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KYNNTU ÞÉR SKÍÐA- OG FJÖLSKYLDUPAKKANA
OKKAR INNÁ SIGLOHOTEL.IS

Barnahlaðborð og afþreying á Sigló Hótel

Aprés ski stemning á Sigló Hótel

Kökuhlaðborð Hannes Boy

Ljósmyndasýning í Bláa Húsinu alla páskana

Laufás- og Grenivíkurprestakall
Pálmasunnudagur:  Páskasunnudagaskóli í Grenivíkur-                                                                   
kirkju með árlegri páskaeggjaleit kl 13:00.
Föstudagurinn langi:  Föstuganga, veitingar og tónlist í 
Laufási. Passíusálmarnir lesnir á Grenilundi. 

Páskadagur:  Guðsþjónusta og ferming í Grenivíkurkirkju 
kl. 8:00. Sjá nánar á www.laufasinn.is

Sundlaug
Opin 19. - 28. mars milli kl 16:00 og 19:00.

Kontórinn, veitingahús
Opið 24. - 26. mars, kl. 12:00 til 21: 00. Páskaball 25. mars.
Lokað á páskadag, opið á annan í páskum kl. 12:00 til 19:00. 
Nánar á  www.facebook.com/kontorinnrestaurant

Jónsabúð, verslun
Opið 24. og 26. mars kl. 12:00 - 17:00. Opið 28 mars 
kl.13:00 - 15:00.  Lokað á föstudaginn langa og páskadag. 

Pólarhestar
Hestaferðir alla daga og ka� og kökur á eftir. Pólar Hestar, 
Grýtubakka II,  s. 896 1879. Nánar á  www.polarhestar.is

Kaldbaksferðir
Ferðir með snjótroðara upp á Kaldbak. 
Bókanir í síma 867-3770. Nánar á www.kaldbaksferdir.com

Ferðafélagið Fjörðungur
Félagið býður býður gistingu í skálum sínum í Fjörðum og 
á Látraströnd. Gisting allt árið og pantanir óskast sendar á 
annab@mi.is. Nánar á www.ferda�ordungur.is

Gisting í boði
Ártún ferðaþjónusta-www.booking.com/Grenivik rooms
Grýtubakki I. Frí í sveit-Orlofshús.  www.grytubakki.is
Lómatjörn gisting-www.facebook.com/Lómatjörn-gisting

Góðir páskar á GrenivíkGóðir páskar á Grenivík
www.grenivik.is

Grýtubakkahreppur

Leitaðu ekki langt yfir skammt í páskafríinu
Nægur snjór í fjallinu!

-Sjáumst!
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Auglýsingasími: 694 4103
Netfang: ruth@pressan.isÁstfangin í fyrsta sinn. Kristrún Ösp Barkardóttir á von á barni með kærastanum sínum. Mynd: Viktor Helgi

Aldrei verið 
hamingjusamari

Kristrún Ösp Barkardóttir var um tíma ein umtalaðasta kona 
landsins. Í opinskáu viðtali ræðir Kristrún um fortíðina, fjölmiðla-
áreitið, fæðingarþunglyndið, kvíðann sem hún glímir ennþá við og 
ástina sem hún fann í heita pottinum, en Kristrún á von á barni 
með kærastanum sínum, snjóbrettakennaranum Viktori Helga.
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• Styrking 
• Jafnvægi 
• Fegurð

CC Flax

1 kúfuð teskeið á dag - 40 daga skammtur

Fæst í apótekum, Hagkaup, Krónunni, Nettó, Samkaup, 
Fjarðarkaup og  völdum heilsubúðum

www.celsus.is

Heilbrigðari og grennri konur
Rannsókn sýndi að konur sem hafa mikið 
Lignans i blóðinu eru að meðaltali með 8,5 kg 
minni fitumassa en þær konur sem skortir eða 
hafa lítið af Lignans.**
 
 * Howel AB Journal of the American Medical Associaton june 2002 287:3082
** British Journal of Nutrition(2009), 102: 195-200 Cambridge University. 

Frábært til að bæta hormónajafnvægi 
fyrir konur á öllum aldri

Hörfræ mulin -  rík af lignans
Trönuberjafræ
Haf- Þörungakalk

Stuðlar að hormónajafnvægi og vellíðan. 
Trönuberjafræin styrkja  þvagfærakerfi og slímhúð, 
reynist vel gegn vökvasöfnun* Ríkt af Omega3  ALA.   
Fjölmargar ritrýndar rannsóknir sýna mikinn ávinning 
af inntöku á lignans fyrir hormónaheilbrigði kvenna.

Kynin nota frístunda-
styrkinn til jafns
Nýting frístundastyrks árið 2015 var 
jöfn milli kynja. Þetta kemur fram í 
fjórðu útgáfu af Akureyri í tölum sem 
skoða má á vefslóð Akureyrarbæjar. 

Skipting frístundastyrks milli félaga 
árið 2015 var þannig að 17% fóru til 
Þórs, 26% til FIMAK, 21% til KA, 8% 
til Óðins, 4% til SA, 8% til Stepdance 
og 16% til annarra íþróttafélaga. Besta 
nýting styrksins 2015 var í 2007 ár-
ganginum eða 96%. 

Nýting innan póstnúmera reyndist 

afar mismunandi árið 2015. Í póst-
númerinu 600 nýttu 69% sér styrkinn 
en aðeins 11% í póstnúmerinu 611, 
sem er Grímsey. Í Hrísey var nýtingin 
36% þegar bæði kynin voru skoðuð 
en þar nota drengir frekar styrkinn en 
stúlkur eða 50% á móti 21%. 

Næsta útgáfa af Akureyri í tölum 
verður í júlí. Að þessu sinni var fók-
usinn á íþróttamál en næst verður 
sjónum beint að framkvæmdum. 
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Föstuganga á föstudaginn langa
Efnt verður til föstugöngu í Lauf-
ásprestakalli föstudaginn langa, 25. 
mars næstkomandi. Um er að ræða 
sjöttu gönguna en hún var fyrst haldin 
árið 2011. Gengið verður frá Svalbarðs-
kirkju kl. 11.00, frá Végeirsstöðum 
Fnjóskadal kl. 11.00 og frá Grenivíkur-

kirkju kl. 12.00 í Laufás. Að sögn Bolla 
Péturs Bollasonar geta göngugarpar 
vissulega komið inn í hópana hvar sem 
er á gönguleiðunum. Björgunarsveitir 
verða á vaktinni. „Við komu í Laufás 
verður hægt að kaupa sér súpu gegn 
vægu gjaldi í Gestastofu/þjónustuhúsi 

en um súpuna sjá þau hjón Benedikt 
og Kristín í Ártúni. Boðið verður upp 
á tónleika í Laufáskirkju kl. 14.30 en 
Snorri Guðvarðsson og Krossbandið 
flytja ljúfa tóna,“ segir Bolli Pétur sem 
býður alla velkomna. 

iáh

Sprengingar hafnar
„Upphaflega áætlunin var að gera veg 
upp á höfðann en þeir flutningar sem 
fara eiga um þennan veg þola ekki 
miklar hæðarbreytingar svo það hefði 
þýtt djúpan skurð ofan í höfðann. Það 
munaði tiltölulega litlu á kostnaði á 
göngum og vegskurði en skurður er 
mun síðri kostur, vegurinn verri og 
umhverfisraskið meira. Þess vegna voru 
göngin valin,“ segir Gaukur Hjartar-
son, skipulags- og byggingarfulltrúi 
Norðurþings, en sprenging jarðganga 
um Húsavíkurhöfða er hafin. Að sögn 
Gauks er ekki komin nein nákvæm 
tímasetning á hvenær „slegið verður 
í gegn“. 

