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án rotvarnarefna
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Stíflað nef?

Naso-ratiopharm

fæst án lyfseðils í apótekum

Nefrennsli?
xylometazolin hýdróklóríð

Naso-ratiopharm nefúði inniheldur xylometazolin sem minnkar þrota í slímhúðum í ne� og hálsi, dregur úr aukinni slímmyndun og auðveldar einstaklingum með kvef að anda í gegnum ne�ð. Ly�ð er ætlað til skammtíma meðferðar 
við stí�u í ne�, t.d. vegna kvefs. Skammtar eru 1 úðun í hvora nös, eftir þörfum, mest þrisvar á dag. Ly�ð má nota í mest 7 daga í senn. Naso-ratiopharm 0,5 mg/ml: Ly�ð er ekki ætlað börnum yngri en 2 ára. Tíminn á milli skammta skal 
ekki vera styttri en 8 klst. Naso-ratiopharm 1 mg/ml: Ly�ð er ekki ætlað börnum yngri en 10 ára. Tíminn á milli skammta skal ekki vera styttri en 6 klst. Algengustu aukaverkanir eru sviði og ofþornun í slímhúð í ne�. Einstaklingar sem 
m.a. nota MAO-hemla, eru með þrönghornsgláku eða hafa ofnæmi fyrir xylometazolini eða einhverju hjálparefnanna skulu ekki nota ly�ð, sjá nánar í fylgiseðli. Lesið vandlega fylgiseðlinn sem fylgir ly�nu. Nóvember 2012.

Pöntun ljósleiðara er í síma 4 600 460 eða á heimasíðu okkar www.tengir.is

Vændi á Akureyri til skoðunar
Lögreglan á Akureyri er með til skoðunar 
hvort skipulegt vændi fari fram í húsi í 
bænum. Ábendingar hafa borist um þetta 
bæði til lögreglu og einnig til ritstjórnar 
Akureyrar vikublaðs.

Samkvæmt heimildarmönnum sem 
hafa sett sig í samband við blaðið hafa 
undanfarið allt að fjórar konur norðan 
Glerár selt líkama sínu í einu og sama 
húsinu. Annað hvort hafi þær sjálfar 
eða melludólgur þeim tengdur tekjur 

af kynlífsstarfsemi en slíkt er refsivert 
samkvæmt íslenskum lögum. Einn heim-
ildarmanna blaðsins segir að ekki sé um 
konur af erlendu bergi brotnar. Heldur 
hann því fram að starfsemin eigi sér stað 
í iðnaðarhverfi. Önnur heimild segir að 
ýmis „þjónusta“ sé í boði en hún kosti sitt.

Orðrómur hefur áður komið upp um 
svipuð mál en samkvæmt upplýsingum 
blaðsins hefur athugun sjaldnast eða 
aldrei leitt til ákæru. Töluverð umræða 

blossaði reglulega upp um meint vændi 
á Akureyri í tengslum við nektarstaði 
þegar þeir voru og hétu en lítið hefur 
borið á umræðu um meint vændi í bæn-
um í seinni tíð.

Gunnar Jóhannesson, yfirmaður rann-
sóknardeildar lögreglu á Akureyri, stað-
festi að málið væri til skoðunar. Annríki 
hefur verið hjá Akureyrarlögreglu vegna 
kynferðisbrota undanfarið en flest lúta 
þau að misnotkun. a

Hetjur Hafsins láta iðulega lítið fyrir sér fara. Stundum ber ljós við sjónarrönd þess eitt merki að þær séu á ferð. Völundur

Vélfræðingar – hugvitsmenn – hönnuðir.
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Viðar Aðalsteinsson mannræktarráðgjafi
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Reykstopp með árangri
16., 17., 18. og 20. mars 
og einnig 6. og 7. apríl

Eftirfylgni í eitt ár

Breytingu beint gegn Kristjáni?
Getur ekki orðið ráðherra á sama tíma og hann gegnir störfum 2. varaformanns – tillaga sögð komin frá Eyjamönnum

Kristján Þór Júlíusson, oddviti sjálf-
stæðismanna í NA-kjördæmi, get-
ur ekki bæði starfað sem ráðherra 
að því gefnu að Sjálfstæðisflokkur 
skipi næstu ríkisstjórn og setið sem 
annar varaformaður flokksins. Hann 
sigraði í kosningu um annan vara-
formann eftir öflugt mótframboð frá 
Aldísi Hafsteinsdóttur, bæjarstjóra 
í Hveragerði en á landsfundinum 
var skipulagsreglum breytt þannig 
að 2. varaformaður var festur í sessi 
sem fulltrúi innra starfs flokksins og 

getur þá ekki um leið verið ráðherra.
„Ef þeim einstaklingi sem gegnir 

starfi 2. varaformanns verður falið 
að gegna starfi ráðherra þá mun 
öðrum einstaklingi falin verkefni 2. 
varaformanns. Ég hef alltaf verið 
fylgjandi því að dreifa vandasöm-
um verkefnum á sem flestar herðar,“ 
segir Kristján Þór.

Óánægja er með breytinguna 
meðal sjálfstæðismanna í NA-kjör-
dæmi. Stefán Friðrik Stefánsson, 
sem gegnt hefur ýmsum trúnaðar-

störfum fyrir Sjálfstæðisflokkinn 
metur það sem svo að breytingunni 
sé beint gegn Kristjáni. „Ef 2. vara-

formaður tekur að sér ráðherraemb-
ætti þarf hann að hætta í embættinu 
á flokksráðsfundi, sem yrði boðaður 
samhliða vali ráðherra, til að sam-
þykkja ráðherraval. Það var tekist 
á um þetta á fundinum, fram kom 
breytingatillaga sem var naumlega 
samþykkt,“ segir Stefán Friðrik.

„Ég var á móti tillögunni, enda 
finnst mér mjög sérstakt og óeðli-
legt að fulltrúi í forystu flokks geti 
ekki gegnt ráðherraembætti um leið 
og það gefur undarleg skilaboð. Ég 

hef enga trú á að hins samþykkta 
breyting sé komin til að vera. Þessari 
tillögu sem Eyjamenn töluðu helst 
fyrir og fengu naumlega samþykkta 
var klárlega beint gegn Kristjáni og 
mun ekki full samstaða um hana.“ 

Kristján þó gerir lítið úr málinu 
og segir að samstaða, vilji og kraftur 
til góðra verka hjá þeim mikla fjölda 
einstaklinga sem sótti landsfundinn 
ásamt miklum og öflugum stuðningi 
við forystusveit Sjálfstæðisflokksins 
sé sér efst í huga. a

Launamunur kynjanna eykst
Óútskýrður launamunur karla og 
kvenna er 3,9% konum í óhag í 
heildarlaunum starfsfólks í fullu 
starfi þegar búið var að taka tillit 
til menntunar, starfs, deildar, aldurs, 
starfaldurs og vinnutíma. Óútskýrð-
ur launamunur karla og kvenna var 
1,5% í dagvinnulaunum starfs-
fólks uppreiknuð miðað við fulla 
stöðu þegar búið var að taka tillit 
til menntunarálags, starfs, deildar, 
aldurs, starfaldurs og vinnutíma, 
körlum í vil.

Þetta kemur fram í rannsókn 
Rannsókna- og þróunarmiðstöðvar 
Háskólans á Akureyri (RHA) sem 
gerði úttekt á launakjörum starfs-
fólks Akureyrarbæjar árið 2012 og 
var rannsókninni sérstaklega ætlað að 
varpa ljósi á hugsanlegan kynbundinn 
launamun meðal starfsmanna bæjar-
ins. Í úttekt sem Félagsvísindastofn-

un Háskóla Íslands gerði árið 1998 á 
launum starfsfólks Akureyrarbæjar 
kom í ljós að þegar búið var að taka 
tillit til menntunar, starfs, deild-
ar, aldurs, starfaldurs og vinnutíma 
voru heildarlaun kvenna 8% lægri 
en heildarlaun karla. Þessi munur var 
kominn niður í 2-3% árið 2007 en 
hefur nú hækkað lítillega aftur og er 
3,9% í þessari nýju rannsókn RHA.

Hvað dagvinnulaunin varðar 
þá kom í ljós í úttektinni árið 2007 
að þegar búið var að taka tillit til 
áhrifaþátta voru dagvinnulaun 
kvenna 1,0% hærri en dagvinnu-
laun karla. Nú hefur þetta snúist við 
og hafa konur nú 1,5% lægri dag-
vinnulaun en karlar að teknu tilliti 
til áhrifaþátta.

Eiríkur Björn Björgvinsson, bæj-
arstjóri á Akureyri, segist ánægður 
með að þessi rannsókn hafi verið 

gerð og telur mikilvægt að slík vinna 
fari reglulega fram. „Ég gerði mér 
vonir um að niðurstaðan væri ekki 
síðri en árið 2007 og helst betri því 
auðvitað á kynbundinn launamunur 
ekki að þekkjast. Hins vegar kem-
ur í ljós að það hefur heldur sigið á 
ógæfuhliðina ef svo má að orði kom-
ast þótt breytingin sé ekki mikil og 
kynbundinn launamunur hjá okkur 
sé talsvert minni en hjá öðrum mið-
að við kannanir. Nú er það okkar 
hlutverk að rýna í tölurnar og skoða 
hvar við getum bætt okkur,“ segir 
Eiríkur Björn.

Bæjarráð, samfélags- og mann-
réttindaráð og kjarasamninganefnd 
Akureyrarbæjar hafa ákveðið að 
stofna vinnuhóp sem hefur það 
hlutverk að greina ástæður þess að 
munur mælist á launum kynjanna og 
gera tillögur að úrbótum. a

Matís á Borgum lagt niður
Starfsmaður á Akureyri flyst suður vegna breytinga – hæsta húsaleiga í 
sögunni gerir stofnunum erfitt fyrir

Starfstöð Matís á Akureyri verð-
ur senn lögð niður. Að sögn Sveins 
Margeirssonar, forstjóra Matís eru 
ástæður ákvörðunarinnar af marg-
þættum sérfræði- og hagræðingar-
toga en hann nefnir mikinn niður-
skurð ríkisins á kaupum á þjónustu, 
þrátt fyrir auknar kröfur t.a.m. á 
sviði varnarefnamælinga í kjölfar 
innleiðingar matvælalöggjafarinnar. 
Þar hafi Ísland lengi verið á undan-
þágu, þ.e. a.s. ekki séu öll varnarefni 
(skordýraeitur o.þ.h.) mæld sem ber 
þó að mæla skv. matvælalöggjöfinni. 

„Nú stendur fyrir dyrum uppbygging 
tækjabúnaðar til varnarefnamæl-
inga sem Matís hefur fjármagnað 
með styrkumsóknum, en til að mögu-
legt sé að reka slíkan tækjabúnað er 
nauðsynlegt að öll sérfræðiþekking 
nýtist sem best. Því er sérfræðiþekk-

ingu á svið efnagreininga safnað 
saman á einn stað, í Reykjavík.“

Spurður hvort há húsaleiga á 
Borgum hafi hér einnig áhrif, segir 
forstjóri Matís: „Húsaleiga að Borg-
um á Akureyri er sú langhæsta á fer-
metra sem Matís greiðir á öllum 10 
starfstöðvum sínum á landinu. Ekki 
hefur verið mögulegt að lækka leig-
una, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir í 
þá veru. Því hefur Matís neyðst til 
að segja leigunni upp, en það var 
þó ekki mögulegt fyrr en frá og 
með árinu 2014. Þessar breytingar 
munu að sjálfsögðu verða starfsemi 
Matís á Akureyri áskorun, en eru 
nauðsynlegar, ekki síst í ljósi mun 
minni kaupa á þjónustu af hálfu 
ríkisins en verið hefur.“

Hann segir rétt að taka fram að 
aðrar breytingar muni verða á starf-

semi Matís, samfara niðurskurði á 
kaupum ríkisins á þjónustu. Afleidd 
áhrif á nærsamfélagið á Akureyri 
verði í sjálfu sér ekki endanlega ljós, 
en í því sambandi sé rétt að benda á 
að varnarefnamælingar hafi ekki haft 
mikil samlegðaráhrif á aðra starfsemi 
á svæðinu. Flest sýni hafa verið flutt 
úr bænum og því hafi fylgt óhagræði.

