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UltraGlozz bílabónið endist 6-10 sinnum 
lengur en hefðbundin vaxbón

Níðsterk lakkbrynja sem þolir tjöruþvott
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5-föld hækkun skólagjalda
Kvöldnám Menntastoða hefur hækkað 
á nokkrum árum um 500% fyrir nem-
endur. Í auglýsingu um nám í haust 
segir að hér norðanlands munu ýms-
ir kennarar á vegum SÍMEY sjá um 
kennsluna, kennt verði að Þórsstíg 4, 
námið hefjist 1. september og ljúki í 
maí 2016.

VERÐ KRÓNUR 128.000 KR.

Kvöldnám menntastoða er forveri Há-
skólabrúar Keilis. Námið kostaði milli 
70.000 og 80.000 krónur í fyrra þannig 
að um ræðir meira en helmingshækk-
un milli ára. Fyrir tveimur árum 
kostaði vetrarnám við námsleiðina 

aðeins 25.000 krónur. Hækkunin frá 
þeim tíma nemur um 500%. Sumarið 
2013, síðasta árið, áður en ríkisstjórn 
Sigmundar Davíðs tók við völdum 
sagði í kynningu: „Mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytið hefur ákveðið 
að veita auka fjárveitingu í ákveðnar 
námsleiðir á þessari önn og niður-
greiða skólagjaldið fyrir þá sem eru 
að hefja nám í Menntastoðum haustið 
2013.“

Sérfræðingar sem blaðið hefur rætt 
við segja að tengja megi hækkunina 
þeirri ákvörðun Illuga Gunnarsson-
ar menntamálaráðherra að úthýsa 25 
ára og eldri úr framhaldsskólum. Sú 

ákvörðun þýði að nú sé verið að hækka 
verðskrá símenntunarmiðstöðva „eins 
og enginn sé morgundagurinn“ eins 
og einn viðmælenda orðaði það. Heim-
ildamenn vildu ekki koma fram undir 
nafni, en lýstu áhyggjum af vaxandi 
stéttskiptri menntun landsmanna ef 
fjárhagur réði för.

 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 
ræður verðskránni samkvæmt upplýs-
ingum blaðsins. Námsleiðin er vegferð 
að stúdentsprófi sem eins og fyrr segir 
hefur verið útilokuð innan hefðbund-
inna framhaldsskóla meðal eldru nema. 
Framhaldsskólar geta aftur á móti 
metið Menntastoðir til eininga.  -BÞ

Flughöfn Höpfners. Völundur

Varmadælur
Besta loft í loft dæla 

sem SP í Svíþjóð 
hefur prófað

Hvammsdal 4, 190 Vogar. Sími: 546 9500 
Gsm: 892 8030. www.lofttaekni.is

INVERTER SYSTEM

Sparnaðar 
orkuflokkur
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TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar“ (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR 
High Tech rafgeymar
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ÁR FRÁ KÆRU VALGERÐAR
Ár er nú liðið síðan Valgerður Þorsteinsdóttir, rúmlega tvítug kona, lagði 
fram kæru á hendur manni úr Grímsey vegna meints kynferðisbrots. Enn 
hefur ríkissaksóknari ekki tekið ákvörðun hvort gefin verður út ákæra eða 
hverjar sakargiftir verða ef málið fer fyrir dóm.

Brotin hófust að sögn Valgerðar þegar hún var barn að aldri og áttu 
sér stað bæði í Grímsey og í Reykjavík. Málið var sent aftur heim í hérað 
skömmu eftir ítarlegt opnuviðtal sem birtist við Valgerði í Akureyri viku-
blaði. Valgerði hefur mjög verið hrósað fyrir hugrekki sitt að stíga fram, en 
sönnunarbyrði í kynferðisbrotamálum getur reynst þung og umfjöllun um 
málið kallaði á ýmis viðbrögð. Meintur gerandi kærði ritstjóra Akureyrar 
vikublaðs til Siðanefndar Blaðamannafélags Íslands í kjölfar viðtalsins og 
frétta blaðsins af málinu. Siðanefnd sýknaði Akureyri vikublað af kærunni 
sem var efnismikil og í mörgum liðum. Sagði í úrskurði að engar siðareglur 
hefðu verið brotnar.  Aðstandendur meints geranda hafa ítrekað varað 
ritstjóra Akureyrar vikublaðs við því að miklar afeiðingar gætu orðið af því 
að fjalla um málið á þessu stigi.

Meintur gerandi, karl um sjötugt, heldur fram sakleysi sínu. Dráttur 
málsins hefur samkvæmt heimildum blaðsins reynst öllum hlutaðeigandi 
óþægilegur en mikið álag er á saksóknurum um þessar mundir.

Blómstrandi listir og börn
„Hugmyndin að lokun Gilsins er 
ekki ný af nálinni og ýmsar útfær-
slur hafa verið nefndar. Gilið hef-
ur verið lokað einstaka daga þegar 
stórir viðburðir eru í gangi og hef-
ur það heppnast í flestum tilvikum 
vel,“ segiir Eiríkur Björn Björgvins-
son, bæjarstjóri á Akureyri.

„Ef loka á götunni varanlega 
hvort sem er í nokkra daga eða 
vikur þá verður að hleypa þeirri 
miklu umferð sem fer almennt um 
Gilið á aðrar götur. Það verður ekki 
gert nema í fullu samráði við íbúa 
þeirra gatna,“ segir bæjarstjóri.

Hlynur Hallsson listsafnstjóri 
er í hópi þeirra sem hafa biðlað til 
bæjaryfirvalda um að Listagilinu 
verði lokað bílaumferð fimm vikur 
árlega. Skipulagsnefnd Akureyr-
ar hefur hafnað beiðni Hlyns og 
félaga. Borið er við mikilli bíla-
umferð. Hlynur segir niðurstöðuna 
vonbrigði en hefur ekki gefist upp 
og vonast til að Gilinu verði lokað 
næsta sumar.

„Ef bílumferð í Listagilinu yrði 
takmörkuð þegar mest er um að 
vera yfir sumartímann myndu að-

stæður ferðafólks og annarra gesta 
batna til muna. Listagilið er skjól-
gott og skemmtilegt og það er til-
valinn staður til að staldra við og 
njóta,“ segir Hlynur Hallsson.

„Líka væri hægt að gera götuna 
að einstefnugötu og um leið einnig 
Oddeyrargötuna til að takmarka bíla-
umferð þar. Strætó gæti ekið áfram í 
báðar áttir og auðvitað yrði aðgangur 
hreyfihamlaðra ekki skertur. Veitinga-
staðir, listamannarekin sýningarrými, 
viðburðarstaðir og allt það sem um er 
að vera í Listagilinu myndi blómstra 
enn meira og börn og fullorðnir yrðu 
óhultari fyrir umferðinni.

FORMAÐUR AKUREYRAR-
STOFU VILL BREYTINGAR

Logi Már Einarsson, formaður Ak-
ureyrarstofu, segir: „Ég er hlynntur 
því að loka bæði Gilinu og Hafnar-
stræti nokkuð oft á sumrin. Að 
ákvörðun um það verða þó að 
koma margir aðilar. Lokun Gilsins 
er flóknari því hún flytur umferð í 
þröngar íbúagötur. Lokun Hafnar-
strætis er mun auðveldari. Almennt 
þurfum við þó að minnka notk-

un einkabílsins og efla vistvænni 
samgöngur s.s. göngu, hjólreiðar og 
strætó. Það er langtímamarkmið 
sem mun nást.“

Stefán Friðrik Stefánsson, 
trúnaðarmaður innan Sjálfstæð-
isflokksins á Akureyri og íbúi við 
Þórunnarstræti, segir í stöðufærslu 
á facebook um málið: „Endemis 
þvæla. Hvernig ætla menn að loka 
Gilinu alveg þar sem fara 6500 til 
7000 bílar á sólarhring. Stórauk-
ið álag yfir sumarið. Fólk hættir 
ekki að keyra bílana sína. Með 
þessu yrði umferðinni beint yfir á 
Þórunnarstræti og Oddeyrargötu - 
álagið myndi aukast til muna þar. 
Er ekki sáttur við þetta sem íbúi við 
Þórunnarstræti.“

Akureyri vikublað hefur áður 
viðrað hugmyndir fleiri bæjarbúa 
sem vilja koma böndum á bíla-
umferð í Listagilinu en málið er um-
deilt og  hluti bæjarbúa virðist vilja 
óbreytt ástand samkvæmt skoð-
anakönnunum. Einnig eru skiptar 
skoðanir um hvort „göngugatan“ í 
Hafnarstræti skuli opin bílum eða 
ekki yfir sumarið.  -BÞ

Félagshyggjuöfl myndi bandalag
„Stjórnleysi og forystuleysi hefur verið einkenni ríkis-
stjórnarinnar í vetur þar sem forsætisráðherra hefur 
oftar en ekki svarað þingmönnum stjórnarandstöðunn-
ar sem bera fram málefnalega gagnrýni með skætingi 
og útúrsnúningum. Mál hafa komið seint fram frá rík-
isstjórninni og því miður alltof oft mjög illa undirbúin, 
enda hafa mörg stærstu málin tekið miklum breyting-
um eða hreinlega ekki náð fram að ganga eins og t.d. 
og náttúrupassinn. Að ekki sé nú minnst á að stjórn-
arflokkarnir hafa sjálfir setið á málum hvor um sig og 
ekki viljað hleypa þeim til þinglegrar meðferðar s.s. 
eins og frumvarp um fiskveiðistjórnun og húsnæðismál. 
Svo var t.d. áhugavert að sjá að í ríkisfjármálaáætlun 
2016-2019 er gert ráð fyrir sölu eignarhluta í Lands-
bankanum en Framsókn ályktaði gegn því á sínum 
flokkstjórnarfundi,“ segir norðlensku þingmaðurinn 
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir í opnuviðtali í dag.