„Það verður væntanlega í sumar. 
Reiknað er með að sprengja megi 50–
60 metra á viku. Göngin verða um 950 
metrar svo ef allt gengur eftir tekur þetta 
innan við 20 vikur.“ Hann segir bæjar-

búa hafa fundið fyrir sprengingunum. 
„Ég hef ekki fengið neina úttekt á því 
en býst við að þeir sem búi næst svæð-
inu verði varir við titring og hávaða. Ég 

held að hljóðið fari svo minnkandi eftir 
því sem dýpra er farið en titringurinn 
minnkar víst ekki strax.“

iáh

Gangamunninn eftir fyrsta dag. Göngin verða um 950 metrar að lengd. Mynd: Gaukur Hjartarson

Sprenging. Gaukur býst við að þeir sem búi næst svæðinu verði varir við 
titring og hávaða.

Göngugarpar. Hægt verður að kaupa súpu við komuna í Laufás.

Börn að leik. stór hluti þeirra sem nýta sér styrkinn æfir fimleika.



Veit á vandaða lausn
Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16 

Opið mán - fös 8:30 - 17:00
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

ÖFLUGT PAR FRÁ ELECTROLUX
Þvottavél og þurrkari fyrir smærri ferðaþjónustur, fyrirtæki og stærri heimili.

8kg þvottavél og þurrkari, sem eru 
helmingi fljótari að þvo og þurrka þvott 
en almennar heimilisvélar.

Þvottavélin býður uppá fjölda þvottakerfa, 
þar á meðal þvottakerfi fyrir moppur  
og sótthreinsandi þvottakerfi.

Þreföld ending miðað við  
almennar heimilisvélar.

Gæðavélar á hagstæðu verði.

Mikill orkusparnaður felst í nýju myPRO línunni frá Electrolux.
Einfalt reikningsdæmi - þvottavélin getur borgað sig upp
á skömmum tíma.

Fastus býður upp á vandað lín s.s. handklæði,  
þvottastykki og baðmottur, vönduð 250 þráða  
sængur- og koddaver fyrir hótel, ferðaþjónustur  
og heilbrigðisstofnanir á sanngjörnu verði

MJÚKT OG HREINT
FYRIR GÓÐA GESTI

Hafðu samband  
 í síma 580 3900.  
Sölufólk okkar 
aðstoðar þig  
með ánægju.
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA?
Akureyri Vikublað tekur við ábendingum, hugmyndum og aðsendum greinum lesenda.  
Vinsamlegast sendið tölvupóst á indianahreins@gmail.com.

AKUREYRI VIKUBLAÐ  
5. TÖLUBLAÐ, 6. ÁRGANGUR 2016
ÚTGEFANDI Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. 
ÁBYRGÐARMAÐUR Björn Ingi Hrafnsson, netfang: bjorningi@pressan.is
AUGLÝSINGASTJÓRI Ruth Bergsdóttir, ruth@pressan.is, 694-4103.
RITSTJÓRI Indiana Ása Hreinsdóttir, Indianahreins@gmail.com, 893 6152
UMBROT Prentsnið PRENTUN Landsprent DREIFING 

14.500  EINTÖK ÓKEYPIS – UM ALLT NORÐURLAND

Hækkandi hitastig andrúmslofts og hafs, bráðnun jökla og hækkandi 
sjávarborð er staðreynd. Ekki í nánustu framtíð heldur núna. Við 
verðum að tala um það. Jafnvel þótt það sé ekki alltaf vinsælasta 

umræðuefnið í partýinu.

Af hverju finnst mér eins og ég sé að setja mig á háan stall þegar ég ræði um 
viðkvæmt vistkerfi jarðar? Er það vegna þess að við þekkjum öll alvarleika 
málsins? Kannski. En málið er alvarlegt.

Það er ekki nóg að tala. Tími umræðna er liðinn. Nú er tími aðgerða. Við 
verðum að gera það sem gera þarf. Ekki bara fyrir börn okkar og barnabörn 
heldur líka okkur sjálf.

Fréttir vikunnar varða okkur öll. Hlýnun jarðar sló öll met í síðasta mánuði. 
Menn eru slegnir. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur á RÚV, gengur svo 
langt að velta fyrir sér hvort tími aðgerða sé liðinn. Við verðum að ræða um 
umhverfismál. Láta hendur standa fram úr ermum. Málið er svo sannarlega 
grafalvarlegt.

Indíana Ása Hreinsdóttir

LEIÐARI

Málið er alvarlegt

Niðurstöður nýrrar viðhorfskönnunar gefa til kynna jákvætt viðhorf gagnvart útlendingum sem setjast að á Akureyri

Akureyringar jákvæðir gagnvart útlendingum
Meirihluti Akureyringa 

telur gott fyrir Akureyri 
að útlendingar setjist hér 

að. Þetta kemur fram í nýrri könnun 
á viðhorfum Akureyringa til fólks af 
erlendum uppruna. Um 60% aðspurðra 
sögðust mjög sammála eða frekar sam-
mála fullyrðingunni að það væri gott 
fyrir Akureyri að útlendingar setjist 
hér að, 30% svöruðu hvorki né, en 11% 
reyndust ósammála. 

Rannsóknin, sem byggir á tilvilj-
unarúrtaki þúsund Akureyringa, var 
framkvæmd af Markus Meckl, pró-
fessor við Háskólann á Akureyri, og 
styrkt af Byggðarrannsóknarsjóði at-
vinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. 
Niðurstaðan verður betur kynnt á ráð-
stefnunni Enginn er eyland: Ísland og 
alþjóðasamfélagið sem haldin verður 
19. mars í Háskólanum á Akureyri. 

Enginn munur á kynjunum
Niðurstaðan var skoðuð með tilliti til 
menntunar. Viðhorf háskólamenntaðra 
gagnvart útlendingum í bænum mæld-
ist jákvæðast en viðhorf grunnskóla-
menntaðra minnst jákvætt. Að sama 
skapi eru þeir sem búið hafa erlendis 

jákvæðari gagnvart útlendingum en 
aðrir og því jákvæðari eftir því sem þeir 
hafa búið lengur í öðru landi. Þó var 
yfir helmingur þeirra sem voru aðeins 
með grunnskólapróf eða höfðu aldrei 
búið í erlendis jákvæðir gagnvart að-
fluttum af erlendum uppruna. Athygli 
vekur að enginn marktækur munur 
mældist eftir kyni, aldri, tekjum eða 
milli innfæddra eða aðfluttra. 

Markus Meckl segir niðurstöðurnar 
ekki hafa komið á óvart. „Ástæðan fyrir 
þessari rannsókn var niðurstaða rann-
sóknar sem við gerðum fyrir þremur 
árum. Þar kom í ljós að 82% útlendinga 
búsettir á Akureyri eru mjög ánægð 
með að búa hér. Við vildum skoða 
hvort þessi ánægja útlendinganna væri 
til komin vegna þess að þeim sé vel 
tekið af Akureyringum. Ég er alls ekki 
hissa á útkomunni. Ég hef búið hér í tíu 
ár og þetta var mín tilfinning.“

iáh

„Ég hef búið hér í tíu 
ár og þetta var mín 
tilfinning“

Akureyringar. rannsóknin verður kynnt á ráðstefnunni Enginn er eyland: Ísland og alþjóðasamfélagið.

Auglýsingasími: 694 4103
Netfang: ruth@pressan.is



VIÐ OPNUM Á NÝJUM STAÐ
FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

FJÖLDIOPNUNAR-TILBOÐA

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN

Á SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

Í NÝJU VERSLUNINA



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 fjölskyldu- 
fyrirtæki 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 net-
fangið fatahreinsun@simnet.is

Fyrirtæki til 
sölu á Húsavík

Steinsmiðja Akureyrar • Glerárgötu 36 • S: 466 2800 • sala@minnismerki.is •  www.minnismerki.is
Opnunartímar: Mán. - fim. kl. 13:00-18:00, föst. kl. 13:00-17:00

Frábært úrval af minnismerkjum!