„Í gangi hafa verið viðræður við 
Háskólann á Akureyri og fleiri aðila 
um möguleika til aukins samstarfs á 
öðrum sviðum, s.s. sjávarútvegsfræði 
og líftækni. Þar liggja ýmsir áhuga-
verðir fletir fyrir, en ekki er búið að 
taka neinar endanlegar ákvarðanir 
í þeim efnum. Það er meira en vel-
komið að upplýsa Akureyri Vikublað 
um þá þróun þegar við erum komin 
lengra á veg,“ segir Sveinn Margeirs-
son. a

Stærðarhagkvæmni  
er ekki sjálfgefin
Ef tvö stór sveitarfélög sameinast 
getur skapast togstreita um þjónustu 
og jafnvel þensla sem verður til þess 
að éta hagræðingu á öðrum sviðum 
upp. Þetta kom fram í umræðum um 
erindi sem i sem Vífill Karlsson lektor 
við viðskiptadeild Háskólans á Ak-
ureyri flutti á málstofu í viðskipta-
fræði undir yfirskriftinni: „Samein-
ingar og kostnaður sveitarfélaga“.

Vífill rannsakaði stærðar-
hagkvæmni í rekstri sveitarfélaga á 
Íslandi. Þekkt hafa verið þau rök fyr-
ir sameiningum sveitarfélaga í póli-
tískri umræðu að rekstrarlegur ábati 
hljóti að skapast vegna stærðarhag-
kvæmni. Það er þó ekki algilt, hvorki 
samkvæmt rannsókn Vífils né sumra 
fyrri rannsakenda. Vífill kannaði 
hvort fjölmennari sveitarfélög séu 
betur rekin en þau fámennari, hvort 
sameiningar hafi skilað hagræðingu 
og hvort sveitarfélög hafi náð að 
lækka rekstrarkostnað eftir hrunið. 
Hann skoðaði sérstaklega hvort víð-
feðmi sveitarfélags, fjöldi þéttbýla 
og fjarlægð frá höfuðborginni hefði 
marktæk áhrif á meðalkostnað við-
komandi málaflokka.

„Niðurstaðan er að stærri sveitar-
félög eru arðbærari en þau minni, 
hagræðing næst oft við sameiningu 
og hagræðing hefur náðst í rekstri 
sveitarfélaga eftir hrunið. Þó er þetta 
ákaflega misjafnt eftir málaflokk-
um,“ segir Vífill. Spurður hvort rann-
sókn hans sé vatn á myllu fylgjenda 
frekari sameiningar sveitarfélaga 
eða andstæðinga, segir Vífill að báðir 
hópar fái sitthvað að hugsa um.

Vífill skoðaði í rannsókn sinni 
gögn frá Sambandi íslenskra sveitar-
félaga um öll sveitarfélög á Íslandi, 

árin 2004-2010. Hann greindi alls 
átta sameiningar á tímabilinu. Vífill 
rannsakaði meðalkostnað fyrir og 
eftir sameiningar, yfirstjórn, félags-
þjónustu, heilbrigðismál, fræðslu- og 
uppeldismál, menningarmál, æsku-
lýðs- og íþróttamál, brunamál og al-
mannavarnir, hreinlætismál, umferð-
ar- og samgöngumál, umhverfismál, 
skipulags- og byggingarmál og at-
vinnumál. Hann skoðaði bæði sam-
einingar líkra og ólíkra sveitarfélaga 
og ein spurningin sem kviknar er 
hvort virkt lýðræði minnki í litlu 
sveitarfélagi sem sameinast stóru. 
Þá sýnir rannsókn Vífils á tveimur 
líkum sveitarfélögum að kostnaður 
við yfirstjórn og menningarmál gat 
vaxið eftir sameiningu.

aðeins 5% til atvinnu 
og menningar

„Almennt má segja samandregið að 
sameining sveitarfélaga lækki meira 
rekstrarkostnað þeirra eftir því sem 
þau eru fleiri og ólíkari. Þá er líkleg-
ast að ávinningur náist við samein-
ingar í atvinnu- og menningarmálum. 
Undantekningar eru vissulega frá 
þessu mynstri en flest tilvik voru 
í þessa veru. Á það má hins vegar 
benda að atvinnu og menningarmál 
eru bara 5% af útgjöldum sveitarfé-
laga,“ segir Vífill. a

Búnaður matís innpakkaður í anddyrinu á Borgum. Á leið suður. BÞ

vífill karlsson lektor flytur erindi 
sitt á Akureyri.

kristján Þór 
júlíusson.

stefán friðrik 
stefánsson.



www.samskip.com

Þann 18. mars verða þáttaskil í sjóflutningum af landsbyggðinni þegar Samskip hefja siglingar 
á nýrri leið sem tengir Akureyri, Ísafjörð og Reyðarfjörð beint við markaði í Evrópu.
 
Við erum stolt af því að geta boðið innlendum og erlendum viðskiptavinum okkar þann hraða, 
hagkvæmni og sparnað sem hlýst af greiðari leið vörunnar til viðskiptavinarins.

> Öflugri landsbyggð í alfaraleið
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Þetta er bara svo 
ógeðslega gaman
Einar Stefánsson snjóbrettakappi 
frá Akureyri vann mót í Skövde í 
Svíþjóð um helgina en hann er við 
nám í íþróttamenntaskóla í Malung 
í Svíþjóð. Hann útskrifast þaðan 
sem stúdent í vor. Yngri bróðir hans, 
Viðar Stefánsson, tók einnig þátt í 
þessu móti en sá er í sama íþrótta-
menntaskóla og Einar. Einar hefur 
gert það gott undanfarið en hann 
keppti í Slóvakíu um þarsíðustu 
helgi og komst þá í undanúrslit. 

„Þetta var þannig að það var svoköll-
uð „Rail” keppni á torginu í Borginni 
Skövde i Svíþjóð síðasta laugardag, 
sem sænsk snjóbrettabúð stóð fyrir, 
Evolver. Ég varð í fyrsta sæti sem 
var mjög gaman,“ sagði Einar þegar 
blaðið náði sambandi við hann.

En þetta var ekki allt því um 
kvöldið fór fram boð og í bakgarðin-
um þar fór fram önnur „railkeppni“ 
sem Einar vann einnig. „Þarna var 
klikkuð tónlist og mikið af skemmti-

legu fólki og ótrúlega gaman. Svo 
var skálað í kampavíni og fagnað 
fram á nótt!“

Einar er sem fyrr segir í snjó-
bretta menntaskóla í Malung, Svitjod 
en hefur verið atvinnumaður á snjó-
bretti síðan um jól. Svo ætla ég að 
klára skólan í vor og þá er ég kominn 
með stúdentinn.“ 

Hann segir pínu erfitt að stunda 
þetta sport út af öllum ferðalögunum 
og áreynslunni. „En þetta er bara svo 
ógeðslega gaman að það er bara ekki 
hægt að kvarta.“ a

Útilokar enn Sjálfstæðisflokkinn
Björn Valur Gíslason, nýkjörinn 
varaformaður VG, útilokar enn 
stjórnarsamstarf með Sjálfstæð-
isflokknum þrátt fyrir að VG hafi 
í ályktun á landsfundi um helgina 
sagt að öllu skyldi halda opnu.

„Landsfundurinn samþykkti að 
stefna áfram ótrauð á þátttöku í 
félagshyggjustjórn. Það eitt og sér 
útilokar Sjálfstæðisflokkinn, enda 
er sá flokkur ekki félagshyggjuflokk-
ur. Miðað við hvernig Sjálfstæðis-
flokkurinn hagaði sér um helgina og 
hvaða línur landsfundur flokksins 
lagði inn í framtíðina get ég ekki 
ímyndað mér að nokkur íslenskur 
stjórnmálaflokkur treysti sér til að 
lýsa yfir samstarfsvilja við þá teboðs-
hreyfingu sem Sjálfstæðisflokkurinn 
umbreyttist í á landsfundinum,“ seg-
ir Björn Valur.

Hann segist stefna áfram að því 
að hafa stjórnmálin sem aðalstarf, 
a.m.k. í nánustu framtíð en þing-
mannsferli Björns Vals virðist lokið, 
a.m.k. í bili, eftir að hann náði ekki 
tilætluðum árangri.

„Varaformaður hefur ákveðnu 
hlutverki að sinna sem snýr inn á 
við í flokksstarfinu, sinna félögum 
víða um landið, huga að innra starfi, 
halda utan um flokksráðið sem er 
æðsta stofnum flokksins á milli 
landsfunda og fleira slíkt. Það verð-
ur því mitt hlutverk að sinna þessu 
ásamt öðrum verkefnum á vegum 
flokksins utan sem innan þings.“

Um brotthvarf Steingríms J. Sig-
fússonar og arftakann á formanns-
stóli, Katrínu Jakobsdóttur, segir 
Björn Valur: „Ég met styrk Katrínar 
Jakobsdóttur mikinn samanborið við 
formenn annarra stjórnmálaflokka. 
Hún nýtur trausts langt út fyrir 
raðir Vinstri grænna fyrir störf sín 
sem þingmaður og síðan ráðherra. 
Hún er fulltrúi hinna nýju stjórn-
mála eins og kom skýrt fram í ræðu 
hennar á landsfundinum og það 
eru miklar vonir bundnar við hana 
hvað það varðar af öllum sem kalla 
eftir breytingum á þeim vettvangi. 
Hún er líklegri en allir aðrir til að 
standa undir slíkum væntingum. 

Nýju fólki fylgja 
nýjar áherslur 
og nýtt vinnu-
lag. Katrín mun 
setja sitt mark 
á stjórnmálin 
á næstu vikum, 
breyta kosn-
ingabaráttunni 
frá því sem við 
áður þekkjum 
og færa stjórn-
málaumræðuna 
á annað plan en 
verið hefur. Hún 
hefur allt til að bera til að verða 
einn af öflugustu forystumönnum í 
íslenskum stjórnmálum og er reynd-
ar þegar komin í þann hóp.“

Gengi eyfirskra VG-manna vakti 
athygli í stjórnarkjöri því auk vara-
formennskunnar sem féll í skaut 
Björns Vals eru fjórir af sjö í aðal-
stjórn Eyfirðingar. Hlynur Hallsson, 
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Bjarni 
Þóroddsson og Edward Hákon Hui-
jbens. a

Kalhætta með mesta móti
Golfklúbbur Akureyrar biðlar til bæjarins um fjárstuðning ef allt fer á versta veg vegna kalskemmda

Það er ekki bara að bændur víða um 
land sjái fram á miklar kalskemmdir 
eftir svellalög vetrarins. Tjón er fyrir-
sjáanlegt á opnum svæðum víða. For-
stöðumaður umhverfismála hjá Akur-
eyrarbæ óttast að gras sé víða ónýtt 
og áhyggjur eru t.d. af tjaldsvæðinu 
á Hömrum. Staðan er einnig slæm 
hjá Golfklúbbi Akureyrar. Sigmundur 
Ófeigsson, formaður GA segir að horf-
ur á kalskemmdum séu með mesta 
móti en nokkru bjargi að starfsmenn 
GA hafi unnið hörðum höndum í allan 
vetur að verja viðkvæmustu svæði 
vallarins fyrir skemmdum.

