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Evrópusambandið hefur gefið út 

lista yfir mögulegar refsiaðgerðir 

gegn ríkjum sem stunda ósjálfbærar 

veiðar á makríl. Listinn sem ekki 

hefur verið samþykktur, inniheldur 

mögulegar ráðstafanir sem hægt 

er að hrinda í framkvæmd gegn

ríkjum sem stunda ósjálfbærar 

veiðar í sameiginlegum fiski-

stofnum ESB og segir í fréttatil-

kynningu Evrópusambandsins að 

þessar aðgerðir séu líklegar til að

koma í veg fyrir veiðar sem ógna 

makrílstofninum. 

Í fréttatilkynningunni sem gefin

var út á þriðjudaginn sl. er að finna

lista yfir mögulegar ráðstafanir sem 

hægt sé beita gegn löndum þar sem

stjórnlausar fiskveiðar úr makríl-

stofni Norðaustur-Atlantshafi fara

fram. Ráðstafanirnar hafa ekki verið

endanlega samþykktar en þær eru

niðurstöður af óformlegum við-

ræðum milli Evrópuráðsins og 

Evrópuþingsins. Áætlað er að

taka ákvörðun um raunhæfar ráð-

stafanir gegn viðkomandi ríkjum í 

Evrópuráðinu í september. 

Á listanum yfir mögulegar viðskipta-

hamlanir eru eftirfarandi tillögur 

nefndar:  

• Innflutningshöft á fiski frá við-

komandi landi úr sameiginlegum

fiskistofnum ESB og tengdum

tegundum. 

• Hafnarhöft í höfnum ESB ríkja

fyrir fiskiskip sem stunda veiðar í

sameiginlegum fiskisstofnum ESB. 

• Takmarkanir á notkun á höfnum

innan ESB fyrir fraktskip sem flytja

fisk / eða fiskafurðir sem veiddar 

hafa verið innan lögsögu ríkja sem

stunda ósjálfbærar veiðar á sam-

eiginlegum fisksstofnum ESB.  

• Aðrar  mögulegar aðgerðir sem

miða að því að koma í veg fyrir að

fiskiskipafloti ESB eða búnaður 

frá aðildarfélögum sambandsins

séu nýtt til landa afla frá löndum

sem stunda  ósjálfbærar veiðar á

sameiginlegum fiskistofnum ESB.

Ljóst er að gangi viðskiptahamlan-

irnar í gegn mun það hafa alvar-

legar afleiðingar fyrir sjávarútvegs-

fyrirtæki á Austurlandi. Aðgerðirnar 

myndu gera fyrirtækjunum erfitt 

fyrir í útflutningi á t.a.m. makríl og 

fiskimjöli. 

Í desember á síðasta ári sagði Tómas

H. Heiðar, samningamaður Íslands í

makríldeilunni,  í Viðskiptablaðinu

að hann ætti erfitt með að trúa því

að ESB væri að íhuga slíkar aðgerðir. 

Haft var eftir honum að hann teldi 

að slíkar viðskiptalegar refsiaðgerðir 

stríði gegn EES-samningnum, 

EFTA-samningnum, ákvæðum

Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar 

(WTO) og öðrum alþjóðlegum

viðskiptasamningum. Hann benti

einnig á að nú þegar væru í gildi, 

bæði í íslenskum og norskum

lögum, heimildir til þess að banna

löndun á fiski úr stofnum sem ekki

hafi verið samið um veiðistjórn á. 

Íslendingar muni augljóslega ekki

setja sig upp á móti því að ESB

beiti sams konar aðgerðum gagnvart 

íslenskum skipum í aðildarríkjum

sínum. Staðreyndin sé hins vegar 

sú að makrílafli Íslendinga hafi síð-

ustu árin allur verið veiddur innan 

íslenskrar lögsögu, verið landað

í íslenskum höfnum og unninn á

Íslandi.

Fjarðaál flutti út vörur fyrir um

95 milljarða króna á síðasta ári. Ál

nemur um 40% af öllum vöruútflutn-

ingi frá landinu, sem er svipað hlut-

fall og útflutningur sjávarafurða, og 

nemur hlutur Fjarðaáls í honum um

17 prósentum. Ekkert annað fyrir-

tæki flytur út meira vörumagn. Þetta

er meðal þess sem fram kemur í yfir-

liti Fjarðaáls um helstu hagstærðir í

starfsemi álversins á síðasta ári og 

nýlega voru gefnar út.

Á árinu urðu um 35% af útflutnings-

tekjum Fjarðaáls eftir í landinu, eða

um 33 milljarðar króna, m.a. í formi

launa, opinberra gjalda, innkaupa frá 

innlendum birgjum á vöru og þjón-

ustu og samfélagsstyrkja. Innlendir 

birgjar Fjarðaáls eru á þriðja hundrað

og keypti fyrirtækið vöru og þjónustu

fyrir rúma 11 milljarða króna á árinu. 

Eru raforkukaup þá undanskilin. 

6 milljarðar til
fjárfestinga

Fjarðaál hefur frá því að álfram-

leiðsla hófst árið 2007 varið tæpum

9 milljörðum króna til fjárfestinga

vegna starfseminnar, þar af um 6

milljörðum á síðasta ári, aðallega

til byggingar kersmiðju, sem tók til 

starfa í júní.

Íbúum fjölgar um 
15% í Fjarðabyggð

Eins og fram kom í fjölmiðlum nýlega

hefur íbúum Mið-Austurlands

fjölgað um rúmlega eitt þúsund frá

2002 eða um 13 prósent. Í sveitar-

félaginu Fjarðabyggð, þar sem álverið

er, hefur íbúum hins vegar fjölgað

ívið meira samkvæmt upplýsingum

Hagstofu Íslands, eða um rúm 15%. 

Rúmlega 480 manns starfa hjá

Fjarðaáli auk um þrjú hundruð

manns sem vinna hjá öðrum

fyrirtækjum sem sinna daglegri

þjónustu við álverið. Af því er varðar 

starfsmenn Fjarðaáls eiga um 86

prósent lögheimili í nærliggjandi

byggðarlögum, 58% í Fjarðabyggð

og 28% á Fljótsdalshéraði. Um

5% starfsmanna hafa lögheimili á

höfuðborgarsvæðinu. 

Gæðaál frá
Reyðarfirði

Árlega framleiðir Fjarðaál rúmlega

340 þúsund tonn af hreinu gæðaáli 

og álblöndum, sem m.a. eru notað

í samgönguiðnaði, svo sem í bíla, 

flugvélar, járnbrautalestir, geimferjur 

og alls kyns íhluti sem tengjast við-

komandi iðngreinum. Álblöndur 

Fjarðaáls, einnig nefndar málm-

blendi, eru einnig notaðar í fjöl-

breyttum lausnum í öðrum iðnaði, 

m.a. hjá fyrirtækjum sem framleiða 

rafmagnskapla, háspennustrengi og 

fleira. 

ESB undirbýr mögu-
legar refsiaðgerðir vegna 
makrílveiða

Fréttatilkynning frá Alcoa Fjarðaáli

Fjarðaál flutti út vörur fyrir um 
95 milljarða króna á síðasta ári

Fjölgun alvar-
legra umferðar-
slysa á 
Austurlandi 

Við skoðun á slysum þar sem 

fólk varð fyrri alvarlegum 

meiðslum á árinu 2011, sam-

kvæmt nýútkominni skýrslu 

Umferðarstofu um umferðar-

slys á landinu, kemur í ljós 

fjölgun alvarlega slasaðra á 

Austurlandi  miðað við árið 

á undan.  Árið 2010 slösuðust 

9 alvarlega, í sjö slysum, en 

þeir voru 16 talsins árið 2011 

í þrettán slysum..  Þá urðu 

óvenju mörg banaslys á árinu 

á Austurlandi eða 3 talsins, en 

þau urðu 12 á landinu öllu. 

