................................0
Skrápflúra ..........................................0
Annar flatfiskur ..............................0

Síld ........................................................0
Loðna ......................................21.508
Kolmunni .....................................613
Annar uppsjávarfiskur

Humar .................................................0
Rækja ...................................................0
Hörpudiskur ....................................0
Kúfiskur ..............................................0
Önnur skel- og krabbadýr ........0
Annar afli......................................222
Heildarafli ................26.992 tonn



12 AUSTUR · GLUGGINN Föstudagur 15. apríl

Gleðilega páska

Landsbankinn  landsbankinn.is  410 4000

Sláturfélag Austurlands hyggst á 

næstunni endurreisa starfsemi félags-

ins í formi kjötvinnslu, sem í fyrstu er 

ætlað að þjóna heimamarkaði. Stefnt 

er að því að hefja framleiðslu í byrjun 

júní eða lok maí. 

Í fréttabréfi Sláturfélags Austurlands 

sem kom út 21. mars síðastlið-

inn kemur fram að „ráðinn hefur 

verið framkvæmdastjóri, Aðalbjörn 

Jónsson kjötiðnaðarmaður, og mun 

hann hefja störf í maí. Hann hefur 

unnið ötullega að áætlanagerð og 

markaðskönnun síðustu vikur og 

væntir stjórn félagsins mikils góðs 

af aðkomu hans að rekstri þess.“ 

Jafnframt segir í fréttablaðinu að 

stefnan sé tekin á að þjóna grillvertíð 

sumarsins og „þess vænst að vaxandi 

fjöldi ferðamanna á Austurlandi gefi 

góða veltu strax í byrjun“. 

Endurlífgun félagsins

Sigurjón Bjarnason, stjórnarmaður í 

Sláturfélagi Austurlands og umsjón-

armaður eigna, telur að um endur-

lífgun félagsins sé að ræða en á 

undanförnum árum hefur starfsemi 

félagsins aðeins verið fólgin í ann-

ars vegar geymslu í sláturhúsinu á 

Breiðdalsvík á húsbílum, tjaldvögnum 

og fellihýsum og hins vegar aðild að 

Austurlambi ehf., sem annast hefur 

sölumennsku á sérverkuðu og sér-

völdu lambakjöti nokkurra bænda á 

félagssvæðinu.

Finna fyrir eftirspurn

Sigurjón segir að þessi ákvörðun hafi 

verið tekin sökum þess að það sárvanti 

þessa þjónustu hér á Austurlandi, 

sérstaklega eftir að Kjötkaup á 

Reyðarfirði hætti starfsemi. Einnig 

hefur Sláturfélag Austurlands fundið 

fyrir auknum áhuga heimamanna á 

að fá vörur úr héraði.  

Í fréttabréfi Sláturfélagsins er tekið 

fram að „[h]vernig sem allt veltist er 

ljóst að með þessari nýbreytni í starfi 

félagsins er tekin nokkur áhætta. Því 

er mikilvægt að Austfirðingar standi 

saman um þessa tilraun, sem gæti átt 

eftir að skipta sköpum fyrir aðgang 

kjötframleiðenda á Austurlandi 

að almennum neytendamarkaði í 

framtíðinni.“

Opinber stuðningur eðlilegur

Meðal samstarfsaðila við upp-

byggingu hinnar nýju vinnslu 

er MATÍS sem staðið hefur að 

Matvælamiðstöð Austurlands í 

samvinnu við Búnaðarsamband 

Austurlands og fleiri heimaaðila. Þá 

veitti Vaxtarsamningur Austurlands 

á síðasta ári 1.000.000 kr. styrk til 

áætlanagerðar og annars undirbún-

ings vinnslunnar. Sótt var um frekari 

stuðning Vaxtarsamnings í febrúar 

síðastliðnum, en fékkst ekki. 

„Stjórn Sláturfélags Austurlands telur 

þó eðlilegt að félagið njóti verulegs 

opinbers stuðnings við það uppbygg-

ingarstarf sem framundan er og mun 

leita annarra leiða til þess að fjár-

magna þann hluta stofnkostnaðar 

sem snýr að vöruþróun, markaðs- og 

kynningarstarfi, öflun viðskiptasam-

banda og tengdri áætlanagerð“ segir 

í fréttabréfinu.

Ný kjötvinnsla

Markaðsstofa Austurlands óskar 
Austfirðingum öllum 
gleðilegs sumars

um 

www.east.is og www.austur.is

Þorsteinn Bergsson er formaður stjórnar 
Sláturfélags Austurlands
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1. tbl., 2. árg. 2011 · Myndir/Fjarðabyggð & Austurglugginn.

Fréttabréf

Fyrstu helgina í júní verður sjómannadagurinn 
haldinn hátíðlegur. Hátíðarhöldin verða með 
hefðbundnu sniði á laugardeginum á Fáskrúðsfirði 
og alla helgina á Eskifirði og Norðfirði. Í ár bætist 
fjölþjóðleg vídd í sjómannadagshátíðina því  að 
á Norðfirði verður sýning í tengslum við verkefnið  
EDGES Three Sides of the Same Sea sem er 
samstarfsverkefni Menningarráðs Austurlands 
og Menningarráðanna í Donegal á Írlandi og 
Vesterålen í Noregi og á Eskifirði verður myndlist-
arsýning eftir  listamann frá Vesterålen í Noregi.
Um hvítasunnuhelgina verður Sjókajakmótið 
Egill rauði. Mótsstaðurinn er félagsaðstaða Kaj 

í Kirkjufjörunni á Norðfirði. Viðburður  sem hentar 
fyrir áhugasama, byrjendur og lengra komna.  
Dagana 18. - 25. júní verða svo allir dregnir á 
fætur í gönguvikunni Á fætur í Fjarðabyggð.  
Boðið verður upp á fjölbreytta afþreyingu fyrir 
alla fjölskylduna; fjallgöngur, fjölskyldugöngur, 
næturgöngur, sögu- og menningargöngur auk 
hinnar einstöku fjallameðferðar sem fæst bara 
í Fjarðabyggð. 
Hægt verður að ná hinum eftirsótta titli, 
Fjallagarpur Fjarðabyggðar með því að ganga 
á fimm krefjandi fjöll á einni viku. Öll kvöld vik-
unnar verða fjölbreyttar kvöldvökur með lifandi 
tónlist og skemmtiatriði við varðeld, náttúru- og 

leikjanámskeið fyrir börnin, kajakferðir o.fl. 
Hernámsdagurinn er svo 1. júlí en þá er minnst 
hernámsins árið 1940 en þá stigu breskir her-
menn á land í Reyðarfirði.  Dagskrá verður við 
Stríðsárasafnið á Reyðarfirði og víðar.  Bærinn, 
íbúar og gestir  fara í búninga frá þessum tíma 
og skemmtileg stríðsárastemning skapast.  
Fjölbreyttir viðburðir verða alla helgina og boðið 
upp á stríðstertur og „Fish & chips“ í anda þessa 
tíma á veitingastöðum bæjarins.
Það verður rokkað feitt á Rokkhátíðinni Eistnaflugi 
í Neskauspstað dagana 7. -9.  júlí. Eistnaflug er 
orðin ein vinsælasta rokkhátíð landans og hefur 
vakið mikla athygli hér heima og erlendis. 
Fjölskylduhátíðin Franskir dagar á 
Fáskrúðsfirði 21. -24. júlí er menningarveisla 
fyrir alla fjölskylduna með frönsku ívafi. Sömu 
helgina verður sjálfbæra þorpshátíðin Maður er 
manns gaman haldin í þriðja sinn á Stöðvarfirði.  
Neistaflug verður um verslunarmannahelgina á 
Norðfirði.  Gunni og Felix eru löngu orðnir ómiss-
andi hluti af  hátíðinni og  hápunkturinn er brekku-
söngur og glæsileg flugeldasýning.
Nánari upplýsingar um viðburði í Fjarðabyggð 
á www.fjardabyggd.is 

Úrvals hátíðir í allt sumar
Sumarið í Fjarðabyggð einkennist af fjölbreyttum og skemmtilegum hátíðum 

og viðburðum fyrir alla fjölskylduna.

Páskafjör í Fjarðabyggð er árviss 
dagskrá skíðasvæðisins í Oddskarði, 
í samvinnu við stofnanir, ferðaþjón-
ustuaðila, öldurhús og verslanir í 
Fjarðabyggð. Meðal árlegra við-
burða er sparifatadagur á páska-
dag en þá mæta allir í sínu fínasta 
pússi á skíði, páskaeggjamót sem 
er opið öllum börnum, risasvigmót, 
kjötsúpukveðjuhátíð, flugeldasýning 
og Tírólakvöld. 

Brettadagurinn verður enn stærri og 
flottari í ár. Lögð verður „Border 
Cross“ braut ásamt stökkum og 
hólum sem ætti að kæta marga 
brettaunnendur. Á skírdag verður 
svo hið árlega „Super Jump“ 
snjóbrettamót. 
Philippe Gilliot, frá Frakklandi, 
einn færasti troðaramaður  heims  
er mættur aftur og er byrjaður að 

troða krefjandi palla og undirbúa 
svæðið fyrir páskana í samvinnu 
við  Dagfinn Ómarsson forstöðu-
mann skíðasvæðisins.  Skíðaleiðum 
verður fjölgað og stefnt á að 
koma Svartabeltinu svokallaða 
og  Ævintýraleiðinni  í gagnið fyrir 
páska. 
Fyrir þá sem vilja leika sér í „Snow 

park“ þá mun Philippe gera alvöru 
pallabraut við fyrstu lyftuna og 
konan hans Karen ætlar að útbúa 
„Fun park“ við byrjendalyftuna en 
hún verður líka með brettakennslu. 
Niðri í byggð verður páska-
eggjaleit fyrir alla fjölskylduna á 
Mjóeyri við Eskifjörð, Ferðafélag 
Fjarðamanna verður með sína árlegu 

göngu í Páskahelli á Norðfirði kl. sex 
á páskadagsmorgun. Dansleikir, fjöl-
skylduball og unglingaball verða í 
Valhöll á Eskifirði þar verða Dj. Óli 
Geir með Haffa Haff, svo Ingó og 
Veðurguðirnir. Á Rauða Torginu á 
Neskaupstað verður Mónó með ball 
og bar stemning önnur kvöld.
Veitingahús, gististaðir og sund-
laugarnar taka vel á móti gestum 
Páskafjörs. Mikill snjór er í 
Oddsskarði og er von á góðu skíða-
færi og bongóblíðu eins og svo oft 
um páskana. Hér með er auglýst eftir 
fólki sem vill njóta lífsins í góðum 
félagsskap í austfirsku Ölpunum í 
Oddsskarði um páskana. 