“Viðkvæmustu svæðin eru flatir og 
teigar, en þar er viðkvæmasta grasið. 
Við höfum staðið fyrir fyrirbyggjandi 
aðgerðum sem felast m.a. í að blása 
snjó af flötum og brjóta ís af þeim. 
Þetta hjálpar og þær flatir sem eru 
komnar undan klakanum líta ágæt-
lega út, sýni hafa verið tekin sem gefa 
nokkuð jákvæðar vísbendingar. Við 
erum hins vegar að vinna við erfiðar 
aðstæður, auk þess sem um mikið 
og víðfemt svæði er að ræða,” segir 
Sigmundur.

klakaBrynja

Snjór féll snemma í fyrrahaust og 
fór ekki. Hann settist að og fraus 
í mikla klakabrynju snemma að 
sögn Sigmundar. “Síðan hefur veð-
ur verið rysjótt, skipst á lítil þýða og 
allnokkurt frost á víxl sem veldur 
klakamyndun. Fagaðilar hér á svæð-
inu segja að klakamyndun og kal-
hætta sé með mesta móti. Við fengum 
slæmt ár fyrir tveim árum vegna kals. 
Eftir þá reynslu höfum við lagt mun 
meira í fyrirbyggjandi aðgerðir og 
við vonum að tjónið verði ekki af 
þeirri stærðargráðu sem það varð þá.”

yfirBreiðslur skoðaðar

Sigmundur segir að veðurfar virðist 
vera að breytast og við því þurfi að 
bregðast. “Við höfum m.a. verið að 
skoða yfirbreiðslur á flatir en margir 
golfvellir erlendis á norðlægum slóðum 
verja flatir með slíkum yfirbreiðslum. 
Því fylgir vissulega kostnaður, en hann 
er langt í frá óraunhæfur. Það verður 
einnig að hafa í huga að það er einnig 
kostnaðarsamt að vinna allan veturinn 
við mokstur á flötum og fleira.”

Auk þess sem þegar er nefnt hafa 
flatir golfvallarins verið gataðar og 
allt reynt til að brjóta ísinn og koma 
súrefni í jarðveginn. Um framhaldið 
segir Sigmundur að ef flatir komi mik-
ið skemmdar undan vetri verði þær 
ekki lagaðar á annan hátt en þann 
að fletta ofan af þeim og þekja upp á 
nýtt. “Byggt á reynslunni fyrir tveimur 
árum er nánast vonlaust að reyna að 
sá fræi í flatir sem skemmast mikið 
vegna kals, fræið spírar ekki í jarðvegi 
sem hefur kalið, það er einhverskonar 
eitrun sem kemur í veg fyrir það. Nýj-
ar þökur eru því eina lausnin. “

Ljóst er að kostnaður vegna kals-
ins hleypur á milljónum, ekki síst 
vinna, bæði starfsmanna og aðkeypt.

Biðla til Bæjarins

“Mesti skaðinn er ímyndarskaðinn 
og tekjutapið sem því fylgir. Kalár-
ið 2010 áætlum við að hafa orðið 
af tekjum upp á a.m.k. 10 milljónir 
króna og þar að auki kostuðu við-
gerðir á vellinum nokkrar milljónir. 
Eðlilega tók það mikið í reksturinn 
en starfsfólk GA vann gríðargott 

starf og var Jaðarsvöllur að mestu 
leyti búinn að jafna sig sl. sumar. Við 
teljum samt að það sé skynsamlegra 
að standa öðruvísi að viðgerðinni 
núna ef tjón verður mikið, byggja 
flatir hraðar upp með því að þekja 
og koma hlutunum fyrr í gott stand. 

Þessu fylgir þá eðlilega töluverður 
kostnaður og ef allt fer á versta veg 
gæti hann orðið um 15 m.kr. Þessa 
fjármuni á GA ekki í sínum sjóðum 
og höfum við sent erindi til Akur-
eyrarbæjar um aðstoð ef allt fer á 
versta veg,” segir Sigmundur. a

Björn valur 
gíslason

Hlýindin undanfarið eru til mikilla bóta en eigi að síður búa kylfingar í GA sig 
undir það versta. Völundur

einar á góðri stundu.



alla daga á akureyri

opið
til miðnættis

Einfaldlega meira 

úrval í Hagkaup!
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– Leiðari –

Skólakerfi á 
krossgötum

Félag grunnskólakennara hyggst nú í samráði við 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Skóla-

stjórafélag Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga 
endurskoða þá skólastefnu sem grunnskólar landsins 
starfa samkvæmt, og kallast Skóli án aðgreiningar. Allt 
of margir nemar þurfa sérkennslu. Hlutfall ólæsra ung-
lingsdrengja er óásættanlegt. Þá þyrfti að endurskoða 
skipulag skóladagsins.

Hermundur Sigmundsson, prófessor í lífeðlislegri 
sálarfræði við háskólann í Þrándheimi í Noregi, telur 
að með breyttu skipulagi skóladags í grunnskólum væri 
hægt að byggja upp þá færni í lestri og stærðfræði sem 
nauðsynleg er til að ná tökum á áframhaldandi námi og 
námsgreinum. Hann telur þörf á byltingu. Að skólakerfið 
sé í raun komið í gjörgæslu.

Miklu fleiri börn þurfa nú sérkennslu á Íslandi en 
í samanburði við nágrannalönd. Hvað veldur? Á sama 
tíma má spyrja hvort afburðanemendur fái þá hvatningu 
sem þurfi, hvort þeir fái verkefni við hæfi?

Öll kunnum við sögur af slöppum kennurum eins og 
íslenskukennaranum sem leiðrétti setningu hjá 10 ára 
gömlum nemanda: „Skipið siglir undir brúna.“ Kennar-
inn leiðrétti og hélt að skip sigldi undir „brúnna“ en 
ekki þýðir að gagnrýna kerfi með nokkrum gölluðum 
málfræðikennurum. Of langar vinnulotur og of mikil 
hagræðingarkrafa er efalítið ein orsök vandans eins 
og Hermundur bendir á. Og hvers vegna má ekki færa 
klukkuna á vetrum svo börnin fari betur búin á fætur, 
líkamsklukkulega? Rannsóknir sýna að námsárangur 
er betri í birtu en myrkri, sumir telja það flokkast undir 
vonsku gegn börnum (og fullorðnum svo sem einnig) 
að breyta ekki klukkunni á vetrum. Væri ekki ágætt 
líka að færa skólastofuna oftar út fyrir veggi skólans?

Börn mæta til leiks frá heimilum með misjafnt nesti. 
Tryggja þarf kerfi sem lyftir undir þau sem á þarf að 
halda en hin sem koma vel búin ættu ekki heldur að 
gjalda fyrir forgjafir sínar, þau ættu ekki að þurfa að 
bíða meir en góðu hófi gegnir eftir því að lægsti sam-
nefnarinn komi fram.

Íslendingar vilja ekki einkaskóla. Við trúum því að 
ríkið skuli að mestu sjá um menntun borgaranna. Með 
því næst ákveðinn jöfnuður og hugmyndin er að allir fái 
sitt tækifæri. En þegar umræðan um skólamál snýst að 
mestu um krónur og aura, endalaust. Þegar kalla þarf 
til Íslending, búsettan í útlöndum, til að sjá hið aug-
ljósa liggur fyrir að hér hefur skort á gagnlega rýni og 
greiningu á skólakerfi landsmanna. Mikið væri gaman 
ef fjölmiðlar sýndu menntamálum, öðrum en þeim sem 
lúta að krónum og aurum, aðeins meiri áhuga og hvettu 
skólafólk til að taka umræðu um málið. Með hagsmuni 
barnanna okkar í huga – en ekki aðeins efnahagslega 
hagsmuni þeirra sem kenna þeim.

Með ritstjórakveðju
Björn Þorláksson
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Viltu segja skoðun þína?
Akureyri vikublað óskar eftir að komast í samband við bæjabúa sem 
sjaldan eða aldrei hafa veitt viðtöl en væru til í að segja skoðun sína í 
blaðinu eða veita stutt viðtöl. Vinsamlegast sendið okkur tölvu-
póst á bjorn@akureyrivikublad.is eða hringið í síma 862 0856.

lof og last vikunnar
last fá þeir sem búa svo um hnútana að láta 
keðju en ekki girðingu duga til að verja gilbrúnina 
meðfram safnaðarheimilinu á akureyri, segir karl 
sem hringdi í blaðið. „Það segir sig sjálft að lítil 
börn geta hlaupið þarna fram, undir keðjuna, 
segir karlinn og telur að auka þurfi öryggið, á 
þessum guðlegu slóðum...

lof fá þeir sem veita ljósamengun aukna 
athygli, segir karl sem hafði samband. Í því skyni 

mætti athuga hvort ekki mætti skipta um tækni 
við ljósastaura á akureyri og kaupa perur sem 
vísa niður þar sem núverandi búnaður lýsir meira 
og minna upp í himininn. Svo mætti spara mikla 
orku á þessu, segir karlinn...

lof fá móttökuritarar og annað starfsfólk 
slysa- og bráðamóttöku FSa sem alltaf er tilbúnið 
að gera sitt besta til að hjálpa manni, segir kona 
sem sendi blaðinu póst. „Fólk þarf stundum að 
hafa það bak við eyrað að það er oft á tíðum 
brjálað að gera hjá þessum einstaklingum. Ég 

varð miður mín eftir að hafa lesið last 
vikunnar um daginn sem beindist að ritara slysó 
á FSa,“ skrifar konan og á sér marga fylgjendur 
ef marka má fleiri viðbrögð lesenda...

last fá þeir sem véla svo um að á 
fjölmennum „barnadögum“ í Sundlaug 
akureyrar, séu meira og minni öll vatnasvæði 
laugarinnar skítköld, segir faðir úr reykjavík sem 
hafði símasamband við blaðið eftir annars vel 
heppnaða skíða- og sundhelgi. Segir hann furðu 
sæta að hvort sem um ræði eldri sundlaugina, 

„stappaða af börnum“, eða svæðið framan við 
„gulu rennibrautina“ myndi vellíðan foreldra og 
barna þeirra aukast töluvert ef vatninu „væri 
ekki haldið skítköldu“ eins og hann orðar það...

lof fá allir þeir sem tóku höndum saman 
við að breyta akureyri í afþreyingar- og 
útivistarparadís um síðustu helgi en þá var mikill 
fjöldi ferðafólks saman komin og stemmari hinn 
besti, segir akureyrsk kona. Hefur hún á orði að 
Hlíðarfjallið hafi sem dæmi aldrei verið girnilegra 
og þar hafi hún fengið hlýja og góða þjónustu...

lífríkið eyþór IngI Jónsson

fyrsti farfuglinn er kominn til landsins.  Sílamáfurinn er jafnan fyrstur farfugla til að koma til landsins.  Óvenjulegt er að hann komi svona 
snemma á Norðurlandið, en undirritaður sá tvo sílamáfa við Kristnes 25. febrúar.  Þeir eru væntanlega komnir hingað svo snemma vegna 
hlýindanna undanfarið.

aðsend grein Kristín Einarsdóttir

Má bjóða þér far?
„Má bjóða þér far?” Spurði mig kona.
Ég á ekki bíl og þarf því að reiða mig 
á tvo jafnfljóta, strætó eða “Svörtu 
þrumuna” sem er hjólið mitt . Ég bý á 
Akureyri og þeir sem hafa átt leið hér 
um vita að hér er alls ekki jafnslétt en 
bærinn er byggður í fjallshlíð.