Bjarkey ræðir hugmyndir á vinstri vængnum um 
sameiningu stjórnmálaflokka. „Það að flokkar samein-
ist er ekki ávísun á meira fylgi en þeir hafa í sitthvoru 
lagi. Aðalmálið, tel ég, er að félagshyggjuflokkar og 
flokkar á vinstri væng stjórnmálanna sýni fram á það 
að þeir geti sameinast um og sýnt fram á að hægt er að 
byggja upp mannsæmandi lífskjör fyrir alla í landinu 
okkar. Við erum rík þjóð og höfum afnot af miklum 
náttúruauðlindum og öðrum innviðum sem hægt er 
að nýta með sjálfbærum hætti en mikilvægast er að 

kökunni sé skipt með sanngjörnum hætti, að allir geti 
notið, en ég hef miklar áhyggjur af hvert stefnir hjá 
ríkisstjórnarflokkunum m.a. í skattastefnunni.“

Hugnast þér þá ekki sú hugmynd að Katrín Jakobs-
dóttir leiði sameinaða vinstri flokka?

„Það yrði áhugaverð staða, en ég tel mun árangurs-
ríkara að flokkar á vinstri væng stjórnmálanna sam-
einist í kosningabandalag svipað og á Norðurlöndum 
og fari fram með tiltekin sameiginleg stefnumál.“  -BÞ

Fyrsti rafknúni 
hvalaskoðunar-
báturinn
Næstu helgi verður fyrsti rafknúni hvala-
skoðunarbáturinn tekinn í notkun Hjá Norður-
siglinguá Húsavík, tvímastra skonnortan Opal.

Með tilkomu þessa skips er stigið þýðingarmik-
ið skref í vistvænum samgöngum, ekki bara hér á 
landi heldur á heimsvísu. Þetta mun vera fyrsta 
rafknúna skipið sem er með skrúfubúnað sem 
jafnframt getur hlaðið orku inn á geymana þegar 
skipið siglir fyrir seglum. Búnaðurinn hefur verið 
í þróun um nokkurn tíma í samstarfi fjölda inn-
lendra og erlendra aðila, eins og Caterpillar, Wave 
Propulsion og Naust Marine.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráð-
herra mun taka nýja rafkerfið formlega í notkun 
en við athöfnina verða einnig fulltrúar þeirra fjöl-
mörgu samstarfs- og styrktaraðila sem koma að 
verkefninu. a

Þessi mynd Daníels Starrasonar frá opnun listasumars var tekin þegar bílaumferð 
hafði verið lokað um Gilið.

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir

Gaukur Hjartarson

Ertu í vandræðum með 
bókhaldið hjá þér?

Tek að mér að færa bókhald
Virðisauki

Laun
Ársreikningar

Gerð reikninga og fl.
Áratuga reynsla

Upplýsingar í síma 899 3552
eða á kristinhanna20@gmail.com
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volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H

/1
4-

04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af �utningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá �eiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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Mikill ábyrgðarhluti gagn-
vart komandi kynslóðum
„Þetta er mikill ábyrgðarhluti gagn-
vart komandi kynslóðum,“ segir 
Sigurður Kristinsson, siðfræðingur 
og heimspekiprófessor við Háskól-
ann á Akureyri um viljayfirlýsingu 
um álver við Hafursstaði í Húna-
vatnssýslu.

Óhætt er að segja að fréttin um 
fyrirhugað álver á Norðvesturlandi 
hefur vakið logandi deilur, enda 
umhverfismál eitt mikilvægasta mál 
samtímans samkvæmt Sameinuðu 
þjóðunum. Álbræðslur menga mik-
ið og er starfræksla þeirra sumpart 
á skjön við tækifæri landsins hvað 
varðar hreinleika, matvælafram-
leiðslu og ferðaþjónustu. Þá gagn-
rýna viðmælendur blaðsins „stórar 
lausnir“ í atvinnulífi, auk þeirrar 
staðreyndar að orka er ekki í hendi 
til að knýja álverið sem kosta mun 
100 milljarða. Kínverjar munu fjár-
magna ef af verður.

Sigurjón Þórðarson sem situr 
í minnihuta sveitarfélagsins 
Skagafjarðar, segir: „Þetta eru kín-
verskir fuglar í skógi.“

Byggðarökum hefur verið teflt 
fram til að rökstyðja ákvörðun um 
álver en fólksfækkun og kreppa í 
atvinnulífi hefur einkennt Norð-
vesturland um nokkurra ára skeið. 
Sigurjón Þórðarson, fyrrum þing-
maður, telur það betri byggðarök 
til að vinna gegn fólksfækkun á 
Norðvesturlandi og skapa störf, 
að horfa til sjávarútvegs og gefa 
krókaveiðar frjálsar. „Það myndi 
samstundis rífa upp atvinnulíf í 
Húnavatnssýslum og Skagafirði 
og þá sérstaklega á Skagaströnd 
og Hofsósi,“ segir Sigurjón. Um þá 
aðila sem standa á bak við viljayf-
irlýsinguna, segir bæjarfulltrúinn: 

„Fyrir skömmu voru þessir herra-
menn með Gagnaver á borðinu og 
sömuleiðis koltrefjaverksmiðju auk 
RARIK og fleiri ríkisstofnana.“

ÞURFI AÐ SKOÐA Í 
VÍÐU SAMHENGI

Áskell Heiðar Ásgeirsson, við-
burðaskipuleggjandi og háskóla-
kennari í Skagafirði með MA í 
ferðamálafræði, segist ekkki hafa 
náð að kynna sér hugmyndina um 
álver sem skyldi. Hann telur að 
stóriðju þurfi að skoða í víðu sam-
hengi. „Ég er almennt fylgjandi 
fjölbreytni í atvinnulífi, trúi því að 
best sé að hafa eggin í sem flestum 
körfum. Ég tel að Skagafjörður 

t.d. eigi mikið inni í ferðaþjónustu, 
en þar vantar meiri fjárfestingar 
til að uppbyggingin verði hraðari. 
Þetta er mikið framleiðsluhérað 
bæði í landbúnaði og sjávarút-
vegi en hér er líka mikil hefð fyrir 
iðnaði. Ég er hvorki með og á móti 
álverum, tel að hvert tilfelli stór-
iðju þurfi að vega og meta í víðu 
samhengi og þetta Skagabyggðar-
dæmi hef ég ekki náð að kynna 
mér ofan í kjölinn. Ég hef hins 
vegar lengi vonað að við myndum 
finna smærri iðnaðarkost á borð 
við koltrefjaverksmiðjuna sem við 
skoðuðum lengi, sem gæti skapað 
mörg störf og skapað tekjur, en 
kallaði ekki á stórar virkjunar-
framkvæmdir, en það hefur ekki 
gengið eftir,“ segir Áskell Heiðar 
sem nýverið skipulagði Drangey 
Festival.

LEYND YFIR UNDIRRITUN

Klappir Development ehf. og kín-
verska fyrirtækið NFC undirrituðu 
í Ráðherrabústaðnum viljayfirlýs-
inguna um fjármögnun byggingar 
120 þúsund tonna álvers á fyrir-
huguðu iðnaðarsvæði við Hafurs-
staði í Skagabyggð. Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson forsætisráð-
herra og Zhang Weidong, sendi-
herra Kína á Íslandi, fluttu ávörp 
við tilefnið. Undirritunin fór fram 
sama dag og eldhúsdagsumræð-
ur fóru fram á Alþingi. Ekki var 
greint frá fréttinni fyrr en degi 
eftir umræðurnar og hefur vakið 
athygli reyndra fréttamanna að 
blaðamenn hafi ekki verið boðaðir 
þegar undirritun fór fram. Þá hefur 
fréttastofa RÚV upplýst að mann-
réttindasamtök víða um heim hafi 
kært kínverska félagið fyrir vonda 
meðferð á starfsmönnum en angar 
starfseminnar teygja sig víða um 
heim.

LYKILÞÁTTUR KS Í MÁLINU

Ráðamenn á Norðvesturlandi hafa 
margir hverjir fagnað skrefinu 
en viljayfirlýsingin er einnig afar 
umdeild.  Orkuþörf álversins yrði 
206 megavött en talið er að vilji 
sé að tvöfalda stærð álversins sem 
myndi kalla á 412 megawött. Í sam-

tali við Stundina í síðasta mánuði 
sagði Ingvar Unnsteinn Skúla-
son, eigandi fyrirtækisins Klappir 
Development ehf: „Um er að ræða 
íslenskt álver. Þá geta menn nátt-
úrulega verið sáttari við það að ver-
kefnið verði til því þá verður arður-
inn af því eftir í landinu.“

Horft er m.a. til þess að Kaup-
félag Skagfirðinga verði meðal 
eigenda en KS á einnig stóran 
hlut í félagi em stefnir að virkjun 
fallvatna í héraði sem gætu nýst 
sem orkugjafi álversins, fallvatna 
sem nú eru í biðflokki. Blöndu-
virkjun framleiðir um 150 mega-
vött af orku og myndi því duga fyr-
ir tæpum 3/4 hlutum af orkuþörf 
álversisins. Hún er fullnýtt. „Þegar 
Blanda var virkjuð þá var það gert 
með því fororði að hægt væri að 
taka þá orku aftur til notkunar fyr-
ir byggðarlagið þegar menn væru 
komnir með atvinnustarfsemi til 
að nýta þá orku,“ segir Ingvar Unn-
steinn í viðtali við Stundina.

LANDVERND FORDÆMIR

Snorri Baldursson, formaður Land-
verndar,  telur að virkja þurfi jök-
ulárnar í Skagafirði til að sjá áver-
inu fyrir orku. „Hvernig dettur 
ábyrgum sveitarfélögum þetta í 
hug þegar fullljóst er að stóriðja er 
einhver allra versti atvinnukostur 
sem hugsast getur sé tekið mið af 
fjárfestingu á bak við hvert starf, 
arði sem eftir verður í landinu og 
ekki síst óásættanlegum umhverfis-
áhrifum iðjuversins og virkjananna 
sem þarf til að knýja það?“

NÝLENDUSTEFNA KÍNVERJANNA

Ómar Ragnarsson, fréttamaður og 
náttúruunnandi, ritar bloggpistil 
um málið undir fyrirsögninni 

„Kínversk framsókn og bjöllur hr-
ingja“. „Kínverjar hafa ekki bara 
áhuga á Íslandi. Þeir eru að mörgu 
leyti á svipuðu róli og Þýskaland 
og Japan voru á fyrri hluta síð-
ustu aldar þegar þessi rísandi 
veldi voru að reyna að komast i 
hóp þeirra stóru með því að keppa 
við þau á þeim keppnisvelli stór-
velda, sem þá fólst í nýlendunum. 
Þegar það gekk ekki nógu vel varð 

afleiðingin tvær heimsstyrjaldir,“ 
skrifar Ómar.