Samkvæmt upplýsingum 

Umferðarstofu lentu flestir 

í slysum á landsbyggðinni á 

þjóðvegum utan þéttbýlis. 13 

slysanna sem urðu á síðasta ári 

voru í þeim flokki og í þeim 

slösuðust 15 manns.  Eitt slys 

með alvarlegum meiðslum 

varð á Egilsstöðum en engin 

alvarleg slys urðu á öðrum 

þéttbýlisstöðum. 

Fækkun varð á hinn bóginn á 

slysum þar sem fólk varð fyrir 

minni háttar meiðslum. Slík 

slys voru 44 árið 2010, en þeim 

fækkaði um 13 milli ára og urðu 

31 á síðasta ári.  41 slasaðist í 

þessum slysum í fyrra, en voru 

66 árið á undan.  Þau slys urðu 

flest á vegum utan þéttbýlis, en 

einnig urðu slys á Egilsstöðum, 

Reyðarfirði, Neskaupstað og 

Höfn.  Alvarlegu slysin sem 

urðu, voru með þeim hætti, að 

í þremur tilvikum var ekið á 

gangandi, 6 útafkeyrslur urðu, 

tveir árekstrar tveggja eða fleiri 

bíla áttu sér stað og tveir bif-

hjólamenn féllu af bifhjóli.  

Áberandi er nánast um allt 

land að flest alvarlegu slysin 

verða á vegum utan þéttbýlis.

Umferðarstofa vekur athygli 

á slysakorti sem er á vefnum 

www.us.is og á forsíðunni er 

borði sem á stendur Slysakort.  

Þar geta allir skoðað slysastaði 

í sínu nærumhverfi.



ADRIA CLASSICA PK
Árgerð 2005. með kojum
Verð: 2.700.000 kr.

CONWAY CRUISER
Árgerð 1994.
Tjaldhýsi með 2 rúmum, ískápur,
gaseldavél, vaskur
Verð: 450.000 kr.

FIAT DUCATO
Árgerð 2003. Ekinn 65 Þ.KM. 
Verð: 4.450.000 kr.

FORD RIMOR
Árgerð 2005. Ekinn 31 þ.km.
Afturdrif á tvöföldum dekkjum
Verð: 5.900.000 kr.

SOLIFER 560
Árgerð 2006.
Verð kr. 3.200.000 kr.

Notað í miklu úrvali...

Bílasala Austurlands
www.b1.is | Fagradalsbraut 21 | Egilsstaðir | Sími 471 3005 og 777 5007

Hobby 460Ufe DeLuxe nýtt 2012
220/12 volt. Verð 3.380.000

Ný Hobby-hjólhýsi

Hobby 720 Ukfe Prestige nýtt 2012
með 2 kojur 220/12volt. Verð 4.660.000

Hobby 610UL Premium nýtt 2012
220/12volt. Verð 4.870.000

Hobby 495UL Premium nýtt 2012
220/12 volt. Verð 3.890.000

Útvegum allar gerðir hjólhýsa með viku 
til 10 daga afhendingartíma
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SUMARFRÍ

E
ftir að hafa ritstýrt Austur-

glugganum samfleytt í 23 mán-

uði án þess að missa úr blað hef 

ég ákveðið að fara í nokkra vikna 

sumarfrí. Blaðið kemur að sjálfsögðu út í milli-

tíðinni og hefur Jón Knútur Ásmundsson, 

fyrrum ritstjóri Austurgluggans, fallist á að

leysa mig af. Lesendur blaðsins fá því eflaust 

kærkomið frí frá tuðinu í mér á meðan ég 

hleð batteríin að nýju. Austurglugginn er 

þannig vinnustaður að óhjákvæmilegt er fyrir 

ritstjórann að verða háður blaðinu, umfjöll-

unarefnum þess og  rekstri. Blaðið leitar ein-

faldlega stöðugt á hugann; hvernig er hægt 

að fylgja umfjöllunarefni Gluggans eftir, er 

ég að missa af einhverju, hvernig mætti sinna

betur fleiri byggðalögum Austurlands, hvað

má betur fara yfir höfuð o.s.frv. Glugginn

verður fljótt að hugarfóstri ritstjórans og 

vinnutíminn nær auðveldlega út fyrir það

sem telst til hefðbundins vinnutíma, því

vinnutíminn hefst í raun hvorki né endar. 

Slíkt gerist auðvitað ekki nema manni þykir 

starfið skemmtilegt og gefandi sem það svo

sannarlega er. Það verður því fróðlegt að sjá

hvernig það gengur að láta á það reyna að

fara í sumarfrí og kúpla sig frá þessu starfi, 

tímabundið. Eflaust mun reyna á þolinmæði 

Jóns Knúts gagnvart mér og minni stöðugu

afskiptasemi og forvitni að ógleymdri spurn-

ingunni um það hvað sé að frétta.

Lesendur blaðsins hafa orðið þess áskynja að

Kjartan Glúmur, vísnaspekingur, hefur verið í

sumarfríi undanfarnar vikur. Í vikunni bárust 

mér skemmtilegar vísur frá Philip Vogler 

sem saknar Vísnahornsins sem birtist brátt 

aftur á síðum Austurgluggans. Vísurnar ákvað

hann að senda eftir þátttöku í gönguferð

Gönguvikunnar Á fætur í Fjarðabyggð  sem er 

til umfjöllunar hér í blaðinu. Skómerkingar 

gönguleiða hafa verið honum umhugsunar-

efni en fjöldi skóa segir til um líkamlegt erfiði

leiða. Philip lagði í gönguferð gönguvik-

unnar um Vattarnes en sú ferð var sýnd með

einn skó enda auðveld og bæði fyrir börn og 

gamalmenni. Eftir ferðina setti hann saman 

þessa vísu: 

Eins skós mátti fara í ferð,

mér finnst þó aldrei gleyma:

Ei geðfellt er, ég græt, mig herð

um geymdan aleinn heima.

Við þökkum Philip kærlega fyrir vísukornið.

Lifið heil
Ragnar Sigurðsson

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

Auglýsingastjóri og þjónusta við áskrifendur: Guðmundur Y Hraunfjörð • 477 1571 & 891 6484 - auglysing@austurglugginn.is 
Fréttaritari í Neskaupstað: Áslaug Lárusdóttir s. 695 8498 - aslaugl@gmail.com • Fréttaritari á Vopnafirði: Bjarki Björgólfsson s. 865 7471 - kompan@vortex.is.

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

Hjalli

RÚV sjónvarp fjallaði um það í fréttum á kjördag forsetakosninga að einungis tveir kusu ekki í

Mjóafirði. Þar eru 20 á kjörskrá og mættu 14 til að greiða atkvæði. Fjórir kusu utan kjörfundar en

tveir mættu ekki á kjörstað og þá var „sett í gang sérstök áætlun“.

Sigfús Vilhjálmsson á Brekku brá þá á það óvenjulega ráð að hringja í viðkomandi aðila og athuga

hvort ekki stæði til að kjósa. 

Vinir Eskifjarðar, í samvinnu við Menningarráð

Austurlands, hafa í sumar sett upp tvær útisýn-

ingar á Eskifirði og í nágrenni.