Einn daginn eftir krefjandi 
skóladag ákvað ég að ganga í mat-
vörubúð. Ýmislegt var farið að vanta 
á heimilinu og það var ágætis veður. 
Himinn var heiður, veðrið var milt og 
hálka á stígum sem ætlaði aldrei að 
fara. Niður brekkuna þramma ég og 
vonast til að komast heil á höldnu á 
leiðarenda. Versla ég svo það helsta 
og deili því á milli tveggja haldapoka. 
Það er betra að dreifa þyngdinni. Ég 
set á mig heyrnartólin sem eru tengd 
við litla útvarpið mitt og geng af stað 
upp brekkuna. Kófsveitt með þunga 
skólatösku, sitthvorn haldapokann og 
syngjandi upphátt er ég að gefast upp 
í miðri brekkunni. Allt í einu heyri ég 
að það er verið að bíba á mig. Ég hugsa 

hvað gengur á? Tek af mér heyrnatólin 
og geng að bílnum. Þar situr elskuleg 
eldri kona sem segir: “ Hæ, ég sá að 
þú ert með svo þunga poka, má bjóða 
þér far?” Mér bregður svo að ég fer 
að skælbrosa og svara: “ Nei, nei, ég 
sé í húsið mitt, þetta eru bara sirka 
hundrað metrar, það tekur því ekki.” 
Hún spyr þá: „Ertu alveg viss? Þetta 
er ekkert mál.”

Ég þáði farið ekki, en eftir á að 
hyggja hefði ég átt að gera það, þá 
hefði ég kannski fengið að vita nafnið 
á þessari yndislegu konu.

Það er ekki oft sem maður verður 
vitni að góðverki, en ég hef sjálf reynt 
að gera eitt góðverk á viku á nýju ári. 
Kannski er það áramótaheit þessarar 
konu líka?

Elsku kona. Góðverk þitt yljaði mér 
um hjartarætur og sýndi mér að mann-
gæskan er enn til staðar. Takk.

Höfundur er nemi í fjölmiðlunar-
fræði við Háskólann á Akureyri.

Ég þáði farið 
ekki, en eftir á að 
hyggja hefði ég 
átt að gera það, þá 
hefði ég kannski 
fengið að vita 
nafnið á þessari 
yndislegu konu.
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aðsend grein

Skrifin um Djáknann á Myrká
Þegar ég kynntist bændunum úr 
Hörgárdal höfðu þeir hug á að af-
klæðast í leikritinu Með Fullri Reisn 
og vildu ráða mig til að leikstýra. Sú 
hugmynd var skondin og skemmtileg 
en ég vildi síðar setja upp Djáknann 
á Myrká. Það var samþykkt. Og nú 
er verkið að lifna við.

Maður þarf ekki að vera lengi í 
Hörgárdalnum til að finna 
fyrir skáldagyðjunni, nátt-
úran kallar á sögur. Getur 
það verið rétt að það sé 
einhver sérstök andagift í 
Hörgárdalnum?

Hannes Hafsteinn frá 
Möðruvöllum, Kristján frá 
Djúpalæk, Ólöf frá Hlöðum, 
Vatnsenda Rósa frá Forn-
haga, Jón Þorláksson frá Bægisá og 
Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. 
Ef þau hefðu öll verið uppi á sama 
tíma, hefðu þau verið í Leikfélagi 
Hörgdæla? Jónas Hallgrímsson hefði 
einnig verið gjaldgengur því hann 
var frá Öxnadal.

Þetta er lyginni líkast og því 
skylda mín að kynna mér verk þeirra 
áður en ég hófst handa á Djáknanum. 
Í verkinu Djákninn á Myrká fæ ég 
lánuð kvæði eftir þjóðskáld úr daln-
um. Ég nýti brot úr Gullna hliðinu 
eftir Davíð Stefánsson, erindi úr vís-
um Vatnsenda Rósu og kvæði eftir 
Kristján frá Djúpalæk. Þjóðskáldin 
gefa sögunni enn meiri dýpt en ekki 
er ólíklegt að skáldin hafi öll orðið 
fyrir áhrifum af Djáknanum á Myrká.

Þjóðsagan er ein sú þekktasta 
sem við Íslendingar eigum. Það 
sem heillar mig hvað mest er ástar-
sagan í verkinu og drunginn á bak 
við draugasöguna; galdrarnir og 

togstreitan milli góðs og ills. Einnig 
verður maður hugfanginn af efninu 
vegna þess að í því felast svo mörg 
sannleiksgildi. Í mörgum þjóðsögum 
og Íslendingasögum er verið að leika 
sér með og ýkja staðreyndir, þá ekki 
síst vegalengdir. Menn hlupu særðir 
þvert yfir landið til að hefna harma 
o.s.frv. En í þessari sögu ríður Djákn-

inn frá Myrká að Bægisá 
og á leiðinni til baka fellur 
hann í Hörgá við Þúfnavall-
arnesið. Síðastliðið sumar 
reið leikfélagið þessa leið, 
reiðtúrinn tók ekki nema 
tvær klukkustundir, þó 
með góðum vískístopp-
um. Þessar staðreynir eru 
fyrstu vísbendingarnar 

um að hér hafi eitt sinn verið djákni 
sem varð ástfanginn af Guðrúnu á 
Bægisá en fallið í ánna og orðið af 
því örendur.

Til að komast að því hver Djákn-
inn var þarf að spyrja spurninguna, 
hvenær gerðist sagan? Djáknar 
tilheyrðu kaþólskum sið og voru 
einungis í Hörgárdalnum fram að 
siðaskiptum. Þannig að sagan gerist 
fyrir 16.öld. Það voru þó ekki margir 
djáknar á ferð því kirkjurnar höfðu 
presta og djáknarnir voru helst send-
ir annað hvort í erindargjörð fyrir 
biskup eða til að aðstoða aldraða 
presta. En þeir dvöldust sjaldnast 
lengi á bæjunum, heldur fóru á milli. 
Séra Pétur Nikulásson, danskur 
munkur frá Vatíkaninu, var biskup 
á Íslandi 1391 – 1411. Árið 1394 sendi 
hann djákna Böðvar Ögmundsson í 
Hörgárdalinn að Bægisá til að víkja 
sera Guðbjarti Flóka Ásgrímssyni, 
prestinum á Bægisá, úr embætti 

því hann hafði gert eina stúlku úr 
sókninni þungaða. Djákninn kom 
með kaupmálann að Bægisá og flutti 
prestinn úr starfi en frilla prestsins, 
Þorbjörg að nafni, eignaðist búið. 
Þetta var fyrsti lögbundni kaupmál-
inn á Íslandi og líkast því sem síðar 
nefndust skilnaðir. Á þeim tíma voru 
vinnukonur á bænum, þær Ingibjörg 
og Guðrún. Þetta eru fyrstu kynni 
Guðrúnar og djáknans Böðvars Ög-
mundssonar. Djákni þessi stundaði 
nám í Hólaskóla og varð skólameist-
ari á Hólum ungur að árum en dó 
skyndilega, hann hvarf, ekkert er 
vitað um dauðdaga Böðvars.

Þegar ég fór að grennslast til um 
vin okkar hann Böðvar langaði mig 
að kynnast skólabræðrum hans enn 
nánar, þeim Lofti Guttormsyni og 
Þorkeli Árnasyni.

Loftur ríki Guttormsson (f. um 
1375, d. 1432) var íslenskur höfðingi, 
sýslumaður, hirðstjóri og riddari á 15. 
öld. Hann settist að á Möðruvöllum 
og er honum lýst sem kvensömum 
manni.

Séra Pétur Nikulásson biskup 
sendi Þorkell Árnason í betrun á 
Laufási í Skagafirði eftir að hann var 
ásakaður um að hafa stundað Svarta 
Galdur. Líklegt má teljast að Þor-
kell sé sá særingarmaður sem sent 
er eftir til að kveða niður drauginn 
í þjóðsögunni.

Hvað varðar leikmyndina höfðum 
við upp á klukkunni úr kirkjunni á 
Myrká sem var rifin árið 1911, vegna 
þess að það vantaði eldivið í sveitinni. 
Kirkjuklukkan í leikmyndinni er 
sennilega sú sama og Guðrún hringdi 
við sáluhliðið árið 1394.

Eftir að hafa greint frá klukkunni 

í sjónvarpsþættinum landanum var 
hringt og látið vita af því að dyrnar 
úr kirkjunni gemyndust að Þverá. 
Þær dyr hanga nú til sýnis í andyri 
leikhússins að Melum.

Ég tel að sagan um Djáknann á 
Myrká hafi gerst árið 1394, nánar 
tiltekið frá 13. des-27 des 1394. Ein 
undarleg staðreynd sem ég hef þó 
ekki í leikritinu er sú að 27 desem-
ber 1394 kom stormur, Hólakirkja 
fauk og hvert tré brotnaði og varð 
þar engu bjargað nema líkneskjum 
og helgum dómum. Þetta hefur verið 
þann sama dag og Þorkell var að 
kveða niður drauginn og Hörgdæl-
ingar kvörtuðu yfir drauganginum.

Árið 1402 geisaði plágan mikla, 
Svarti dauði, og mennskt líf í Hörg-
árdal nánast þurrkaðist út. Eftir 

pláguna tók kirkjan yfir flestar jarð-
ir í dalnum en Loftur Guttormsson 
snéri heim eftir dvöl í Björgvin og 
erfði það sem kirkjan tók ekki. Loft-
ur fékk viðurnefnið Loftur Ríki.

Allt eru þetta sannleiksgildi og 
hægt er að segja að Djákninn á 
Myrká sé byggður á sönnum atburð-
um. En skáldskapur er þetta engu að 
síður og því er farið nokkuð frjáls-
lega með staðreyndir.

Sagan af Djáknanum á Myrká er 
orðin að veruleika, njótið!

Djákninn á Myrká lifir.
 Takk fyrir Leikfélag Hörgdæla 

fyrir að treysta mér fyrir þessu 
epíska verkefni.

Jón Gunnar Th,  
leikstjóri og höfundur.

Jón Gunnar th
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hvítspói
ART & DESIGN

Í tilefni að opnun vinnustofu minnar Hvítspói að Brekkugötu 3a 
verð ég með opið hús þann 2 mars kl.14 

Verið velkomin að skoða breytta vinnustofu, 
sýningu og þiggja léttar veitingar.

Anna Gunnarsdóttir

Brekkugata 3a    600 Akureyri   Sími 897 6064

aðsend grein ingibjörg bragadóttir sKrifar

Nú reynir á okkur
Nú veit ég ekki hvernig ég á að snúa 
mér.