Fagmennska • Gæði • Gott verð • 25 ára reynsla

20 – 30% afsláttur 
af legsteinum í mars 
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Edward H. Huijbens vill skoða hversu viðkvæm samfélög og túrismi eru fyrir loftslagsbreytingum

„Ef hvalirnir fara eru forsendurnar 
fyrir hvalaskoðun horfnar“
„Hér á Akureyri og sérstaklega á Húsavík 
hefur mikil ferðamennska byggst upp í 
kringum hvalaskoðun en tilvist hvala 
hér hefur mikið að gera með skilyrði 
sjávar og fæðu. Ef skilyrðin breytast og 
hér verður til að mynda fæðuskortur 
mun það hafa miklar breytingar í för 
með sér og ekki bara fyrir hvalina 
heldur fyrir túrismann,“ segir Edward 

H. Huijbens, vísindamaður við Stofnun 
Vilhjálms Stefánssonar og prófessor við 
Háskólann á Akureyri, sem halda mun 
erindið Ferðamennska og hagfélags-
leg þróun norðurslóða á tímum um-
hverfisbreytinga á ráðstefnunni Enginn 
er eyland: Ísland og alþjóðasamfélagið 
sem haldin er í Háskólanum á Akureyri 
þann 19. mars. 

Edward tekur sem dæmi lundann 
í Vestmannaeyjum. „Lundinn er 
farinn þaðan að mestu og því verða 
þeir sem vilja sjá lundann oft fyrir 
vonbrigðum. Nákvæmlega það sama 
getur gerst með hvalina. Ef hvalirnir 
fara eru forsendurnar fyrir hvala-
skoðun horfnar og fyrir Húsavík yrði 
það miklu meira högg en þegar til 

dæmis Vísir fór með vinnsluna. Þess 
vegna verðum við að skoða hversu 
samfélögin eru háð ferðamennskunni, 
á hvaða væntingum menn eru að 
byggja og hversu viðkvæm samfélögin 
eru gagnvart loftslagsbreytingum.“

Eyjan í norðri
Í erindi sínu ætlar Edward einnig að 
fjalla um eyjuna Ísland sem ferða-
mannaland í samhengi við túrisma 
á jaðarsvæðum. „Sérstaða Íslands 
er þessi framandleiki sem heillar. 
Landið er eyja og landið er í norðri. 
Í ár eru 500 ár síðan Thomas More 
skrifaði bókina Utopia þar sem hann 
fjallaði um fyrirmyndareyjuna og þá 
hugmynd að eyjur hefðu ákveðna 
sérstöðu og þegar við heyrum orðið 
„norður“ kviknar á hugrenninga-
tengslum við myrkur, hreinleika og 
náttúru. Báðar þessar hugmyndir eiga 
sér langa menningarsögulega hefð í 
orðræðunni sem ég vil ramma svo-
lítið inn.“

Edward er einn rannsakenda í ver-
kefninu Arctic Climate Predictions: 
Pathways to Resilient, Sustainable 
Societies eða ARCPATH en verk-
efnið hefur fengið 28 milljóna norskra 
króna styrk til næstu fimm ára. Þar að 
auki starfar hann með stýrihópnum 
International Polar Tourism Research 
Network en fimmti fundur hópsins 
verður haldinn á Raufarhöfn í lok 
ágúst. „Þá ætlum við að draga þessa 
norðurslóðasérfræðinga á þennan 
nyrsta odda Íslands til að hitta og 
vinna með heimafólki sem starfar við 
ferðamennsku. Þessir aðilar eru að fást 
við sömu aðstæður og áskoranir og því 
vonumst við eftir að safna saman bestu 
þekkingunni með virku samtali.“
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„Fyrir Húsavík yrði það 
miklu meira högg en 
þegar til dæmis Vísir  
fór með vinnsluna“

Framandleikinn heillar. Edward 
fjallar um Ísland sem ferðamanna-
land í samhengi við túrisma á jaðar-
svæðum.

Hvalaskoðun. Á Húsavík hefur mikil ferðamennska byggst upp í kringum hvalaskoðun.

„Með því hvassasta sem ég man eftir“
„Það var helvíti hvasst um tíma, 
í kringum miðnætti og fram eftir 
nóttu,“ segir Baldur Ingi Baldursson, 
formaður Björgunarsveitar Skag-
firðinga, en sveitin sinnti níu útköllum 
í óveðrinu sem gekk yfir Norðurland 
aðfaranótt þriðjudags. Baldur Ingi 
segir vindmæli á flugvellinum hafa 
farið upp í 37 m/s í hviðum. „Annars 
var hann svona 29–30 á vellinum en 
ég veit ekki hvað hann hefur verið í 
bænum. Það var fjandi hvasst og með 
því hvassasta sem ég man eftir hérna.“

Þakplötur fóru af Steypustöð 
Skagafjarðar í óveðrinu. „Það fóru 
þrír fjórðu hlutar þaksins af og þetta 
er nokkuð stórt hús. Það var lítið sem 
við gátum gert nema að koma í veg 
fyrir slys á fólki og passa að enginn 
væri á ferli þarna í kring. Það sem 

stendur upp úr í svona veðrum er ef 
enginn slasast. Það skiptir mestu máli 
og við vinnum þannig að við reynum 
að hafa mannskapinn í minnstri hættu 

þótt það sé auðvitað alltaf hætta þegar 
menn eru að þvælast úti við í svona 
veðri.“

iáh

Sauðárkrókur. Þakplötur fuku af steypustöð skagafjarðar í óveðrinu.
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í flutningi  Karlakórs Bólstaðarhlíðarhrepps 
og hljómsveitar Skarphéðins H. Einarssonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARLAKÓR BÓLSTAÐARHLÍÐARHREPPS

Vilhjálms og Ellyjar Vilhjálms.

 17. mars kl. 20.00 í Menningarhúsinu Hofi 
Miðasala er á tix.is og mak.is

Söngperlur

Fullt nafn, aldur og starfstitill:
„Gunnar Karl Gíslason, 38 ára „ex-
ecutive chef “ á Agern restaurant.“
Fjölskylduhagir:
„Kvæntur Freyju Rós Óskarsdóttur og 
faðir Hildar Karitasar, Mikaels Geirs, 
Sölku Maríu og Indriða Óskars.“
Fæddur og uppalinn?
„Á Akureyri.“
Hvernig líður þér í New York?
„Hér líður mér bara virkilega vel, ég er 
að koma mér fyrir og kynnast borginni 
og fólkinu. Allir eru yndislegir og til-
búnir að hjálpa. Fjölskyldan er enn 
heima í Reykjavík að klára skóla og 
þess háttar og vissulega saknar maður 
þeirra en það verður yndislegt að 
fá þau til mín og sýna þeim öllum 
borgina. Ég verð þó að viðurkenna 
að fyrir nokkrum mánuðum hefði ég 
talið líklegra að ég flytti aftur til Ak-
ureyrar en til New York.“
Uppáhaldsmatur?
„Úfff, ég á mér svo sem kannski ekki 
beint neinn uppáhaldsmat. Kann vel 
að meta gott grænmeti og vel gert 
brauð, kannski er fátt betra en ný-
bakað brauð og vel af góðu smjöri. 
Soðnar nýjar kartöflur eru líka æðis-
legar og þá helst bara með smjöri og 
salti.“
Hver eldar handa þér besta matinn?
„Þegar að maður býr einn í NYC þá 
fer maður aðallega bara út að borða. 
Wildair og The Four Horsemen eru 
í miklu uppáhaldi. Annars klikkar 
mamma ekki, það er bara svo ansi 
langt í hana.“
Af hverju valdirðu kokkastarfið?
„Góð spurning. Ég byrjaði að vinna 
sem uppvaskari á Bautanum samhliða 
skóla og fann fljótt að mér leið vel í 
eldhúsinu. Ég hef því haldið mig í því 
síðan ég var um 16 ára.“
Áhugamál?
„Fyrir utan þau sem tengjast mat og 
veitingahúsum þá elska ég fluguveiði 

og reyni alltaf að komast nokkrum 
sinnum á ári í góða veiði.“
Fyrirmynd?
„Í eldhúsinu myndi það vera Erwin 
Lauterbach sem ég vann fyrir í Kaup-
mannahöfn þegar ég bjó þar.“
Uppáhaldsstjórnmálamaður?
„Ég get ekki sagt að ég eigi slíkan.“
Uppáhaldsveitingastaður?
„Það er svo misjafn að það er varla hægt 
að gera upp á milli. En ég hugsa þó að 
besta máltíð sem ég hef fengið lengi 
hafi verið hjá vinum mínum á Maaemo 
í Ósló í fyrra.“
Besta leyndarmálið í eldhúsinu?
„Hráefnið.“
Fínt rauðvín eða stór bjór?
„Má segja bæði?“
Muntu einhvern tímann flytja til Ak-
ureyrar aftur?
„Já, ég gæti vel hugsað mér það.“
Leyndur hæfileiki?
„Ég syng eins og engill og strákarnir í 
vinnunni líkja mér oft við stórtenóra 
eins og Pavarotti.“
Facebook eða Twitter?
„Hvort tveggja.“
Snapchat eða Instagram?
„Instagram.“
Sushi eða harðfiskur?
„Harðfiskur og … aftur smjör.“
Eurovision eða handbolti?
„Handbolti.“