Sýningin „Ganga um gamlar slóðir“ samanstendur “
af myndverkum á sex útisvæðum á Eskifirði. Þar 

gefst fólki tækifæri á að upplifa gamla tíma í formi

ljósmynda og frásagna, bæði á hljóð- og textaformi, 

á íslensku og ensku.  Þeir sem áhuga hafa á að nýta

sér frásagnirnar í formi hljóðs, geta fengið lánaða

mp3 hljóðspilara á Sjóminjasafni Austurlands á 

Eskifirði og hlustað á frásagnirnar hvort sem er á 

íslensku eða ensku á meðan sýningarinnar er notið. 

Sýningunni er ætlað að vera upplýsandi og 

skemmtileg þar sem sýningargestir fá leiðsögn

um gamlar slóðir, byggingar, mannlíf og menningu. 

Sýningarskrá verkefnisins er í formi póstkorts, 

þannig að þeir sem vilja geta nýtt sér skrána, 

skrifað sínar hugleiðingar og upplifun, og sent 

til vina og vandamanna. GPS staðsetningartölur 

eru fyrir hvert svæði, þannig að staðsetja má sýn-

ingarnar bæði út frá sýningarskránni en líka út 

frá GPS tölum.

Sýningin „Hvalstöðin á Svínaskála“ er úti-ljós-“
myndasýning og sýnir hvalstöðina og starfsemi

hennar á Svínaskála eins og hún var um árið 1900.  

Verkið samanstendur af 8 ljósmyndum og er það

sett upp þar sem hvalstöðin stóð á sínum tíma. 

Gestir sýningarinnar fá bæði notið sýningarmynd-

anna, geta skoðað ummerki eftir starfsemina og 

borið saman landslag og kennileiti. 

Tvær útisýningar á Eskifirði

Til gamans má geta að við uppsetningu sýning-

arinnar var grafið niður á hvalbein, járnabrak og 

hleðslusteina, þannig að búast má við að talsvert 

sé um minjar frá tíma hvalveiðanna á svæðinu.
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Austfi rskar krásir
Austfi rskar Krásir – Matur úKrásir – Matur úr Héraði í firskVerkefnið sem um ræðir er átaksverkefni klasans Aussverkefni klasaans AAus

vöruþróun, markaðssetningu og öðrum tengdum verkefnum semm stuðla að auknum tekjum öðrum tengdum verkefnum se ð au
klasans og styðja möguleika hanss á að verða sjálfb ær.sjá

Austfi rsk matvælaframleiðsla og –framreiðsla er stór hluti austfi rskrar menningar auk þess sem staðbundinn matur hefur áhrif á heilsu og firskrar menningar auk þ sem staðbundinn matur hefur g –framreiðsla er stór hluti auiðsla rar me
lífsstíl Austfi rðinga, ímynd Austurlands jafnt innanlands sem utan og sjálfb ærni svæðisins. Framsókn og árangur Austfi rskra Krása er því ekkig sjálfb ærni svæðis ramsókn og árangur Austfi rskra urlands jafnt innanlands semfnt g sjál g árang
einungis hagsmunamál meðlima klasasamstarfsins heldur Austurlands í heild sinni.ild ilasasamstarfsins heldumsta nds 

ður klasans er samstarf við fyrirtæki, stofnanir r klasans er samstarf vÞví sjá Austfi rskar Krásir í hendi sér að forsenda árangurs þess yfi rgripsmikla verkefnis sem bdorse rgrip m bíður 
vælaframleiðslu, markaðssetningu Austurlands eðaeiðslu, markaðog einstaklinga sem eru fylgjandi hugmyndafræði klasans hvort sem þeir starfi  á sviði mandaf em matvæla

vöruþróunar og –hönnunar matvæla og matarverkefna.matar

Verkefnið er atvinnuskapandi enda með styrkingu starfsemi Austfi rskra Krása, inngöngu nýrra aðila og aukins samstarfs milli aðila innantyrki ustfi inng
klasans skapast ný störf. Þá mun verkefnið sjálft  skapa hlutastörf fyrir alla samstarfsaðila.jálft  f fy starfs

Verkefni sem Vaxtasamningur Austurlands hefur komið að 

á árunum 2007-2012 eru fjölbreytt og dreifð um allan fjórðunginn. 

Nánari upplýsingar og ráðgjöf veitir Ólafur Áki Ragnarsson olafur(hjá)austur.is 

hjá austurbrú. 

Vaxtarsamningur Austurlands er samningur milli Þróunarfélags Austurlands og Iðnaðarráðuneytis 
sem hefur það að markmiði að styðja við þau verkefni sem falla undir markmið hans.

Meginhugmynd í vaxtarsamningum er samstarf í svokölluðum klösum, þar sem leitast er við að efl a 
samvinnu fyrirtækja og stofnana á ákveðnum sviðum sem á einhvern hátt geta unnið saman og nýtt 

styrkleika hvers annars, jafnvel þótt fyrirtækin séu að öðru leyti í samkeppni.

Vaxtarsamningur Austurlands hefur komið að 104 verkefnum frá því að fyrsti samningurinn var 
undirritaður árið 2007. 

Skráningargjöld eru 

2.000 krónur á 

keppanda, óháð 
greinafjölda. 

Lokafrestur 
skráninga er á 

miðnætti fimmtud. 

5. júlí.
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Sumarhátíð UÍA 
6.-8. júlí 2012 

Föstudagur 8. júlí
17:00-21:00 Sundkeppni í sundlaug Egilsstaða.

18:30-21:00 Nettómótið í frjálsíþróttum 
á Vilhjálmsvelli

18:00-21:00 Skákkeppni í Ný-ung

Laugardagur 9. júlí
9:00-12:00 Sundkeppni í sundlaug Egilsstaða
13:00-16:30 Knattspyrnumót á Vilhjálmsvelli 

fyrir 6., 7. og 8. flokk
12:30-16:30 Nettómótið í frjálsíþróttum 

á Vilhjálmsvelli
17:00 Íþróttahátíð Spretts Sporlanga 

á Vilhjálmsvelli
Starfshlaup

Opið bocciamót
Fáránlega fjörugir fáránleikar

Taek-won-do sýning
Gúmmelaði og gleði

Sunnudagur 10. júlí
9:30-16:00 Nettómótið í fjálsíþróttum 

á Vilhjálmsvelli
13:00-16:00 Strandblak í Bjarnadal

16:15 Stórsýning danska fimleikahópsins 
GYS87 í íþróttahúsinu á Egilsstöðum

miðnætti fim

5. júlí.

Nánari upplýsingar 
á www.uia.is

SÍMI 471-1800

SAMVINNUFÉLAG ÚTGERÐARMANNA
NESKAUPSTAÐ
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Unnið er að því að rífa gömlu Mjölskemmuna í 

miðbæ Reyðarfjarðar, við Ægisgötu. Framkvæmdir 

stóðu stutt yfir en hafist var handa um síðustu helgi 

og er grind hússins nú að mestu horfin.

SR- mjöl var þar lengi vel með framleiðslu en

húsið er þekkt undir nafninu Katrínarskemman á

meðal heimamanna sökum þess að fyrr á tímum var 

síldarsöltunarstöð í húsinu sem bar nafnið Katrín

og gerði út bátinn Katrínu. SR – mjöl keypti húsið 

af Síldarsöltunarstöðinni en húsið sem var byggt 

árið 1965 og hefur staðið autt í u.þ.b. eitt ár.