Dagskrá Páskafjörs er á www.odds-
skard.is og upplýsingar um þjónustu 
í Fjarðabyggð eru á www.fjarda-
byggd.is

Auglýst eftir skíðafólki
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Þú ert á góðum stað í Fjarðabyggð
Nú hækkar sólin á lofti, páskarnir nálgast og sumarið kemur til okkar áður en við vitum af. Afþreying og skemmtun 
í Fjarðabyggð hefur sjaldan verið meiri. Af mörgu er að taka en árlegt páskafjör í Oddsskarði mun gleðja heima-
menn og gesti sem aldrei fyrr en þar verður að venju fjölbreytt dagskrá í boði um páskana. Þegar líður fram á 
sumarið hefjast okkar vinsælu og skemmtilegu bæjarhátíðir sem vaxa og dafna með hverju árinu sem líður. Þá 
hafa viðburðir eins og gönguvikan “Á fætur í Fjarðabyggð” notið aukinna vinsælda ár frá ári. Eins og sjá má í með-
fylgjandi greinum verður af nógu að taka af skemmtun og viðburðum í vor og sumar. Að lokum er vert að minna 
á kaffi- og veitingahúsin sem setja skemmtilegan brag á menninguna hér í Fjarðabyggð.

Ég vil fyrir hönd Fjarðabyggðar hvetja alla íbúa til þess að taka þátt af krafti í þessari góðu dagskrá um leið og 
ég býð gesti okkar velkomna til að gleðjast með okkur í vor og sumar. 
 Góða skemmtun. 

Í Fjarðabyggð er mikil gróska í veitingahúsa-
resktri sem og ýmsar nýjungar í bígerð fyrir kom-
andi ferðamannastraum í sumar. Nú þegar hafa 
ýmsir aðilar tekið við eða sett á stofn veitinga-
húsarekstur og því ljóst að boðið verður upp á 
fjölbreyttari valmöguleika í Fjarðabyggð en áður 
hefur verið. Á Stöðvarfirði hefur opnað nýtt kaffi-
hús, Kaffi Steinn og fyrirhugað er að bjóða þar 
upp á gistingu í sumar. Þá hefur verið ákveðið 
að setja upp upplýsingamiðstöð í verslunar- og 
veitingastaðnum Brekkunni á Stöðvarfirði. Á 
Reyðarfirði er væntanlegt Sesam Brauðhús sem 
mun í byrjun sumars opna bakarí og bæta svo við 
konditori/kaffihúsi síðsumars. Nýjir eigendur eru 
að koma að Kaffishúsinu á Eskifirði og hyggjast 
opna eftir fáeinar vikur. Undanfarin ár hefur verið 
tekið á móti hópum í Randulffssjóhúsi og boðið 
upp á fjölbreytta afþreyingu frá A- Ö. Vegna 
mikilla vinsælda og fjölda gesta hafa rekstraraðil-
arnir ákveðið að hafa opið öll kvöld í sumar frá 
17:00 – 21:00. Rauða Torgið er skemmtistaður 
sem opnaði í desember og sérhæfir sig í kvöld-
dagskrá. Þar eru iðulega viðburðir um helgar 
og mikið mannlíf.

Kaffihúsið á Eskifirði
Grétar Rögnvarsson og Anna Björg Sigurðardóttir 
hafa tekið við rekstri Kaffihússins á Eskifirði og 
vinna nú að ýmsum breytingum á staðnum. 
Eftir breytingar og endurbætur hyggjast þau 
reka „kaffihús með vönduðu kaffi og náttúrulega 
meðlæti, tertum og fl. Við verðum líka með veit-
ingastað þar sem seldur verður matur, pizzur, 
hamborgar og fleiri réttir. Reynt verður að vera 
með uppákomur af og til, trúbadora og jafn-
vel hljómsveitir. Settur verður upp skjávarpi af 
bestu gerð og á laugardögum og sunnudögum 
verður sýndur fótbolti í beinni á 100 tommu 
tjaldi og einnig 50 tommu sjónvarpi og að 
sjálfsögðu drykkir með boltanum“ segir Grétar.

Grétar og Anna munu jafnframt reka gistiheimilið 
en þar er boðið upp á 11 eins og tveggja manna 
herbergi.

Rauða Torgið 
Rauða Torgið í Neskaupstað opnaði í desember 
og viðtökurnar hafa verið „alveg meiriháttar“ að 
sögn eigenda. Rauða Torgið er skemmtistaður í 
hjarta bæjarins. Boðið er upp á fjölbreytta dag-
skrá um helgar þar sem listamenn stíga iðulega 

á stokk. Anna Hlíf Árnadóttir er framkvæmdastjóri 
staðarins en um er að ræða fjölskyldufyrirtæki. 
Hún segir að „markaðurinn sé greinilega á upp-
leið í Neskaupstað og er ekkert nema gott um 
það að segja. Viðtökurnar hafa verið frábærar.“ 
Anna segist hlakka til páskanna og sumarsins 
enda gert ráð fyrir viðburðaríkri dagskrá. Um 
páskana mun Torgið ehf. halda dansleiki í Valhöll 
á Eskifirði eftir beiðni frá flottum listamönnum. 
„Auk þess verður ball, trúbadorar og tónleikar á 
Rauða Torginu. Við viljum hafa eitthvað um að 
vera við öll möguleg tilefni og hlustum einnig á 
óskir fólks og hugmyndir.“
Anna segir að sumarið verði mjög spennandi 
þar sem stílað verði inn á svokallaða „off-venue“ 
tónleika, t.d. á Eistnaflugi og aðra minni viðburði 
um sjómannadagshelgi og verslunarmannahelgi.

Fastir opnunartímar Rauða Torgsins eru:
Fimmtudaga frá 21-01
Föstudaga frá 21-03
Laugardaga frá 21-03

Kaffi Steinn á Stöðvarfirði
Kaffi Steinn er lítið kaffihús á Stöðvarfirði, stað-
sett í gamla kaupfélagshúsinu við aðalgötuna. 
Formleg opnun var á Þorláksmessu 2010. Að sögn 
eiganda hafa „íbúar staðarins og aðrir gestir tekið 
þessum breytingum á Stöðvarfirði mjög vel og 
sótt vel þær uppákomur sem hafa átt sér stað.“ 
Kaffihúsið tekur 40 manns í sæti og hefur einnig 
yfir að ráða sal fyrir um 150 manns. Í stóra salnum 
er hægt að vera með fundi, afmæli, fermingar-
veislur, málverkasýningar og svo mætti lengi telja. 
Í kaffihúsinu er hægt að fá smárétti og bakkelsi 
ásamt því að horfa á boltann í beinni.
Í sumar er áformað að opna gistiaðstöðu, alls 9 
herbergi fyrir um 25 manns í lageraðstöðu kaup-
félagsins. Þóranna segir að þær „framkvæmdir 
séu á góðu róli og stefnt sé að því að opna dyrnar 
fyrir næturgestum í byrjun júní. Þess má geta að 
þetta er fyrsti áfangi af tveimur og er ætlunin að 
bæti við fleiri herbergjum síðar.“
Í sumar er ætlunin að hafa alltaf súpu og brauð 
í hádeginu fyrir gesti og gangandi.
Út aprílmánuð verður mjög skemmtileg málverka-
sýning eftir Önnu Hrefnudóttur í stóra salnum. 

Opnunartími til lok maí:
Mánudagar – fimmtudaga frá kl. 11:00 – 22:00
Föstudaga og laugardaga frá kl. 11:00 – 23:00

Sunnudaga frá kl. 11:00 – 18:00
Í sumar verður svo opnað fyrr og svo lokað seinna 
á sunnudögum. (nánar auglýst síðar)

Randulffssjóhús
Í sumar, frá 1. júní til 1. september, verður 
Randulffs-sjóhús opið sem veitingastaður frá kl. 
17-21 öll kvöld. Eins og undanfarin ár verður alltaf 
opið fyrir hópa samkvæmt samkomulagi, ekki síst 
í hádegisverð. Fullbúið eldhús var tekið í notkun 
síðastliðið vor og samhliða því fékk staðurinn 
vínveitingaleyfi. 
Ætlunin er að bjóða upp á einfaldan matseðil 
úr austfirsku hráefni en Ferðaþjónustan Mjóeyri 
er nú aðili að Austfirskum krásum sem byggir á 
svokölluðu local food.
„Síðan við opnuðum 2008 hafa komið um 3000 
manns á Randulffs-sjóhús á hverju ári. Mikið hefur 
verð um starfsmannahópa o.fl., svo sem göngu-
hópa, skólahópa, Round table, saumaklúbba o. 
fl.“ sagði Berglind annar eiganda ferðaþjónustu 
Mjóeyrar. Bátaleiga Mjóeyrar hefur verið rekin í 
húsinu og opnar hún eins og venjulega um 1. maí 
og verður opin út ágúst. 