Fyrir rétt tæpu ári síðan var 
lagt fram deiliskipulag sem fól það 
í sér að afkastamiklar breytingar 
yrðu gerðar við Drottningarbraut 
og Hafnarstræti. Eftir að hafa lesið 
þetta deiliskipulag nokkrum sinn-
um í gegn, var ég engu nær hvernig 
nokkrum manni gæti dottið í hug 
að þetta væri fallegt eða það sem 
meiru máli skiptir, skyn-
samlegt. Til að gera langa 
sögu stutta þá tókum 
við okkur nokkur saman 
og undirbjuggum undir-
skriftarlista á netinu. Þrátt 
fyrir lítinn fyrirvara tókst 
okkur að safna rétt rúm-
lega 1700 undirskriftum 
á fáeinum dögum. Bæj-
arstjórn vísaði þessum 
undirskriftarlista þó frá á gjörsam-
lega lítilsverðum forsendum.

Nú er ég orðin verulega smeyk. Ég 
má ekki missa þig svona snemma í 
lestinum, kæri lesandi, svo ég ætla 
að hætta að staldra við í fortíðinni. 
Ég ætla frekar að reyna að fá þig 
til þess að sjá framtíðina með mér. 
Framtíðina á Akureyri, hvort sem að 
þú ætlar þér að búa þar í framtíðinni 
eða einfaldlega lítur bara á þetta 
sem þinn griðarstað, þinn heimabæ.

Ég bið þig að líta á myndirnar 
hér með greininni. Þetta er það sem 
stendur til að gera. Í stuttu máli, 100 
herbergja hótel á þremur hæðum og 
þrjú þriggja hæða hús með verslun-
arstarfsemi á neðstu hæð.

Ég sendi bæjarstjórn bréf eftir 
að þetta deiliskipulag var samþykkt 
þar sem ég lýsti yfir vonbrigðum og 
áhyggjum mínum vegna þessa. Þá 
einna helst vegna þess að bæjarmynd 
Akureyrar mun eyðileggast, þessar 
póstkortamyndir sem við þekkjum 
öll, þessar myndir sem eru hér að 
neðan verða bara eins og hvert annað 
Naustahverfi. Þá líka hef ég áhyggj-
ur af því að það sé bara því miður 
enginn rosalegur markaður fyrir 
annað hótel á Akureyri í augnablik-
inu og get ég fullyrt það með hjálp 

rannsóknar sem var gerð árið 2010 
og má finna á netinu. Í bréfi mínu til 
bæjarstjórnar studdi ég rök mín með 
ýmsum heimildum og lagði mikið á 
mig til að koma þessu frá mér sem 
skýrast og best en ekkert svar.

Nú eru að verða komnir 10 
mánuðir síðan ég sendi þetta bréf 
en ekkert svar hefur komið enn.

Það er sífellt verið að tala um 
meira lýðræði. Frambjóðendur í allri 

pólitík tala um að hinn al-
menni borgari eigi að fá 
að tjá sig meira, að skoð-
anir þeirra skipti máli og 
að þeir muni hlusta! Já, 
annað hefur nú sýnt sig. 
Ég að sjálfsögðu er bara 
tvítugur nýstúdent, ég 
gæti ekki mögulega vitað 
neitt svona ung að aldri. 
Þessi þarf nú bara að næla 

sér aðeins í háskólagráðu áður en 
hún reynir að tala við okkur, sama 
hversu málefnalega hún reynir að 
koma fram.

En nú reynir á þig, eða okkur 
öll satt best að segja. Sumir gætu 
verið sammála þessu og finnst þetta 
breyting til hins betra. Aðrir eru 
eins og ég, eru opin fyrir nýjungum 
og breytingum en á sama tíma vilja 
varðveita það sem ber að varðveita 
og heillar augað. Ég veit ekkert 
hvernig ég að snúa mér í þessu máli, 
ég veit ekki hvern ég á að tala við eða 
hver mun hlusta. Mér langar hins-
vegar að vita hvort að ég standi ein 
á móti þessum breytingum. Hvort að 
almennur vilji bæjarbúa og annarra 
sem málið snerta sé á móti þessu. Ef 
svo er vekur þetta vonandi athygli og 
fólk til umhugsunar. Ég hlakka til að 
sjá hversu lengi bæjarstjórn og aðrir 
sem komu að þessari hugmynd og 
munu koma að þessum framkvæmd-
um, geti hunsað þetta.

Gleymum háskólagráðunum okk-
ar aðeins og áttum okkur á því að 
hagsmunir okkar eru bara alls ekk-
ert það ólíkir þegar allt kemur til alls.

Höfundur er  
háskólagráðulaus bæjarbúi.

ingibjörg 
elíasdóttir

tölvumynd af fyrirhuguðum byggingum á Drottningarbrautarreit

AKUREYRI S:4627800. SMÁRALIND S:5659730. KRINGLUNNI S:5680800. 

21980,-
JAKKAFÖT VIÐ ÖLL TÆKIFÆRI

VERÐ FRÁ

AuglýsingAsíminn er 578-1190



Helgi Vilhjálmsson, eldri borgariAlmenni lífeyrissjóðurinn
Gunnar Baldvinsson, 
framkvæmdastjóri.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn
Arnaldur Loftsson, 
framkvæmdastjóri.

Gildi lífeyrissjóður
Árni Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri.
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KJÓSUM ÞÁ SEM 
ÞORA AÐ BREYTA.

64
DAGAR TIL 

KOSNINGA!

Væruð þið tilbúnir 
til þess að deila 
baðherbergi hver 
með öðrum?
Aðeins þriðjungur íbúa á öldrunarheimilum er 
með sér baðherbergi. Nú eru liðnir 17 mánuðir 
síðan ykkur var gefið leyfi til þess að fjárfesta í 
leiguhúsnæði fyrir aldraða. 

Hver ætlar að taka fyrsta skrefið?
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Fann manntalið á öskuhaugunum
Út er komin bókin Félagsgerð Akureyrar 1785-2000: Upphaf og þróun þéttbýlis, stéttaskiptingar, stjórnmála og at-
vinnulíf eftir Hermann Óskarsson dósent við Háskólann á Akureyri. Hermann lauk doktorsprófi frá Gautaborgarhá-
skóla í Svíþjóð þar sem hann sérhæfði sig í félagslegri lagskiptingu og stéttaskiptingu. Hermann hefur kennt heilsu-
félagsfræði með áherslu á félagslega dreifingu heilbrigði við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri síðan 1987. 
Útgefandi bókarinnar er Háskólinn á Akureyri.

„Ég er alinn upp á landsbyggðinni, í 
þingeysku og skagfirsku sveitasam-
félagi, og fékk að upplifa þjóðfélags-
breytingar þar sem gamli tíminn var 
að hverfa og nýr tími að taka við. 
Eftir áratug erlendis við nám í iðn-
þróuðu þéttbýlissamfélagi kom ég 
heim til starfa við framhaldsskólana 
í bænum. Þá kynntist ég söguritun 
sögu Akureyrar og uppgötvaði á 
Amtsbókasafninu ýmsar áhugaverð-
ar heimildir um þróun félagsgerðar 
bæjarfélagsins, þar á meðal manntöl 
bæjarins. Þá rifjaðist einnig upp fyrir 
mér að á menntaskólaárunum um 
1970 fann ég á gömlu öskuhaugunum 
handskrifað frumeintak af mann-
talinu á Akureyri 1870 og kom því 
til Amtsbókasafnsins. Hvers vegna 
manntalinu hafði verið hent á haug-
ana veit ég ekki, en fundurinn hjálp-
aði mér síðar þegar rannsókn mín 
hófst upp úr 1990,” segir Hermann um 
ástæður þess að hann rannsakaði fé-
lagsgerð Akureyrar og Akureyringa.

Bókin er skýr og aðgengileg. Hún 
fjallar ekki síst um stéttaskiptingu 
á Akureyri og þær breytingar sem 
fylgdu myndun verkalýðsstéttar. Hér 
á landi hafa fáar félagsfræðilegar 
rannsóknir verið gerðar á upphafi 
nútíma stéttaskiptingar, en efnið var 
hugleikið brautryðjendum félags-
fræðinnar, Weber, Marx og Durk-
heim. Í kjölfar kreppunnar 2008 
hefur umræða aukist í samfélaginu 
um íslenska félagsgerð og misskipt-
ingu auðs og áhrifa. Efni bókarinnar 
er innlegg í þá umræðu.

kapítalískt samfélag í mótun

”Í grunnnámi mínu til kandídats-
prófs í félagsvísindum lagði ég 
stund á félagsfræði, mannfræði og 
hagfræði og var langt kominn með 
doktorsnám þegar fjölskyldan flutt-
ist heim 1986. Áhuga minn á sögu má 
rekja til æskuáranna en sá félags- og 
hagfræðilegi grunnur sem ég hafði 
úr náminu erlendis kveikti hjá mér 
áhuga á að endurskoða fyrri plön um 
ritgerðarefni. Ég fór að rýna í félags-
gerð Akureyrar og þróun hennar á 
mikilvægu sögulegu tímabili, þegar 
kapítalískt samfélag var í mótun. 
Á þessu tímabili varð þéttbýli til 
á Íslandi og hagkerfi landsmanna 
gerbreyttist, úr sjálfsþurftabúskap í 
markaðsbúskap. Þetta viðfangsefni 
er í raun klassísk þar sem spurningar 
varðandi þetta efni voru helsta um-
fjöllunarefni brautryðjendanna í fé-
lagsfræði, Marx, Weber og Durkheim, 
á sínum tíma og eru enn viðfangsefni 
félagsfræðinga víða um heim.”

samfélag er eins og lífvera

Hvernig skilgreinirðu félagsgerð?
”Hugtakið félagsgerð vísar al-

mennt til endurtekins mynsturs 
félagslegs atferlis. Nánar tiltekið 
til hinna reglubundnu gagnkvæmu 
tengsla sem er að finna milli ólíkra 
hluta félagskerfis eða þjóðfélags. 
Hljómar flókið, en er það í rauninni 
ekki eftir smá íhugun. Félagsgerð 
mætti líka kalla byggingu samfélags 
eða samfélagsstrúktúr á útlensku-
skotinni íslensku. Hugtakið gerð, 

öðru nafni strúktúr, á rætur í líffræði 
og vísar þar til lífvera og skipulags-
ins sem er á tengslum ólíkra líffæra. 
Samfélag er ákveðin heild, eins og 
lífvera, og ólíkir hópar samfélags-
ins, innbyrðis skipulag þeirra og 
samskipti, mynda þau „líffæri“ og 
„líffærakerfi“ sem eru nauðsynleg 
til þess að samfélag haldi velli. Í 
bókinni fjalla ég um þróun atvinnu-
skiptingarinnar í bænum og stéttir 
sem byggja á atvinnuskiptingunni. 
Þær eru mikilvæg „líffæri“ í þessari 
merkingu. Ef við höldum okkur við 
líkingamál þá höfðu samskipti stétt-
anna á Akureyri á umræddu tímabili 
að mörgu leyti sambærileg áhrif í 
bæjarlífinu og efnaskipti lífveru 
hafa á líf hennar. Meginmunurinn er 
þó sá að samskipti stétta snúast um 
ólíka hagsmuni ólíkra stétta á meðan 
efnaskipti lífveru snúast eingöngu 
um viðhald hennar sem heildar, ekki 
átök eða baráttu einstakra líffæra 
fyrir hagsmunum sínum. Því má 
bæta við að fræðimenn eru almennt 
sammála um að hugtakið félagsgerð 
sé eitt af mikilvægustu hugtökum 
félagsvísindanna en samtímis eitt 
það erfiðasta að henda reiður á. Með 
umfjöllun minni í bókinni um fé-
lagsgerð Akureyrar er ég auðvitað 
öðrum þræði að skilgreina hugtakið 
út frá íslenskum raunveruleika.”

atvinna ráði stétt

Hvaða aðferðir og gögn notaðirðu?
„Í rannsókninni voru notaðar 

manntalsupplýsingar og ýmiss önn-
ur gögn, gömul og ný, um upphaf 
og þróun þéttbýlis, stjórnmála og 
atvinnulífs á Akureyri og á Íslandi. 
Úrvinnsla tölulegra gagna fór fram 
með SPSS gagnavinnsluforritinu. 
Sérhver bæjarbúi sem hafði starfs-
heiti samkvæmt manntali og var 
atvinnuþátttakandi var í rannsókn-
inni talinn til vinnuafls bæjarins. 
Venjuleg heimilisstörf voru því ekki 
með talin. Rannsóknir á sviði fé-
lagsvísinda nálgast oft stéttaskipt-
ingu á grundvelli atvinnuþátttöku 
eins og hér er gert. Við fræðilega 
greiningu tölulegu gagnanna var 
notað rannsóknarlíkan ætlað til 
rannsókna á stéttum. Yfirgrips-
mikil heimildasamantekt liggur 
til grundvallar sögulegum stað-
reyndum og fræðilegri umfjöllun, 
en ég styðst við rannsóknir fjölda 
fræðimanna í rannsókninni.“

Er félagsgerð Akureyringa með 
einhverjum hætti ólík félagsgerð 
annars staðar á Íslandi?