„Við Íslendingar verðum upp 
með okkur og montnir þegar sagt 
er að annað af tveimur mestu efna-
hagsveldum heims hafi áhuga á 
okkur. En Kínverjar hafa í fram-
sókn sinni, (viðeigandi orðalag 
þessa síðustu daga), sem um leið 
er ein mesta ógnin við loftslags-
vandann, áhuga á öllum þjóðum 
og löndum. Fríverslunarsamningur 
gerir þetta auðveldara hér en víðast 
annars staðar og grundvöllurinn er 
hinn sami og í öllum viðskiptum, að 
báðir hagnist.“

Ómar skrifar einnig: „Sagt er 
að 240 manns eigi að vinna í nýju 
kínversku álveri í Skagabyggð. Það 
þýðir að hver starfsmaður þar eigi 
eftir að framleiða næstum helm-
ingi færri áltonn á ári en í álveri 
Alcoa á Reyðarfirði. Það er aug-
ljóst túrbínutrix að komast fyrst 
inn með lítið álver og stilla okkur 
síðar upp við vegg, þegar krafist 
verður þrefaldrar stækkunar, rétt 
eins og verður gert í Helguvík. Auð-
vitað mun það sama verða uppi á 
tengingnum á Hafursstöðum og í 
Reyðarfirði, að til þess að eigend-
urnir verði ánægðir með arðinn, 
sem þeir munu þó væntanlega 
flytja skattfrjálsan úr landi, verð-
ur að þrefalda stærð álversins á 
Hafursstöðum alveg eins og gert 
var á Reyðarfirði og yfirlýst er að 
Norðurál verði að gera í Helguvík.“

ÓMAR SKRIFAR EINNIG:

„Höfnin á Skagaströnd er hins vegar 
svo margfalt lengra frá álverinu á 
Hafursstöðum en nokkur önnur 
álvershöfn, að það hlýtur að verða 
gerð ný höfn við Hafursstaði.

En það er óþarfi að minnast á 
hana, hún verður hvort eð er gerð 
á okkar kostnað og við lífeyris-
þegarnir borgum, fólkið sem hrundi 
niður í föstum tekjum um 60% við 
það að fara á eftirlaun.

Þetta er ekki djók. Forsætisráð-
herra Íslands styður þetta heils-
hugar sem og eigendur félaganna, 
sem hafa krækt sér í virkjunarrétt-
inn og eiga jarðirnar, sem árnar í 
Skagafirði renna um.“ a

FRÉTTASKÝRING
Björn Þorláksson

Forsætisráðherra lýsti ánægju með samstarfið við Kínverjana, flutti ræðu og fór lofsamlegum orðum um fyrirhugað álver í Húna-
vatnssýslu. Virkjanakostir sem hafa verið í bið eru að hluta í eigu Kaupfélags Skagfirðinga. Mynd: Klapp ehf

www.sagatravel.is

Framkvæmdastjóri
MEÐ STARFSAÐSTÖÐU Á AKUREYRI

Ferðaþjónustufyrirtækið Saga Travel leitar að framkvæmdastjóra.
Saga Travel er framsækið ferðaþjónustufyrirtæki þar sem áhersla er 
lögð á fjölbreytta þjónustu og vöruþróun. Leitað er eftir einstaklingi 
með mikla skipulags- og samskiptahæfileika og sérstök áhersla lögð á 
sjálfstæð og öguð vinnubrögð.

Starfs- og ábyrgðarsvið
 » Ábyrgð á daglegum rekstri
 » Ábyrgð og eftirfylgni með rekstraráætlun
 » Aðkoma að stefnumótun 
 » Mannauðsstjórnun
 » Upplýsingag jöf til stjórnar

Menntunar- og hæfniskröfur
 » Háskólapróf og / eða mikil 

reynsla sem nýtist í starfi
 » Reynsla af mannauðsstjórnun
 » Reynsla af verkefnastýringu
 » Leiðtogahæfni
 » Geta til að leiða mál til lykta
 » Sveig janleiki
 » Geta til að vinna undir álagi
 » Mjög gott vald á ritaðri enskri tungu

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2015 og viðkomandi þarf að 
geta hafið störf eigi síðar en 1. september 2015.

Óskað er eftir ítarlegri starfsferilskrá með umsókn.

Saga Travel hvetur jafnt konur og karla til að sækja um starfið.

Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Sævar Freyr  
í síma 825 8888 eða á netfanginu job@sagatravel.is.

www.sagatravel.is
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Fæst í apótekum, Hagkaup, Nettó, Fríhöfninni og víðar.

ALLT AÐ 6 TÍMA SÓLARVÖRN*
ÞRÓUÐ FYRIR VIÐKVÆMA HÚÐ

Ofnæmisprófuð með sérhæfðum sólarfilterum fyrir húð barna. 
Börn elska mjúka froðuna sem auðveldar að bera á rétt magn.

Vatnsheld vörn í sund, sjó og leik, teppir ekki húðina.
Meðmæli húðlækna - Yfir 90% UVA vörn

*Grunnformúlan er læknisfræðilega skráð.
Proderm inniheldur engin paraben, ilmefni, litarefni eða nanóefni.

ÖRUGG VÖRN

www.celsus.is Berið reglulega vel og jafnt á húðina, stil l ið sólböðum í hóf.

YFIR 90% 
UVA VÖRN
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA?
Akureyri vikublað óskar eftir að komast í samband við bæjarbúa 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 bjornthorlaksson@gmail.com eða hringið í síma 862 0856.

LOF OG LAST VIKUNNAR
LOF fá Sigurður Ingi Friðleifsson hjá 
Orkusetri og N4 fyrir frábæra þætti um 
orkumál.  „Þetta sýnir hvað hægt er að 
gera gott og fræðandi sjónvarpsefni sem 
þarf ekki að kosta nein ósköp.  Kannski 
gæti ríkisfjölmiðillinn okkar eitthvað lært 
af þessu,“ skrifar dyggur lesandi á Norður-
landi í bréfi til blaðsins..

Kona úr Reykjavík vill vekja athygli á 
neikvæðri upplifun hennar af veitingastað 
á Akureyri, sem hún sótti nýverið heim í 

rjómablíðu og yndislegheitum. „Við vorum 
átta saman í hóp og fórum á Bautann til að 
borða. Nema hvað ég panta þar djúpsteikt-
an fisk og franskar, sem ekki er sérlega frétt-
næmt. Rétturinn var borinn fram með hrís-
grjónum, frönskum og smávegis af salati, 
já og fiski. Ég fékk 4 eða 5 “fiskstykki” sem 
voru hvert um sig ekki sverari eða lengri en 
þumalinn á mér! Fyrir þetta átti ég að borga 
3890 krónur! Algjört “rip-off”. Ég gerði 
athugasemdir og fékk meiri fisk og franskar, 
en það breytir ekki því að þetta er algjört 
rán. Ég sagði þjóninum að í RVK greiddi ég 
næstum helmingi minna fyrir svona rétt þar 

sem ég fengi fjórfalt meiri fisk. Hvað er í 
gangi þarna? Þetta vil ég LASTA. Er þetta 
túristagræðgin tröllríðandi, eða hvað?“ 
Skrifar konan í bréfi til blaðsins.

LAST fær ríkisstjórnin og Jón Gunnarsson 
formaður atvinnuveganefndar fyrir að sjá 
ekkert annað en stóriðju og vilja virkja hvert 
einasta vatnsfall og hver á landinu, skrifar 
karl á Norðurlandi. „Ég vona að ríkisstjórnin 
falli í næstu kosningum,“ bætir hann við...

LAST fá starfsmenn Þjóðskrár Akureyrar 
og starfsmenn skrifstofu Sýslumanns á 
Akureyri fyrir að meina móður með þriggja 

ára gamalt barn um salernisaðstöðu fyrir 
barnið. Svo skrifar kona í bréfi til blaðsins. 
„Eftir að hafa verið send milli hæða var 
ég beðin að fara annað. Skýringarnar 
voru þær að ,,svona væri þetta bara” og 
að salernisaðstaða væri inni við kaffiað-
stöðu starfsmanna.  Eru ekki lög í landinu 
sem segja að í opinberum stofnunum og 
verslunum eigi að vera salernisaðstaða 
fyrir almenning? LOF fá aftur á móti 
starfsmenn Kristjánsbakarís fyrir að hleypa 
þessari sömu móður hikstalaust á salerni 
með barnið áður en piss kom í brók,“ 
skrifar konan.
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Flugrúta til Keflavíkur
Staðhæft er í fréttatilkynningu frá 
fyrirtækinu Gray Line að beint flug til 
Akureyrar hafi ekki gengið upp og sem 
viðbragð við því sé mikilvægt að koma 
á fót rútu sem keyri milli Akureyrar og 
Keflavíkurflugvallar.

„Beint flug til Akureyrar hefur ver-
ið reynt og ekki gengið upp. Vafalítið 
mun koma að því að slíkar ferðir geti 
orðið sjálfbær kostur. En meðan ver-
ið er að skapa þann markað teljum 
við farsælast að byggja á þeirri stað-
reynd að mestallt millilandaflug fer 
um Keflavíkurflugvöll. Sá flugvöllur 
þjónar öllum áfangastöðum erlendis 
en viðbúið er að beint flug til Akur-
eyrar tengist aðeins einum áfangastað 
erlendis,“ segir Þórir Garðarsson hjá 
Gray Line.

Ferðaþjónustufyrirtækið Gray 
Line hefur undanfarna mánuði skoð-
að möguleikann á því að bjóða beinar 
rútuferðir milli Keflavíkurflugvallar 
og Akureyrar. Þannig yrði að hluta til 
mætt þörfum farþega í millilandaflugi 
sem eiga erindi norður eða að norðan.

„Hugmyndin er að ferðirnar verði 
í tengslum við komur og brottfarir á 
Keflavíkurflugvelli síðdegis,“ segir Þór-

ir Garðarsson, framkvæmdastjóri sölu- 
og markaðssviðs.

„Með þessu móti gætu farþegar 
verið komnir til Akureyrar fyrir mið-
nætti sama dag og þeir lenda. Á sama 
hátt gætu þeir náð síðdegisflugi frá 
Keflavíkurflugvelli sama dag og þeir 
leggja af stað frá Akureyri,“ segir Þórir.