Sesam Brauðhús
Í byrjun sumars hefst starfsemi bakarís að 
Hafnargötu 1 á Reyðarfirði og nefnist það Sesam 
Brauðhús. Fyrirhugað er að byggja brauðbúð og 
konditori við húsið að framanverðu og ætti sú 
viðbygging að vera tilbúin síðsumars. 
Að sögn forsvarsmanna Sesam Brauðhúss mun 
verða lagt mikið upp úr því að viðhafa gæði, holl-
ustu, nýjungar og fjölbreytni. Jafnframt er lögð 
áhersla á góða þjónustu og unnið eftir Gámes  
og UHÖ gæðastöðlum.
Þegar konditori/kaffihús opnar síðsumars verður 
boðið upp á fjölbreyttar brauðvörur og kökur, 
eðalkaffi, létta rétti í hádeginu og ýmsar aðrar 
veitingar. 

Egilsbúð
Eins og Austfirðingum er flestum kunnugt hefur 
verið gengið frá samningi um rekstur félags-
heimilisins Egilsbúðar á Norðfirði við þau Sigríði 
S. Halldórsdóttur og Svein Jónsson en þau reka 
einnig Fjarðarhótel á Reyðarfirði.  Rekstur hússins 
verður með svipuðum hætti og undanfarin ár og 
opnun verður auglýst fljótlega. 

Gróska í veitingahúsarekstri

Páll Björgvin Guðmundsson,
bæjarstjóri.
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gleðilegra páska 
og gleðilegs sumars

Breiðdalshreppur

Fjarðabyggð

NESBAKKI S. 477-1609
NESKAUPSTAÐ  -  OPIÐ ALLA DAGA



 Föstudagur 15. apríl AUSTUR · GLUGGINN 17

ISSN1670-356107. tbl. - 10. árg. - 2011 - Föstudagur 18. febrúar 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 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

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 vikunar - Vísnahorn - Austfirsk málefni krufin til mergjar
Menningarviðburðir - Íþróttir - Sérblöð - Fréttabréf Fljótsdalshéraðs
Fréttabréf Fjarðabyggða.  Veljum austfirskt alla leið...

ÁSKRIFTA OG AUGLÝSINGASÍMI

auglysing@austurglugginn.is

Síma 477-1571.
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Mjóifjörður

Neskaupstaður

FJARÐABYGGÐ fjardabyggd.is
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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. 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

kr. 450

Sjá nánar á

urlandi 
ara 
nfo

-ppppppp---
enn  
ddidididi di

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 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. 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
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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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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. 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.

ISSN1670-3561kr. 450

Sjá nánar á bls. 11

í Hallorms-
ir vænt-
stjórnvalda
m.

ær ffffffaaarið 
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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 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. 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. 

Áskriftartilboð:
Fáðu áskrift að Austurglugganum í apríl og maí er frír. 

Tilboðið gildir til mánaðarmóta. Þeir sem skrá sig í áskrift fram að mánaðarmótum 
greiða ekkert fyrir áskrift að Austurglugganum fyrr en í júní.

Gefðu framtíðarmöguleika í fermingargjöf
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Með Framtíðarreikningi geta 
aðstandendur tryggt fermingar-
barninu veglegan sjóð. Hann 
losnar við 18 ára aldur, ber ávallt 
hæstu vexti almennra verð-
tryggðra innlánsreikninga 
bankans og er því framúrskarandi 
valkostur fyrir langtímasparnað. 

 

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

Frábær fermingargjöf
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Dráttarvélar óskast til leigu             
Vegna verkefnis við Hálslón sumarið 2011 óskar Landgræðsla 
ríkisins eftir að taka á leigu eftirfarandi tæki:

H
ér

að
sp

re
nt

Óskum starfsfólki okkar, 
viðskiptavinum og Austfirðingum 

öllum gleðilegra páska 
og gleðilegs sumars

Seyðisfjarðarkaupstaður

Óskum 

Seyðfirðingum og 

Austfirðingum öllum 

gleðilegra páska og 

gleðilegs sumars.

Sjálfbær þróun 2011
Ársfundur Sjálfbærniverkefnis Alcoa og Landsvirkjunar á 

Austurlandi 2011 verður haldinn í Minjasafninu í Neskaupstað 
föstudaginn 6. maí frá kl. 13:00 – 16:30.

Allir áhugasamir um verkefnið og sjálfbæra þróun eru hvattir til að mæta.

Nánari dagskrá og upplýsingar um 

skráningu er hægt að nálgast 

á heimasíðu verkefnisins:

www.sjalfbaerni.is



VITA er lífið

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444  |  VITA.is

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Korfu 
Gríska     
draumaeyjan 

 28. maí  
 7. júní  
 18. júní  
 28. júní  

 9. júlí  
 23. júlí  
 2. ágúst  
 13. ágúst   

 23. ágúst  
 24. sept.
 1. okt.

Flugáætlun

Ótal fleiri gistimöguleikar á VITA.is

Nýr og ómótstæðilegur 
áfangastaður

BEINT 
MORGUNFLUG 

MEÐ 
ICELANDAIR
Í ALLT SUMAR

Ipsos Beach 

Ipsos Beach hótel er snyrtilegt þriggja stjörnu hótel, einungis 50 til 
80 metra frá ströndinni í Ipsos. Við hótelið er sundlaug, barnalaug, 
barnaleiksvæði og sólbekkir með ágætri aðstöðu.

Verð frá 135.600 kr.* 
og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn (2-11) í 10 nætur, 18. júní.
Hálft fæði. Verð á mann m.v. 2 fullorðna í tvíbýli: 142.800 kr.  
og 15.000 Vildarpunktar. 
*Verð án Vildarpunkta 145.600 kr. m.v. 2+1. *Verð án Vildarpunkta 152.800 kr. m.v. 2.

Park hótel  

Park hótel í Gouvia er gott 3ja stjörnu hótel með 190 herbergjum  
í 10 mín. göngufæri frá Gouvia. Hugguleg gestamóttaka með 
smáverslun, aðgangi að interneti , setustofu og bar.  
Góður garður með sundlaug, barnalaug og bar.

Verð frá 149.000 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn (2-11) í 10 nætur, 3. sept. 
Hálft fæði. Verð á mann m.v. 2 fullorðna í tvíbýli: 
169.200 kr. og 15.000 Vildarpunktar.
*Verð án Vildarpunkta 159.000 kr. m.v. 2+1. Verð án Vildarpunkta 179.200 kr. m.v. 2.

Helion íbúðir 

Helion íbúðagarðurinn samanstendur af sjö tveggja hæða byggingum 
í stórum og snyrtilegum garði, sem liggur niður að strönd og er stutt 
frá miðbænum í Gouvia. Gestamóttaka og smáverslun eru í sérhúsi 
og í garðinum er sameiginlegt sundlaugarsvæði með sólbaðsaðstöðu 
og snakkbar fyrir öll húsin.

Verð frá 131.500 kr. *
og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn (2-11) í 10 nætur, 18. júní. 
Verð á mann m.v. 2 í íbúð: 147.120 og 15.000 Vildarpunktar, í 10 nætur, 3. sept. 
* Verð án Vildarpunkta 141.500 kr. m.v. 2+2. *Verð án Vildarpunkta 157.120 kr. m.v. 2.

Hálft fæði

Hálft fæði

GRIKKLAND

ADRÍAHAF

Korfu

Flugsæti
Verð frá 95.500 kr.* 
og 15.000 Vildarpunktar
Innifalið: Flug fram og til baka og  
flugvallarskattar 18. júní.
* Verð án Vildarpunkta 105.500 kr.
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Um 150 börn léku í Fjarðaálsmótinu í knatt-

spyrnu um síðustu helgi. Það er Fjarðabyggð/

Leiknir sem er samstarfsfélag knattspyrnu-

deilda allra íþróttafélaganna hér í Fjarðabyggð 

sem heldur mótið (Þróttur Neskaupstað, 

Austri Eskifirði, Valur Reyðarfirði, Leiknir 

Fáskrúðsfirði og Súlan Stöðvarfirði).

Leikið var í 5. flokki drengja og stúlkna sem eru 

börn fædd 1999 og 2000. Krakkarnir skemmtu 

sér konunglega og nutu helgarinnar með ýmsu 

móti í blíðskaparveðri. Dalvíkingar nýttu helgina 

vel og gistu í tvær nætur og notuðu sunnudag-

inn til að ná fram hefndum gegn liðunum í 

Fjarðabyggð áður en þeir héldu heim á leið.

Mótinu lauk svo með verðlaunaafhendingu og 

grilli. Allir fengu svo gjöf að lokum frá Fjarðaáli.

Nýkringdir bikarmeistarar Hattar í 10. flokki karla 

í körfuknattleik leika til úrslita um 

Íslandsmeistaratitilinn um helgina. 

Leikið verður í Laugardalshöllinni 

og spila strákarnir í Hetti á móti 

KR í undanúrslitum á laugardag-

inn, 16. apríl, klukkan 15:00. Sigri 

þeir gegn KR spila þeir úrslitaleikinn 

gegn sigurvegurum úr leik Stjörnunnar 

og Njarðvíkur. Úrslitaleikurinn fer 

fram á sunnudeginum, 17. 

apríl, klukkan 12:00, einnig 

í Laugardalshöllinni.

Strákarnir léku sína síðustu 

túrneringu Íslandsmótsins 

í Garðabæ, helgina 26. 

