Aðalsteinn Árni Baldursson formaður Framsýnar

og Þýskalandi auk þess að spila með
íslenska landsliðinu í knattspyrnu. Elfar Árni
Breiðablik í fyrra eftir að hafa gert mjög
góða hluti með Völsungi. Elfar hefur verið
að spila vel með Breiðabliki og vonandi
heldur hann því áfram en Blikar eru með
mjög ungt og gott lið um þessar mundir,
þannig að samkeppni um stöður í liðinu
er mikil. Ég og móðir þeirra höfum allt frá
upphafi stutt vel við bakið á þeim og fylgt
þeim eftir. Vonandi hefur það hjálpað þeim
að ná árangri á knattspyrnuvellinum.“

Áskrifandi að rauðum spjöldum

réttindaóvissu í för með sér fyrir starfsmenn
fyrirtækisins. Til dæmis fyrir þá sem missa

Spilaðir þú sjálfur?

vinnuna og þurfa atvinnuleysisbætur,
þá sem ætla í fæðingarorlof eða þurfa
á þjónustu starfsendurhæfingarsjóðs

„Já ég spilaði sjálfur með Völsungi auk
þess að þjálfa tvö lið í neðri deildum í

Frá vinstri: Baldur Ingimar, Aðalsteinn og Elfar Árni.

meistaraflokki karla í knattspyrnu. Ég gat

að halda. Hvað segir verkalýðsforinginn
um svona bótaskerðingu?
„Spurningin byggir á misskilningi. Í fyrsta
lagi er undanþága frá greiðslu tryggingagjalds bundin við almenna hluta tryggingagjaldsins, þ.e. þann hluta sem rennur
óskiptur til ríkisjóðs. Fyrirtækið mun greiða
fullt atvinnutryggingargjald og því sitja
allir að sjálfsögðu við sama borð varðandi
rétt til atvinnuleysisbóta. Í öðru lagi er það
svo þannig að ríkið sjálft eða ríkissjóður
veitir afslátt af tilteknum tekjum, en öllum
sem vinna hjá þessu fyrirtæki sem öðrum
er tryggður réttur til fæðingarorlofs og
starfsendurhæfingar. Sá afsláttur sem ríkið
veitir hefur engin áhrif á rétt starfsmanna að
þessu leyti. Þetta kom skýrt fram í umfjöllun
um málið á Alþingi og var m.a. staðfest af
Velferðarráðuneytinu.“
Á skrifstofu stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslu

að byggja kísilver á Bakka við Húsavík en

á Húsavík ræður Aðalsteinn Árni Baldursson

mun væntanlega taka endanlega ákvörðun

Verður Kísilverið fjórða meginstoðin í

ríkjum. Hann er formaður Framsýnar –

í sumar. Verði af uppbyggingunni mun

atvinnulífi Húsavíkur ásamt sjávarútvegi,

stéttarfélags og hefur verið í 19 ár. En

hún hafa gríðarlega jákvæð áhrif fyrir

landbúnaði og ferðaþjónustu?

Aðalsteinn berst ekki bara fyrir réttindum

Þingeyinga, Eyfirðinga og reyndar verða til

„Já, meginstoðirnar í dag eru sjávarútvegur

launafólks í Þingeyjarsýslum því hann

störf á höfuðborgarsvæðinu líka. Við hér

og landbúnaður. Ferðaþjónustan hefur

er frístundabóndi og fótboltapabbi sem

norðan heiða höfum búið við fólksfækkun,

verið að eflast verulega á undanförunum

hefur skilað tveimur sonum í slaginn í efstu

atvinnuleysi, almenna óvissu og lágt fasteigna-

árum. Því miður eru laun í þeim geira ekki

deild í íslenskum fótbolta. Landið er að

mat á okkar eignum. Það er alveg ljóst að

til að hrópa húrra fyrir og þá hefur ferðaþjón-

rísa á Húsavík, ekki bara í fótboltanum þar

með tilkomu uppbyggingar á Bakka verður

ustan verið árstíðabundin. En með uppbygg-

sem Völsungur spilar í 1. deildinni í sumar

þessari óvissu eytt og hér verða sköpuð

ingu orkufreks iðnaðar á Bakka, fáum

heldur er útlitið í atvinnumálum bjart með

mjög góð búsetuskilyrði fyrir fjölskyldufólk

við öfluga atvinnugrein sem veitir gott

byggingu kísilvers á Bakka.