Megináherslan í markaðssetn-
ingu Norðurlands ætti því að beinast 
áfram að flugfarþegum sem fara um 
Keflavikurflugvöll, enda fari þar um 
9 af hverjum 10 ferðamönnum sem 
hingað koma að sögn Þóris. Ljóst er að 
þetta viðhorf er mjög umdeilt meðal 
Norðlendinga en þó kunna ýmsir að 
fagna nýrri rútuleið, þótt kannanir hafi 

mælt að það myndu fjölga utanferðum 
Akureyringa stórlega ef hægt væri að 
fljúga út beint frá Akureyrarflugvelli.

Að mati Gray Line geta beinar rút-
uferðir milli Keflavíkurflugvallar og 
Akureyrar stuðlað að lengri dvöl ferða-
manna fyrir norðan og verið ákjós-
anlegur valkostur fyrir þá sem eiga 
aðeins erindi þangað og ætla ekki að 
stoppa á höfuðborgarsvæðinu.

Skoðanir meðal bæjarbúa á Akur-
eyri virðast skiptar og telja ýmsir langt 
í frá fullreynt með beint flug frá Ak-
ureyri. Töluverð ánægja hefur eigi að 
síður mælst með flugrútuframtakið á 
samskiptasíðum á netinu, miðað við 
óbreytt ástand.  -BÞ

Geimverur  
á Alþingi

Þeir sem lögðu það á sig að hlusta á eldhúsdagsumræð-
ur á Alþingi í síðustu viku sáu að þar opinberuðust 

þau áhugamál leiðandi stjórnmálamanna að ræða það 
einkum sem snertir hagsmuni þeirra sjálfra. Ekki síst 
birtist áhorfendum að talsmenn gömlu valdaflokkanna 
hafa lítinn áhuga á öðru en því sem tryggir þeim bakland 
ríkra og valdamikilla flokkseigenda.

Arður af ferðaþjónustu deilist nú á mörg þúsund hend-
ur og þykir fyrir vikið ekki áhugaverðara umræðuefni 
en svo að varla var rætt um þann mikla atvinnuveg sem 
bjargað hefur fjárhag landsins og fjölskyldum. Þegar aftur 
á móti um ræðir pólitískar ákvarðanir Alþingis sem gera 
sægreifunum áfram kleift að sjúga til sín óheftan arð úr 
sameiginlegri auðlind landsmanna, hvað þá vildarvin-
ina sem hafa orðið moldríkir á virkjanaumsvifum, orku 
landsins, er annað uppi á tengingnum. Margt mærðarorðið 
féll  á eldhúsdegi um mikilvægi þess að „nýta orkuna“ – 
lesist halda áfram að skemma landið og menga heiminn. 
Framtíðin, nýsköpun, virtist ekki til heldur mest megnis 
gamaldags hagsmunahyggja sem snýr að gamaldags at-
vinnuvegum sem augljóst er að munu áfram halda þorra 
alþýðu við hungurmörkin auk þess sem vitinu verður 
áfram ýtt út í horn. Enginn ræddi skort á innviðum ferða-
þjónustu hér landi, enginn ræddi áganginn, enginn ræddi 
tækifæri skapandi greina og hagvöxtinn þeim samfara, 
nei, iðnaður, sjávarútvegur, gömlu atvinnuvegirnir, hags-
munaatvinnuvegirnir sem pólitíkin hefur svo mikið að 
segja um og tengist gróða flokkseigenda og vildarvina 
yfirskyggðu annað.

Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra kvartaði undan 
að mesta gagnrýnin á Alþingi kæmi oft frá minnihlutanum. 
Hann spurði hver ætti að efla virðingu Alþingis ef ekki 
þeir sem sjálfir væru þingmenn? Bjarni skilur ekki að 
trúnaðarbrest milli þings og þjóðar má ekki bara skýra 
með orðum sem falla á þingi, aðgerðaleysi gagnvart því sem 
mestu skiptir, gerræði og gamaldags hyggju. Hann skilur 
ekki að upplýstir borgarar hafa fengið upp í kok vegna 
þess að valdaflokkarnir einbeita sér að sérhagsmunum 
vildarvina sem þeir telja að fóðri áfram þeirra eigin kjör, 
ekki almannahagsmunum.

Nokkir þingmenn sögðu reyndar í umræðunum að 
stöðva þyrfti ofsagróða örfárra útgerða, færa fólki pen-
inginn,  auka vald til fólksins með nýrri stjórnarskrá, 
einblína á umhverfis- og náttúruverndarmál, hemja 
neysluna, lyfta hópum sem lægst standa, útrýma fátækt. 
En daginn eftir  var tilkynnt um viljayfirlýsingu um álver 
á skagfirska efnahagssvæðinu með Kínverjum. Þar hafði 
forsætisráðherra flutt hátíðarræðu og klappað saman 
selshreifunum.

Þórunn Egilsdóttir var í hópi þeirra þingmanna sem 
komu áhorfendum að eldhúsdagsumræðum fyrir sjónir 
eins og geimvera og var ekki ein um það. Þó ekki framúr-
stefnuleg og vitsmunaleg geimvera eins og okkur hættir 
til að hugsa um þær heldur sem geimvera aftan úr grárri 
forneskju ef svo má að orði komast. Það opinberaðist 
þegar Þórunn sagði leitun að aðgerð í íslenskri stjórn-
málasögu þar sem staðið hefði verið við allt samanber 
skuldaniðurfellinguna!

Helgi Hrafn komst næst kjarnanum, komst handan 
geimveruáhrifanna, þegar hann vitnaði í dægurlaga-
textann og sagði: „Hleypið mér út úr þessu partýi, hér 
er allt í steik.“ Björn Þorláksson

Tár bros og takkaskór. Og skjámenningin sjaldnast fjarri. Völundur

Akureyrarflugvöllur



Verið velkomin 
í nýja verslun Líflands

Mikið úrval af vörum til þjálfunar og keppni. 
Glæsilegt úrval af Top Reiter og Ariat fatnaði.

Arion fóðrið og allt fyrir gæludýrin.

Sala og ráðgjöf

S. 540 1100

Lynghálsi, Reykjavík

Óseyri, Akureyri

Efstubraut, Blönduósi

Borgarbraut, Borgarnesi

www.lifland.is

lifland@lifland.is

Stóraukið úrval af búrekstrarvöru. 
Fóður, bætiefni, hreinlætisvörur, handverkfæri og margt fleira.
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BARNASKEMMTUN 
Í SKÓGI
Skógardagur Norðurlands verður haldinn í Vaglaskógi laugar-
daginn 11. júlí. Meðal viðburða eru spennandi og skemmtilegur 
ratleikur þar sem reynir á hæfileika fólks við að telja árhringi í 
trjám, þekkja kvikindi í krukku, mæla hæð trjáa og fleira.

Þá verður hægt að skjóta af boga, poppa yfir eldi, horfa á 
skógarhöggsvél tæta niður tré, fylgjast með dönskum skógar-
manni smíða ruggustóla úr birkigreinum og fleira og fleira, segir í 
tilkynningu frá Skógrækt ríkisins. 

Skoðanafrelsi ekki sem skyldi á Siglufirði?
Jón Björgvinsson, blaðamaður á 
siglo.is, vekur í pistli á vefsíðunni 
athygli á grafalvarlegum vanda 
kirkjugarðsins í Siglufirði. Hann 
segir slæma umhirðu á gróðri og 
girðingum í syðri kirkjugarði Sigl-
firðinga. Ástandið sé litlu skárra í 
gamla kirkjugarðinum.

Í bókun bæjarráðs Fjalla-
byggðar um vandann segir „Bæj-
arráð harmar ástand kirkjugarða 
í Siglufirði, en þeir eru á ábyrgð 
sóknarnefndar Siglufjarðarkirkju.  
Bæjarráð samþykkir að fela bæjar-
stjóra og deildarstjóra tæknideild-
ar að koma með umsögn um málið 
á næsta fundi bæjarráðs.“

Jón fer í pistli sínum mörgum 
orðum um viðbrögð bæjarbúa í 
kjölfar þess að siglo.is skrifaði 
gagnrýna umfjöllun um málið. 
Verður ekki betur séð af skrifum 
hans en hann telji að hann hafi ekki 
haft frelsi til að fjalla neikvætt um 
héraðsmál. „Það er hins vegar mjög 
sárt og leiðinlegt að heyra niðr-
andi orð um fólk sem hefur setið 
í nefndum og unnið óeigingjarnt 
starf í þágu bæjarbúa, eftir bestu 

getu, það á náttúrulega þakkir 
skilið en það getur líka verið lausn 
í hinu góða formi af lýðræðissam-
félagi að nefndir og stjórnir sem 
telja sig ekki geta fjárhagslega, 
stjórnsýslulega eða hreint af laga-
lega sinnt sínum verkum að þá 
þarf það hvorki að vera ósigur eða 
niðurlæging að segja af sér ábyrgð 
og láta aðra nýja krafta koma með 
lausnir, nýja forgangsröðun og hug-
myndafræði,“ skrifar Jón.

EKKI TILGANGUR GAGN-
RÝNI AÐ SUNDRA

Hann bætir við: „Það er einnig sær-
andi að heyra að ætlun Sigló.is með 
því að birta svona neikvæða grein 
um okkar annars svo fallega fjörð 
væri að skapa sundrun og ósætti 
á milli bæjarbúa. Það liggur nátt-
úrulega oft í manneskjulegu eðli 
að “Skjóta frekar saklausan boð-
berann” heldur en að horfast á við 
augun á köldum veruleikanum. Það 
er líka svo létt að vera “Skúli fúli” 
sem er almennt á móti öllu, bara 
öllu, án útskýringa á netinu og telja 
sig ekki þurfa að standa fyrir neinu 

sem maður hrækir út úr sér. En all-
ar skoðanir sem fólk sendir inn eru 
samt birtar.