Samvinnufélag Útgerðarmanna í Neskaupstað 

(SÚN) heldur nú upp á 80 ára afmæli sitt en 

g g p

félagið var stofnað þann 2. júlí árið 1932. Haldin 

var afmælishátíð í Egilsbúð sl. sunnudag þar sem 

fjöldi gesta kom saman til og hlýddi m.a. á Smára 

Geirsson sem fór yfir sögu félagsins. 

Á afmælishátíðinni voru veittir styrkir og gjafir 

upp á samtals 76.9 milljónir en til stendur að veita 

samtals 80 milljónir í samfélagsstyrki á árinu sem 

jafngildir 1 milljón fyrir hvert afmælisár félagsins. 

Veittir voru styrkir úr styrktar- og menningarsjóði 

SÚN upp á 7.2 milljónir sem rennur til menningar 

og íþróttamála og meðal þeirra verkefna sem voru 

styrkt er skráning minja við sjó Norðfjarðarhrepps 

en Ína D. Gísladóttir heldur utan um það verk-

efni. Æskulýðsnefnd hestamannafélagsins Blæs

fékk styrk upp á 500 þúsund, Robyn Vilhjálmsson

fékk styrk til frekari útbreiðslu bókarinnar Píla

í sveitinni, Bókasafn Neskaupstaðar fékk styrk 

til kaupa á barnahljóðbókum, Kajakklúbburinn

fékk styrk til uppbyggingar á félagsaðstöðu, jaðar-

sportfélagið til uppbyggingar á hjólabrettagörðum, 

knattspyrnudeild Þróttar til uppbyggingar á dóm-

araaðstöðu við Norðfjarðarvöll, blakdeild Þróttar 

fékk eina milljón vegna æfingaferðar til Færeyja

auk ótal fleira styrkveitinga.

Þá voru einnig veittar gjafir til ýmissa verkefna s.s. 

endurbyggingar á Norðfjarðarrétt, endurbyggingar 

á Lúðvíkshúsi, lýsing gangstígar ofan við byggð 

Neskaupstaðar en sá styrkur hljóðar upp á 6.5 

milljónir, kaup á nýjum stólum og borðum í 

Egilsbúð, íþróttafélagið Þróttur fékk 8 milljón 

króna ferðastyrk,  hestamannafélagið Blær fékk 

5 milljónir til að ljúka innréttingum í reiðhöll-

inni, Nesskóli fékk 3.2 milljónir vegna kaupa á 

sjávörpum, KFF fékk 4 milljónir styrk vegna ferða- 

og æfingakostnaðar félagsins og ótal margt fleira.

Stærsti einstaki styrkur SÚN fór til hollvinasam-

taka Fjórðungssjúkrahússins (FSN) og nemur 10 

milljónum en hollvinasamtökin safna nú fyrir 

fjarmögnun á nýju sneiðmyndatæki. Þá fékk fæð-

ingardeild, endurhæfingardeild, sjúkradeild og 

hjúkrunardeild FSN eina milljón hver. Að lokinni 

styrkveitingu uppskar SÚN dynjandi lófaklapp 

gesta sem kunnu afar vel að meta þetta myndarlega 

framlag félagsins. 

Guðmundur Bjarnason, stjórnarformaður 

SÚN, sagði að þrátt fyrir miklar fjárfestingar 

Síldarvinnslunnar að undanförnu hafi félagið greitt 

út myndarlegan arð til SÚN sem er einn stærsti 

eigandi Síldarvinnslunnar. Megnið af þeim arð-

greiðslum hafi SÚN ákveðið að láta renna beint til 

samfélagsins en hluti arðgreiðslnanna sé geymdur 

þar sem óttast er um áhrif kvótafrumvarpanna. 

Katrínarskemman fjarlægð

80 ára afmælishátíð SÚN

Textíllínan Flóra-icelandic design opnaði 

sýningu í galleríinu Á skörinni á efri hæð 

Kraums að Aðalstræti 10 í Reykjavík þann 

7. júní sl. Galleríið er á vegum Handverks 

og hönnunar og verður sýningin opin til 

9. júlí nk.

Ingunn Þráinsdóttir, grafískur hönnuður á 

Egilsstöðum, er höfundur Flóru-icelandic 

design, en Flóra varð til eftir listamanna-

dvöl Ingunnar í Vesterålen, Norður-Noregi 

haustið 2010 þar sem Ingunn stúderaði 

plöntulíf og bar saman við plöntulíf á 

Austurlandi. Afrakstur vinnustofunnar 

var heilmikið af teikningum sem þróuðust 

svo yfir í þrívíðar textílvörur. Myndverk og 

tauserviettur í Flóru línunni voru sýnd á

sýningum víða á Austurlandi og í Norður-

Noregi sumarið og haustið 2011.

Flóra er textíllína með silkiþrykktum 

teikningum af jurtum sem finnast bæði 

á Austurlandi og í Vesterålen. Textíllínan 

samanstendur m.a. af tauserviettum með 

ýmsum mynstrum (meðal annars úr bóm-

ull sem handlituð er með sortulyngi), 

silkiþrykktum viskastykkjum og púðum, 

þar sem tvinnað er saman silkiþrykktum 

plöntumynstrum og prjóni úr einbandi. 

Allt unnið úr náttúrulegum efnum.

Austfirsk hönnun sýnd í Reykjavík
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Fréttabréf Fljótsdalsstöðvar
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Fréttabréf Fljótsdalsstöðvar



 Föstudagur 6. júlí Fréttabréf Landsvirkjunar 9

Fréttabréf Fljótsdalsstöðvar
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Fréttabréf Fljótsdalsstöðvar
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Þjónustufulltrúi í ferðaþjónustu
Ferðaskrifstofa Austurlands óskar eftir að ráða til starfa 
ábyrgan einstakling sem þjónustufulltrúa á skrifstofu fyrirtæk- 
isins að Miðvangi 1 á Egilsstöðum. Leitað er eftir umsækjanda 
sem lokið hefur stúdentsprófi eða býr yfir góðri reynslu á sviði 
skrifstofuhalds. Starfið krefst lipurðar í samskiptum, trú- 
mennsku og nákvæmni í vinnubrögðum. Starfsumhverfi er 
mjög gott. Ráðið verður í starfið til eins árs með möguleika á 
framlengingu. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst.

Starfssvið:
•  Móttaka og upplýsingagjöf
•  Bókanir og skipulagning ferða 
•  Bókhaldsvinnsla og skýrslugerðir 
•  Önnur verkefni í samráði við yfirmann

Hæfniskröfur:
•  Stúdentspróf eða sambærileg menntun/reynsla
•  Reynsla af skrifstofustörfum 
•  Góð bókhaldskunnátta
•  Gott vald á íslensku og ensku 
•   Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni  til að vinna undir álagi
•  Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar gefur Hannibal Guðmundsson.
hannibal@fatravel.is eða í síma 471-2000. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. júlí 2012.

Um síðustu helgi var allt í hers höndum á 

Reyðarfirði þegar hinn árlegi Hernámsdagur 

var haldin. Hernámsbragur var yfir Reyðarfirði 

og fjölmargir gæddu sér á Fish and Chips í til-

efni dagsins. Á laugardeginum komu bæjarbúar 

saman í skemmtigöngu á meðan aðrir tóku þátt í 

Hernámshlaupi Íslandsbanka. Margir lögðu leið 

sína eftir viðkomu á kjörstað á glæsilega fornbíla-

sýningu sem fór fram í gömlu bræðsluskemmunni.  