- 27. mars síðastlið-

inn. Þar tryggði Höttur 

sér sæti í undanúrslitum 

með sigri á liði Þórs 

frá Þorlákshöfn.  Óhætt 

er að segja að 

sigurvíman frá því að 

bikarmeistaratitillinn 

kom í hús hafi setið í 

strákunum því leikir 

gegn KR, Stjörnunni 

og Njarðvík töpuðust 

og leikur liðsins var 

síður en svo sannfærandi. Það verður því fróðlegt 

að sjá hvort drengirnir nái að rífa upp þann bar-

áttuanda og leikgleði sem þeir sýndu í bikarúrslit-

unum fyrir skemmstu.

Keppniferðalag til Danmerkur

Það er skammt stórra högga á milli hjá liðinu 

því á þriðjudaginn, 19. apríl næstkomandi, fara 

strákarnir út til Danmerkur og spila þar á sterku 

alþjóðlegu móti. Úrslit Íslandsmótsins verður því 

ekki síðasta rimma liðsins en mótið í Danmörku 

sem heitir Århus Basketball Festival, er haldið 

um páskana ár hvert en þar spilar t.a.m. sterkasta 

körfuboltalið Danmerkur, Bakken Bears, sem eru 

einnig mótshaldarar. 

Á mótinu munu 110 lið frá átta þjóðlöndum etja 

kappi. Þetta verður því spennandi verkefni fyrir 

strákana í lokin á góðu tímabili.

Viðburðarríkir dagar hjá 
nýkringdum bikarmeisturum Hattar 

Fyrsta Fjarðaálsmót 
ársins í fótbolta

Úrslit mótsins:

Stúlknaflokkur

A-lið:

1. Fjarðabyggð

2. Sindri

3. Höttur

B-lið:

1. Sindri

2. Fjarðabyggð

3. Höttur

Strákaflokkur

A-lið:

1. Fjarðabyggð II

2. Fjarðabyggð I

3. Höttur

4. Dalvík

5. Sindri

B-lið:

1. Fjarðabyggð I

2. Höttur

3. Fjarðabyggð III

4. Dalvík

5. Fjarðabyggð II

Útboð
KAR-21a
Nr. 20044

Jökulsárgöng - Hreinsun og viðgerðir

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum  í hreinsun malar af gólfi 

Jökulsárganga, hreinsa möl úr  sprungum í gangagólfi þeirra

og steypa í þær.  

Einnig skal gera minniháttar steypuviðgerðir.

Helstu magntölur eru:
Hreinsun malar 200 m3

Steinsteypa 100 m3 

Fínhreinsun sprungna 375 m  

Verktími  er frá 2. ágúst 2011 til 15. september 2011. 

 

Útboðsgögn verða afhent í móttöku Landsvirkjunar, Háaleitis-

braut 68, 103 Reykjavík, frá og með þriðjudeginum 12.  apríl 

2011 gegn óafturkræfu gjaldi að upphæð kr. 5.000 fyrir hvert 

eintak.

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir klukkan 11:00 þriðjudaginn 

10. maí 2011 þar sem þau verða opnuð og lesin upp að viðstöd-

dum þeim bjóðendum sem þess óska

í körfuknattl

Íslandsmeis

Leikið verð

og spila str

KR í undan

inn, 16. apríl

þeir gegn KR

gegn sigurvegu

og Njarðvíku

fram

apríl,

í Lau

Strák

túr

í 
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in

sé

m
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Mynd: Gunnar Gunnarsson
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er verkefni sem 

hópur áhugafólks 

um umhverfismál 

heldur úti. Markmið verkefnisins er að fá ríkis-

stjórnina, sveitarfélög, fyrirtæki, félagasamtök 

og einstaklinga til að kynna vöru, þekkingu og 

þjónustu sem er græn og umhverfisvæn og styður 

við sjálfbæra framtíð á Íslandi. „Með sameinuðu 

átaki er ætlunin að gera umhverfisumræðuna 

skemmtilega, líflega og kúl fyrir alla Íslendinga“ 

segir í fréttatilkynningu félagsins.

Þar kemur jafnframt fram að tilgangur verkefnis-

ins sé að vinna að því að gera aprílmánuð að 

grænum mánuði á Íslandi þar sem lögð sé áhersla 

á að kynna og bjóða upp á upplýsingar um þekk-

ingu, vöru og þjónustu sem telst vera græn og 

umhverfisvæn. Að vekja landsmenn til frekari 

vitundar um að við þurfum að gæta að náttúrunni 

og umhverfi okkar.

Að hvetja aðila sem selja þekkingu, vöru eða 

þjónustu sem er annað hvort umhverfisvottuð, 

af Fair Trade uppruna eða telst umhverfisvæn á 

einn eða annan máta, til að kynna sig og starf sitt 

sérstaklega í apríl.

Að hvetja til umræðu um mikilvæg skref sem 

taka verður til að vernda náttúru landsins svo að 

komandi kynslóðir fái notið hennar á sama hátt 

og við njótum hennar í dag.

Fengu meðmæli umhverfisráðherra
Djúpivogur er eina sveitarfélagið á Austurlandi 

sem ákvað að taka þátt í verkefninu að þessu sinni 

en umhverfisráðherra benti forvarsmönnum verk-

efnisins sérstaklega á Djúpavog sem fyrirmyndar 

samfélag og hvatti þau til að hafa samband við 

sveitarfélagið. 

Vinalegur og vistvænn
Á heimasíðu forsvarsmanna verkefnisins, gra-

ennapril.is, er grein um Djúpavog sem heitir 

Djúpivogur, vinalegur og vistvænn grænjaxl. Í 

greininni segir að sveitarfélagið taki þátt í verk-

efninu af fullum krafti. „Djúpavogshreppur er 

rómaður af náttúrufegurð, sem einkennist af ægi-

fögrum fjörðum, skógíklæddum dölum, stór-

grýti, klettaborgum og strýtum. Yfir þessu tróna 

tignarlegir fjallgarðar sem teygja sig upp úr vog-

skorinni strandlínu. Þar er sjálfur Búlandstindur 

fremstur meðal jafningja. Djúpavogshreppur á 

sér ríka sögu og er svið þekktra atburða á Íslandi, 

þar má fyrst nefna Tyrkjaránið árið 1627. Við 

Djúpavog stendur kauptúnið, sem kennt er við 

voginn. Sjávarútvegur hefur verið helsta lífsvið-

urværi íbúa á svæðinu um langa hríð, en á síðustu 

árum hefur þjónustu hvers konar vaxið fiskur 

um hrygg. Er ýmis þjónusta við ferðamenn hvað 

þyngst á metum.

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps hefur um langt 

skeið unnið út frá hugmyndafræði sjálfbærrar 

þróunar og lagt sig fram um að endurnýjanlegar 

auðlindir séu hagnýttar á þann máta, að ekki sé 

gengið á “höfuðstólinn” og að auðlindir haldi 

óskertu gildi sínu til frambúðar. Í framtíðar-

stefnu sveitarfélagsins, sem skýrt kemur fram í 

Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008-2020, er 

sjálfbær þróun áfram megin útgangspunktur“ 

segir á heimasíðunni graennapril.is.

Djúpivogur í fararbroddi í 
umhverfismálum á Austurlandi

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



22 AUSTUR · GLUGGINN Föstudagur 15. apríl

Helgihald í Múlaprófastsdæmi 

í dymbilviku og um páska 2011

17. apríl, pálmasunnudagur
Egilsstaðakirkja: 
Fermingarmessa

 kl. 11:00.
Hofteigskirkja: 

Messa kl. 14:00. Aðalsafnaðarfundur 
eftir messu.

21. apríl, skírdagur
Áskirkja í Fellum: 

Fermingarmessa kl. 11:00.
Seyðisfjarðarkirkja: 

Fermingarmessa kl. 11:00.
Egilsstaðakirkja: 

Fermingarmessa kl. 14:00.
Vopnafjarðarkirkja: 

Fermingarmessa kl. 14:00.
Hjaltastaðarkirkja: 

Helgistund með altarisgöngu kl. 20:30.
Valþjófsstaðarkirkja: 
Kvöldmessa kl. 20:30.

22. apríl, föstudagurinn langi 
Hofsprestakall: 

Pílagrímaganga frá Vopnafjarðarkirkju 
til Hofskirkju. Lagt af stað kl. 9:30.

Valþjófsstaðarprestakall: 
Píslarganga í samvinnu við 

Gunnarsstofnun á Skriðuklaustri. 
Gangan hefst í Valþjófsstaðarkirkju kl. 

11:00 og gengið þaðan í Skriðuklaustur. 
Hægt verður að kaupa veitingar í 
Klausturkaffi að göngu lokinni.

Hofskirkja í Vopnafirði:
Lesið úr Passíusálmunum kl. 13:00-

16:00. Kaffi í Staðarholti meðan á lestri 
stendur.

Kirkjuselið í Fellabæ: 
Lesið úr Passíusálmunum kl. 14:00-
17:00. Kaffi og meðlæti á staðnum. 

Félagar úr Félagi eldri borgara á Héraði 
lesa.

Seyðisfjarðarkirkja: 
Guðsþjónusta kl. 14:00.

Egilsstaðakirkja: 
Æðruleysismessa kl. 20:00. Sameiginleg 

guðsþjónusta safnaða á Héraði, 
Borgarfirði og Seyðisfirði.

23. apríl, laugardagurinn fyrir páska
Eiðakirkja:

Páskanæturmessa kl. 22:00.

24. apríl, páskadagur
Skeggjastaðakirkja:

Hátíðarguðsþjónusta kl. 7:30. 
Morgunverður í boði sóknarinnar í safn-

aðarheimilinu eftir athöfn.
Egilsstaðakirkja:

Hátíðarguðsþjónusta kl. 8:00 árdegis. 
Páskakaffi að lokinni guðsþjónustu.