„Guilty pleasure?“
„Góð pítsa.“
Uppáhaldsíþróttalið?
„Tottenham.“
Hvert stefnirðu?
„Ætli ég byrji ekki bara á að opna Agern 
í NYC og vonandi ná góðum árangri 
með hann. Það góða við veitingabrans-
ann er að hann er eiginlega óendalegur. 
Maður getur alltaf sett sér markmið og 
náð þeim og sett sér ný. Ég á mér stóra 
drauma og vona að þeir rætist hér í NYC 
áður en ég flyt heim til Akureyrar.“

YFIRHEYRSLAN:  
GUNNAR KARL GÍSLASON 
Fyrir nokkrum mánuðum fannst kokkinum og 
veitingahúsamanninum Gunnari Karli Gíslasyni 
líklegra að hann myndi flytja aftur heim til Akur-
eyrar en eitthvert út í heim, en í dag býr Gunnar Karl 
í New York og er yfirkokkur á veitingastaðnum Agern.

Gunnar Karl. Kokkurinn elskar gott grænmeti og nýjar kartöflur.

Fyrsta íslenska snjóblakmótið fer fram í Kjarnaskógi á skírdag. 

„Sumir telja okkur klikkaðar“
„Okkur fannst svo heillandi að gera 
þetta í okkar snjólandi,“ segir Elma 
Eysteinsdóttir, blakkona í KA og 
Krákunum, en blakfélagið Krákurnar 
stendur fyrir fyrsta snjóblakmóti Ís-
lands á skírdag en slík mót eru haldin 
á ári hverju í Austurríki, á Ítalíu og í 
Tékklandi. 

Elma segir uppátækið hafa fengið 
góð viðbrögð. „Sumir telja okkur 
klikkaðar en flestir eru spenntir. Von-
andi verður veðrið í lagi því þetta er 
ekki jafn heillandi í snjóbyl. Ég efast 
um að við látum verða af þessu ef 
veðrið verður alveg brjálað.“

Elma segir alla geta tekið þátt í 
snjóblakmótinu. „Eins og með strand-

blakmótin á sumrin þá má fólk koma 
og vera með þótt það hafi ekki spilað 
áður. Reglurnar eru ekki þær sömu og 
í inniblaki auk þess sem vindur, sól og 
aðrar aðstæður gera þetta öðruvísi og 
krefjandi.“

Mótið verður haldið í Kjarnaskógi 
þann 24. mars klukkan 10 en skrán-
ing er í fullum gangi á netfanginu 
akmagnusdottir@gmail.com. „Við 
viljum fá fólk inn í þessa paradís 
sem Kjarnaskógur er og ef einhverjir 

vilja ekki vera með þá má endilega 
koma, fá sér heitt kakó og horfa á auk 
þess sem það verður páskaeggjaleit 
fyrir börnin. Ef þetta mót gengur vel 
munum við halda enn stærra mót 
næsta vetur. “

iáh

„Vonandi verður veðrið í 
lagi því þetta er ekki jafn 
heillandi í snjóbyl“

Krákur. Blakfélagið Krákurnar standa fyrir fyrsta snjóblakmóti Íslands á 
skírdag.

Blak í snjó. Elma vonast til þess að 
fólk fjölmenni í Kjarnaskóg.



(+) 

2. syning fos. 18. mars kl. 20 ORFÅ SÆTI LAUS

3. syning lau. 19. mars kl. 20 ORFÅ SÆTI LAUS

Synt 6 fostudogum og laugardogum kl. 20:00

Mi5asala/uppl. - 857-5598 - freyvangur.net 
facebook.com/freyvangur - mi5asala einnig f Eymundsson og Tix.is 
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Viltu nýta vinnutíman á búinu betur  
– spara orku og aðföng?

 

Námskeið fyrir bændur í notkun skilvirknikerfa í búrekstri
Dagana 11-13 apríl mun Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, í samstarfi við SEGES P/S í Danmöku 
standa fyrir þrem heilsdags námskeiðum í notkun á LEAN og SOP í búrekstri.  Námskeiðin sam-
anstanda af áhugaverðum fyrirlestrum og verklegum æfingum.  Notkun á LEAN og SOP er vel 
þekkt erlendis og miðar að því að auðvelda yfirsýn yfir dagleg störf, stytta vinnutíma á búinu, ná 
betri tökum á rekstrinu og þar með auka arðsemi búsins.
Á námskeiðinu verður útskýrt hvað LEAN og SOP er, hverskonar hugsun felst í LEAN kerfinu og 
hvernig notkun og uppsetning á SOP getur gjörbreytt vinnubrögðum á búum nú til dags. Rætt 
verður um hvernig hægt sé að nota þessi skilvirknikerfi til þess að auka og bæta skilvirkni á búum 
óháð búgreinum. Fjallað verður um hvernig hver og einn þátttakandi getur nýtt sér kosti bæði 
SOP og LEAN og þá verða gerðar nokkrar verklegar æfingar í notkun kerfanna. Í lok námskeiðsins 
verða umræður um möguleikana á notkun LEAN og SOP í landbúnaði á Íslandi.
Fyrirlesari á námskeiðinu er Vibeke F. Nielsen landsráðunautur hjá SEGES P/S í Danmörku.  Sérsvið 
hennar er bústjórn og betri nýting framleiðslutækja.
Stefnt er að því að halda námskeiðin á eftirfarandi stöðum ef næg þátttaka fæst

11. apríl Eyjafjörður
12. apríl Borgarfjörður
13. apríl Suðurland

Hægt er að skrá sig á námskeiðið og fá nánari upplýsingar hjá Gunnfríði í síma 5165023 eða 
gegnum tölvupóst geh@rml.is

Freyvangsleikhúsið sýnir Saumastofuna  
eftir Kjartan Ragnarsson

„Frábær 
kvöldstund“
Það er laugardagskvöld, hífandi rok, 
ég og vinkona mín brunum inn í 
sveit. Á meðan höfuðborgarbúar 
frumsýna Mamma mia! þá er verið 
að sýna íslenska verkið Saumastof-
una eftir Kjartan Ragnarsson hjá 
Freyvangsleikhúsinu. Ég mætti 
helgina áður til að sjá verkið en 
hef greinilega tekið eitthvað skakkt 
eftir hvað frú ritstjóri sagði því ég 
var ekki bara á röngu stykki heldur 
líka í röngu leikhúsi, því miður. Ekki 
batnaði það, ég bauð kærastanum 
mínum með, sem fannst frekar lélegt 
af mér að vita ekki hvert ég væri að 
fara, en við enduðum í bíó. Frú rit-
stjóri vildi enga krítík um Deadpool 
þannig að ég fékk annan séns en það 
er önnur saga. 

Sumsé aftur að Saumastofunni. 
Mikið ofsalega var gaman, vel leikið, 
vel leikstýrt og fantagóð tónlistar- og 
söngstjórn svo ekki sé meira sagt. 
Upp á sviðinu voru sex konur allan 
tímann, hver og ein með sinn sterka 
karakter og svo sungu þær svo fallega 
frá hjartanu. 