Á sunnudeginum, hernámsdaginn, marseruðu upp 

á klæddir bæjarbúar upp Búðarárgil að Íslenska 

stríðsárasafninu þar sem opnuð var myndlist-

arsýningin HER NÁM eftir Reyðfirðinginn 

Silvíu Dögg Halldórsdóttur og heimildamyndin 

Veturhús var sýnd í Braggabíó. 

Um kvöldið rifjuðu Reyðfirðingar upp gömlu 

dansana fram á miðnætti við ljúfa tóna Fjarðadætra 

og Leikfélag Reyðarfjarðar slóg í gegn með sér-

stakri hernámsleiksýningu í Félagslundi. Víðar 

dönsuðu Reyðfirðingar og gestir því  á sunnudags-

kvöldið var einnig boðið upp á gömludansaball 

á Kaffi Kósý.

Setuliðsástand
á Reyðarfirði

Reyðfirsk ungmenni skelltu sér á rúntinn á hernámstrukkum Stríðasárasafnsins.

„Róri“ rafveitustjóri ók um bæinn eins og sannur hershöfðingi.

Gamall herbíll (1944 árgerð af Chevrolet) sem dagaði uppi 

eftir stríð en honum var breytt í slökkviliðsbíl og keyptur til 

Fáskrúðsfjarðar.

Einn af glæsilegri bílum fornbílasýningarinnar, árgerð 1936

af Mercedes Benz. Bíllinn er í eigu Indriða Margeirssonar og 

Jóns Grétars Margeirssonar. 

Íbúar og gestir Reyðarfjarðar marsera upp að Stríðsárasafni. Þóroddur Helgason miðlaði fróð-

leik um stríðsárin á Reyðarfirði á leiðinni.

Dætur Fjarðabyggðar syngja á gömludansaballi í Félagslundi.

Elsti bíll fornbílasýningarinnar, 1930 árgerð af Ford A4, 

bíllinn er í eigu Einars Gunnarssonar.
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Dagskrá jazzhátíðar Egilsstaða 

á Austurlandi ( JEA) lauk um 

síðustu helgi með glæsilegum 

tónleikum Ragga Bjarna og 

hljómsveit Jóns Ólafssonar í 

Valaskjálf. JEA hefur verið árviss 

viðburður í blómlegri tónlistar-

flóru Austurlands síðan 1988 

og er elsta Jazzhátíð á Íslandi. Í 

ár teygðu hátíðarhöldin sig yfir 

í Neskaupstað og Seyðisfjörð 

og margir af færustu tónlistar-

mönnum landsins stigu á svið 

og fengu mikið lof tónlistar-

unnenda. Garðar Eðvaldsson 

lýsir tónleikum Ragga Bjarna 

sem ógleymanlegum á vef agl.is 

og segir að honum hafi tekist  að 

hrífa alla á sitt band og „var eins 

og tíminn stöðvaðist um stund“.

Á fætur í Fjarðabyggð, göngu- og gleðivika á 

vegum Ferðafélags Fjarðamanna á Austfjörðum, 

ferðaþjónustunnar Mjóeyri í samstarfi við 

Fjarðabyggð lauk um síðustu helgi. Eftir kraft-

miklar göngu um svæði Vöðlavíkur voru haldnar 

kvöldvökur og sjóhúspartýi á Eskifirði með tón-

listarveislu þar sem m.a. Þórunn Clausen og 

Guðrún Árný komu fram.

Að sögn Sævars Guðjónssonar á Mjóeyri fór 

gönguvikan vel fram og þátttakan var góð en 

um 700 manns tóku þátt í göngunum og vel á 

annað þúsund manns tók þátt í dagskrá göngu-

vikunnar með einum eða örðum hætti. Aldrei

hafa fleiri erlendir gestir tekið þátt í göngu-

vikunni en á meðal þeirra voru fimm erlendir 

fjölmiðlar komnir til að fylgjast með viðburðum 

vikunnar m.a. frá bresku miðlinum Guardian, 

The Times og The Sun.

Vel heppnuð jazzveisla á Austurlandi

Raggi Bjarna ásamt hljómsveit: Frá vinstri; Kristinn Snær Agnarsson, trommur, Jón Ólafsson 

hljómsveitarstjóri og píanó, sjálfur foringinn Raggi Bjarna, Einar Bragi, sax og flauta, Jón 

Hilmar Kárason, gítar og Þorlákur Ægir Ágústsson, bassi.      Ljósmynd/ Einar Bragason

Erlendir gestir og fjölmiðlar í Gönguvikunni

Boðið var upp á tónlistarveislu á kvöldskemmtun á 

Borgarhól í síðustu viku. Ljósmynd/ Berglind Steina 

Ingvarsdóttir.

Boðið var upp á grillaðar pylsur, lifandi tónlist, varðeld 

og aðgang að kajak á kvöldskemmtuninni á Borgarhóli.

Ljósmynd/ Berglind Steina Ingvarsdóttir.

Frá Borgarhóli. Ljósmynd/ Berglind Steina Ingvarsdóttir.

Tíu krakkar tóku þátt í náttúrufræðinámskeiði sem boðið 

var upp á alla daga gönguvikunnar á vegum Náttúrustofu 

Austurlands og ferðaþjónustunnar Mjóeyri. Lífríki fersk-

vatns var skoðað, farið í fuglaskoðun og gróðurferð.

Svartleggja og félagar létu sig ekki vanta  á sjóræningjakvöldvöku 

á Mjóeyri sl. föstudagskvöld.  Ljósmynd/ Rán Þórarinsdóttir

 Lömbin virtu tónlistaratriði kvöldskemmt-

unar á Mjóeyri sl. laugardagskvöld fyrir sér 

og virtust vel við una. Lömbin fengu sitt 

kvöldsnarl við ljúfa tóna.

Þéttsetið í sjóhúspartýi Randulffs- sjóhúsi 

sl. laugardagskvöld. Boðið var upp á mikla 

tónlistarveislu þar sem Þórunn Clausen og 

Guðrún Árný skemmtu gestum fram á kvöld.

Veitt var viðurkenning fyrir að ganga á fjöllin fimm

í Fjarðabyggð; Kistufell, Goðaborg, Svartafjall,

Hólmatind og Hádegisfjall.  

Göngugarpar 
Fjarðabyggðar

Hægt er að nálgast fleiri myndir og ítarlegri umfjöllun á vef Ferðaþjónustunnar Mjóeyri, www.mjoeyri.is, og vef Ferðafélags Fjarðamanna á Austfjörðum, www.simnet.is/ffau.
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Austurbrú ses., sem tók til starfa 1.

júní sl. sem sameinuð stoðstofnun

atvinnulífs, menningar og mennt-

unar á Austurlandi, hefur ráðið

tvo nýja stjórnendur. Alls bárust á 

þriðja tug umsókna um hvort starf.

Finnbogi Alfreðsson hefur verið 

ráðinn stjórnandi nýsköpunar og 

þróunar hjá Austurbrú. Finnbogi

hefur meistaragráðu í verkefna-

stjórnun frá verkfræðideild HÍ og 

MBA gráðu í viðskiptum og stjórnun 

frá University of Edinburgh. Hann

hefur langa reynslu af stjórnun fyrir-

tækja og verkefna, bæði sem fram-

kvæmdastjóri og sem stjórnunar- 

og rekstrarráðgjafi. Finnbogi hefur 

einnig starfað fyrir Alþjóðabankann

í Washington DC sem sérfræðingur 

á sjávarútvegssviði. 