Vopnafjarðarkirkja:
Hátíðarguðsþjónusta kl. 8:30. 

Morgunverður eftir guðsþjónustu.
Áskirkja í Fellum:

Hátíðarguðsþjónusta kl. 10:00. 
Páskakaffi að lokinni guðsþjónustu.

Hofskirkja í Vopnafirði: 
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00.

Kirkjubæjarkirkja:
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00.

Seyðisfjarðarkirkja: 
Hátíðarmessa kl. 14:00 – ferming.

Þingmúlakirkja: 
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00.

Sleðbrjótskirkja: 
Hátíðarmessa kl. 16:00 – ferming.

Vallaneskirkja: 
Hátíðarguðsþjónusta kl. 16:00.

25. apríl, annar í páskum
Bakkagerðiskirkja:

Hátíðarmessa kl. 14:00 – ferming.

Nöfn fermingarbarna má finna á 
kirkjan.is/mulaprofastsdaemi.

Landsvirkjun auglýsir eftir 
samstarfsaðilum að verkefninu  
Margar hendur vinna létt verk 
sumarið 2011.

Landsvirkjun hefur um áratugi 
starf rækt sumarvinnuflokka ungs 
fólks. Hóparnir sinna viðhaldi, 
uppbyggingu 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 stígagerð og 
stikun gönguleiða.

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

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður 
Ólafsdóttir, umhverfisstjóri 
Landsvirkjunar, í síma 515 9000  
ragnheidur@lv.is.

Umsóknarfrestur rennur út 29. apríl. 
Umsóknareyðublöð er að finna á www.landsvirkjun.is

landsvirkjun@lv.is
Tel: +354 515 90 00
Fax: +354 515 90 07

Háaleitisbraut 68
103 Reykjavik - Iceland
landsvirkjun.is

Safna gömlum hljóðupptökum
Sagnabrunnur á Seyðisfirði, Kaup-
vangur á Vopnafirði, Héraðsskjalasafn 
Austfirðinga og Tónlistarskóli Seyðis-
fjarðar hafa hafið viðamikla söfnun á 
gömlum hljóðupptökum frá Austur-
landi. Tilgangur verkefnisins er að 
safna saman og varðveita þann fjölda 
upptakna sem leynast í fórum ein-
staklinga, fyrirtækja og stofnanna víða 
um Austurland. Leitast er eftir fjöl-
breyttu efni sem tengist sögu Austur-
lands með beinum eða óbeinum hætti. 
Verkefnið er fjármagnað með styrk að 
upphæð 1.000.000 kr. frá fjárlaganefnd 
Alþingis og 100.000 kr. styrk úr Sam-
félagssjóði Alcoa. 

Kveikjan að verkefninu
Nýlega hefur Héraðsskjalasafn Aust-
firðinga verið að bæta aðgengi gesta 
að hljóð- og myndefni sem þar er að 
finna. Fjöldi kassetta hafa verið færðar 
á stafrænt form en þær innihéldu 
fjölda merkilegra upptaka af ýmsum 

viðburðum á Austurlandi. Efnisskrána 
má sjá á heimasíðu Héraðsskjalasafns-
ins (www.heraust.is) undir flipanum 
„Skjalasafn“ og ber hún heitir „Hljóð-
upptökur - Efnisskrá“.
Í Grunnskóla Seyðisfjarðar var um 
árabil geymdur kassi með gömlum 
hljóðupptökum sem innihélt ýmsar 
merkar upptökur úr bæjarlífi kaup-
staðarins frá miðri síðustu öld. Einar 
Bragi Bragason skólastjóri Tónlist-
arskóla Seyðisfjarðar í samstarfi við 
Sagnabrunn ehf. vinnur nú að flutningi 
gagnanna á stafrænt form. Sérstaklega 
voru fest kaup á sérbúnu tæki til að 
vinna úr gömlum segulböndum sem 
oft eru kallaðar stórar snældur eða 
stórar segulbandsspólur. Þar með var 
orðið að ósk skólayfirvalda á Seyðis-
firði sem höfðu beðið eftir úrlausn á 
varðveislu þessara gagna um nokkurt 
skeið. Hálfrar aldar geymsla er farin 
að taka sinn toll af segulböndunum og 
er tíminn verulega farinn að hafa áhrif 

á hljómgæði þeirra. Það er því mjög 
mikilvægt að skrá og yfirfæra eldri 
hljóðupptökur sem þessar á stafrænt 
form til að tryggja varðveislu þeirra 
og veita almenningi aðgang að þeim. 

Auglýst eftir gömlum hljóðupptökum
Biðlað er til aðila og fyrirtækja um allt 
Austurland sem hafa gamlar hljóðupp-
tökur í fórum sínum hvort sem það 
er í formi snælda eða kassettna að ljá 
verkefninu þær til úrvinnslu. Hægt er 
að koma efni til þeirra aðila sem koma 
að verkefninu eða hafa samband. Þeir 
sem afhenda hljóðupptökur í verkefnið 
fá þær afhentar aftur ásamt geisladisk 
með upptökunni á stafrænu formi. 
Öll gögn verða vistuð á Héraðsskjala-
safni Austfirðinga og afrit verður sent 
á Miðstöð munnlegrar sögu í Lands-
bókasafni, Reykjavíkur. 

Upplýsingar hjá fyrirtækinu Sagnabrunni í 

síma 472-1618 og á sagnabrunnur@simnet.is
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 470 3800
Skyndihjálp fyrir leiðsögumenn með hreindýraveiðum. Reyðarfirði 18. apríl, Reykjavík 
19. maí, verð fyrir félagsmenn FLH: 3000,- og 6.000,- fyrir aðra.
 
Eistneska, fyrir þá sem vilja læra grunnatriði í talmáli, Egilsstöðum 27. apríl, 4. og 11. maí kl. 
17-19, verð: 12.000,-
 
Grunnnámskeið í sushi matargerð, farið verður vel yfir notkun hráefnis og áhalda. 
Heppuskóla  Hornafirði 30. apríl kl. 10-14, verð: 13.500.-
 
Kvöldvaka í Kreml – fiðrildavöktun í Norðfirði 3. maí kl. 20:00, aðgangur ókeypis.
 
Lesið í skóginn  og  tálgað í tré; fyrir þá sem vilja læra að tálga og vinna gripi með mis-
umunandi áferð og aðferðum, helgarnámskeið á Egilsstöðum 6.-8. maí, verð: 28.000,-
efniskostnaður innifalinn.
 
Matjurta- og kryddjurtaræktun, Egilsstöðum 2. maí kl. 12-16, á Seyðisfirði 4. maí kl. 
12-16,  og Hornafirði  14. maí kl. 10-15, verð: 15.500,-
 
Námskeið í smyrslagerð úr íslenskum jurtum.  
Norðfirði  11. maí kl. 18-19:30.
 
Tréleikföng, fyrir þá sem vilja hanna og smíða leikföng úr endurnýtanlegu efni,  13.-15. maí á 
Egilsstöðum, verð: 30.000,- efniskostnaður bætist við þátttökugjald.
 
Skyndihjálp og björgun fyrir sundstaði - upprifjunarnámskeið; á Eskifirði 27. maí, á 
Hornafirði 30. maí og Egilsstöðum 31. maí. Grunnnámskeið á Egilsstöðum 6. og 7. júní.
 
Alsheimer  sjúkdómurinn, yfirlit, greining og meðferð, námskeið EHÍ í fjarfundi í Kreml – 8. 
apríl kl. 8:30 – 16:00 (skráning á www.ehi.is).
 
Skotveiði - ferðaþjónusta, fjallað um veiðitengda ferðaþjónustu, lög og reglur, algengustu 
veiðibráð og góða starfshætti í veiðiferðamennsku. Á Vopnafirði 10. júní kl. 10-18, verð: 
16.000,-

Nánari upplýsingar um námskeiðin og skráning er á heimasíðunni www.tna.is,
í síma 470 3800 eða á starfsstöðvum ÞNA. 

Spennandi námskeið í apríl, maí og júníS

Ríflega 200 ungmenni af öllu Austurlandi tóku þátt í veglegri lokahátíð Þjóðleiks á Egilsstöðum um 

síðustu helgi. Í menningarmiðstöðinni Sláturhúsinu var þremur leiksviðum sérstaklega komið fyrir 

hátíðina og iðaði þar allt af lífi allt frá setningarhátíðinni á föstudeginum til síðustu sýninga á sunnudeg-

inum. Ellefu hópar ungmenna á aldrinum 13-20 ára sýndu jafn margar uppfærslur á þremur glænýjum 

íslenskum leikritum sem skrifuð voru sérstaklega fyrir verkefnið.

Hver hópur fékk tækifæri til að sýna tvisvar og voru því 22 sýningar í boði yfir helgina. Biðraðir mynduðust 

undantekningalaust við sýningarrýmin löngu áður en sýningar hófust og var troðfullt á allar sýningarnar. 

Ætla má að yfir þúsund leikhússæti hafi verið fyllt í Sláturhúsinu þá þrjá daga sem hátíðin stóð yfir. 

Þjóðleikur er samstarfsverkefni Þjóðleikhússins, Menningarmiðstöðvar Fljótsdalshéraðs og fjölda aðila 

á Austurlandi og fer nú fram öðru sinni. Í ár tók Norður-

land einnig þátt í verkefninu og fór lokahátíð þar fram um 

þarsíðustu helgi. 