Meginmarkmið rannsóknar 
minnar var að fjalla um innreið nú-
tímaþjóðfélagshátta á Íslandi, með 
rannsókn á Akureyri. Það er vel 
þekkt úr þjóðfélagsfræði hvernig nú-
tímavæðingu almennt og iðnvæðingu 
sérstaklega fylgja breytingar á ýms-
um þáttum samfélagseinkenna. Má 
þar nefna breytta fólksfjöldaþróun 
og samsetningu þjóða, breytta at-
vinnuskiptingu og markaðsvæðingu 
launavinnu, breytta starfsstétta-
skiptingu og breytta stöðu kynjanna. 
Í bókinni er áherslan á hvernig þróun 
af þessu tagi kemur fram í smærri 

staðbundnum samfélögum, eins og 
Akureyri, í samanburði við samfélag-
ið allt. Af þessum sökum er fókusinn 
ekki sérstaklega á samanburð stað-
bundinna samfélaga annars staðar á 
Íslandi og því erfitt að svara þessari 
spurningu af einhverri nákvæmni. 
Það er hins vegar rökum studd 
sannfæring mín að umrædd þróun 
á Akureyri hafi ekki verið í neinum 
grundvallaratriðum ólík þeirri sem 
gerðist annars staðar í þéttbýli á Ís-
landi á sama tíma. Við ættum hins 
vegar að geta lært ýmislegt um þró-
unina annars staðar af rannsókninni 
á félagsgerð Akureyrar.“

fjölBreytt félags-
líf kom á óvart

Hvað kom þér helst á óvart í rann-
sókninni?

„Það var margt sem kom mér á 
óvart, enda er fræðimennska lær-
dómsferli, eins konar uppgötv-
unarferðalag þar sem margt óvænt 
kemur í ljós. Það kom mér t.d. á óvart 
hversu mörg og öflug tímaritin og 
vikublöðin voru á Akureyri á 19. öld 
og hversu fjölbreytt og fræðandi um-
fjöllun þeirra var um málefni líðandi 
stundar í bænum og í landinu. Þá 
var fréttaflutningurinn af atburð-
um erlendis töluverður. Hversu fjöl-
breytt félagslífið var í bænum á öllu 
tímabilinu kom mér einnig á óvart.“

Baráttan mætti andstöðu

Hvernig flokkaðirðu atvinnulífið?
„Í rannsókninni er atvinnulífi 

bæjarins flokkað í fjögur atvinnusvið, 
þ.e. framleiðslu, dreifingu, þjónustu 
og endurnýjun. Á óvart kom hversu 

mikið þátttaka kvenna í atvinnulífi 
bæjarins breyttist frá 1860 til 1940 
samanborið við karla. Á óvart kom 
einnig hversu mikið innri strúktúr 
eða gerð verkalýðsstéttarinnar á 
Akureyri breyttist á tímabilinu með 
tilliti til atvinnusviðanna fjögurra, 
en sú breyting er einnig lýsandi fyrir 
nútímavæðinguna og iðnvæðinguna 
á Íslandi á þessum tíma.

Það vakti undrun mína hversu 
erfitt stéttabaráttan átti uppdrátt-
ar á 19. öld og í upphafi þeirrar 20. 
Og hversu snögglega hún birtist á 
sjónarsviðinu í kjölfar aukinna fé-
lagslegra réttinda fólks með stofnun 
verkalýðsfélaga og stjórnmálaflokka 
á öðrum og þriðja áratug 20. aldar. 
Margt fleira mætti nefna sem kom á 
óvart. Umsvif og áhrif KEA á síðustu 
öld komu mér þannig talsvert á óvart, 
þó mér hafi verið þau að einhverju 
leyti ljós. Mest kemur mér þó á óvart 
nú að sú augljósa stéttaskipting og 
stéttabarátta sem var í bæjarfélaginu 
um miðja síðustu öld virðist vera 
horfin af sjónarsviðinu. Hvað varð 
um stéttabaráttuna, mætti spyrja.“

óteljandi áHugaverð tengsl

Lærðirðu eitthvað um sjálfan þig á 
meðan á rannsókninni stóð?

„Þetta er góð spurning og vel 
við hæfi. Þegar hafist er handa við 
eitthvert afmarkað verk veit maður 
sjaldnast hvaða lærdóm megi af því 
ráða um sjálfan sig að því loknu. Eft-
ir því sem ég fræddist meira um fé-
lagsgerð Akureyrar því minna fannst 
mér ég vita um Akureyri í allri sinni 
vídd. Meginástæðan er trúlega sú að 
til að ljúka viðkomandi verki þurfti 

athygli mín að beinast markvisst að 
tilteknu málefni – félagsgerðinni – en 
svo dúkkuðu auðvitað upp óteljandi 
tengd atriði sem einnig voru áhuga-
verð og þau urðu að sitja á hakanum 
uns verkinu var lokið. Þannig vakn-
aði hjá mér aukin tilfinning fyrir því 
að vita allt of lítið. Ég er hins vegar 
stoltur af verkinu og vona að Akur-
eyringar geti verið það líka.“

Eitthvað ósagt?
Ég vil tileinka Akureyringum 

ritið í tilefni af 150 ára afmælisári 
Akureyrarbæjar. Ég hóf þessar rann-
sóknir um 1990 en það sem finna má 
í bókinni er einungis lítið brot af því 
sem kom í ljós og sett er á blað í bók-
inni til kynningar fyrir almenning. 
Meginmarkmið rannsóknarinnar var 
að reyna að skilja betur samtímann í 
ljósi fortíðarinnar. Ég vil nota tæki-
færið og þakka öllum þeim fjölmörgu 
sem á einn eða annan hátt hvöttu 
til útgáfu bókarinnar, þar á meðal 
fjölskyldu minni og afmælisnefnd 
Akureyrarbæjar. Að lokum vil ég 
þakka Háskólasjóði KEA fyrir að 
styrkja útgáfu bókarinnar af miklum 
rausnarskap, útgáfusjóði Háskólans 
á Akureyri og loks Akureyrarbæ fyr-
ir afsláttarkjör á myndefni.“ a

Það kom mér t.d. á óvart hversu mörg og öflug tímaritin og vikublöðin voru á Akur-
eyri á 19. öld og hversu fjölbreytt og fræðandi umfjöllun þeirra var um málefni líðandi 
stundar í bænum og í landinu. Til hliðar er forsíða nýju bókarinnar. Völundur

Hermann Óskarsson er dósent í félagsfræði 
við Háskólann á Akureyri. Hann lauk doktors-
prófi frá Gautaborgarháskóla í Svíþjóð þar 
sem hann sérhæfði sig í félagslegri lagskipt-
ingu og stéttaskiptingu. Hermann hefur kennt 
heilsufélagsfræði með áherslu á félagslega 
dreifingu heilbrigði við heilbrigðisvísindasvið 
Háskólans á Akureyri síðan 1987. 
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Zonta segir NEI við ofbeldi!
Í nóvember sl. hófst átak á vegum 
Zonta International undir yfirskrift-
inni Zonta segir nei! Með átakinu 
sem mun standa í tvö ár vill Zonta 
vekja athygli á verkefnum Zonta 
klúbba um allan heim, sem tengjast 
baráttunni gegn ofbeldi og kúgun 
gagnvart konum. Á Akureyri starfa 
tveir Zontaklúbbar, Zontaklúbbur 
Akureyrar og Zontaklúbbur Þór-
unnar hyrnu. Þessir tveir klúbbar 
ætla ekki að láta sitt eftir liggja í 
þessum efnum.

Það er löngu orðið viðurkennt að 
heimilisofbeldi og ofbeldi í nánum 
samböndum er stórt samfélagsmein, 

sem þarf að 
takast á við 
með öllum til-
tækum ráðum. 
Þar er Akur-
eyrarbær ekki 
undanskilinn. 

Við vitum líka öll að karlar beita 
konur oftar ofbeldi þó hitt sé vit-
skuld líka til, það er að konur beiti 
karla ofbeldi. Börn eru líka beitt 
ofbeldi innan veggja heimilis af 
hálfu foreldra og við vitum líka að 
börn sem verða vitni að ofbeldis-
fullri hegðun foreldra þjást frekar 
af þunglyndi og kvíða og eiga frekar 
við skapbresti að stríða en önnur 
börn. Ekki má heldur gleyma því 
að börnin læra oftast það sem fyrir 
þeim er haft. Heimilisofbeldi er oft 
dulið og birtingamyndir þess eru 
margvíslegar, líkamlegar, andlegar 
og kynferðislegar. Ef vel er að gáð má 
þó oftast sjá ýmis teikn á lofti. Hvar 
liggur ábyrgð okkar, samferðafólks?

Konur sem verða fyrir ofbeldi í 
nánum samböndum sýna oft svipuð 
einkenni. Þeim er gjarnt að einangra 
sig félagslega, fjarlægjast vini og 
sína nánustu, verða háðar karlinum. 

Sjálfsvirðing þeirra er oft í molum 
og þær sýna sterk einkenni kvíða 
og þunglyndis og líkamleg einkenni 
gera vart við sig.

Stofnanir samfélagsins sem koma 
að málefnum fjölskyldna gegna lyk-
ilhlutverki í að sporna gegn heimilis-
ofbeldi og að til séu úrræði sem gerir 
fólki, bæði þolendum og gerend-
um, kleift að takast á við vandann. 
Ingólfur V. Gíslason félagsfræðing-
ur og höfundur bókanna Ofbeldi í 
nánum samböndum talar fyrir því 
að markviss kembileit eigi sér stað 
innan sjúkrahúsa og heilsugæslu, að 
konur séu spurðar útí ofbeldi um leið 
og þær svara spurningalistum um 
ástand sitt. Hann talar líka um mik-
ilvægi þess að stofnanir komi sér upp 
ákveðinni aðgerðar- og viðbragðsá-
ætlun þegar skjólstæðingur segist 
búa við ofbeldi á heimilinu. Það er 
mikilvægt að konan geti treyst því 

að eitthvað taki við, að hún fái hjálp 
og að raunhæfar leiðir séu til svo 
þær geti tekið á vandamálum sín-
um. Til að konan geti tekið á sínum 
málum þarf hún að upplifa öryggi, 
bæði húsnæðislega og fjárhagslega 
og ekki síst þarf hún að fá aðstoð 
við að byggja upp sjálfstraust og 
sjálfsvirðingu.

