
Garðsláttuvélar
sem slá á þínum gönguhraða

Það er leikur einn að slá með nýju 
garðsláttuvélunum frá CubCadet.  
Þær eru með MySpeed hraðastilli 
sem aðlagar keyrsluhraða vélanna 
að þínum gönguhraða.  

Gerir sláttinn auðveldari
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Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

Nýr miði
Prófaðu!

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr

 Frelsi til að veiða! 

00000

www.veidikortid.is

Opið daglega 13-16 
Árskort 
á 5 söfn 
3000 kr.

airportexpress.isbókaðu núna áairportexpress.isbókaðu núna áairportexpress.isbókaðu núna á
Akureyri   Keflavík

Frítt WIFI um borð
Þægileg sæti
Frítt fyrir 11 ára og yngri*

*Fyrir tvö börn í fylgd með fullorðnum

Lífið er sjómennska Víðir er fæddur og uppalinn í Bolungarvík. Hann segir aldrei neitt annað hafa komið til greina en að 
fara á sjóinn. Eftir 45 ár á sjónum er hann farinn að hugsa um að koma sér í land.  Mynd: Guðrún Þórs.
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Víðir Jónsson, skipstjóri á Kleifabergi, hefur stundað sjóinn 
í 45 ár. Víðir ræðir hér um sjómennskuna, fjölskylduna, sjó-
mannadaginn, aflasældina og dótturmissinn, sem breytti 
honum fyrir lífstíð. Í sumar verða fimm ár síðan yngsta dóttir 
hans, Stella, lést eftir harða baráttu við krabbamein.

„Það ætti að vera 
bannað að missa barn“
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Unnið er að því að stækka vinnusvæði Vaðlaheiðarganga Eyjafjarðarmegin til að 
koma fyrir bráðabigðavegi, nýjum Grenivíkurvegi og að lokum hringtorgi við ganga-
munnann. 

Bráðabirgðavegur í bígerð
„Vegurinn kemst í gagnið eftir tvær 
til þrjár vikur og verður í notkun 
fram í miðjan september, kannski 
skemur,“ segir Einar Hrafn Hjálmars-
son, staðarstjóri Ósafls í Vaðlaheiðar-
göngum, um bráðarbirgðaveg sem 
er í bígerð við vinnusvæðið Eyja-
fjarðarmegin en með aðgerðinni á 
að vera hægt að klára vegagerð fyrir 
utan göngin með lágmarks truflun 
á umferð. 

Hæðatakmörkun hverfur
Á framtíðarskipulagi af svæðinu 
verður hringtorg. Þeir sem ætla 
norður fjörðinn aka úr hringtorginu 
á þriðju gatnamótum yfir á nýjan 
Grenivíkurveg en þeir sem ætla inn 
Vaðlaheiðargöng aka út úr torginu 
á öðrum gatnamótum. „Með bráða-
birgðavegi getur verktakinn búið sér 
til meira vinnupláss á meðan unnið 
er að Grenivíkurvegi,“ segir Val-
geir Bergmann, framkvæmdastjóri 
Vaðlaheiðarganga hf. , og bætir við að 
þegar umferð sé komin á Grenivíkur-
veg sé hægt að fjarlægja hæðatak-
mörkun sem hefur verið ökumönnum 
stórra ökutækja til trafala. „Tvisvar 
eða þrisvar hafa bílar með stóra farma 
keyrt niður súluna. Brúin sjálf hefur 
staðið allt af sér en ökutæki og farmar 
þeirra hafa skemmst. Með því að færa 
veginn verður ekki lengur hæðartak-
mörkun og verktakinn getur keyrt 
efni beint úr göngunum og á efn-
islosunarsvæði án þess að fara yfir 
bráðabirgðarbrúna.“

Borgengi í Fnjóskadal
Samanlögð lengd ganganna hefur náð 
74% af heildarlengd þeirra en frá því 
í apríl 2015 hefur gangagröftur ein-
göngu verið frá Eyjafirði. Valgeir segir 
annað borgengi hefja gröft í Fnjóskadal 
í sumar og þá muni gangagröfturinn 

taka styttri tíma. Fyrst þurfi þó að klára 
styrkingarvinnu á lausu efni í misgeng-
issprungu en fyrsti stálboginn í Fnjóska-
dal var settur upp í síðustu viku. „Stál-
boginn er steyptur fastur en svo eru 15 
metra langar pípur boraðar í gegnum 
misgengissprunguna. Sú aðgerð hefst 
um leið og pípurnar koma til landsins. 
Stálbogar verða settir upp í gegnum 
hraunsvæðið og það getur tekið um 
30–40 daga þar til sprengingar hefjast 
að nýju. Þetta er mikil þolinmæðisvinna 
því það þarf að prófa sig áfram og breyta 
verklagi jafn óðum ef þarf. “ iáh

Vaðlaheiði í rúmt ár hefur gangagröftur aðeins farið fram Eyjafjarðarmegin. 
í sumar mun annað borgengi hefja störf í Fnjóskadal. Mynd: Valgeir Bergmann

„Tvisvar eða þrisvar hafa 
bílar með stóra farma 
keyrt niður súluna“

Samningar náðust milli Akureyrarbæjar og Aflsins um 
viðunandi húsnæði fyrir samtökin. 

Aflið í Gamla 
spítalann
„Þetta er algjör umbreyting fyrir alla 
starfsemina. Vinnuaðstaðan verður 
allt önnur,“ segir Sigrún Finnsdóttir, 
formaður Aflsins, samtök gegn kyn-
ferðis- og heimilisofbeldi, en Aflið og 
Akureyrarbær gerðu á mánudaginn 
með sér samstarfssamning sem felur í 
sér afnot af húsnæðinu í Gamla spítala 
að Aðalstræti 14. 