22 leiksýningar á þremur dögum!
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Fjölskylda á Seyðisfirði varð fyrir því áfalli að Magnús Snæþór, sonur Siggu 

Stínu og Smára, sem er 12 ára greindist með mikla hryggskekkju. Magnús 

Snæþór er búinn að vera hjá bæklunarlækni fyrir sunnan og stoðtækjafræð-

ingi sem er búinn að smíða á hann bakbelti sem hann þarf að hafa 20-22 

tíma á sólarhring. Þetta þarf hann að hafa þar til að hann er fullvaxinn en 

þá fer hann í spengingu. Tíminn og árangur bakbeltisins mun leiða í ljós 

hvort hann þurfi að fara í mjög stóra aðgerð þar sem allt bakið verður spengt.

Til að létta Snæþóri lífið með beltið ákvað fjölskyldan að reyna að fá stillanlegt 

rúm á góðum kjörum. Sigga, móðir Snæþórs, ákvað í ljósi þess að veturinn 

var búinn að vera erfiður fjárhagslega eins og hjá svo mörgum að hringja í 

búðirnar fyrir sunnan og biðja þær um að styrkja fjölskylduna með því að 

gefa góðan afslátt af sérútbúnu rúmi, enda mjög dýr fjárfesting. Sigga var 

einnig búin að tala við nokkra aðila á Seyðisfirði og fá þau til að hjálpa þeim 

að kaupa rúmið og allir tóku vel í það. 

Hjá RB rúmum var til rúm sem hafði verið notað í smá tíma en því hafði 

verið skilað. Þegar Sigga hafði samband við fyrirtækið til að athuga með 

verð sögðust þau ætla að gefa stráknum rúmið. „Við vorum mjög ánægð 

með að heyra þetta og trúðum því eiginlega ekki. Ég bað Landflutninga 

um styrk með því að flytja það frítt fyrir okkur austur og það var bara 

sjálfsagt. Þannig að ég hringdi í þessa sömu aðila hér í 

bæ sem ég var búin að biðja um hjálp og sagði þeim 

að þeir þyrftu ekki að hjálpa okkur og þakkaði 

þeim í leiðinni fyrir að vera tilbúnir að hjálpa 

okkur“ sagði Sigga sem var himinlif-

andi með stuðninginn bæði frá fyrir-

tækinu og heimamönnum sem allir 

voru tilbúnir til að hjálpa. 

Magnús er að vonum ánægður 

með nýja rúmið sem er vel 

stillanlegt bæði fyrir höfuð 

og fætur. Magnús telur 

rúmið hjálpa sér mikið 

þar sem að hann var 

farinn að sofa í beltinu 

og núna getur hann lyft 

höfðalaginu. Áður en 

nýja rúmið kom fannst 

Magnúsi mjög vont að 

sofa með beltið þar sem 

að honum fannst hann 

vera að kafna þegar að 

hann lá útaf í beltinu. 

Birna Ragnarsdóttir hjá 

RB-rúmum var ánægð 

með að geta aðstoðað 

fjölskylduna. „Það er 

alltaf ánægjulegt að 

geta hjálpað til og koma 

fólki til aðstoðar við 

svona aðstæður“ sagði 

Birna.

TÆKJA- OG KRANASTJÓRAR 
Á MJÓEYRARHÖFN, REYÐARFIRÐI

Helstu verkefni: 
Lestun gáma, tölvuskráningar, gáma færslur eða gáma-
hífingar og almenn lyftaravinna. 

Hæfniskröfur: 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Karl Gunnarsson, 

kg@eimskip.is 

verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

hringdi í þessa sömu aðila hér í 

iðja um hjálp og sagði þeim 

hjálpa okkur og þakkaði 

era tilbúnir að hjálpa 

ar himinlif-ar hi

f rir-æði frá fyrir-

um sem allir 

a. 

ánægður 

er vel 

fuð 

ur 

Óvæntur stuðningur
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Lögmenn rekast reglulega á það í 

vinnu sinni að fólk missir rétt sem 

það átti. Það er alltaf leitt en ekki 

síst þegar það gerist vegna aðgerð-

arleysis því viðkomandi vissi ekki 

betur. Þetta á m.a. við þegar ekki er 

tilkynnt um slys fyrr en löngu eftir að 

það gerist. Slíkt getur haft alvarlegar 

afleiðingar í för með sér og gert það 

að verkum að hinn slasaði fær engar 

bætur greiddar. Á það við jafnvel þótt 

slysið hafi óumdeilanlega haft alvar-

legar og varanlegar afleiðingar í för 

með sér fyrir hann.

Samkvæmt lögum um vátrygg-

ingarsamninga skal alltaf tilkynnt 

um tjónsatburð, þ. á m. slys á fólki, 

án ástæðulauss dráttar. Samkvæmt 

lögunum glatar sá sem er tryggður 

rétti til bóta samkvæmt skaðatrygg-

ingu, slysatryggingu, sjúkratryggingu 

eða heilsutryggingu ef hann tilkynnir 

tryggingafélagi ekki um kröfu sína 

innan árs frá því að hann vissi um 

atvik sem krafan er reist á. Tilkynning 

til tryggingafélags um bótakröfu er 

talin nægja til þess að rjúfa þennan 

eins árs frest, þótt krafan sé ekki end-

anlega rökstudd. Vel getur meira að 

segja verið að engar forsendur séu til 

þess að gera endanlega kröfu fyrr en 

síðar. Skilyrði fyrir því að slík krafa 

verði tekin til greina er engu að síður 

sú að tilkynning komi fram í upp-

hafi málsins. Sambærilegar reglur um 

ársfrest gilda um tilkynningu slysa til 

Sjúkratrygginga Íslands.

Einnig er áríðandi að hafa í huga að 

í langflestum tilvikum er heppilegast 

að tilkynna um slys strax eftir að þau 

gerast. Annað getur líka orðið hinum 

slasaða til tjóns, jafnvel þótt hann til-

kynni um slys áður en ársfresturinn 

líður. Ástæðan fyrir því er að oft þarf 

að rannsaka slys án tafar. Það er t.d. 

gert með því að ræða við vitni, með 

rannsókn lögreglu eða skýrslu vinnu-

eftirlits. Hafi ekki verið tilkynnt um 

slys í upphafi geta málsatvik verið 

á reiki og erfitt að sanna það síðar 

hvað gerðist. Hinn slasaði getur þá 

glatað bótarétti sínum vegna sönn-

unarskorts, þótt hann hafi tilkynnt 

um slysið innan árs. Í ákveðnum til-

vikum, eins og við vinnuslys, hvílir 

þessi skylda upp að ákveðnu marki á 

vinnuveitanda. Það er þó ekki undan-

tekningalaust en það má segja að það 

séu sameiginlegir hagsmunir þess 

sem slasast í vinnu og vinnuveitanda 

að fyrir liggi frá upphafi hvað gerðist.

Algengur misskilningur 

er að tilkynning um slys 

til t.d. lögreglu eða vinnu-

veitanda sé fullnægjandi 

tilkynning til trygginga-

félags eða Sjúkratrygginga 

Íslands. Svo er ekki og 

alltaf skal tilkynna þessum 

aðilum beint um líkams-

tjón nema hinn slasaði 

hafi í höndum skjöl sem 

sýna að það hafi verið gert formlega. 

Almennt spjall við fulltrúa trygg-

ingafélags um munatjón, t.d. á bíl, 

er heldur ekki fullnægjandi tilkynn-

ing um slys á fólki. Jafnvel þótt hinn 

slasaði hafi dvalið lengi á sjúkrahúsi 

í kjölfar slyss og nákvæm læknis-

vottorð liggi fyrir um áverka hans, 

getur hann glatað rétti sínum til bóta 

ef formleg tilkynning um líkamstjón 

hans berst ekki til tryggingafélags. 

En hvað skal gera? Öll íslensk trygg-

ingafélög hafa eyðublöð á heimasíðu 

sinni sem nota má til að tilkynna 

um slys. Þau skal nota. Einnig skal 

fólk vera ófeimið við að 

leita til lögmanna, en 

margar lögmannsstofur, 

þ.á.m. Sókn lögmanns-

stofa á Egilsstöðum, 

bjóða fólki upp á ókeypis 

fyrstu ráðleggingar í slysa-

málum. Hjá lögmönnum 

getur fólk fengið aðstoð 

við að koma tilkynn-

ingum til tryggingafélaga 

og annarra aðila í ferli, enda getur 

réttur verið til staðar á fleiri en einum 

stað. Betra er að gera það of oft en 

of sjaldan. Ef það kemur síðar í ljós 

að slys hefur engar fjárhagslegar eða 

varanlegar afleiðingar í för með sér 

gerist einfaldlega ekki meira í málinu 

og engin krafa verður gerð í trygg-

ingarnar. En komi það í ljós að slys 

hafði afleiðingar, sem jafnvel leit ekki 

út fyrir að yrði í fyrstu, er gott að vita 

til þess að málið hafi verið í réttu ferli 

frá upphafi. Þá er eftirleikurinn alla 

jafna auðveldur.

Eva Dís Pálmadóttir 
hæstaréttarlögmaður 

Tilkynning um slys
Athafnaleysi getur leitt til réttindamissis

Eva Dís Pálmadóttir

Átt þú frásögn og mynd af viðburði í þínu sveitarfélagi sem þú vilt deila með lesendum? frett@austurglugginn.is

Frumgreinanám Háskólans í 

Reykjavík (HR) byggir á gam-

alli hefð sem á rætur að rekja til 

frumgreinadeildar Tækniskóla 

Íslands en sá skóli var stofnaður 

1964. Tilgangur frumgreinanáms 

Háskólans í Reykjavík er að mynda 

brú milli iðnmenntunar, atvinnu-

lífs og háskólanáms. Nemendurnir 

eru því fjölbreyttur hópur iðnaðar-

manna annars vegar og fólks með 

mikla starfsreynslu hinsvegar. Allir 

keppa að sama markmiði, að öðlast 

hagnýtan og markvissan undirbún-

ing fyrir háskólanám. 