Fátt breytt
Saumastofan er skrifuð upp úr 
1970 og lýsir vel tíðarandanum í 

þá daga en í raun gæti verkið hafa 
verið skrifað í dag. Að vísu er ekki 
langt síðan, eða ca 40 ár, og lítið 
hefur breyst, jú snjalltæki komin 
en hvað meira? Kona spyr sig. Við 
erum enn að kaupa hjólhýsi og borga 
hátt húsnæðisverð, konur enn með 
lægri laun en karlar fyrir sömu 
vinnu og amerískir dagskrárliðir í 
sjónvarpinu. Verkið fjallar um sex 
konur sem vinna á saumastofu og 
einn daginn halda þær upp á afmæli 
einnar í vinnutímanum og fá sér 
neðan í því (hef aldrei almennileg 
náð af hverju kona segir þetta) og 
segja hver annarri frá lífi sínu. Inn 
í söguna fléttast auðvitað karlpen-
ingurinn, eigandi Saumastofunnar, 
einn kærasti og einn yfirmaður. Að-
dáunarvert starf sem allir hafa unnið 
og unun að horfa á leikarana túlka 
sína karaktera. 

Leikmyndin var einstaklega snið-
uglega útfærð, hljómsveitin er aft-
ast á sviðinu en einungis þunnt og 
gagnsætt efni skilur á milli leikara og 
hljóðfæraleikara sem gefur skemmti-
lega vídd sem og nýtir plássið ákaf-
lega vel. 

Frábær kvöldstund – mjög fyndið 
– vel leikið. 

GAGNRÝNI

Saumastofan. Leikritið er eftir Kjartan ragnarsson en skúli Gautason 
leikstýrir uppsetningunni.

Guðrún Þórsdóttir fór í leikhús. Guðrún er ánægð með saumastofuna 
sem Freyvangsleikhúsið sýnir.
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Ástæður þess að íslenskir kúabændur  
velja kjarnfóðrið frá Bústólpa  

 

Kúafóður Bústólpa er hannað og framleitt fyrir íslenskar aðstæður þar sem þess er gætt í hvívetna að fóðrið uppfylli 
sem best þar�r íslensks bú�ár á hverjum tíma. Við framleiðsluna hjá Bústólpa er notuð besta fáanlega tækni sem 
tryggir best varðveislu næringarefnanna, hámörkun kögglagæða og um leið örveru - og sjúkdómaöryggi þar sem allt 
fóður er hitameðhöndlað á síðustu stigum framleiðslunnar áður en það er afhent til bænda.  
 
Hátt innihald af hágæða �skimjöli, �ölbreytt hráefnaval, sérblönduð steinefni og vítamín fyrir íslenskar aðstæður 
ásamt  háu innihaldi af lífrænu Seleni, framúrskarandi kögglagæði sem henta í sjálfvirk gjafaker� og hagstætt verð 
eru þeir þættir sem best lýsa kjarnfóðrinu frá Bústólpa.  
 
Við endurnýjun tækjabúnaðar í verksmiðju Bústólpa var þess gætt að velja bestu tækni með tilliti til aukinna 
kögglagæða, örveruöryggis og varðveislu næringarefna í fóðrinu en um leið hámörkun á arðsemi við vinnsluna.  
Nýr vinnslubúnaður og framleiðslutæknin tryggja þannig jöfnun gæða og lægri tilkostnað.  

Sérblönduð steinefni og vítamín sem henta íslenskum aðstæðum  

Allt fóður er hitameðhöndlað á síðustu stigum framleiðslunnar,  

sem eykur örveruöryggi  

Hátt hlutfall af hágæða �skimjöli sem tryggir hámarksafurðir mjólkurkúa  

Einungis er notað lífrænt Selen í kjarnfóður Bústólpa  

Einungis eru notuð gæða hráefni við framleiðsluna  

Framúrskarandi kögglagæði sem henta sjálfvirkum gjafakerfum  

Besta fáanlega tækni við vinnsluna sem tryggir gæði, nýtingu og varðveislu 

næringarefnanna í fóðrinu  

Skapar �ölda starfa og skilar arði til Íslensks samfélags  

Tryggur aðgangur að hágæða kjarnfóðri og góðri þjónustu á öllum tímum  

Bústólpi er leiðandi í móttöku og vinnslu á íslenskt ræktuðu korni og nýtingu þess 

við kjarnfóðurframleiðslu  

Framleiðsla Bústólpa er vöktuð með virku gæðaker� á öllum stigum allt frá vali 

hráefna til afhendingar fóðurs til bænda  

Bústólpi leggur tryggum viðskiptavinum sínum til fóðursíló og búnað þeim 

tengdum án endurgjalds  

Bústólpa er annt um íslenskan landbúnað og íslenskt samfélag  

Oddeyrartanga, 600 Akureyri — sími 460 3350 — www.bustolpi.is — bustolpi@bustolpi.is  
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Framleiðsla Bústólpa er vöktuð með virku gæðaker� á öllum stigum allt frá vali 
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Kúafóður Bústólpa er hannað og framleitt fyrir íslenskar 
aðstæður þar sem þess er gætt í hvívetna að fóðrið 
uppfylli sem best þarfir íslensks búfjár á hverjum tíma. Við 
framleiðsluna hjá Bústólpa er notuð besta fáanlega tækni 
sem tryggir best varðveislu næringarefnanna, hámörkun 
kögglagæða og um leið örveru- og sjúkdómaöryggi 
þar sem allt fóður er hitameðhöndlað á síðustu stigum 
framleiðslunnar áður en það er afhent til bænda.

Hátt innihald af hágæða fiskimjöli, fjölbreytt hráefnaval, 
sérblönduð steinefni og vítamín fyrir íslenskar aðstæður 

ásamt háu innihaldi af lífrænu Seleni, framúrskarandi 
kögglagæði sem henta í sjálfvirk gjafakerfi og hagstætt 
verð eru þeir þættir sem best lýsa kjarnfóðrinu frá Bústólpa.

Við endurnýjun tækjabúnaðar í verksmiðju Bústólpa 
var þess gætt að velja bestu tækni með tilliti til aukinna 
kögglagæða, örveruöryggis og varðveislu næringarefna 
í fóðrinu en um leið hámörkun á arðsemi við vinnsluna.

Nýr vinnslubúnaður og framleiðslutæknin tryggja þannig 
jöfnun gæða og lægri tilkostnað.



17.  mars 201612

Kristrún Ösp Barkardóttir var um tíma ein umtalaðasta kona landsins. Í opinskáu viðtali ræðir Kristrún um fortíðina, fjölmiðlaáreitið, fæðingar-
þunglyndið, kvíðann sem hún glímir ennþá við og ástina sem hún fann í heita pottinum, en Kristrún á von á barni með kærastanum sínum, snjó-
brettakennaranum Viktori Helga. 

Aldrei verið hamingjusamari
„Mér fannst spennandi að fá alla þessa 
athygli í byrjun enda snerist lífið um 
að djamma og hafa gaman þegar ég var 
17, 18 ára. En eftir fyrstu umfjöllun 
var ekki auðveldlega aftur snúið. Oft 
var lítill friður og mikið áreiti frá fjöl-
miðlum og margir unnu líka á þann 
hátt að móðgast ef ég neitaði viðtali og 
skrifuðu þá jafnvel einhvern uppspuna. 
Það var því oft betra að svara og ná að 
stýra umfjölluninni að einhverju leyti. 
Oft hugsaði ég hvað ég væri eiginlega 
búin að koma mér út í, en hins vegar 
veit ég að hef ég fengið ýmis tækifæri 
sem ef til vill hefðu ekki boðist ef ég 
hefði ekki verið til umfjöllunar,“ segir 
Kristrún Ösp Barkardóttir sem um 
tíma var án efa ein umtalaðasta kona 
landsins. 