Akureyrarbær hefur gefið út 
metnaðarfulla aðgerðaáætlun gegn 
kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn 
börnum fyrir árin 2012 – 2014, en 
eins og kemur fram í þeirri áætlun 
vilja bæjaryfirvöld vinna markvisst 
að þessum málum og tryggja að þjón-
ustan í bænum sé vel skipulögð og 
í fararbroddi á landsvísu. Lögð er 
áhersla á samræmdar vinnureglur, 
markvissa skimun eftir kynbundnu 
ofbeldi, aukna vitund almennings 
og starfsmanna stofnanna. Ekki síst 
er lögð áhersla á fræðslu og að efla 

úrræði fyrir þolendur ofbeldis og 
meðferðarúrræði fyrir gerendur.

Munum að með samstilltu átaki 
eru okkur allir vegir færir. Setjum 
markmiðið hátt.

Karín M. Sveinbjörnsdóttir 
framhalds skóla kennari og

Vilborg Þórarinsdóttir félags-
ráðgjafi. Báðar eru þær félagar í 
Zontaklúbbnum Þórunni hyrnu.

Zonta International eru 
alþjóðleg þjónustusamtök sem 

vinna saman að því að bæta stöðu 
kvenna.

karín m. svein-
björnsdóttir

Vilborg  
Þórarinsdóttir

aðsend grein stEingríMur j. sigfússon

Tímamót og tækifæri
Á dögunum urðu nokkur tímamót 
í mínu pólitíska lífi þegar ég eft-
ir 14 ára samfellda formennsku í 
Vinstrihreyfingunni grænu fram-
boði lét af því embætti og Katrín 
Jakobsdóttir tók við keflinu. Það er 
mér sérstök ánægja að við starfinu 
skuli taka einn glæsilegasti fulltrúi 
yngri kynslóðar sem fram hefur 
komið lengi í stjórnmálum 
landsins. Í Katrínu samein-
ast ungur aldur og mikil 
reynsla en hún hefur gengt 
varaformennsku í VG í tæp 
10 ár og nú ráðherraemb-
ætti með mjög farsælum 
hætti í á fimmta ár. Katrín 
sýnir kjark og áræðni með 
þeirri ákvörðun sinni að 
stíga inn í forustusveit íslenskra 
stjórnmála, ung kona og þriggja 
barna móðir, á erfiðum tímum og 
vitandi vel að pólitík er ekki auð-
veldur starfsvettvangur um þessar 
mundir. Með því gerist hún glæsileg 
fyrirmynd kynsystra sinna, jafnaldra 
og allra sem bjóða fram krafta sína 
í þjónustu fyrir samfélagið.

En, lesendur góðir, ég held áfram 
í stjórnmálum, glaðbeittur sem 
aldrei fyrr og auknu frelsi feginn. 

Ég skipa 1. sætið á lista VG fyrir 
alþingiskosningarnar í vor hér í 
kjördæminu, verð áfram atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðherra og hef 
fullan hug á þátttöku í ríkisstjórn 
á næsta kjörtímabili, verði til þess 
aðstæður. Ég hlakka til að fá aðeins 
frjálsari hendur til að sinna ekki 
síst kjördæminu sem ég hef þjónað 

í heild eða að hluta í 30 ár 
sem þingmaður eða þing-
maður og ráðherra á víxl.  

Norðfjarðar- og 
Vaðlaheiðargöng

Nú eru spennandi tím-
ar framundan í Norðaust-
urkjördæmi. Framkvæmd-
ir eru að hefjast við tvenn 
jarðgöng sem bæði marka 

mikil tímamót. Ný Norðfjarðargöng 
eru löngu tímabær og verða mikil 
lyftistöng fyrir Norðfjörð, sveitar-
félagið Fjarðabyggð og raunar allt 
Austurland. Lykilstofnanir fyrir 
fjórðunginn sem staðsettar eru á 
Norðfirði sem og gríðarmikil umsvif 
á staðnum með tilheyrandi flutn-
ingum gera þessa framkvæmd eina 
af hinum brýnustu í samgöngukerfi 
landsins frá sjónarhóli allt í senn 
öryggis, þjóðhagslegar hagkvæmni 
og byggðafestu. 

Þá er gerð Vaðlaheiðarganga 
gríðarlega mikilvæg samgöngu- og 
byggðaaðgerð að mínu mati. Með 
þeim renna Eyjafjarðarsvæðið og 
vestanverðar Þingeyjarsýslur meira 
og minna saman í eitt atvinnu-, 
þjónustu- og samskiptasvæði. Ör-
yggi í samgöngum milli Norður-
lands og Austfjarða vex til muna 
og til verður öflugri mótvægisöxull 
við Suðvesturhornið.

Líkt og annars staðar á landinu 
hefur mikill vöxtur einkennt ferða-
þjónustuna víða í kjördæminu. Líf-
legt er víða yfir sumartímann eins 
og glöggt má sjá á Húsavík, Siglu-
firði, Mývatni, Akureyri, á Héraði, 
Borgarfirði eystra og víðar. Vetrar-
ferðamennska er einnig að aukist 
og víða sóknarfæri til staðar utan 
háannar. Nýlega var ákveðið að 
stórauka framlög til Framkvæmda-

sjóðs ferðamannastaða í tengslum 
við fjárfestingaráætlun ríkisstjórn-
arinnar, bæði til að bæta við nýjum 
áfangastöðum ferðamanna og úr-
bóta á hinum sem þegar eru fjöl-
sóttir. Ég vona að kjördæmið beri 
sig eftir björginni og menn sæki í 
þennan sjóð á komandi mánuðum 
og misserum.

Kísilver í undirbúningi á bakka
Stjórnvöld hafa að undanförnu 

ásamt sveitarfélaginu Norðurþingi 
átt í viðræðum við þýska iðnfyrir-
tækið PCC um uppbyggingu kísil-
vers í landi Bakka við Húsavík. Þær 
viðræður hafa gengið ágætlega og 
skrifað hefur verið undir viljayfir-
lýsingu um uppbyggingu innviða og 
ívilnanir. PCC vinnur nú að loka-
undirbúningi vegna verkefnisins. 
Þarna er um að ræða meðalstórt 
iðnaðarverkefni sem mun nota í 
fyrri áfanga rúm 50 MW af endur-
nýjanlegri orku frá háhitasvæðum í 
Þingeyjarsýslum, um 120  varanleg 
störf verða til og um 400 störf á 
byggingartíma. Mikilvægt er að ná 
samningum við fyrsta fyrirtækið á 
Bakka. Eftirleikurinn verður auð-
veldari þegar fjárfest hefur verið í 
nauðsynlegum innviðum og fyrsta 
fyrirtækið er búið að brjóta ísinn, 
þá er kominn nýr staðsetningar-
valkostur fyrir frekari iðnaðarupp-
byggingu í landinu með orku Þing-
eyjarsýslna í bakgarðinum .

bjart framundan 
Atvinnuástand hefur farið batn-

andi og reyndar verið mun betra á 
landsbyggðinni en á suðvesturhorn-
inu allt frá hruni. Myndarleg upp-
bygging og mikil umsvif tengjast 
sterkri stöðu Norðausturhornsins, 
þ.e. Þórshafnar og Vopnafjarðar og 
svo Austfjarða í uppsjávarveiðum 
og vinnslu og við Eyjafjörð eru öfl-
ugustu bolfiskvinnsluhús landsins. 
Árstíðarsveifla í uppsjávargreininni 
hefur minnkað eftir tilkomu mak-
ríls á Íslandsmið sem hefur reynst 
kærkomin búbót. Því miður er þó 
atvinnuástandið á nokkrum stöðum 

lakara og tilteknar byggðir eins og 
Raufarhöfn eiga í alvarlegum vanda. 
Ný aðferðafræði Byggðastofnunar 
og náin samvinna með íbúum, eins 
og velheppnað íbúaþing á dögunum 
var til marks um, vekur þó vonir um 
að hægt sé að snúa við þróuninni 
þar eins og annars staðar þar sem 
við bráðavanda er að glíma.

Ég er almennt bjartsýnn á fram-
tíðina á Norður- og Austurlandi og 
hef fulla trú á að þar muni verða 
eitt helsta hagvaxtar- og upp-
byggingarsvæði landsins á næstu 
árum. Lykillinn að farsælli búsetu-
þróun er fjölbreytni í atvinnumál-
um. Nú á árunum eftir hrun hefur 
margt þróast í þá átt víða um land. 
Undirstöðuatvinnuvegirnir, sjáv-
arútvegur, landbúnaður og ferða-

þjónusta, verða áfram mikilvægir 
fyrir kjördæmið á komandi árum, 
en aukin fjölbreytni þarf að koma 
til, m.a. gegnum sóknaráætlanir 
landshluta, fjárfestingaráætlun, 
stuðning við skapandi greinar og 
stóraukið fjármagn í tækniþróunar- 
og rannsóknarsjóði. Loks má nefna 
stöðu og möguleika Akureyrar sem 
miðstöðvar Norðurslóðamála á Ís-
landi, þjónustu við olíu- og gasleit, 
mikla möguleika landbúnaðar- og 
matvælaiðnaðar og þannig mætti 
áfram telja.

Höfundur er 1. þing-
maður Norðaustur-kjör-

dæmis og atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðherra.

steingrímur J. 
sigfússon

En, lesendur 
góðir, ég held 
áfram í stjórn-
málum, glað-
beittur sem 
aldrei fyrr og 
auknu frelsi 
feginn.

líkt og annars staðar á landinu hefur mikill vöxtur einkennt ferðaþjónustuna víða 
í kjördæminu. 
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aÐ Kúra MeÐ TÍgrIsDÝrI
um daginn sat ég með kaffibolla og renndi hugsunar-
laust yfir fésbókina. augun staðnæmdust við mynd af 
gamalli konu og í flæðinu sem skapast milli svefns og 
nægrar koffeininntöku renndi ég augunum yfir text-
ann. Þetta var þessi dæmigerði texti sem vinsælt er að 
deila. textinn fjallaði um konu sem hafði alltaf átt sér 
þann draum að fara í háskólanám. Þegar ellin færðist 
yfir og hún var orðin gömul kona hætti hún að láta sig 
dreyma, tók stökkið og innritaði sig í háskóla. Eins og í 
öllum fallegum sögum þá fór allt vel. Konan brilleraði í 
náminu, eignaðist marga vini og enginn var ósnortinn 
af þessum aldraða, djarfa og hugvitssama samnemanda. 
og endirinn er dramatískur. Hetjan okkar rétt sleppur 
fyrir horn, því viku eftir útskrift er hún öll.

sagan er ágætis skemmtun og felur í sér þessa al-
mennu „ekki-geyma-lífið-þar-til-það-er-orðið-of-seint” 
speki. Þið vitið – þessar krúttlegu, en oft óraunhæfu, 
áminningar um að losa um; dansa, finna blóma-
ilminn, elska morgnana og svona. alveg hreint 
ágætis áminning fyrir okkur venjulega fólkið sem 
á þann kost að dansa milli uppþvottavélarinnar, 
vinnunnar, leikskólans og matvörubúðarinnar. 
Eða skakklappast, öllu heldur, á hálkubunkunum 
eins og tíðarfarið hefur verið. og elska að 
finna ilminn af kúkableiu í morgunsár-
ið („i love the smell of napalm in the 
morning!”).

burtséð frá skemmtuninni og vel 
meintum hvatningarorðum þá var 
eitthvað í þessari tilteknu sögu sem 
hitti mig fyrir. Kannski var það ónóg 
inntaka af koffeini, kannski almenn 
væmni í morgunsárið eða kannski 
vegna þess að sjálf sat ég – miðaldra 

konan – á kaffistofu Háskóla íslands. innan um fólk 
sem átti alla framtíðina fyrir sér, núna þegar ég var um 
það bil hálfnuð með mína. Þarna var, þrátt fyrir allt að 
finna nokkuð gagnlegan sannleik. við eldumst. Það er 
ekkert mál! að grunnþörfum sinntum má gera ráð fyrir 
því að það gerist nokkuð sjálfkrafa. jafnvel uppi í sófa 
með poppi og góðri ræmu! Þannig má hafa það bara 
nokkuð gott. og er ekki einmitt alltaf verið að hvetja 
ungt fólk til þess? að koma sér vel fyrir? Klára þetta og 
hitt sem fyrst – svo það geti farið að „hafa það gott”? 
svo það geti siglt lygnan sjó – þar sem bátnum er aldrei 
ruggað. svo það geti elst uppi í sófa með poppi og g

tígrisdýri felur í sér þróun; n að ferðast yfir hað 
eldast og þroskast.