Árný Björg Bergsdóttir hefur verið r

ráðin stjórnandi markaðsmála hjá

Austurbrú. Árný hefur BA gráðu í

ferðamálafræði frá Fachhochschule

Bad Honnef / Angell Akademie í

Freiburg í Þýskalandi og BA gráðu

í þýsku frá HÍ. Árný hefur mikla

reynslu af ferða-, markaðs- og 

menningar-

málum bæði 

á Íslandi og 

í Þýskalandi. 

Hún hefur 

m.a. starfað sem markaðsstjóri og 

deildarstjóri  hjá ferðaskrifstofunni 

Terra Nova, bæði á innanlands- og 

Þýskalandsmarkaði um árabil en 

frá 2009 hefur hún gegnt stöðu 

forstöðumanns miðstöðvar menn-

ingarfræða á Austurlandi.

Að sögn Þorkels Pálssonar, fram-

kvæmdastjóra Austurbrúar, er mikill 

fengur fyrir hina nýju stofnun að fá 

þessa reynslumiklu stjórnendur til 

að leiða verkefni á þessum sviðum. 

„Umsóknir voru margar og margir 

hæfir einstaklingar sem sóttu um 

en þessi tvö hafa bæði mjög góða 

menntun á sínu sviði og mikla 

reynslu. Þau hafa bæði reynslu af 

stjórnun flókinna verkefna og þekk-

ingu á aðstæðum landsbyggðar-

innar. Sú reynsla mun án efa nýt-

ast Austurbrú og Austurlandi vel 

í þeim stóru verkefnum sem fram-

undan eru.“

Leikfélag Fljótsdalshéraðs er um 

þessar mundir að hefja æfingar á

Pétri og úlfinum. Stefnt er á að 

frumsýna verkið í Selskógi 19. 

júlí. Sýningin er sett upp í sam-

starfi við Samfélagssjóð Alcoa 

og Vinnuskóla Fljótsdalshéraðs

en leikarar eru allir á grunnskóla

aldri. Leiksstjóri verksins er Pétur 

Ármannsson og mun hann í sam-

starfi við leikhópinn semja leik-

gerð við þetta magnaða tónverk.

Sumarhátíð UÍA verður haldin á 

Egilsstöðum um helgina. Hátíðin, 

sem haldin hefur verið hvert sumar 

frá árinu 1975, er stærsta einstaka 

verkefni sambandsins ár hvert.

Að vanda eru frjálsíþróttir fyrir-

ferðamestar en Nettómótið í frjálsum 

teygir sig yfir alla keppnisdagana þrjá, 

föstudag, laugardag og sunnudag. Þá 

er einnig keppt í sundi á föstudags-

kvöld og laugardagsmorgun.

Nýjasta keppnisgreinin á Sumar-

hátíðinni er skák en teflt verður á 

föstudagskvöld. Strandblak er á dag-

skránni þriðja árið í röð á sunnudag 

og á laugardag er knattspyrnumót 

fyrir tíu ára og yngri.

Skemmtidagskrá er seinni part laug-

ardags þegar íþróttahátíð Spretts 

Sporlanga fer fram á Vilhjálmsvelli. 

Keppt verður í boccia, starfs-

hlaupi, haldnir verða fáránleikar 

og taek-won-do deild Hattar sýnir 

nokkur brögð. Sprettur ætlar líka 

að bjóða upp á tertu til að þakka 

Austfirðingum fyrir frábærar mót-

tökur fyrsta árið sem hann hefur 

verið lukkudýr UÍA.

Rúsínan í pylsuendanum verður 

sýning fimleikahópsins GYS87 

sem skipaður er dönskum eldri 

borgurum sem héldu áfram að æfa

saman eftir þátttöku á fimleikahá-

tíðinni Gymnastrada árið 1987 en 

þaðan kemur nafn hópsins GYS87.

Í gegnum árin hafa þau ferðast 

og sýnt  listir sínar vítt og breitt 

um heiminn í sex heimsálfum. 

Fimleikasýningin samanstendur af 

margskonar æfingum: kvenlegum 

hreyfingum, karlmannlegum krafta-

æfingum, paraæfingum og samvinnu 

svo eitthvað sé nefnt. Sýningin fær 

mikinn innblástur af vel valinni tón-

list sem gefur mikla upplyftingu og 

innlifun.

Nánari upplýsingar um Sumar- 

hátíðina er að finna á www.uia.is.

Austurbrú ræður
tvo nýja stjórnendur

Sumarhátíð UÍA 
um helgina

Hin árlega Eistnaflugshátíð verður 

haldin í Neskaupstað helgina 12. 

- 14. júlí nk. Eistnaflug er árleg 

tónlistarhátíð sem hlotið hefur 

vaxandi vinsældir bæði þunga-

rokksunnenda og hljómsveita.  

Miðasala á hátíðina stendur yfir 

en í ár munu 42 bönd deila svið-

inu og koma þau til með að leika

tónlist sem spannar allt  frá indí

- tónlistar til black metals, frá því

um miðjan dag og fram á nótt.

Eistnaflug 12. - 14. júlí

Pétur og úlfurinn í Selskógi

Kíktu á Austurgluggann á Facebook

Líkt og undanfarin ár er komast 

færri að en vilja í listasmiðjur LungA

(listahátíð ungs fólks á Austurlandi)

sem haldin er á Seyðisfirði ár hvert. Í

ár fer hátíðin fram dagana 15. - 22. 

júlí. Að venju er boðið upp á fjöl-

breytta dagskrá hvort sem litið er 

til tónlistarsviðsins, lista eða lista-

smiðja. Fjölbreyttar og eftirsókn-

arverðar listasmiðjur eru í boði á

hátíðinni m.a. tískuljósmyndun, 

framköllun hljóða, dansnámskeið 

og gerð tónlistarmyndbanda. 

Settar verða upp listsýningar og 

árleg fatahönnunarsýning fer fram

á fimmtudagskvöldið, 19. júlí. 

Á laugardagskvöldinu, 22. júlí, 

verður tónlistarveisla á Seyðisfirði

tengt LungA – hátíðinni þar sem 

hin geysivinsæla íslenska hljómsveit 

Retro Stefson kemur fram auk; 

Hermigervill, Legend, Ojba Rasta, 

Sudden Weather Change og 

Samaris. Hægt er að kaupa miða á 

tónleikana á miði.is.

Uppselt á lista-
smiðjur LungA

Retro Stefson
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GARÐYRKJA

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

Miðás 7 · sími 471 3002
Opið virka daga 10 - 18 - Laugard. 13 - 15

MARKAÐUR

ÞVOTTAHÚS

Opið 7 - 12 og 13 - 17 · 474-1274

HEI ARVEGI 10

474-1274

ÞVOTTABJÖRN

REYÐARFIRÐI

TAHÚS
FATAHREINSUN

LEIGJUM ÚT
TEPPAHREINSIVÉL

FLUTNINGAR

Brekkan 
Stöðvarfirði

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

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

Í PIZZUM ERUM VIÐ BETRI

Dynskógar 4, Egilsstöðum
sími 471 1331

Opnum alla virka daga kl. 9

HÁR & SNYRTING

Opið virka daga 9:00 - 17:00

Gisti- og veitingahús

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

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

Sími 414-9420Gleraugnaþjónusta, gullsmíði & úrsmíði

Miðvangur 2-4 - Egilsstaðir - s. 471 2020

Gsm 692-9990 

Búðareyri 15 - Reyðarfjörður - s. 474 1234

BÍLA- OG VÉLAVERKSTÆÐI

GLERAUGU/ÚR/SKART

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

Sími 471 2013 · www.rafey.is

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.