Það er auðvitað hlutverk bæj-

armiðils eins og Siglo.is að birta 
myndir og skrifa um hluti sem bæj-
arbúar eru ekki ánægðir með, ekki 
bara gulli gulli gull gull myndir af 
fallegu sólarlagi, skemmtanalífi eða 
fallegu húsunum sem hann Róbert 
er að byggja. Nei, og hér fer ekki 
fram rannsóknar blaðamennska 
á háu stigi heldur, en það er samt 
skoðana frelsi hér þó að við búum í 
litlum bæ þar sem kannski mörgum 
finnst best að “öll dýrin í skóginum 
séu vinir”, þó getur það líka ver-
ið jafn hættuleg hugmynda fræði 
eins og hún er falleg, því þá verð-
ur enginn þróun, ekkert sem rekur 
okkur áfram, enginn vilji til að gera 
betur, allir eru bara sammála um að 
allt er gott eins og það er.“

HÆGT AÐ VERA ÓSAM-
MÁLA ÁN ÓVILDAR

Jón bendir á að þegar þorpsbúarnir 
séu ósammála séu þeir ekki endi-
lega óvinir. Þá verður eki betur séð 
af pistli hans en fólk í opinberum 
stöðum hafi leyft sér að hundsa 
siglo.is og svara ekki spurningum 
vegna óánægju ráðamanna með 
umfjöllun. Þannig skrifar hann:

„Það viðmót  sem fréttarit-
ari Sigló.is fékk frá formanni 
sóknarnefndar þegar hann kom 
suður í garð kl: 16:15 til að að-
stoða sjálfboðaliðana  en þá stóð 
fréttaritari utan við hliðið og tók 
myndir í helli rigningu og dáðist af 
dugnaði og fórnvísi sex kvenmanna 
sem þrátt fyrir leiðinda veður voru 
mættar á staðinn. Fréttaritari var 
búinn að undirbúa 3 spurningar til 
formannsins og var að vonast til að 
hitta hann við þetta tilfelli.

Sigurður Hlöðversson formaður 
mætir í sjálfboðavinnuna

“Blessaður Sigurður........” sagði 
fréttaritarinn kurteislega og en 

náði ekki að segja neitt meira áður 
en formaðurinn svarar og sýndi það 
virkilega með kropp og sál að hann 
meinti það sem hann sagði:”Bless-
aður og BLESS” með mjög harðri 
áherslu á orðið BLESS og sýndi 
það á allan hátt að hann vildi ekki 
ræða við fréttaritara Sigló.is og að 
fréttarritari var ekki velkomin á 
þennan opinbera stað þessa stund-
ina.

Gjörsamlega fáránleg framkoma 
hjá manni sem fer með embætti 
formanns í nefnd á vegum Íslensku 
kirkjunnar,“ skrifar blaðamaður 
siglo.is

Svo nefnir Jón spurningarnar 3 
sem aldrei komust í loftið:

1. Þegar ljóst var snemma í vor 
að hvorki var til fjármagn eða 
mannafli hjá sóknarnefnd til að 
leysa þau verkefni sem ykkur ber 
skylda til að leysa, hefði þá ekki 
verið réttara að gera Bæjarráði 
grein fyrir vandanum og biðja um 
hjálp þá þegar ?

2. Hver eða hverjir hafa verið 
verktakar síðustu 3 árinn og haft 
ábyrgð á umhverfi kirkjugarðana 
og hvað hefur það kostað árlega ?

3. Er það alveg útilokuð lausn að 
sóknarnefnd segi af sér og leyfi nýj-
um aðilum að takast á við vandan 
með öðrum hugmyndum en sjálf-
boðavinnu bæjarbúa?

Geta má þess að í meistararit-
gerð frá árinu 2014 í Félagsvís-
indadeild Háskóla Íslands, var gerð 
rannsókn á högum blaðamanna 
víða um land. Þeir voru m.a. spurðir 
um eigið frelsi til að skrifa gagnrýn-
ar fréttir.  Kom fram í meistararit-
gerðinni að hluti blaðamanna þorir 
vart að skrifa gagnrýnar fréttir um 
nærsamfélagið, einmitt vegna ótta 
um aðkast. 

 -BÞ

Frá Siglufirði en þar hafa heimamenn tekist á um ábyrgð og umfjöllun um meintar brotalamir í kirkjugörðum bæjarins. Völundur



Fyrirtæki til sölu
Til sölu eru rekstur og eignir Fatahreinsunar Húsavíkur  
ef viðunandi tilboð fæst. Fyrirtækið er í fullum rekstri  
og verkefnastaða mjög góð. 

Mögulegt er að kaupa eingöngu rekstur og tæki og gera  
leigusamning um húsnæðið.

Fatahreinsun Húsavíkur er 25 ára gamalt fjölskyldufyrirtæki sem 
hefur stækkað mikið undanfarin ár vegna vaxandi verkefna, m.a. 
tengd ferðaþjónustu.

Gott tækifæri fyrir dugmikla einstaklinga eða fjölskyldu.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður á staðnum eða eftir  
samkomulagi. Einnig er hægt að senda fyrirspurnir  
á netfangið fatahreinsun@simnet.is

Háþrýsti- 
 þvottur

Háþrýstiþvottur fyrir málningu  
á stein og timbur

Þrif á hellum og gangstéttum  

Einnig þrif og sótthreinsun  
á útihúsum 

20 ára reynsla

Öflug tæki – 100-500 bör

▲
▲

▲
▲

▲

Uppl. í síma 894 5551 fjarkinn@internet.is 
www.fht.is

Við blásum 
   á vandann!

FDX PRO   

TIL ÚTLEIGU
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Stærsta mót sögunnar
Stærsta drengjafótboltamót frá 
upphafi fór fram á Akureyri um 
helgina þegar um 1800 strákar 
tóku þátt. 

180 lið sendu mannafla til þátt-

töku. Mikill fjöldi aðstandenda og 
þjálfara fylgdi drengjunum og var 
bærinn smekkfullur af gestum. Á 
svipuðum tíma fór fram Pollamót á 
Þórssvæðinu. a

Mál Þorleifs komið til Umba
Lögfræðingur Þorleifs Anan-
íassonar hefur sent formlega 
kvörtun til umboðsmanns Al-
þingis vegna sýslumannsmálsins 
sem Akureyri vikublað fjallaði 
um fyrir tveimur vikum. Umboðs-
maður tekur aðeins afstöðu til 
þess hvort um lögmæta eða ólög-
mæta uppsögn hafi verið að ræða 
en  framhaldið ræðst síðan af 
niðurstöðu hans. Þá mun sýslu-
mannsembættið afgreiða málið 
með einhverju tilboði um bætur 
eða Þorleifur sækja þær með lög-
fræðingi. Hann hefur gagnrýnt 
haðlega að hafa verið sagt upp án 
góðra skýringa skömmu áður en 
sýslumannsembætin voru sam-

einuð og bendir sitthvað til að hið 
opinbera hafi ekki farið fram em 
skyldi eins og blaðið hefur fjallað 
um. Þorleifur átti eitt ár í eftir-
laun þegar honum var gert að taka 
pokann sinn hjá Sýslumanninum 
á Akureyri.

„Ég er ágætlega bjartsýnn á góð 
málalok enda hef ég fulla trú á ís-
lensku réttarkerfi,“ segir Þorleif-
ur og nefnir að embætti umboðs-
manns  alþingis sé í hópi þeirra 
opinberu stofnana sem njóti hvað 
mests trausts almennings í landinu. 

„Ég hef fulla trú á umboðsmanni al-
þingis og mun að sjálfsögðu sætta 
mig við álit hans, hvert svo sem það 
verður.“  -BÞ

Aðstaða fatlaðra verði bætt
Velferðarráð hefur hafnað beiðni 
Búsetudeildar Akureyrarbæjar 
um fjárveitingu til að bæta strax 
aðstöðu fatlaðra í dagvist að Þór-
unnarstræti 99, þar sem áður var 
Hússtjórnarskólinn. Búsetudeild 
óskaði eftir fjárveitingu að upp-
hæð 5 milljónir kr. til að stækka 
pall við húsnæði skammtíma- og 
skólavistunar fatlaðra. Einnig  var 
óskað eftir 1,2 milljónum kr. til að 
setja upp geymsluskúr fyrir starf-
semina á lóðinni. Áætluð hækkun 
rekstrarkostnaðar á mánuði næstu 
10 árin hefði orðið kr. 53 þúsund.

Velferðarráð lét bóka að það 
þakkaði velvilja í garð notenda í 
skammtíma- og skólavistuninni en 

segir svo: „Velferðarráð getur ekki 
mætt kostnaðinum á þessu ári og 
vísar kostnaðinum til fjárhagsá-
ætlunar 2016. Velferðarráð felur 
búsetudeild að vinna málið áfram 
í samvinnu við Fasteignir Akur-
eyrarbæjar.“

Bæjarráð Akureyrar hefur aft-
ur á móti samþykkt að veita fimm 
milljónum króna til Bílaklúbbs Ak-
ureyrar vegna uppsetningar, fram-
kvæmdar og rekstrar tjaldstæðis 
á svæði Bílaklúbbsins. Tjaldsvæð-
ið verður notað um Bíladaga en 
einnig opið fleiri helgar, t.d. um 
verslunarmannahelgina þegar 
Unglingalandsmót UMFÍ fer fram 
á Akureyri. a

Fleiri álfabækur frá 
Guðlaugi
Sýning Guðlaugs Arasonar rithöf-
undar á agnarsmáum álfabókum 
vakti athygli þegar hún var sett 
upp á Amtsbókasafninu á Akur-
eyri sumarið 2013. Nanna Lind, 
verkefnisstjóri á safninu, segir að 
nú hafi Guðlaugur sem kallar sig 
GARASON raðað saman enn fleiri 
Álfabókum og verði þær til sýnis 
og sölu á Amtsbókasafninu í júlí og 
ágúst.

„Álfabækurnar heilla bæði stóra 
og smáa og í þeim má endalaust 
finna ný og óvænt atriði,“ segir 
Nanna Lind. a

Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is

Skoðaðu vefútgáfu  
blaðsins á akureyri.net



9. - 15. júlí

Verð á alla viðburði er:

2.900 kr.