óðri ræmu
Það er hægt að eldast með öryggið á oddinum – án 

þess að eiga það á hættu að taka eitt einasta feilspor. 
Það er hægt að eldast með því að kúra uppi í sófa. 

Það er ekkert mál! næsta afmælisdag erum við 
öll ári eldri, hvort sem það er 18 eða 98 ára. 
En markmiðið er kannski ekki bara að eldast, 
heldur að eldast og þroskast. alltaf! að þróast 
fram á veginn; að takast á við breytingar, bjóða 

breytingum heim, leggja inn í lífsbankann 
– bæði innra með sér og til samfélagsins. 
að ferðast yfir hálfan hnöttinn til að 
kúra með tígrisdýri felur í sér þróun; að 
fullorðnast, að þroskast. til þess þarf 
víst að yfirgefa lygna sjóinn rétt við 
heimahöfnina og sigla út á hafið þar 

sem allra veðra er von.
Árin eru fastur taktur. reglulega mun 

eitt bætast við – sama hvað.

AndArtAk með Arndísi

Kartöflu- og spínatbaka
Þessi baka er saðsöm, frumleg og ódýr. Hún er líka stórfín í nestið daginn eftir.

kartöflu- og 
spínatBaka fyrir 6
Deigið
 » 300gr hveiti
 » 1 bréf þurrger
 » 1/2 tsk salt
 » 1 msk ólífuolía
 » 200ml volgt vatn

Fyllingin
 » 5 meðalstórar kartöflur
 » 200gr spínat
 » 200gr ostur
 » smá rósmarín eða timian (nýtt eða 

þurrkað)
 » 5 msk parmesan, rifinn
 » Undirbúningstími: 75 mínútur
 » Bökunartími: 25 mínútur

Settu hveiti og ger í skál og bland-
aðu vel saman, hrærðu 1/2 tsk salt 
saman við . Bættu nú við 200ml af 
volgu vatni og olíu og hnoðaðu vel 
saman í um 5 mínútur eða þar til 
deigið er mjúkt. Settu deigið í skál-
ina, viskustykki yfir og láttu hefast 
í 45-60 mínútur.

Á meðan deigið hefast sýðurðu 
kartöflurnar. Þvoðu þær vel, það er 
óþarfi að flysja þær. Þegar þær eru 
soðnar tekur þú þær upp úr pottinum 
og lætur kólna.

Settu spínat í sigti og helltu soðnu 
vatni yfir það til að mýkja blöðin. 
Kreistu vatnið úr spínatinu.

Þegar deigið hefur hefast þá 
hnoðarðu það niður og fletur út 
þannig að passi í stórt eldfast mót 
(um 35cm). SMyrðu mótið og leggðu 
deigið í, það er ágætt að láta það 
fara upp á kantana. Leggðu spínatið 
jafnt yfir degið. Rífðu smávegis ost 
yfir spínatið.

Skerðu kartöflurnar í sneiðar og 
raðaðu í mótið. Rífðu meiri ost yfir og 
stráðu rósmaríni/timían yfir. Að lok-
um stráirðu rifna parmesanostinum 
jafnt yfir allt. Leyfðu þessu að hefast 
í 15-20 mínútur.

Hitaðu ofninn í 200C.
Bakaðu í miðjum ofni þar til deig-

ið og osturinn eru orðin gullinbrún.
Meiriháttar gott með brakandi 

fersku salati.  Líka gott kalt í nesti.a

Helga Kvam
allskonar.is

MaTargaTIÐ fleIrI uppsKrIfTIr á www.allsKonar.Is

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, lax- og 
silungsveiði, fiskræktar, fiskeldis, hvalveiða o.fl. ásamt því að safna upplýsingum um framangreinda málaflokka. 
Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is.

Staða veiðieftirlitsmanns á starfsstöð Fiskistofu á Akureyri

Fiskistofa óskar að ráða veiðieftirlitsmann á starfsstöð sína á Akureyri.

Starfið felst í eftirliti til sjós og lands. Eftirlit á sjó felst m.a. í lengdarmælingum á fiski og 
tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirliti með aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í 
afla og brottkasti afla. Þá fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt 
útfylltar og séu í samræmi við veiðar og afla um borð. Eftirlitsstörf  í landi fela m.a. í sér eftirlit 
með löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með veiðarfærum og aflasamsetningu, 
lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu og skilum afladagbóka. Starfið felur einnig í sér 
skrifstofustörf  s.s. skýrsluvinnu þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með löndunum og 
skráningum í aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna vegna brotamála sem upp koma. 
 
Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur haldgóða reynslu af  störfum í sjávarútvegi. Góð 
íslensku- og tölvukunnátta er áskilin. Starfið krefst þess að umsækjendur séu sjálfstæðir, faglegir 
og nákvæmir í vinnubrögðum, séu ákveðnir en sanngjarnir og háttvísir og búi yfir færni í 
mannlegum samskiptum. Skipstjórnarréttindi eru æskileg.

Um fullt starf  er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf  sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veita Sævar Guðmundsson, deildarstjóri veiðieftirlits í síma 
4782010 og Þórhallur Ottesen deildarstjóri veiðieftirlits í síma 5697932.
 
Umsóknir er hafa að geyma haldgóðar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og 
annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til 
Fiskistofu, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merktar „Veiðieftirlitsmaður Akureyri“.

Umsóknarfrestur er til og með 17. mars 2013.

Laun taka mið af  kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. Samkvæmt jafnréttisstefnu 
Fiskistofu eru konur hvattar til að sækja um jafnt sem karlar. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglu nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum 
störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. 
laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Aðalfundur Ferðafé-
lagsins Norðurslóðar
Aðalfundur Ferðafélagsins Norður-
slóðar verður haldinn í skólahúsinu á 
Kópaskeri laugardaginn 2. mars n.k.

Fyrir fundinn, eða kl. 15:00 verður 
farið í stutta göngu frá skólahúsinu 
meðfram ströndinni við Kópasker, 
og síðan hefst fundurinn kl. 16:00.

Á dagskrá eru venjuleg aðal-
fundarstörf, svo sem skýrsla stjórnar 
og reikningar, inntaka nýrra félaga, 

kosningar og önnur mál.
Þá verða sýndar nokkrar myndir 

úr göngum síðasta árs og ferðaáætl-
un Norðurslóðar 2013 verður kynnt. 
Gaman væri ef fólk hefðu með sér 
myndir úr gönguferðum félagsins. 
Eftir fundinn fá fundargestir leið-
sögn um Skjálftasetrið. Fundurinn 
er öllum opinn. Fólki er velkomið að 
koma og kynna sér félagið. a

Kennir fólKi að hætta að 
reyKja
Þeir akureyringar sem vilja hætta að reykja eiga kost á námskeiði hjá við-
ari aðalsteinssyni mannræktarráðgjafa en hann býður einstaklingum upp 
á reykstopp með árangri 16.- 20. mars og einnig 6. og 7 apríl n.k. viðar 
notar m.a. sjálfsdáleiðslusefjun, skapandi uppbyggjandi hugsýnir, jákvæðar 
innsetningar og orkujöfnun ásamt einbeittri meðvitaðri öndun og öðrum 
nálgunum til að ná árangri í vinnu sinni með fólki í reykstoppi.

Landsmót kvæða-
manna á Siglufirði
Um næstu helgi, 1.- 3. mars, verður 
haldið á Siglufirði fyrsta landsmót 
kvæðamanna. Kvæðamenn og 
áhugafólk um þessa þjóðlegu arf-
leifð koma saman víða að af landinu 
til að fræðast, læra kvæðalög og 
skemmta sér saman. Síðast en 
ekki síst til að stofna landssamtök 
kvæðamanna.

Föstudagskvöldið 1. mars heldur 
hinn kunni kvæðamaður Steindór 
Andersen tónleika.

Á laugardeginum verður haldið 
rímnalaganámskeið Steindórs og 
einnig verður boðið upp á námskeið 
í bragfræði og vísnagerð.

Þá verða stofnuð Landssamtök 
kvæðamanna – í þeim tilgangi að 
auka samstöðu og samstarf á milli 
kvæðamannafélaga og efla þessa 
mikilvægu þjóðararfleifð.

Hápunktur mótins verður glæsi-
legur kvöldverður og kvöldvaka þar 
sem mikið verður sungið, farið með 
vísur og „kveðið í kútinn“

Kvæðamannafélagið Ríma á 
Siglufirði stendur að þessu móti í 
samstarfi við kvæðamannafélögin 
Iðunni í Reykjavík, Gefjunni á Ak-
ureyri og Árgala á Selfossi - auk þess 
sem Félag Ljóðaunnenda á Austur-
landi verður þátttakandi. a





AFGREIÐUM 
SJÓFRYSTA BEITU 
SAMDÆGURS
Voot beita hefur áreiðanlega og persónulega þjónustu í forgrunni sem viðskiptavinir okkar kunna 
vel að meta. Við flytjum inn mest af saury, smokkfisk og makríl sem eru þær beitutegundir sem 
hafa reynst einna best á íslenskum fiskimiðum. Við erum einnig endursöluaðilar fyrir pokabeitu. 

Okkar markmið er að bjóða gæðabeitu og 
skilvirka þjónustu fyrir íslenskar línuútgerðir. 
Við afgreiðum sjófrysta beitu samdægurs og  
sendum pöntunina hvert á land sem er. Erum
með afgreiðslustaði á fjórum stöðum hringinn 
í kringum landið. Vinsamlegast hafðu samband 
við söluskrifstofu - við tökum vel á móti þér. 
 

Grindvík

Djúpivogur

HúsavíkÞingeyri

Afgreiðslustaðir

VOOT BEITA aðalskrifstofa 
Miðgarði 3 • 240 Grindavík
Sími 581 2222 • Fax 5812223
Gsm: 841 1222 • beita@beita.is 