Aldrei hamingjusamari
Kristrún Ösp, sem gjarnan var titluð 
glamúrfyrirsæta í fjölmiðlum, dró sig 
smám saman úr sviðsljósinu og þótt fátt 
í lífi hennar í dag minni á glamúr hefur 
hún aldrei verið hamingjusamari. Hún 
býr á Akureyri, er í viðskiptalögfræði í 
fjarnámi frá Háskólanum á Bifröst og 
er komin í samband með snjóbretta-
kennaranum Viktori Helga Hjartarsyni. 
Parið á von á sínu fyrsta barni saman en 
fyrir á Kristrún soninn Baltasar Börk 
sem er nýorðinn fjögurra ára. 

„Ég var einstæð þegar ég gekk með 
Baltasar svo þetta er öðruvísi upplifun. 
Það er gaman að hafa einhvern við hlið 
sér sem fylgist með öllu og passar upp 
á mig. Viktor er svo áhugasamur og í 
gærkvöldi ákvað hann að elda handa 

mér kjöt því hann sá á einhverju 
óléttu-appi að konur þurfa mikið járn 
í kringum 20. viku. Hann fylgist vel 
með öllu,“ segir hún brosandi. 

Bauð honum út
Kristrún Ösp og Viktor Helgi kynntust 
í fyrrasumar. Þar sem þau eru bæði Ak-
ureyringar og á svipuðu reki vissu þau 
af hvort öðru en lítið meira en það. „Svo 
hittumst við óvænt í sundi og ég gerðist 
svo djörf að bjóða honum á stefnumót. 
Ég gerði mér fljótt grein fyrir að þetta 
væri maðurinn sem ég ætlaði að vera 
með. Í fyrsta lagi heillaðist ég af út-
liti hans en svo sá ég fljótt hvað hann 
er ótrúlega skemmtilegur og ljúfur.“ 
Viktor Helgi bjó í Svíþjóð en flutti heim 
þegar þau Kristrún fóru að vera saman. 

„Þetta gerðist frekar hratt. Við hittumst 
í heita pottinum og höfum verið saman 
síðan,“ segir hún brosandi og bætir við 
að hún hafi ekki átt kærasta síðan hún 
varð mamma. 

„Ég hafði verið ein síðan Baltasar 
fæddist enda vildi ég ekki kynna hann 
fyrir neinum manni nema vera alveg 
viss um sambandið. Það bara gerðist 
eitthvað þegar við Viktor hittumst. 
Við fundum strax hvað þetta var rétt 
og fórum fljótt að búa saman. Þeim 
Baltasar kemur líka mjög vel saman. 

Það er eiginlega eins og þeir hafi alltaf 
þekkst,“ segir Kristrún og bætir að-
spurð við að sonurinn sé spenntur 
fyrir því að eignast bróður en það er 
einmitt annar strákur á leiðinni. „Hann 
talar mikið um hann og finnst hann 
voða stór núna. Þetta er bara ótrúlega 
skemmtilegt og gefandi – móðurhlut-
verkið er klárlega það besta sem komið 
hefur fyrir mig og þótt þetta hafi verið 
erfitt líka er það alltaf meira gefandi 
en hitt.“

Þunglyndi og kvíði
Kristrún greindist með fæðingar-
þunglyndi nokkru eftir að sonurinn 
kom í heiminn. „Mér leið ekki vel 
á meðgöngunni og hef eflaust verið 
með meðgönguþunglyndi líka. Eftir 

Finnur enn fyrir kvíðanum. Kristrún Ösp hefur glímt við þunglyndi og kvíða.  Myndir: Viktor Helgi

„En svo þegar ég leitaði mér 
hjálpar og sagði frá fékk ég 
ekkert nema skilning“
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fæðinguna var ég undir miklu álagi. 
Ég var einstæð, í námi, hafði stofnað 
vefsíðuna hun.is, var undir áreiti fjöl-
miðla og á milli tannanna á fólki auk 
þess sem Baltasar Börkur var óvært 
barn. Ég ætlaði að vera svo fullkomin 
og gera þetta allt 100 prósent og var 
ákveðin í að harka þetta af mér. Sem 
betur fer áttaði ég mig og fékk hjálp en 
ekki fyrr en hann var orðinn tveggja 
ára,“ segir Kristrún sem er vakandi 
fyrir einkennum þunglyndisins í þetta 
skiptið. 

„Það er líklegra að konur sem hafa 
fengið þunglyndi veikist aftur en ég er 
meðvituð um þetta núna og fæ gott 
aðhald í mæðraverndinni. Mér fannst 
mjög erfitt að viðurkenna þetta fyrir 
sjálfri mér og öðrum og upplifði mikla 
fordóma hjá sjálfri mér gagnvart and-
legum veikindum. En svo þegar ég 
leitaði mér hjálpar og sagði frá fékk 
ég ekkert nema skilning.“

Óútreiknanlegur kvíði
Þótt Kristrún hafi jafnað sig á þung-
lyndinu glímir hún enn við kvíða. 
„Ég hef verið á lyfjum síðan ég leitaði 

mér hjálpar en finn þó af og til fyrir 
kvíðanum. Það skrítna er að kvíðinn 
getur blossað upp undir ótrúlegustu 
kringumstæðum. Þetta er svo óút-
reiknanlegt. Allt í einu hringsnýst allt, 
maginn fer á hvolf og ég finn fyrir 
ógleði. Svo næ ég mér á strik en er 
næstu daga að jafna mig í maganum, 
er þreytt og buguð. Það er erfitt að út-
skýra þetta.“

Ljót umfjöllun
Lögmaðurinn Sveinn Andri Sveins-
son er faðir Baltasar Barkar en sam-
band þeirra Kristrúnar vakti mikla 
athygli sem og viðtal í Vikunni þar 
sem Kristrún Ösp steig ófrísk fram og 
sagði tvo menn koma til greina sem 
faðir barnsins. „Ég hafði ákveðið að 

segja ekkert um þetta en það gekk 
ekki betur en svo að það voru skoð-
anakannanir í gangi á netinu og alls 
kyns umræður þar sem fólk var að 
reyna að leggja saman tvo og tvo, að 
ég hefði verið þarna á þessum tíma og 
þarna á þessum, og reyndi þannig að 
komast að því hver væri pabbinn auk 
þess sem fólk var að spyrja vini mína 
og fjölskyldu. Það fór frekar illa í mig 
og á einhverjum tímapunkti ákvað ég 
að gera þetta opinbert. 

Umfjöllunin sem fór af stað í kjöl-
farið var hrikalega ljót en samt fannst 
mér þægilegra að þetta væri komið 
fram svo fólk gæti farið að snúa sér 
að einhverju öðru. Það hafa margar 
konur lent í svona enda ekkert að því 
að sofa hjá tveimur einstaklingum í 
sama mánuðinum. 

Eftir viðtalið höfðu nokkrar full-
orðnar konur samband við mig sem 
höfðu svipaða reynslu að baki. Þær 
höfðu upplifað gífurlega fordóma og 
ekki fundist þær geta talað við neinn og 
þökkuðu mér fyrir að koma fram með 
þetta. Mér þótti vænt um það. Ég held 
líka að þessu hefði verið tekið öðruvísi 
í dag. Núna fjórum árum seinna hefur 
orðið mikil vitundarvakning í þessum 
málum og drusluskömmin minni.“

Ónæm fyrir umræðunni
Sveinn Andri hefur verið í umræðunni 
upp á síðkastið en Kristrún vill lítið 
tjá sig um hans mál. „Ég er eiginlega 
ónæm fyrir umræðunni um Svein 
Andra. Þetta hefur verið í gangi síðan 
ég var ófrísk. Við Sveinn erum í ágætis 
sambandi, við gerum það besta úr 
þeirri stöðu að við eigum barn saman 
og það finnst mér að fleiri mættu taka 
til fyrirmyndar. Það gengur allt betur 
í sátt og samlyndi, sér í lagi þegar börn 
eru í spilinu. Ég veit að hann er góður 
pabbi, hann má eiga það, hann er góður 
við börnin sín og það er það eina sem 
skiptir mig máli.“

Misskilin af mörgum
Eftir allt sem undan hefur gengið hefur 
Kristrún komið sér upp skráp og veltir 

sér því lítið upp úr því sem aðrir segja 
um hana. „Svo lengi sem ég veit að ég 
er sanngjörn, heiðarleg og ber virðingu 
fyrir öðrum þá skiptir mig litlu máli 
hvað aðrir segja eða halda um mig. Ég 
veit líka að fólk misskilur mig. Ég veit 
ekki hversu oft ég hef fengið að heyra 
að fólk héldi að ég væri allt öðruvísi. 
Það er algjörlega óraunhæft að ætla sér 
að kynnast einstaklingum í gegnum 
fjölmiðla. Það veit ég sjálf. Ég hleypi 
heldur ekki öllum að strax, það tekur 
tíma að komast í gegn til að kynnast 
mér almennilega. 