Lengst af var námið eingöngu í boði 

sem staðarnám en frá vorönn 2008 

hefur nemendum staðið til boða fjar-

nám, sem m.a. er kennt í samstarfi 

við Háskólasetur Vestfjarða. Fjarnám 

er kjörin leið fyrir þá sem búa utan 

höfuðborgarsvæðisins og geta því 

ekki vegna búsetu mætt reglubundið 

í kennslustundir en einnig fyrir þá 

sem eru í vinnu og hafa þess vegna 

ekki tök á því að vera í fullu námi. 

Námskröfur eru þær sömu í fjarnámi 

og staðbundnu námi og lýkur með 

sömu gráðu.

Haustið 2011 verða ellefu áfangar 

frumgreinanámsins í boði í fjarnámi. 

Allir áfangar fyrstu annar verða í 

boði og fjórir af átta áföngum ann-

arrar annar, þ.e. EFN 1003, ENS 

1003, ÍSL 1003 og STÆ 2003. 

Ætlunin er svo að fjórir áfangar ann-

arrar annar, þ.e. DAN 2003, EÐL 

2013, STÆ 2103 og ÞÝS 1003 verði 

í boði í fjarnámi á vorönn 2012. Allir 

áfangar frumgreinanámsins eru þrjár 

einingar. 

Fyrirkomulag fjarnámsins er með 

þeim hætti að kennsla á hverri önn 

stendur yfir í 15 vikur og síðan 

tekur við próftímabil. Nemendur 

sem búa utan Reykjavíkur geta sótt 

um að taka próf í heima-

byggð og er Háskólinn í 

Reykjavík í samstarfi við 

símenntunarmiðstöðvar 

og fræðslunet um allt 

land sem aðstoða okkur 

við að finna prófstaði fyrir 

fjarnema. 

Við upphaf fjarnáms er 

staðarlota þar sem nem-

endur hitta samnemendur 

og kennara. Í staðarlotu 

er kennt á kennslukerfi skólans og 

kennsla hefst í hverjum áfanga. Um 

miðja önnina er aftur staðarlota þar 

sem eru t.d. verklegar æfingar í efna-

fræði og ræðumennska í íslensku. Í 

kennslukerfinu fá nemendur viku-

leg verkefni, hljóðglærur (sem eru 

upptökur af kennslu kennara), leið-

beiningar og annað efni sem nýt-

ist við fjarnámið. Nemendur sækja 

hljóðglærur í kennslukerfi skólans 

og geta síðan hlustað á þær þegar 

þeim hentar og eins oft og þeir vilja 

ásamt því að taka þátt í samskiptum 

yfir Netið. 

Sú reynsla sem komin er á fjarnám 

í frumgreinum lofar góðu og þeir 

sem hafa hug á undirbúningsnámi 

fyrir nám í háskóla ættu að hugleiða 

þennan möguleika. Oft heldur fólk 

að það þurfi alls konar tæki og tól 

til að geta verið í fjarnámi en það 

sem til þarf er tölva og nettenging. 

Fjarnám krefst þess að nemandinn 

skipuleggi tíma sinn vel 

og hafi brennandi áhuga 

á náminu. Mikilvægt er 

að nemandinn sinni nám-

inu jafnt og þétt og sé 

ósmeykur við að nota nýja 

tækni við námið. Mörgum 

hentar þetta form vel þar 

sem þeir geta unnið sjálf-

stætt og hafa ekki þörf 

fyrir að hitta kennara og 

samnemendur daglega 

en geta nýtt Netið til samskipta og 

samvinnu.

Hægt er að afla sér nánari upplýsinga 

um fjarnámið og hvaða áfangar verða 

í boði á haustönn 2011 á heimasíðu 

Háskólans í Reykjavík www.hr.is 

Háskólagrunnur - Frumgreinar

Málfríður Þórarinsdóttir
forstöðumaður frumgreina við 

Háskólann í Reykjavík

Fjarnám – hentar það þér?

Málfríður Þórarinsdóttir

Æðruleysismessa í 
Stöðvarfjarðarkirkju

Austfirðingar hafa fjölmennt und-

anfarin ár í Stöðvarfjarðarkirkju á 

föstudaginn langa til æðruleysis-

messu. Yfirskriftin er “Æðruleysi 

til vonar”. Að undirbúningi 

standar AA félagar og velunn-

arar á Austfjörðum í samstarfi 

við kirkjufólkið á Stöðvarfirði. Í 

fréttatilkynningu sem Gunnlaugur 

Stefánsson, sóknarprestur í 

Heydölum, sendi út segir að 

„áhersla er lögð á fjölbreytta tón-

list sem kirkjukórinn leiðir undir 

stjórn Daníels Arasonar og í 

messunni núna mun að auki sex 

manna hljómsveit úr Tónlistarskóla 

Eskifjarðar og Reyðarfjarðar auðga 

tónlistarflutninginn.“ Í æðruleysis-

messunni munu verða fluttir vitnis-

burðir af reynslu úr lífinu og sr. 

Jóna Kristín Þorvaldsdóttir flytur 

hugleiðingu. AA félagar bjóða í 

hressingu í safnaðarheimilinu eftir 

messu og efnt verður til samskots.

Messan er í Stöðvarfjarðarkirkju 

á föstudaginn langa 22. apríl kl. 

15.00.
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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

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

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

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

INNANSTOKKS

bilasalaausturlands.is

Fagradalsbraut 25
700 Egilsstöðum

Nissan Patrol GR
Árg. 2003, ek. 193 þús. km.

7. manna, skoðaður 2012, ný dekk.
Verð. 2.490.000.-

Subaru Legacy LUX ´06
Ek. 69. þús. km., leður, topplúga, 
vetrar og sumardekk á felgum.

Ásett verð. 2.490.000- - 
Tilboð 2.090.000-

Erum með 
gæðahreinsiefni 

frá Mothers og 1Z

hreinsir, mælaborðshreinsir. Einfalt 
og þægilegt í notkun með miklum 
árangri. Sama verð og í Reykjavík.

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 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 

á mánuð

Fjölmenn mótmæli 
l d
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.

boðin
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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

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

A Ð A L F U N D U R
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Stórhuga 
blakdeild í 
Neskaupstað

Sjá nánar á bls. 12

færð nýjýjuýjuuususýjuu tu 
ósti.
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bls. 6-7
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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?

Ert þú með fréttaskot eða 
viltu koma viðburði á framfæri? 

Hringdu í fréttasíma 
Austurgluggans 867-2151

Viltu auglýsa í 
Austurglugganum?

Auglýsingasíminn er 
891 6484



 Föstudagur 15. apríl AUSTUR · GLUGGINN 27

Spurning vikunnar

Á að banna 
lausagöngu katta?

Þröstur Árnason, Borgarfirði
Já, ég vil banna lausagöngu katta þó 

svo að ég sjálfur eigi kött.

Gísli Sigurðsson, Fljótsdalsh.
Nei, það tel ég óþarft.

Emil Thorarensen, Eskifirði
Ég held ekki miðað við þá reynslu 

sem ég hef á Eskifirði. Þetta er ekkert 
vandamál þar.

Reynir E. Kjerúlf, Fljótsdalsh.
Ég vil banna lausagöngu. Kettirnir ná 

fuglsungunum á vorin. Kettirnir eru 
engu að síður vinir mínir.

Bryndís Svavarsdóttir, Fljótsdalsh.
Já, alveg eins.

Hörður Ottó Friðriksson, 
Reyðarfirði

Nei, það vil ég ekki.

Allt er tortryggt, hver höndin upp á 

móti annarri og svikabrigsl daglegt 

brauð. Svívirðingar, uppnefni, móðg-

anir og fullyrðingar eru helstu tækin 

til þess að drottna yfir umræðunni: 

„Baugsmaður - náhirð, þorpari - 

hetja, svart - hvítt, íhaldskurfur og 

kommatittur, landráðamaður - lands-

ölumaður, þú gerðir þetta - nú má ég. 

Þú ert asni sem átt að fá þér eitthvað 

annað að gera.“

Þegar skoðanaskipti byggjast ekki á 

því að ræða saman og hlusta heldur 

hávaða, skætingi og útúrsnúningum 

er þjóðfélagið orðið helsjúkt - ein-

ræðistilburðir og ofbeldi ráða ríkjum. 

Umræða af þessum toga leiðir til 

þöggunar. Raddir þeirra þagna sem 

eiga undir högg að sækja eða eru 

annarrar skoðunar en hávaðadólg-

arnir. Sú þöggun er skaðleg. Borið 

uppi af heift, hatri og sárindum veldur 

þetta ástand máttleysi og fullkomnu 

úrræðaleysi við úrlausn brýnustu 

verkefna. 

Það hrundi margt fleira 

en efnahagur landsins í 

október 2008. Þar fóru 

vissulega miklir fjármunir 

í súginn en alltaf er hægt 

að vinna til baka forgengi-

leg verðmæti. Þegar rætt 

er um kreppu á Íslandi er 

umfjöllunarefnið oftast 

nær tengt fjármálum, hins 

opinbera, fyrirtækja eða almennings. 

Minna ber á umræðu um það gjald-

þrot lýðræðisins, sem við blasir. Þar er 

alvarlegasta kreppan í íslensku þjóð-

félagi sem kemur m.a. í veg fyrir að 

unnið sé á hinni fjárhagslegu kreppu. 

Gjaldþrot lýðræðisins kemur í veg 

fyrir að þjóðin rísi glöð og kvíða-

laus úr rekkju á hverjum starfsdegi 

og takist bjartsýn á við verkefni 

dagsins - að búa í haginn fyrir sig 

og sína. Oft kemur mér í hug, þegar 

síbyljan og bölmóðurinn 

hefst, að þeir sem þannig 

geysast fram hafi legið 

svo illa í svefni að eyrun 

og augu hafi límst aftur - 

þeir hvorki hlusti né sjái 

til annarra í þjóðfélaginu. 