Góður veitingastaður á Eskifirði
með fjölbreyttum matseðli

Veisluþjónusta: Barnaafmæli,
pizzur og fl. Veislur fyrir stærri hópa.

Bolti í beinni á 100“ breiðtjaldi og 50“
sjónvarpi. Kaffihúsid.is/ Facebook.com

Sími: 476-1150 • GSM: 894-6606

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

TRYGGINGAR/ÖRYGGI

 Miðási 9 • Egilsstaðir • Sími: 470-1600

INNANSTOKKS

B R Ú N Á S
innré t t ingar

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

Sími: 475-8000

BRAUÐHUS

Helgihald í Austurlands-

prófastsdæmi 8. – 14. júlí

8. júlí (fimmti sunnudagur 
eftir þrenningarhátíð)

Kirkjubæjarkirkja:
Kvöldmessa kl. 20:00

Valþjófsstaðarkirkja:
Fermingarmessa kl. 14:00

Egilsstaðakirkja:
Tónlistarstund kl. 20:00

Flytjendur eru mæðgur af Héraði, 
systurnar Ingibjörg Ýr 

g

Skarphéðinsdóttir, píanó og Þuríður 
Skarphéðinsdóttir, sópran, og móðir 

þeirra, Ragnhildur Rós Indriðadóttir, 
alt.  Ingibjörg stundar nám í  píanó-

leik við háskólann í Björgvin. Þuríður 
og Ragnhildur Rós eru báðar virkir 

söngvarar í heimabyggð. 

Egilsstaðaprestakall:
Safnaðarheimilið Hörgsási 4.

Foreldramorgnar á mánudögum
og miðvikudögum kl. 10 - 12.

Kyrrðarstund alla mánudaga kl. 18.
Sóknarprestur til viðtals á þriðjudögum

og fimmtudögum 10:30 - 12:00 og 
á miðvikudögum 13:00 - 14:30 

og eftir samkomulagi.

Kirkjuselið í Fellabæ:
Opið hús alla miðvikudaga 

kl. 16.00 - 18:00. Allir velkomnir.

www.kirkjan.is/austurland

KIRKJUSTARF

Plöntusala, sími 471-2410
Opið virka daga 10-17

Laugardaga 12-16
Lokað á sunnudögum

ISSN1670-3561

40. tbl. - 9. árg. - 2010 - Föstudagur 15. október Áskriftarverð kr. 1.40

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

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 fær

tilboðin send beint til þín í tölvupóst

Skoðaðu bonus.is og nýjustu ti

Einungis 2 af 10 þingmönnum norðausturkjördæmis 

styðja óbreytt fjárlagafrumvarp. Enginn þingmaður 

Samfylkingarinnar.

Fellir landsbyggðin 

ríkisstjórnina?

Umfjöllun bls. 6 

00 á mánuð

Fjölmenn mótmæli 
l d

rð nýjus
ti.

ilboði

ngmönn

agafrum

mfylkin

ndd
stjó

Umf

ISSN1670-356138. tbl. - 9. árg. - 2010 - Föstudagur 1. október Áskriftarverð

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

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

Steingrímur J. 
á SSA aðalfundi

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

Skoðaðu bonus.is og nýjustu tilb

Breið samstaða 
SSA á Breiðdalsvík
 bls. 6-7

A Ð A L

ný

bo

ð kr. 1.400 á mán

saa
BrB

L F U

ISSN1670-3561

39. tbl. - 9. árg. - 2010 - Föstudagur 8. oktgg óber

ÞÚ ERT
Á GÓÐUMSTAÐ

Eskifjörður
Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður
Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Neskaupstaður

FJARÐABYGGÐ fjardabyggd.is

Sjá nánar á bls 2.r

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 u
biskupi Íslands

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

ÁskriftaÁskr rverð 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

Prófaðu gjafabréf ABC
http://www.abcchildrensaid.org

h ð f þ i

Skopmynd vikunnar - Vísnahorn 
Austfirsk málefni krufin til mergjar

Menningarviðburðir - Íþróttir - Sérblöð

 Veljum austfirskt alla leið...

Ekki klikka á áskrift!

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

Austfirskar fréttir 
um austfirsk málefni

Ekki klikka á áskrift!

Sendu netpóst á auglysing@austurglugginn.is
eða hringdu í síma 477-1571.
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Austurglugginn er á facebook

AusturlandsmiðstöðvarMenningar

Sumarsýning 2012

Feðgar Mæðgin
Fjölbreytt sýning blönduð 

af hinum ýmsu stílum.
Ólöf Birna Blöndal og Sveinn Snorri Sveinsson, 

Þór Vigfússon og Helgi Þórsson.
Sýningin stendur til 20. ágúst

Framundan :
Sunnudaginn 8. júlí kl: 17:00.

Þjóðlagahátíð í Möðrudalskirkju.

Sláturhúsið er opið:
Mánud. til fimmtud. kl: 17:00 – 22:00
Föstud. til sunnud. kl: 14:00 – 16:00

SÝNINGAR Í GANGI
FRÁSAGNASAFNIÐ 2011 - 2012

Söfnunarmiðstöðin 
Aðalsalur, maí - desember

FRAMUNDAN

Föstudaginn 6. júlí kl. 17
Opnun: (MIXTAPE) NOTES FROM THE MIDNIGHT MOUNTAIN 

– FAST DOWNLOAD 

Ting Cheng 
Vesturveggur, 6. - 22. júlí

Hluti af sumarsýningarröð Skaftfells 2012 
REACTION INTERMEDIATE

Föstudaginn 6. júlí kl. 18
Tónlistargjörningur: ART BOOK ORCHESTRA 

Konrad Korabiewski 
Bókabúð - verkefnarými

Hluti af sumarsýningarröð Skaftfells 2012 REACTION INTERMEDIATE.
Sýningarnar eru opnar alla daga frá 12:00 – 22:00 og er frítt inn.

Umsóknarfrestur fyrir gestavinnustofur Skaftfells á árinu 2013 er 
1. september næstkomandi. Skaftfell rekur gestavinnustofur fyrir 

myndlistarmenn í þremur húsum á Seyðisfirði. Um er að ræða 
vinnustofudvöl í 1 – 6 mánuði. Umsóknareyðublað og frekari 

upplýsingar má finna á www.skaftfell.is.

Þungir þankar

Lífeyristryggingar.
Almannahagsmunir
eða sérhagsmunir
Sigurjón Bjarnason skrifar:

Langt er síðan að fólk fór að tryggja 

sig fyrir óhöppum hvers konar. Ætli 

eignatryggingar hafi ekki verið byrj-

unin, brunatrygging fasteigna, síðar 

bifreiðatryggingar. Einnig trygging 

fyrir slysum hvers konar, sem áttu að 

tryggja lífeyri þegar getan til öflunar 

lífsframfæris minnkaði eða hvarf við 

örkuml.

Líftryggingar gerðust líka vinsælar. 

Þá áttu eftirlifendur í fjölskyldunni 

rétt á vissum bótum við fráfall fyrir-

vinnu. Sjúkrasamlög voru stofnuð 

og framlög til þeirra áttu að renna 

til greiðslu á lækniskostnaði og 

tengdum útgjöldum.

Snemma á liðinni öld var komið á 

fót Tryggingastofnun ríkisins. Sú 

stofnun skyldi sjá mönnum fyrir lág-

markslífeyri að lokinni starfsævi. Þar 

gilti sú regla að jafnt háir sem lágir 

áttu rétt á jafnháum greiðslum, hvort 

sem ævitekjurnar hefðu verið háar 

eða lágar.