En ég læt heldur engan vaða yfir 
mig og er með sterka réttlætiskennd. 
Ef einhver kemur illa fram við mig eða 
er ósanngjarn læt ég í mér heyra. Mitt 
mottó er að koma fram við aðra eins og 
ég vil að aðrir komi fram við mig. Það 
finnst mér ágætt viðmið,“ segir hún og 
játar því aðspurð að gera miklar kröfur 
til sjálfrar sín. „Ég er eflaust með snert 
af fullkomnunaráráttu sem veldur því 
að ef ég er ekki fáránlega ánægð með 
það sem ég geri get ég dottið niður. Mér 
finnst ég alltaf þurfa að gera betur.“

Stefna á útrás
Af Kristrúnu geislar þessi óútskýrði 
glampi sem oft prýðir ófrískar eða 

ástfangnar konur. Nema hvort tveggja 
sé. „Já, ég er ástfangin í fyrsta skiptið. 
Á unglingsárunum hélt ég að ég væri 
ástfangin en ef maður lítur til baka 
áttar maður sig á því að það var maður 
klárlega ekki. Þetta er í fyrsta skiptið 
sem ég sé framtíðina fyrir mér með 
einhverjum. Ég hef aldrei upplifað slíkt 
áður. Þetta er mjög góð tilfinning. Við 
Viktor erum dugleg að gera eitthvað 
skemmtilegt saman, eldum saman, 
förum í bíó, tökum ísrúnt, hendumst 
í sund með Baltasar eða hittumst í 
hádeginu til að fá okkur að borða. 
Mér finnst allt svoleiðis skipta miklu 
máli,“ segir Kristrún Ösp sem stendur 
á tímamótum. 

Ekki aðeins er hún að fara að 
eignast barn með draumaprinsinum 
heldur stefnir fjölskyldan á að flytja til 
útlanda. „Við erum að skoða Svíþjóð 
en þar búa tengdaforeldrar mínir. Það 
er erfitt fyrir barnafjölskyldur að búa á 
Íslandi og sérstaklega á meðan fólk er í 
námi auk þess sem það er nær ógerlegt 
að eignast hér húsnæði. Ég held að 
við gætum haft það töluvert betra úti. 
Helst vildi ég byrja strax að undirbúa 
komu barnsins en þar sem við erum að 
hugsa um að flytja er ég lítið byrjuð,“ 
segir hún og bætir aðspurð við að það 
sé aldrei að vita nema börnin verði 
enn fleiri. 

„Verður maður ekki að stefna á að fá 
stelpuna líka? Annars hefur mér alltaf 
fundist eins og ég verði strákamamma 
og það er ekkert slæm tilhugsun. En 
það er aldrei að vita hvað gerist. “

iáh

Ástfangin í fyrsta sinn. Kristrún og Viktor Helgi eiga von á litlum dreng en fyrir á hún soninn Baltasar Börk.

„Það hafa margar konur 
lent í svona enda ekkert 
að því að sofa hjá tveimur 
einstaklingum í sama 
mánuðinum“

„Ég gerði mér fljótt grein 
fyrir að þetta væri maður-
inn sem ég ætlaði að vera 
með“
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OPNUNARTÍMI
UM PÁSKANA
Skírdagur opið  12-16
Föstudagurinn langi opið  12-16
Laugardagur opið  10-16
Páskadagur opið  12-16
Annar í páskum opið  12-16

GLEÐILEGA PÁSKA

TILVERAN

Kristín Kolbeinsdóttir rekur hrástaðinn Silvu og fékkst 
til að deila nokkrum uppskriftum með lesendum. 

Mikill áhugi
á hollustufæði
„Hugmyndin að staðnum vaknaði 
þegar ég var í námi í Heilsumeistara-
skólanum fyrir sex eða sjö árum. Þar 
vann ég mikið með hráfæði og lifandi 
fæði og fann hvað það gerði mér gott,“ 
segir Kristín Kolbeinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri veitingahússins Silvu, 
sem staðsett er inni í Eyjafjarðarsveit. 
Kristín er sjálf með ofnæmi fyrir 
mjólkurvörum, eggjum og fleiru. „Hér 
var, á þeim tíma, enginn vegan-staður 
og mér fannst nauðsynlega þurfa slíkan 
stað. Ég þurfti alltaf að hringja á undan 
mér til að sérpanta mat ef við fórum 
út að borða. Stundum tókst það vel en 
ekki alltaf en skilningur á vegan-fæði 
á þeim tíma var mjög lítill.“

Staðsetningin sérstaða
Kristín segist finna fyrir miklum áhuga 
á hollustufæði. „Ekki hráfæði en vegan-
-lífsstíll hefur aukist til muna. Það er 
samt mikill munur á þessu tvennu. 
Langoftast elda ég hollan mat, það 
fer alveg eftir því hvert tilefnið er. Ég 
hef reynt að hugsa vel um heilsuna að 
öllu leyti. Það er helst stressþátturinn 
sem er erfitt að halda í skefjum þegar 
maður er í eigin rekstri,“ segir hún en 

neitar því að hafa velt fyrir sér að færa 
veitingastaðinn til Akureyrar. „Hluti af 
okkar sérstöðu er staðsetningin. Hér er 
frábært útsýni og náttúrufegurð ásamt 
friði og ró. Margir sem koma hingað 
tala um að þeir endurnærist bæði á sál 
og líkama.“
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„Það er helst stressþáttur-
inn sem er erfitt að halda 
í skefjum þegar maður er í 
eigin rekstri“

Hrært en ekki eldað
Afar auðveldur en bragðmikill hrá-
fæðiréttur fyrir 4–6
1 bolli gulrætur, skornar í strimla
1 bolli kúrbítur, skorinn langsum í 4 
parta og síðan sneiddur þunnt
1 bolli rótargrænmeti, t.d. rófa, radísur, 
hnúðkál eða allt í bland, skorið í 
strimla
1 bolli paprika, söxuð
2 brokkólíhöfuð, stöngull skorinn í 
strimla. Brokkólíblómin höfð heil, gott 
að sjóða vatn, setja blómin í sigti og 
hella vatninu rólega yfir þau.
1 bolli rauðkál í strimlum, eða hvítkál 
og rauðkál til helminga
1 bolli snjóbaunir, skornar í tvennt
½ blaðlaukur, skorinn í tvennt í miðj-
unni og sneiddur þunnt
½ bolli söxuð steinselja
2 msk. sesamfræ, gaman að nota svört 
sesamfræ í þennan rétt 

Aðferð:
Allt grænmetið sett í skál og hrært 
saman.
Sósan:
½ bolli lífrænt eplaedik
½ bolli Nama Shoyu eða Tamarisósa
14 hvítlauksgeirar

3 cm engiferbiti
2½ bolli ólífuolía

Allt nema olían sett í blandara og 
blandað vel saman. Olíunni hellt hægt 
og rólega út í á meðan blandarinn er 
í gangi þar til hráefnið hefur aðlagast 
hvert öðru (kannski þarf ekki alla olí-
una). Hellið yfir grænmetið og blandið 
vel saman.