og alla þá sem vilja búa á svæðinu.“

starfsöryggi og væntanlega góð laun sem

aldrei neitt, var rosalega grófur og oftar
Húsavík sem atvinnusvæði?

sem var ánægjulegur tími. Í það minnsta

en ekki var ég rekinn útaf fyrir kjafthátt

„Það er alveg ljóst að með Vaðlaheiðar-

er það þannig að mínir bestu félagar fá

eða grófar tæklingar. Ég var áskrifandi að

göngum og uppbyggingu á Bakka verður

mikið út úr því að gefa mér allskonar dýr

rauðum spjöldum á þessum árum. Þá

svæðið frá Akureyri til Þórshafnar orðið

í afmælisgjafir, þ.e. þegar ég á stórafmæli.

þjálfaði ég einnig um árabil nokkra yngri

öflugt mótvægi við höfuðborgarsvæðið.

Ég hef fengið svín, kindur og hænur svo

flokka hjá Völsungi, bæði drengi og stúlkur.

Það er mjög hátt þjónustustig á Akureyri,

eitthvað sé nefnt. Eigum við ekki bara að

Það var gefandi tími.“

sem styrkir nágrannasveitarfélögin og

segja að ég sé þokkalegur frístundabóndi

öfugt. Akureyri þrífst ekki ef sveitarfélög-

en ég ásamt góðum skólafélaga dúxuðum

Þú ert grjótharður stuðningsmaður

unum á Norðurlandi heldur áfram að hraka.

á Hvanneyri í hrútadómum. Ég skal viður-

Völsungs og Leeds Utd. Er lífið nógu langt

Svo einfalt er það.“

kenna að ég er stoltur af því.“

til að halda með þessum klúbbum?

Dúx í hrútaþukli

Tveir synir þínir, Baldur Ingimar og Elfar

maður Völsungs og Leeds. Það er taumlaus

Árni, hafa gert góða hluti í efstu deild í

gleði og hamingja að fara á leiki með þessum

Þú fékkst svín í fimmtugsafmælisgjöf og

íslenska fótboltanum. Baldur með ÍA og Val

liðum. Maður er t.d. farinn að þekkja sig vel

hefur haldið nokkrar rollur. Ertu góður bóndi?

en Elfar er að festa sig í sessi hjá Breiðablik.

til í Leeds líkt og maður gerir á Húsavík. Ég

„Þessi spurning er alltof erfið. Ég hef alltaf

Á pabbinn þátt í velgengni strákanna?

held að lífið sé ekki nógu langt til að halda

haft mikla ánægju af dýrahaldi enda átt

„Að sjálfsögðu er það þeirra hugarfar og

með þessum klúbbum þar sem þetta eru

nokkrar tegundir. Í dag held ég nokkrar

geta á vellinum sem komið hefur þeim

að sjálfsögðu alvöru stórveldi sem eiga

kindur og hænur með góðum félögum.

áfram í boltanum. Baldur á mjög glæsilegan

framtíðina fyrir sér þrátt fyrir að Leeds hiksti

Reyndar er ég búfræðingur frá Hvanneyri

feril að baki. Hann hefur spilað á Íslandi

aðeins um þessar mundir.“

„Það er rétt, ég er grjótharður stuðnings-

verður kærkomið fyrir þetta svæði svo ekki
Þingeyingar hafa lengi barist fyrir
atvinnuuppbyggingu á Bakka.

Norðausturland öflugt mótvægi
við höfuðborgarsvæðið

Hverju mun Kísilverið breyta fyrir ykkur?

sé talað um allar gjaldeyristekjurnar.“
Nú eiga framkvæmdir við

„Rétt er að taka fram að þýska fyrirtækið

Kísilverið verður undanþegið trygginga-

Vaðlaheiðargöng að hefjast á árinu.

PCC hefur enn ekki tekið ákvörðun um

gjaldi í 10 ár sem mun hafa ákveðna

Mun tilkoma ganganna breyta miklu fyrir
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Verkalýðsforinginn
og fótboltapabbinn á Húsavík

er drengur góður sem gerði samning við