Að lokum vaknaði sú umræða að 

launafólk skyldi leggja fé til hliðar 

í sameiginlega sjóði, lífeyrissjóði, til 

þess að tryggja sig fyrir því „óláni“

að lifa í mörg ár eða áratugi eftir 

að menn fóru út af launaskrá. Þar 

hvarf sá jöfnuður sem gilti hjá 

Tryggingastofnun, bætur skyldu 

miðast við framlög viðkomandi 

launþega.

Þrátt fyrir að hið íslenska lífeyris-

sjóðakerfi hafi í stórum dráttum 

gefist vel, hefur það þó mætt tals-

verðri gagnrýni af hálfu almennings. 

Sérstaklega hefur umræðan snúist 

um að sá „heppni“, sem deyr skömmu 

eftir starfslok, njóti ekki sinna fram-

laga. Algeng hugsun er sú að maður 

eigi að njóta lífsins gæða eftir að 

maður er dauður, eða erfingjarnir. 

Þá verður að minna á eðli lífeyris-

sjóðanna. Þeir eru tryggingafélög. Sá 

sem greiðir iðgjöldin sín og verður 

ekki fyrir neinu óhappi fær þau ekki 

til baka.

En til þess að mæta þessum við-

horfum var komið á svokölluðum 

séreignalífeyrissparnaði. Þar safnast 

upp sérmerkt eign ætluð til nota fyrir 

hinn tryggða. Bara hann. Verði hann

snöggdauður gengur eignin til erf-

ingjanna. Það er auðvitað mikill

kostur fyrir þá, en ég sé ekki alveg 

hag þess látna. 

Þannig gegna almennu lífeyrissjóð-

irnir því hlutverki að greiða lífeyri til

þeirra sem þurfa á honum að halda. 

Séreignalífeyrissjóðir eru fyrir eig-

andann og ættingja hans. Alveg sama

þó að þeir hafi ekkert við peningana

að gera. Þannig séð má jafna þeim við

líftryggingar, nema hvað bæturnar 

eru aðeins hin greiddu iðgjöld fram-

reiknuð eftir íslenskum kúnstarinnar 

reglum. 

Mismunur þessara tveggja lífeyris-

sjóðstegunda er því mikill. Annars

vegar eru almannahagsmunir í veði

líkt og hjá venjulegum trygginga-

félögum, hins vegar hagur einstak-

lingsins eða erfingja hans. 

Þekkir einhver fólkið?
Óþekktar myndir frá Ljósmyndasafni Austurlands.

Óskað er eftir upplýsingum um einstaklingana á myndunum.

Ljósmyndari óþekktur, konurnar eru 

óþekktar, ekki vitað hvar myndin er tekin.

Hákon Aðalsteinsson tók þessa mynd af björgunarsveitarmönnum, mennirnir er óþekktir 

og ekki vitað hvar hún er tekin.

Þeir sem geta gefið frekari upp-

lýsingar eru vinsamlegast beðnir 

um að hafa samband við Arndísi 

eða Magnhildi í síma 471-1417 og 

eða netföngin arndis@heraust.is, 

magnhildur@heraust.is



Um síðustu helgi fór fram Öxi 2012, göngu-

og hlaupahelgi fjölskyldunnar, í fyrsta sinn.

Eflaust verður um árlegan viðburð að ræða því

góð þátttaka var í viðburðum helgarinnar og 

að sögn mótshaldara tókst betur til en nokkur 

þorði að vona. Hápunktur helgarinnar var þrí-

þrautarkeppnin þar sem keppt var í liðum í

sundi, hjólreiðum og hlaupi.  Einnig var keppt 

í   gúmmískógöngu og tásutölti.

Alls tóku 9 manns þátt í erfiðri þríþrautakeppni

sem hófst við 700 metra sjósund frá Staðareyri. 

Að því loknu var hjólað upp Öxi að Merkjahrygg 

(13 km) þaðan sem hlaupið var niður í Fossárdal

(19 km) og síðan hjólað út á Djúpavog (18 km). 

Tvö þriggja manna lið, annars vegar Demantarnir 

með Guðjón Viðarsson, Brynjólf Einarsson og 

Kristján Ingimarsson innanborðs og hins vegar 

Fatboys, skipað þeim Andrési Skúlasyni, Ólafi

Áka Ragnarssyni og Þóri Stefánssyni. Þá tóku

þrír einstaklingar þátt; Hafliði Sævarsson, Arnar 

Páll Gíslason og Sigurbjörn Hjaltason. 

Á vef Djúpavogs má sjá myndasafn frá helginni en

þar segir jafnframt að helgin hafi verið vel lukkuð

og gaman að sjá hve margir áhorfendur mættu. 

Keppnin fór svo þannig að Hafliði Sævarsson

kom langfyrstur í mark og vann þar með ein-

staklingskeppnina en heildartíminn hjá honum 

var 03:39:01. Næstur á eftir honum var Sigurbjörn

Hjaltason á tímanum 04:43:44 og loks Arnar Páll

Gíslason á tímanum 04:46:00.

Í liðakeppninni höfðu Demantarnir sigur á tím-

anum 04:24:04 en Fatboys kláruðu á tímanum 

04:55:19.

Seinni part laugardags var svo gúmmískóaganga 

um Útlandið. Í hana mættu um 30 manns í blíð-

skaparveðri. Þá var svokallað tásutölt á söndunum 

að morgni sunnudags, sami fjöldi og í gúmmískóa-

göngunni og sama blíðskaparveðrið.

Hugleiðing

Nú er ég búinn að
vera að þvælast  

um landið í sumar og á
eftir að vera að því fram
í ágúst. Maður rekur sig 
á ýmislegt sem hægt væri að kvarta undan
og margt varðandi ferðaþjónustu sem betur 
mætti fara. Mér líður reyndar alltaf best á
landsbyggðinni og helst þar sem maður er 
með hópi fólks sem uppgötvar í hverri andrá
það sem hver sýn hefur upp á að bjóða. Ef að
maður nær í gegnum þessa leiðsögumennsku
að sýna fólki fram á tengsl manns og náttúru
þá er til einhvers unnið. Enda situr hundur-
inn minn heima, hann Elvis og yrkir inn í
sumarnóttina og sendir mér hugskeyti við
og við. Hann sendi mér þetta þar sem ég 
var staddur innan steinsteyptra veggja í gær:

Austur
Þar sem

mætast

merkust

öflin þín

er myrkur,

sorg en 

alltaf von

um sól.

Þú veist

að þú ert

þúsund

jökla sýn

og þú ert

jafnvel 

fjall á

nýjum kjól.

Sigurður Ingólfsson

Göngu- og
hlaupahelgin

Keppendur að keppni lokinni.

Hafliði Sævarsson, sigurvegari keppninnar, kom fyrstur upp 

úr sjónum.

Hafliði Sævarsson kom langfyrst-

ur í mark úr þríþrautarkeppninni.

Andrés Skúlason tekur á 

því.

Hafliði skokkar af stað. Hafliði Sævarsson, sigur-

vegari Öxi 2012.

Djúpavogi barst gjöf í tilefni af þríþrautarkeppninni - öxi úr 

hreindýrshorni, sem í er skorið slagorðið „Öxi fyrir alla“. Haukur 

á Starmýri smíðaði Öxina og Jón Friðrik Sigurðsson skar í hana.