Miðasala í Hofi og á:
www.mak.is
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Kvartett Sigurðar Flosasonar
með Andreu Gylfadóttur

Alvöru djass frá okkar bestu
tónlistarmönnum að ógleymdri
drottningunni sjálfri

Laugardaginn kl. 14:00
Sunnudaginn kl. 14:00 og 20:00

Söngvar um ástina og lífið

Elfa Dröfn Stefánsdóttir
messósópran og Sólborg
Valdimarsdóttir píanóleikari

Föstudaginn kl. 14:00

Ljóðasöngur á miðsumri 

Björg Þórhallsdóttir sópran
og Daníel Þorsteinsson
píanóleikari

Mánudaginn kl. 14:00 og 20:00

Let́s talk Arctic
Gamanleikur um sögu Íslands
Sýningin fer fram á ensku

Þriðjud., miðvikud. og fimmtud. kl. 14:00
Föstud. og laugard. kl. 20:00
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Ástin og hlýjan vaxið með 
þingmennskunni

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, 
þingmaður VG í Norðausturkjör-
dæmi, lét töluvert að sér kveða á 
vorþinginu sem lauk loks í síðustu 
viku. Hún er nú komin til Ólafs-
fjarðar, þar sem hún á heima og 
ræðir í opnuviðtali við Akureyri 
vikunlað ástandið á þjóðþinginu 
síðustu mánuði, Pírata, hugmyndir 
um kosningabandalag félagshyggj-
um, forsætisráðherra sem hún segir 
fullan af skætingi og útúrsnúning-
um og fleira og fleira...

Bjarkey, þetta hefur verið átaka-
samt þing – ef þú berð saman þingið 
sem nýlokið er við fyrri þing, hvað 
stendur upp úr?

„Í fyrsta lagi þá er Alþingi ekki 
eins og hver annar vinnustaður 
en umræðan um starfshætti og 
þessháttar í vetur og oft áður er 
samt gjarnan borin saman við það 
sem við getum kallað hefðbund-
inn vinnustað. Ef „ástandið“ væri 
svona á mínum vinnustað væri 
búið að reka alla er stundum sagt 
við mig, en við þingmenn vinnum 
sjaldnast á hefðbundum vinnutíma 
og eitt af því sem gjarnan gleymist 
er að þingmaðurinn er ekki bara í 
vinnunni þegar hann er staddur í 
þinghúsinu heldur líka á kvöldin 
eða sunnudögum þegar þú hittir 

hann í búðinni. Margt fólk vill fá 
samtal þegar því hentar og bregst 
misjafnlega við ef maður getur 
ekki eða vill ekki undir tilteknum 
kringumstæðum eiga samtal.

Í vetur hefur þingið einkennst 
af átökum um hvernig samfélag 
við viljum á Íslandi. Stjórnleysi og 
forystuleysi hefur verið einkenni 
ríkisstjórnarinnar í vetur þar sem 
forsætisráðherra hefur oftar en 
ekki svarað þingmönnum stjórnar-
andstöðunnar sem bera fram mál-
efnalega gagnrýni með skætingi og 
útúrsnúningum. Mál hafa komið 
seint fram frá ríkisstjórninni og því 
miður alltof oft mjög illa undirbúin, 
enda hafa mörg stærstu málin tek-
ið miklum breytingum eða hrein-
lega ekki náð fram að ganga eins 
og t.d. og náttúrupassinn. Að ekki 
sé nú minnst á að stjórnarflokkarn-
ir hafa sjálfir setið á málum hvor 
um sig og ekki viljað hleypa þeim 
til þinglegrar meðferðar s.s. eins og 
frumvarp um fiskveiðistjórnun og 
húsnæðismál. Svo var t.d. áhuga-
vert að sjá að í ríkisfjármálaáætl-
un 2016-2019 er gert ráð fyrir sölu 
eignarhluta í Landsbankanum en 
Framsókn ályktaði gegn því á sín-
um flokkstjórnarfundi.“

ANDSTAÐAN ÓVENJU SAMHENT

Hefur stjórnarandstaðan verið 
óvenju samhent að þínu viti?

„Ég er afskaplega ánægð með 
hversu samhent stjórnarandstaðan 
hefur verið sem sýndi sig í mörgum 
málum. Okkur tókst sem heild að 
stöðva mörg vond mál eins og að 
farið væri framhjá ferli Ramma-
áætlunar eða að makrílnum væri 
þröngvað í kvótakerfið.“

Hvernig meturðu ástandið í heil-
brigðismálum nú um stundir?

„Við Vinstri græn höfum talað 
fyrir jöfnuði í samfélaginu og talað 
harkalega gegn aukinni gjaldtöku 
í heilbrigðiskerfinu og takmörk-
unum í framhaldsskólakerfinu svo 
eitthvað sé nefnt. Öll átökin í sam-
félaginu, verkföllin og ástandið 
í heilbrigðismálunum er vægast 
sagt hrikalegt eins og við þekkj-
um. Það er mikilvægt að minna sig 
á að Landspítalinn var kominn að 
fótum fram í hruninu og þá hafði 
tækjabúnaður og annað ekki ver-
ið endurnýjaður og var útrunninn 
þrátt fyrir meint góðæri. Nú er 
svo komið að ekki sést til lands 
í byggingu nýs spítala og eftir 
langvarandi verkföll er alltof stór 
hópur fagfólksins okkar að flýja 
land vegna kjaramála en líka vegna 

starfsaðstöðu og gríðarlega mikils 
álags. Það dugar ekki fyrir forystu 
fjárlaganefndar að koma í pontu 
þingsins og segja að aldrei hafi 
eins mikið verið lagt í heilbrigðis-
mál þegar svo er komið og á sama 
tíma ákveða að framlengja ekki 
auðlegðarskatt á ríkasta fólkið í 
landinu eða lækka veiðigjöldin hjá 
útgerðum sem greiða svo eigendum 
sínum milljarða í arð.“

SVIKALOGN Í SKÓLAMÁLUM

Þú hefur í umræðunni undanfarið 
töluvert látið að þér kveða  vegna 
framhaldsskólanna.

„Það hefur heldur betur þurft að 
taka baráttu við Illuga Gunnars-
son menntamálaráðherra vegna 
framhaldsskólanna. Ég hef miklar 
áhyggjur af horfum framhalds-
skólanna og tel því miður að hér sé 
sem stendur svokallað svikalogn  er 
varðar skólana á okkar svæði. Svo 
finnst mér alveg með ólíkindum 
að ríkisstjórnin skuli ekki velja að 
staðsetja nýju störfin sem auglýst 
voru á dögunum og varða átak í 
læsi á við Háskólann á Akureyri þar 
sem sérfræðiþekking er afar mikil í 
þeim málaflokki. Frekar fara menn 
fram með illa undirbúna aðgerð 
eins og raunin varð með Fiskistofu 

sem svo er að mestu dregin til baka. 
Hækkun á matarskatti er annað 
mál sem nú hefur sýnt sig að skipt-
ir máli og einnig hefur lækkun á 
vörugjöldum því miður ekki skilað 
sér eins og vænta mætti til fólksins 
í landinu. Boðuð er áframhaldandi 
hækkun á virðisaukaskatti í ríkis-
fjármálaáætlun sem eykur á ójöfn-
uð og misskiptingu.“

En svo við ræðum einnig já-
kvæð verk stjórnarinnar, hyllir þó 
ekki undir að t.d. losun hafta muni 
ganga vel?

„Það var í sjálfu sér ánægjulegt 
að stíga skref í átt að losun hafta, 
skref sem voru undirbyggð  í tíð 
síðustu ríkisstjórnar, enda víðtæk 
samstaða um málið nú á þinginu 
þrátt fyrir að minnihlutinn hafi 
ítrekað áhyggjur af því hve stöð-
ugleikaskilyrðin eru ógagnsæ. Það 
sem er mikilvægt í framhaldinu er 
væntingastjórnunin, að fólk átti sig 
á því að þessir fjármunir sem verða 
til fari ekki beint út í samneysl-
una enda myndi það þýða aukna 
verðbólgu.  Það er líka dapurlegt 
að á sama tíma og við samþykkt-
um þessa aðgerð í þinginu ákvað 
fjármálaráðherra að nú væri rétti 
tíminn til að boða lækkun skatta 
sem ég tel að sé ekki rétt í stöðunni. 

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttirr þingmaður á heimavelli í Ólafsfirði.
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En þetta er munurinn milli hægri 
og vinsti pólitíkurinnar sem birtist 
í ríkisfjármálaáætlun núverandi 
ríkisstjórnar sem vill fækka skatt-
þrepum og með því auka á ójöfnuð 
í landinu.“

EKKI GOTT AÐ FÓLK ÞREYT-
IST Á STJÓRNMÁLUM

Hvernig metur þú skilaboðin sem 
birtast í stuðningi landsmanna 
við stjórnmálaflokka samkvæmt 
fylgiskönnunum um þessar mund-
ir?

„Ég held að almenningur sé al-
mennt þreyttur á stjórnmálum, sem 
er ekki gott, en við stjórnmálamenn 
þurfum að líta inná við og finna 
leiðir til að orðræðan verði betri 
á þinginu, það er ekki spurning 
í mínum huga. En það er eitt og 
annað sem hægt er að gera til að 
pólitíkin á þinginu verði áheyri-
legri,  t.d. að þingmenn fái að koma 
að samningu á þingmálum áður 
en þau eru lögð fram til umræðu í 
þinginu. Ég held að það geti orðið 
til að minnka ágreininginn milli 
stjórnar og stjórnarandstöðu í all-
mörgum málum og um leið umræð-
um í þingsalnum. En mér sjálfri 
finnst t.d. vanta mikið uppá að 
stjórnarþingmenn, og þá sérstak-
lega þeir sem nýir eru, láti meira til 
sín taka og eigi við okkur stjórnar-
andstöðuþingmenn samtal en það 
hefur farið afar lítið fyrir því hjá 
flestum. Sumir koma nánast bara 
tvisvar í viku í pontu undir dag-
skrárliðnum störf þingsins þar sem 
þingmenn geta komið ýmsu á fram-
færi í 2 mín. í formi yfirlýsingar en 
koma nánast aldrei í andsvör eða 
flytja ræður í þeim málum sem eru 
á dagskrá. Það þykir mér bagalegt 
af því ég veit að margir hafa gott til 
málanna að leggja sem vert væri að 
hafa skoðanaskipti á í þingsal. En 
auðvitað eigum við að vanda okkur 
í samskiptum og samtali hvort við 
annað.“

HRÍFST EKKI AF HUGMYND 
UM SAMEININGU

Stuðningur við ríkisstjórnina jókst 
um 5 prósentustig í síðustu viku – 
sem er mikið skv. Gallup könnun 

– er ekki viðbúið að gömlu valda-
flokkarnir finni á seinni hluta kjör-
tímabilsins nýjar dúsur fyrir unga 
fólkið, komi með ný kosningaloforð 
og stjórni landinu áfram án þess að 
þið vinstra fólkið fáið umboð al-
mennings til ítaka?