Umvörpun, með hávaða 

og frekju, blogga menn, 

rita í blöðin, setja færslur 

á fésbókina eða geipa á 

öldum ljósvakans. Fordæmið er gefið 

af stjórnmálamönnum og fjölda álits-

gjafa sem virðast allir hafa að mark-

miði að fyrsta dagsverkið skuli ætíð 

vera að gera sem minnst úr þeim sem 

eru á öndverðri skoðun, hreyta í þá 

ónotum, gera lítið úr þeim og helst 

hrekja út í horn sem fyrst og helst 

úr húsi. Umræðan er sliguð af því 

að finna höggstað og veitast að fólki 

í stað þess að andmæla með rökum 

þeim tillögum sem fram kunna að 

vera settar. Það er ekki siðaðra manna 

háttur að taka þátt í slíku, sómakært 

fólk kærir sig ekki um það skítkast 

sem þessu fylgir og heldur sig til hlés. 

Forsenda þess að snúa af þessari braut 

er að við förum að virða og hlusta 

hvert á annað. Taka tillit til ólíkra 

skoðana, rökræða og velja okkur bestu 

leiðir að því að byggja hér upp það 

þjóðfélag sem við viljum sameinast 

um. Sú spurning sem við þurfum 

öðrum fremur að ræða er sú hvernig 

þjóðfélag við viljum hafa og hvernig 

við ætlum að ná þeim markmiðum 

sem við setjum okkur. 

Þetta viðfangsefni verður ekki leyst í 

þingsölum eingöngu - þetta er verk-

efni sem verður að glíma við og leysa 

úti í samfélaginu. Ísland þarf á því 

að halda að fólk hafi svigrúm, því sé 

sýndur áhugi og sé hvatt til verka. 

Almenningur kallar á að „sérfræð-

ingarnir“ setji sig í hans spor. Virkt 

lýðræðið er forsenda endurreisnar 

Íslands.

Baugsmenn, náhirð, íhaldskurfar og kommatittir

Sláturhúsinu á Egilsstöðum, sími 894 7282.
www.slaturhusid.is

Miri/Loji - 
Sögulegir Hátíðartónleikar Frystiklefanum
Fimmtudaginn 14. apríl Kl 21.00 • Aðgangseyrir 1000 kr.

Sumarmál
Ingunn Þráinsdóttir sýnir plöntuteikningar og
 textílhönnun í tengslum við listamannadvöl sína 
í Vesterålen í norður-Noregi haustið 2010. 21 
teikning ásamt textíllínunni FLÓRU.
Allir hjartanlega velkomnir.

Sýningin stendur frá 16. - 30. apríl.

AusturlandsmiðstöðvarMenningar

Heilsan er það dýrmætasta

sem við eigum. 

Ef hún bilar fer margt forgörðum. 

Hollir lifnaðarhættir og mataræði 

eru kjörorð dagsins. 

En ef okkur skrikar fótur, við föllum 

fyrir freistingum eða sjúkdómar herja 

er gott að grípa til lyfja af einhverju 

tagi. Og þá er nú ekki í kot vísað. 

Lyfjarisar bjóða vöru sína leynt og 

ljóst ýmist fyrir milligöngu heilbrigð-

isstétta eða einfaldlega undir því yfir-

skini að „aukaverkanir“ séu engar og 

aðeins sé um hollustufæði að ræða. 

Ótrúlegur fjöldi fólks hefur atvinnu 

af því að brugga meðöl af ýmsu tagi 

við öllum hugsanlegum og óhugsan-

legum sjúkdómum. 

Alla vega má spyrja: Er alltaf ljóst 

hvort kemur á undan, lyfið eða sjúk-

dómurinn. Einn daginn sá ég í sjón-

varpinu auglýsingu þar sem verið var 

að kynna lyf, sem gegndi því hlutverki 

að hjálpa til við að neyta óhollrar fæðu 

án þess að slæmt leiði af. Semsagt, 

börnin góð: „Étið þið nú hamborgar-

ana ykkar í friði, en fáið ykkur svo töflu 

á eftir, svo þið fitnið ekki“. 

Skyldi þetta nú leiða til farsældar?

Fyrir matvanda er nauðsynlegt að 

éta fæðubótarefni eða vítamín til að 

innbyrða nauðsynleg efni. En skyldi 

það nú koma alveg í stað fyrir neyslu 

algengra matvæla, sem fólk hefur þrif-

ist prýðilega af í gegnum tíðina? Ég 

er ekki viss um það. Verstar eru þó 

sálrænu afleiðingarnar af lyfjum sem 

valda vímu, jafnvel í litlum mæli. Þurfi 

maður tímabundið á lyfjakúr, finnst 

mér sjálfsagt að læknar leiði fólki 

fyrir sjónir hvernig „afeitrun“ skuli 

fara fram að honum loknum. Annars 

er hætt við að fráhvarfseinkenni 

kalli á úrræði, sem reynast glapræði. 

Neyslan verður stjórnlaus, áfengi eða 

ólögleg efni verða hluti af lífsstílnum 

og manneskjan er á leið til glötunar. 

Það er löngu ljóst að heilsan verður 

ekki best tryggð með því að hlaupa 

eftir auglýsingamennsku lyfjafyrir-

tækja. Þar þarf öðrum brögðum að 

beita og ættu læknar og aðrir þeir sem 

véla um heilbrigði fólks að leita allra 

annarra leiða áður en skrifað er upp 

á lyfseðil, sem gæti orðið upphafið 

að óleysanlegum vanda sjúklingsins.

Og fyrir allan almenning er svo holl-

ast að hafa hið fornkveðna í huga, 

að BÍLÍFIÐ GERIR BÚKINN 

SJÚKAN.

Þungir þankar

Lyf
Sigurjón Bjarnason skrifar:

Kristján Þór Júlíusson



Hugleiðing

Upprisa til vonar

Elí, Elí, lama sabaktaní! Það 
þýðir: Guð minn, Guð 

minn, hví hefur þú yfirgefið mig” 
(Matt.27.45-46) Þessi orð kallaði 
Jesús hárri röddu á krossinum á 
Golgata föstudaginn langa. Margir 
eiga reynslu af aðstæðum þar sem 
Guð virtist víðsfjarri og ekkert í 
boði annað en sár örvænting og 
uppgjöf. Það reyndi Guð líka í 
samskiptum sínum við jarðnesk 
kjör í Jesú Kristi og lærisveinar 
hans flúðu frá krossinum í felur 
til að bjarga eigin lífi. Öll háleit 
markmið um Guðsríki með kær-
leika og frið á jörð virtust afmáð. 
Ekkert annað en algjör ósigur 
blasti við.

Samt eru páskar og kirkja, og 
krossinn núna sigurtákn friðar 

og kærleika og sameinar íslenska 
þjóð í helgum fána sínum. Hvað 
gerðist til þess að örvænting upp-
gjafar umbreyttist í sigur lífsins? 
Jesús Kristur reis upp frá dauðum 
á páskadagsmorgni. Engum kom 
það til hugar við krossinn á 
Golgata, heldur ekki að Guð yrði 
maður í fæðingu barns fátækrar 
alþýðumóður í gripahúsi. Lífið 
gengur ekki alltaf í hefðbundnum 
skorðum samkvæmt stundarvænt-
ingum mannsins. Því er svo mikl-
vægt að eiga von sem treystir Guði 
og tekst á við aðstæður eins og þær 
eru, en afneitar þeim ekki.

Margir eiga persónulega 
reynslu af því að örvænt-

ing og ómögulegar aðstæður 
umbreyttust í óvænta blessun 
sem ekki verður skýrð með rökum 
skynseminnar. Lífið er svo marg-
brotið og auðugt af tækifærum, að 
meira þarf til en mannsins vit til 
að ráða í þær rúnir. Vorið kemur 
með gróðusælt sumarið án þess að 
mannsins hönd ráði þar um. En 
sumarið hverfur aftur inn í vetur-
inn eins og jarðnesk veröld setur 
öllu lífi takmörk. Þannig er það í 
blíðu og stríðu sem kallar um leið 
til ábyrgðar um að þekkja tilgang 
sinn í að þjóna og njóta svo blómg-
ast megi fagurt mannlíf. Þetta er 
vonin sem upprisa páskanna boðar, 
von sem þakkar Guði og treystir á 
sigur lífsins hvað sem dagar bera 
í skauti sínu. Með því að safnast 
saman í guðsþjónustu kirkjunnar, 
þá erum við að rækta von sem ekki 
gefst upp af því að Jesús Kristur 
er upprisinn og hefur staðfest að 

Guð yfirgefur þig aldrei. 

Gunnlaugur 

Stefánsson

sóknarprestur í Heydölum

Jón Jónsson Hilmar Gunnlaugsson  Eva Dís Pálmadóttir 
hæstaréttarlögmaður hæstaréttarlögmaður  hæstaréttarlögmaður
jon@sokn.is hilmar@sokn.is  eva@sokn.is   

-
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Góðar heimtur!

Alhliða lögfræðiþjónusta

 
 Fyrir sveitarfélög: Fyrir einstaklinga: Fyrir fyrirtæki:

 
Auðvitað störfum við á fleiri sviðum og hjá okkur eru góðar líkur á að eitthvert okkar hafi áður 
fengist við viðfangsefni af því tagi sem þú kannt að hafa spurningar um. Hafðu samband.

Aðalbjörg Hermannsdóttir, 
viðskiptafræðingur, 
adalbjorg@sokn.is 

því sókn er besta vörnin