Borið fram með fersku salati eða 
góðu brauði. Fallegt að skreyta með 
granateplum og spírum. 

Klassískt brauð
8 dl fínt spelt
2 dl byggmjöl
1 dl graskersfræ
1 dl sesamfræ
1 dl hörfræ
2 msk. vínsteinslyftiduft
1 tsk. Himalaya-salt
Slatti af kúmeni og birki ef vill
6 rifnar gulrætur eða 1 sæt kartafla
7–8 dl sjóðandi vatn + 3 msk. sítrónu-
safi eða u.þ.b. 1 l súrmjólk/AB mjólk

ATH: það er misjafnt eftir mjöli og 
magni fræja hversu mikinn vökva 
þið þurfið. Deigið á að vera eins og 
þykkur hafragrautur sem rennur að-
eins til. 

Aðferð:
Þurrefnunum blandað saman, vökv-
anum bætt varlega saman við‚ með 
eins fáum hreyfingum og hægt er. Sett 
í jólakökuform eða búnar til bollur 
með ísskeið (þessari með handfanginu 
til að taka úr skeiðinni). Bakað í u.þ.b. 
15 mínútur við 200°C sem bollur en 
u.þ.b. 50 mínútur sem brauð. 

Vegan-hindberjaís
1 bolli lífrænar kasjúhnetur lagðar 
í bleyti í 2–4 klst. – skolið vel fyrir 
notkun
1 bolli lífræn kókosmjólk  
1 bolli dökkt agavesíróp
1 tsk. Vanillu-extract eða duft  
¾ bolli kaldpressuð kókosolía
2 bollar hindber, hálfþiðin

Snilld ef til eru íslensk ber síðan í 
sumar að nota þau í ísinn t.d. til helm-
inga á móti hindberjum eða bara ein 
og sér. Ísinn verður aðeins harðari ef 
bláberin eða krækiberin eru notuð 
eingöngu.

Aðferð:
Allt sett í blandara og maukað vel. 

Hellt í ísblómaform úr silíkoni eða 
önnur falleg form sem þið eigið – 
passið að skilja eftir smá rönd. Frystið. 
Borið fram með ferskum ávöxtum og 
súkkulaðisósu.

Súkkulaðisósa:
1 dl kakó
1 dl kókosolía (fljótandi) hrært vel 
saman
½ dl agave-/hlynsírópi eða smá steviu 
(½–1 tsk.) hrært saman við.

Geymt við stofuhita og hellt út á 
ísinn.

Silva. Kristín rekur silvu.

Hráfæðiréttur. allt sett í skál og 
hrært saman.

Ís. Kristín gefur lesendum uppskrift 
að vegan-hindberjaís.



Skreytum hús GAURAGRÁR og DÖMUGRÁR eru

fermingarlitirnir í ár og eru á sértilboði. Þeir eru

einstaklega fallegir mjúkir grátónalitir úr litakorti

Skreytum hús og sérblandaðir hjá Slippfélaginu.

Tilvaldir á veggina hjá fermingarbarninu,

stofuna, svefnherbergið eða önnur rými.

Komdu og fáðu fríar litaprufudósir af fermingarlitunum.  
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LANGVIRK
SÓLARVÖRN

„Treysti Proderm best“
„Ég æfi klukkutímunum saman í sundi og oft í sterkri sól. 

Með Proderm hefur húðin aldrei brunnið. Húðin helst mjúk 
og fær mikinn raka. Engin fituáferð, þægilegt að bera á sig 

og vörnin drjúg.“

Eygló Ósk Gústafsdóttir

Eygló Ósk Gústafsdóttir
Afrekskona í sundi & Ólympíufari

Íþróttakona Reykjavíkur 2014
Fæst í apótekum, Hagkaup, Nettó, Fríhöfninni og víðar.

Inniheldur engin paraben,
ilmefni, litarefni eða 

nanóeindir.
Meðmæli húðlækna. 
Yfir 90% UVA vörn.

Proderm fær frábær meðmæli 
frá keppnis- og landsliðsfólki í sundi, 

hjólreiðum, siglingum, golfi, 
fjallaferðum og hlaupi.

www.proderm.is

6 tíma vörn

BAKSÍÐAN
Harpa Barkardóttir

Sjálfstæður atvinnurekandi 
og jógakennari

Hringbraut 92, í miðbæ Keflavíkur    867-4434 & 421-8989

www.bbguesthouse.is

2 manna

herbergi

9.000
kr

2 manna

herbergi

9.900
kr

Á leiðinni til útlanda?
Innifalið í verði er gisting, morgunverður, 

keyrsla í flug, geymsla á bíl og skil á bíl 

við flugstöð við heimkomu

AUGLÝSINGAR 578 1190 & AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS | RITSTJÓRN INDIANAHREINS@GMAIL.COM, 893 6152

14.500 EINTÖK FRÍTT UM ALLT NORÐURLAND Á HVERJUM FIMMTUDEGI

Af ferðalögum
Eitt sinn lagði mörgum kunnur hobbiti 
af stað í ævintýri. Hann ákvað að láta 
reyna á hugrekkið og sá ekki eftir því 
þegar upp var staðið. Hann hafði unnið 
hetjudáð sem skildi eftir sig djúpa sátt. 

Hann ferðaðist í föruneyti dverga um 
Miðgarð, afmarkaðan ævintýraheim 
sem lesendur bókanna um hobbita og 
fleiri ævintýraverur hafa heillast af í 
áratugi. Við höfum öll þörf fyrir að 
segja skilið við hversdagsleikann reglu-
lega, breyta um sjónarhorn, finna neista 
til að blása nýju lífi í daglegar athafnir. 

Heyrst hefur að Tolkien, höfundur 
ævintýranna úr Miðgarði, hafi heill-
ast af íslenskum þjóðsögum og bók-
menntaarfi og að þær hafi veitt honum 
innblástur til skrifanna. Það mætti segja 
að Ísland sé afmörkuð ævintýraeyja, 
fjarlæg – en ekki svo langt undan 
Evrópu miðað við nútíma ferðamáta. 

Ég hef um árabil unnið náið með 
ferðamönnum og lært að ævintýraþráin 
er gjarnan hvati ferðalagsins til Íslands. 
Álfar og tröll, eldur og ís – hið ókunna 
og dulræna kallar. Hið ósnortna og 
takmarkalausa, víðáttan og krafturinn 
í þögninni er svo oft það sem snertir 
ferðamanninn dýpst. Hann kemst í 
tæri við ævintýrið hið innra – þar sem 
drýgja þarf hetjudáðir reglulega á lífs-
ins vegi. 

Kotungaþjóðin á ævintýraeyjunni 
tekur nú á móti að verða fjórföldum 
íbúafjölda sínum. Það hlýtur að tilheyra 
einhvers konar „miðað-við-höfðatölu-
-heimsmeti“ nú þegar. Við fylgjumst 
spennt með ævintýraþyrstum múgnum 
brjóta sér leið fram hjá merktum lok-
unum eða verða fyrir barðinu á nátt-
úruöflum. 

En ég velti fyrir mér hvenær ofan-
greindur hvati til Íslandsferða gangi 
til þurrðar innan um fjölgandi lunda-
bangsa og „kjánaprik“ (e. selfie-stick). 
Ég er þegar farin að skynja söknuðinn 
eftir innri hobbita ferðamannsins, en 
er svo glöð þegar ég hitti hann fyrir 
endrum og eins. Það minnir mig á 
þakklætið fyrir að fá að búa hér þó að 
vindar blási stundum meira en ég kæri 
mig um. 

GlerárlauG
Íþróttamiðstöðinni Glerárskóla

Vetraropnun:
Virka daga 06.45 - 08.00 & 17.30 - 21.00
Lau. 09.00 - 14.30 / Sun. 09.00 - 12.00

Vetrartími frá 
29. ágúst – 31. maí:
Mánud. til föstud. kl. 06:45 – 21:00
Laugard. til sunnud. kl. 9:00 – 18:30 

SUNDLAUG AKUREYRAR