„Því miður er landinn oft fljótur 
að gleyma þegar kemur að pólitík 
og ekki ósennilegt að fólk falli fyrir 
slíkum loforðum sem náðu hæstu 
hæðum í síðustu kosningum. En 
í ljósi þess sem nú hefur birst m.a. 
í skýrslu fjármálaráðherra um 
skuldaniðurfærsluna þá er ég viss 
um að sú gagnrýni okkar Vinstri 
grænna um að þessi leið væri ekki 
sú sem skilaði mestum jöfnuði í 
samfélaginu eða sé sanngjörn hafi 
áhrif, enda tæplega hægt að rétt-
læta það að 1,5 milljarðar fari til 
fólks sem á yfir 75-100 milljóna 
skuldlausa eign. Ég vona minnsta 
kosti að fólk velti þessu fyrir sér 
þrátt fyrir að tilhneiging okkar sé 
að horfa á það sem snertir okkur 
persónulega og við getum haft hag 
af en síður til langs tíma og hvað þá 
út í heim.“

Þarf sameiningu annarra flokka 
en Framsóknar og Sjálfstæðisflokks 
til að koma í veg fyrir að gömlu 
valdaflokkarnir stjórni sjoppunni 
áfram?

„Nei, það held ég ekki og það að 
flokkar sameinist er ekki ávísun á 
meira fylgi en þeir hafa í sitthvoru 

lagi. Aðalmálið, tel ég, er að fé-
lagshyggjuflokkar og flokkar á 
vinstri væng stjórnmálanna sýni 
fram á það að þeir geti sameinast 
um og sýnt fram á að hægt er að 
byggja upp mannsæmandi lífskjör 
fyrir alla í landinu okkar. Við erum 
rík þjóð og höfum afnot af mikl-
um náttúruauðlindum og öðrum 
innviðum sem hægt er að nýta með 
sjálfbærum hætti, en mikilvægast 
er að kökunni sé skipt með sann-
gjörnum hætti, að allir geti notið, 
en ég hef miklar áhyggjur af hvert 
stefnir hjá ríkisstjórnarflokkunum 
m.a. í skattastefnunni.“

Hugnast þér þá ekki sú hug-
mynd að Katrín Jakobsdóttir leiði 
sameinaða vinstri flokka?

„Það yrði áhugaverð staða, en ég 
tel mun árangursríkara að flokkar 
á vinstri væng stjórnmálanna sam-
einist í kosningabandalag svipað 
og á Norðurlöndum og fari fram 
með tiltekin sameiginleg stefnumál. 
Við vinstri menn og félagshyggju-
fólk tölum fyrir jöfnu aðgengi að 
heilbrigðisþjónustu, menntun, 
fjölmiðlum sem þora að gagnrýna 
valdhafana og auknu lýðræði. Rík-
isstjórnin þarf að átta sig á því að 
lýðræðið er ekki bara í kosningum 
heldur felst það í tíðari aðkomu að 
ákvörðunum en líka að því jafna 
aðgengi sem ég nefndi hér áðan því 
það er forsenda þátttöku og þátt-
taka er forsenda lýðræðis.“

ERUM EKKI „Á MÓTI ÖLLU“

VG hefur ekki náð háflugi í könnun-
um – kann að vera að hugmynda-
fræði ykkar þyki einstrengingsleg 
og gamaldags?

„Ég held að það sé mýta að Vinstri 
græn séu einstrengingsleg eða gam-
aldags. Það þurfti kjark til að gera 
eins og formaður VG gerði fyrir 
kosningarnar 2009 þegar hún sagði 
að það þyrfti líklega að hækka 
skatta og skera niður og fylgja því 
eftir. Það var ekki það sem VG lang-
aði að leggja áherslu á en um annað 
var ekki að ræða á þeim tíma. Það 
er heldur ekki langt síðan „eitthvað 
annað“ sem VG talaði mikið fyrir 
þótti algerlega fáránlegt en nú vilja 

„allir lilju kveðið hafa“. Það á t.d. við 
það sem nefnt hefur verið skap-
andi greinar og ég tala nú ekki um 
ferðaþjónustuna og allt í kringum 
hana sem hefur heldur betur skilað 
sér í þjóðarbúið. Það er líka hægt 
í allri þeirri fjölmiðlaflóru sem við 
búum við að festa einhverja ímynd 
í huga fólks jafnvel þó hún eigi 
ekki við rök að styðjast sbr. að við 
sem flokkur værum á móti öllu eins 
og gjarnan var sagt. En pólitíkin 
snýst um að breyta umræðunni og 
það mun ég reyna að gera í mínum 
störfum.“

KATRÍN BETRI SEM FORSÆTIS-
RÁÐHERRA EN FORSETI

Hvað gætir þú lært af Pírötum?
„Mér finnst ég geta lært eitthvað 

af öllu mínu samferðafólki. Hvað 
Pírata varðar þá þykir mér áhuga-
vert að þau bera mál sem þau leggja 
fram saman við þau gildi sem stefna 
þeirra gengur út á sem ég tel að all-
ir flokkar ættu að gera. Stundum 
stangast gildi á í stefnunni en þá er 
samráðið við grasrótina mikilvægt.“

En hvernig líst þér á að Katrín, 
formaður VG, fari í forsetaframboð?

„Katrín væri góður kostur í for-
setaembættið eins og flest annað 
sem hún tekur sér fyrir hendur en 
ég er sannfærð um að hún yrði enn 
betri sem forsætisráðherra þjóðar-
innar og vona að það gerist eftir 
næstu kosningar.“

RAMMABREYTINGAR JÓNS 
GUNNARSSONAR LÁG-
PUNKTUR ÞINGSINS

Hverju ertu stoltust af þegar þú 
horfir til þingstarfanna á vor-
þinginu?

„Ég er stoltust af þrautseigju og 
elju stjórnarandstöðunnar að láta 
ekki slá sig út af laginu þrátt fyrir 
neikvæðar raddir, því málefnin sem 
við börðumst fyrir eru mikilvægari 
en vinsældir okkar og starfsvett-
vangurinn og þingsköpin eru með 
þeim hætti að ekki er endilega 
áhugavert að hlusta alltaf.“

Hver var lágpunktur þingsins að 
þínu mati?

„Þegar formaður atvinnu-
veganefndar lagði fram munnlega 
tillögu um stórfelldar breytingar á 
rammaáætlun.“

Ertu enn þeirrar skoðunar að 
aðild að ESB sé vond hugmynd?

„Ég hef sagt að klára eigi við-
ræðurnar og fá fram samning sem 
þjóðin getur tekið afstöðu til, því 
það eru ekki allir félagar Vinstri 
grænna sem eru andvígir ESB og 
einhvern tímann verður að leiða 
þetta mál til lykta.“

ÁSKORUN AÐ VERA ÞING-
MAÐUR Í FJALLABYGGÐ

Hvernig fer það saman með þing-
mennsku að búa í Fjallabyggð?

„Það er vissulega svolítið stremb-
ið, sérstaklega yfir háveturinn þegar 
allra veðra er von en ég reyni alla 
jafna að fljúga til vinnu á mánu-
dagsmorgnum og heim á föstudög-
um ef ekki eru önnur þingleg störf 
sem sinna þarf í þessu stóra og 
víðfema kjördæmi eða í borginni. 
Áhugi minn á pólitíkinni er mikill 
og það sem dregur mig til starf-
anna sem skapa svo mikla fjarveru 
frá fjölskyldunni er baráttan fyrir 
betra samfélagi sem dregur úr mis-
skiptingu en eykur jöfnuð.  En eig-
inmaðurinn vinnur í Ólafsfirði og 
yngri dóttirin er í Menntaskólanum 
á Tröllaskaga svo það er augljóst 
að margt þarf að leysa í gegnum 
síma eða tölvusamskipti. En þegar 
manni þykir að jafnaði gaman í 
vinnunni eins og mér finnst, er fjar-
lægðin verkefni sem þarf að finna 
jákvæðan flöt á. Það er alltaf ósköp 
gott að koma heim, ég er ekki frá 
því að ástin og hlýjan hafi skerpst 
og tíminn heima sé vel nýttur með 
þeim feðginum hér.“

Hefur það sett plön um sumar-
ið í uppnám hve þingstörf drógust 
lengi?

Að sjálfsögðu hefur það sett ým-
islegt úr skorðum eiginmaðurinn er 
t.d. búinn með stóran hluta úr sínu 
sumarfríi. Síðari hluti hans sumar-
frís er um það leyti sem nefndar-
fundir hefjast aftur hjá mér í ágúst 
en við reynum að ferðast eitthvað 
smávegis um landið okkar og eltum 
sjálfsagt veðrið þegar að því kemur 
eins og flestir Íslendingar.“

Hvað á að gera í sumar?

Við hjónin rekum lítið fyrir-
tæki, Gistihús Jóa og Kaffi Klöru, 
og við erum svo heppin að eldri 
dóttir okkar hefur séð um rekstur-
inn það sem af er sumri en ég fer 
á fullt í það núna og nýti stærstan 
hluta sumarleyfisins til þess. Svo 
mun ég sinna þingmannsskyldum 
mínum  eins og ég frekast get, enda 
fátt mikilvægara en að hitta fólk og 
skiptast á skoðunum.

VIÐTAL Björn Þorláksson
MYNDIR Völundur Jónsson

Ég held að það sé 
mýta að Vinstri græn 
séu einstrengingsleg 
eða gamaldags

Tæknifulltrúi  
byggingarmála

Skipulagsdeild Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða til starfa  
tæknifulltrúa byggingarmála (tækni-, byggingar- eða verkfræðing).  
Um er að ræða 100% starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst eða í síðasta lagi 1. september 2015.

Meðal helstu verkefna eru:
• Yfirferð á aðal- og séruppdráttum af byggingum með tilliti til  

þess að þeir uppfylli lög og reglugerðir.
• Annast úttektir einstakra þátta byggingarframkvæmda skv. 
 byggingarreglugerð í afleysingum og forföllum og gefur út 
 úttektarvottorð um byggingarstig húsa. 
• Annast eftirlit með því að hús og önnur byggingarleyfisskyld 

mannvirki séu byggð í samræmi við samþykkta uppdrætti, 
 lög og reglugerðir.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• Tæknifræði, byggingarfræði eða verkfræðimenntun.
• Góð almenn tölvukunnátta er nauðsynleg, MicroStation 
 kunnátta æskileg.
• Starfsreynsla á sínu fagsviði.
• Réttindi til að gera aðaluppdrætti.

Upplýsingar um starfið er veitir Pétur Bolli Jóhannesson, 
skipulagsstjóri, í tölvupósti pbj@akureyri.is. 
 
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem finna má frekari 
upplýsingar um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí 2015
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THE ENGLISH CORNER WITH MICHAEL CLARKE

Blasphemy
Amazingly this week the govern-
ment passed a bill decriminalizing 
blasphemy.  The amazing thing 
about this is that until last week 
you could be put in prison for bla-
sphemy, that is making fun of or 
belittling religion.   The bill was 
introduced by the Pirate party 
whose popularity has soared 
in past months.  Why their 
popularity has reached such 
unprecedented  levels has been 
due more to who they aren’t 
than who they actually are.  
Like George Bush’s successor 
it looks like all they need to 
do to get voted in at the next 
election is not be members of 
the other failed parties.  One 
M.P. voted against the bill, and 
three abstained.  No prizes for 
guessing that all four are mem-
bers of the conservative coa-
lition.  And the Prime Minister 
has continued his scare tactics 
to warn against these Pirates 
who are, in his words, a party 
which wants to tear down the 
foundations of our society.

It had been a while since the 
blasphemy laws had been in-
voked.  One case was the editor 
of the satirical magazine Spegill-
inn (which-yes-translates as The 
Mirror) who was actually convict-
ed of blasphemy in 1983.  He did 
publish an issue with a cartoon 
of the Icelandic bishop in his full 

attire on the cover with a penis for 
a nose.  Although the picture was 
in alarmingly bad taste it turned 
out  later that it was remarkably 
on the nail to use an unfortunate 
expression.  Whether it was this 

picture or the fact that he had 
recently published two books un-
veiling the secrets of Freemasonry 
in Iceland that got him sentenced 
we will probably never know. At 
least these days we would all be 

chanting “Ég er Kalli” (Je suis 
Charlie)  in support rather than 
holding up our crucifixes to lay 
the evil spirits.

Others who have narrowly 
escaped the wrath of the Icelandic 

Inquisitorial Law  were the 
cynical batch of loveable 
comedians “Spaugstofan” 
who extended the limits of 
Icelandic satire on our tellies 
every Saturday night for ye-
ars, and for who nothing 
and no-one was sacred.  Af-
ter one momentous show the 
bishop, whose appendage 
has previously been the so-
urce of the aforementioned  
titillation actually sent a 
formal complaint to the mini-
ster of justice. The matter 
was dropped, but not before 
the crew produced what I 
would call its most masterf-
ul episode supposedly behind 
bars. They were subsequent-
ly  discontinued by the 
State Broadcasting Service, 
officially due to dwindling 
popularity, but continue to 
perform for “the other side” 
with no measurable lull in 

popularity.  In fact they are about 
to bring their act to the theatre.  
And that should be fun!  But 
look out all ye pious and prudish, 
because from now on ANYTHING 
GOES. 

KVARTETT SIGURÐAR  
FLOSASONAR ÞRISVAR Í HOFI
Kvartett saxófónleikarans Sigurðar Flosasonar heldur þrenna tónleika í 
Hömrum, Hofi helgina 11. og 12. júlí; Kl 14 á laugardag og kl. 14 og 20 á 
sunnudag. Auk Sigurðar skipa kvartettinn þeir  Kjartan Valdemarsson á 
píanó,  Valdimar K. Sigurjónsson á  kontrabassa og  Matthías Hemstock á 
trommur.  Sérstakur gestur verður sönkonan Andrea Gylfadóttir, ókrýnd 
blúsdróttning þjóðarinnar. Fluttir verða þekktir jazzstandardar í bland við 
tónlist eftir Sigurð á mörkum jazz og blús tónlistar.  1862 Nordic Bistro 
verður með opið bæði í mat og drykk á meðan á tónleikum stendur. Stefnt 
er að stjórnlausri sveiflu og botnlausum blús.

Tónleikar á morgun
Á morgun, föstudaginn 10. júlí 
kl. 14, munu Elfa Dröfn Stefáns-
dóttir mezzósópran og Sólborg 
Valdimarsdóttir píanóleikari leiða 
saman hesta sína og flytja tónleika 
undir yfirskriftinni “Söngvar um 
ástina og lífið” í Hömrum, Menn-
ingarhúsinu Hofi á Akureyri. Á efn-
isskránni eru íslenskar og norræn-
ar söngperlur, fjórir tregasöngvar 
eftir Hreiðar Inga ásamt aríum eftir 
Bizet og SaintSaens.

Elfa Dröfn Stefánsdóttir stund-
aði nám í Glasgow við The Royal 
Conservatoire of Scotland þaðan 
sem hún lauk mastersgráðu frá 
óperudeild skólans sumarið 2014. 
Áður hafði hún lokið einsöngvara-
prófi frá Söngskólanum í Reykja-
vík þar sem hún stundaði söngnám 
undir leiðsögn Írisar Erlingsdóttur 
og Ólafar Kolbrúnar Harðardóttur. 
Elfa Dröfn söng nokkur óperuhlut-
verk á námstímanum og hefur kom-
ið fram sem einsöngvari við ýmis 
tilefni. Sólborg Valdimarsdóttir 

hóf píanónám við Tónmenntaskóla 
Reykjavíkur átta ára gömul. Eftir 
það lá leið hennar í Tónlistarskóla 
Reykjavíkur þar sem Peter Máté 
var hennar aðalkennari.

Vorið 2009 lauk hún Bachelor-
námi við Listaháskóla Íslands 
undir handleiðslu Peter Máté 
og lauk síðan mastersprófi í pí-
anóleik vorið 2011 frá Det Jyske 
Musikkonservatorium. Sólborg 
hefur spilað einleik og komið 
fram með ýmsum kammerhópum 
hér heima og í Danmörku meðal 
annars á Tónlistarhátíðinni Berg-
mál á Dalvík, Tónlistarhátíð Unga 
fólksins og Tónlistarhátinni Opus 
í Aarhus. Meðfram tónleikahaldi 
hefur Sólborg kennt á píanó í 
Danmörku og á Íslandi. Sólborg 
lauk diplómanámi í listkennslu við 
Listaháskóla Íslands vorið 2014. 
Það er Tónlistarfélag Akureyrar 
í samvinnu við Menningarfélag 
Akureyrar sem stendur að þessum 
tónleikum. a



Má bjóða þér 
ráðgjöf?
Landslagsarkitekt verður á 
Akureyri 17. júlí. Pantaðu tíma 
í síma 412 5204 og gerðu garðinn 
þinn að sannkölluðum sælureit. 

Úrval af vörum 
sem gera garðinn 
eins viðhaldsléttan 
og kostur er.

Við erum við 
Austursíðu 2  
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Ráðgjöf hjá landslagsarkitekt 
sem mótar hugmyndir og 
helstu útfærslur með þér.

Aðstoð við efnisval.

Tölvugerð vinnuteikning 
með útfærslu, efnislista 
o.fl. fylgir.
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UM DAGINN OG VEGINN

JÓN ÓÐINN WAAGE
SKRIFAR

14.500 EINTÖK FRÍTT UM ALLT NORÐURLAND Á HVERJUM FIMMTUDEGI
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Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is
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Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
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                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál

Holl, ristuð hafragrjónE
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

6
9

11
1

HAFRATREFJAR

 LÆ
K K A  KÓL E S T E RÓL

 V
E L D U  H E I L K O

R
N

SÓLSKIN BEINT
Í HJARTASTAD-

Ertu tilbúin, 
frú forseti?

Land fyrir stafni! – Íslandskort 
1547-1808. Schulte Collection

Akureyri bærinn við Pollinn.

Vinnustofa kortagerðarmannsins.

Fjölskylduvænar sýningar

Opið daglega 10-17

 Dagskort á 5 söfn 2000 kr.

Árskort á 5 söfn 3000 kr.

Internetið
Það er neyðarástand á heimili mínu.  
Börnin ráfa um húsið,  þau ramba 
á barmi taugaáfalls.  Sjálfum líð-
ur mér ekki sem best, reyni samt 
að halda haus til að geta hugs-
að um börnin, vona að það takist.  
Við þurfum öll áfallahjálp ef við 
komumst í gegnum þessa raun.

Það er ekkert netsamband.
Ég man þegar internetið kom 

fyrst.  Það var hægfara internet.  
Maður smellti á eitthvað og svo 
beið maður rólega eftir að það birt-
ist.  Það gat tekið langan tíma, jafn-
vel klukkustundir.  Biðin magnaði 
upp spennuna.

En maður þekkti ekkert annað 
svo þetta var allt í lagi.

Með aukinni tækni jókst 
hraðinn.  Nú pirrast maður ef allt 
birtist ekki strax.

Ég vann á skrifstofu þegar 
internetið kom.  Fyrst var internetið 
aðeins til skemmtunar en svo tók 
það rekstur skrifstofunnar yfir.  
Væri ekkert netsamband þá gat 
maður ekki unnið neitt, öll forrit 
voru tengd við netið.

Allt í einu var orðin þörf fyrir 
alls konar upplýsingar sem áður 
skiptu engu máli.

Eins og tæknin sem knýr 
internetið áfram er frábær þá er 
hún samt skemmtilega einföld.  Nú 
er maður orðinn vanur því að byrja 
á því að upplýsa hvort maður sé 
karl eða kona.  Og finnst það alveg 
sjálfsagt.

Í upphafi internetsins fylgdi því 
dálítið það orðspor að það væri 
mikið notað til að skoða klám.  Ein-
göngu til að kanna þetta þá setti 
ég inn leitarorðið “sex”.  Þetta var 
þegar internetið var afar hægfara.

Svo beið ég.  Mjög lengi.
Að lokum byrjaði mynd að birt-

ast hægt og rólega.
Á skjánum birtist nakinn karl-

maður. a