Meðbyr skiptir máli
Sigrún segir nýja húsnæðið efla þjón-
ustuna enn frekar. „Tilhlökkunin að 
fara þarna inn er mikil enda sögulegt 
hús. Okkur þykir afar vel gert hjá 
bænum að styðja svona við Aflið,“ 
segir Sigrún og játar að viðsnúningur 
hafi orðið á rekstri samtakanna frá því 
í haust þegar fréttir bárust af niður-
skurði styrkja ríkisins til Aflsins. „Nú 
erum við í fyrsta skiptið komin inn 
á fjárlög hjá velferðarráðuneytinu, 
sem skiptir svona samtök miklu 
máli. Vonandi fáum við að vera þar 
áfram. Svo hefur bærinn tekið okkur 
vel, eins og sést með þessum samingi 
með húsnæðið, auk þess sem allt það 

óeigingjarna starf allra þeirra sem 
koma að Aflinu skiptir miklu máli. 
Allur meðbyr, hvort sem það er frá 
ráðuneytinu, bænum eða almenningi 
er gífurlega mikilvægur og helgast af 
því að samfélagið mun ekki samþykkja 
ofbeldi í neinni mynd.“

Ómetanlegt starf
Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjar-
stjóri á Akureyri, er ánægður með að 
samkomulag hafi náðst á milli Akur-
eyrarbæjar og Aflsins um starfsemina 
til næstu ára. Aflið hafi unnið ómet-
anlegt starf í samfélaginu og langt út 
fyrir sveitarfélagið. Það sé mikilvægt 
fyrir Akureyrarbæ að geta aðstoðað 
þennan öfluga hóp sem stendur að 
baki starfinu. 

Samningurinn gildir til ársloka 2018 
og verður þá tekinn til endurskoðunar. 

iáh

Undirskrift samnings Á myndinni eru Sigrún Finnsdóttir, formaður 
Aflsins, og Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri, við undirskrift 
samningsins. Ljósmyndari: Þórgnýr Dýrfjörð

„... samfélagið mun ekki 
samþykkja ofbeldi í neinni 
mynd“

Glæsilegur árangur Íslendinga á  
Evrópu- og Afríkuleikunum í Crossfit.

Norðlendingar á pall
Íslensku keppendurnir á Evrópu- og 
Afríkuleikunum í crossfit, sem fram 
fóru í Madríd á Spáni um helgina, stóðu 
sig heldur betur vel. Norðlendingar 
státa af tveimur íþróttamönnum, Sig-
urður Hjörtur Þrastarson, sem býr á 
Dalvík náði fjórða sætinu, ásamt liði 
sínu CFXY, og tryggði sér þar með þátt-

töku í fyrsta skipti í Heimsleikunum og 
Akureyringurinn Björk Óðinsdóttir, 
sem nú býr í Svíþjóð, tók fyrsta sætið 
með liði sínu Nordic Opex. Það verður 
því spennandi að fylgjast með okkar 
fólki þegar það mætir til leiks í Carson 
í Kaliforníu í júlí.
 iáh

Sigurður Hjörtur Mun keppa í 
fyrsta skiptið á Heimsleikunum sem 
fram fara í Bandaríkjunum í næsta 
mánuði.

Björk Óðinsdóttir Crossfit-stjarnan 
er Akureyringur en hún býr í dag í 
Svíþjóð.

Eldur í moðbing
„Maðurinn minn réði ekkert við 
þetta vegna vindsins,“ segir Sig-
urlaug Kr Pétursdóttir, bóndi að 
Ytra-Felli í Eyjafjarðarsveit, en eldur 
blossaði upp í moðbing fyrir neðan 
fjósið á Ytra-Felli á sunnudaginn. 
Mikinn reykjarmökk lagði yfir 
sveitina en um svokallaða íkviknun 
var að ræða. „Það var aldrei nein 
hætta á ferðum, hvorki fyrir menn 
né dýr,“ segir Sigurlaug sem vill 

skila hjartans þökkum til allra sem 
lögðu hönd á plóg í baráttunni við 
eldinn. Samkvæmt upplýsingum frá 
Slökkviliði Akureyrar voru notaðir 
tveir slökkvibílar og þrjár haugsugur 
frá bændum á nærliggjandi bæjum. 
Slökkviliðið áætlar að hafa notað um 
50-60 tonn af vatni. Útkallsboð barst 
klukkan 18: 20 en slökkvistarfi lauk 
22:10. 

iáh

Við lok slökkvistarfs Eldur varð 
þónokkur en myndin var tekin við 
lok slökkvistarfs.



Höldur hefur fengið viðurkenningu sem „Authorized Service Partner“ fyrir allar gerðir 
Mercedes-Benz fólksbíla og smærri atvinnubíla, sá eini á landinu fyrir utan Bílaumboðið Öskju í 
Reykjavík. Starfsmenn verkstæðisins hafa sótt sér þá sérþekkingu sem krafist er og verkstæðið 
er búið sérhæfðum tækjum og kerfum til að sinna viðhaldi og viðgerðum Mercedes-Benz bíla. 

Af þessu tilefni efnum við til glæsilegrar bílasýningar fyrir Norðlendinga. Til sýnis verða 
Mercedes-Benz A, B, GL, GLE og GLC, auk valinna atvinnubíla. Allir ættu að finna bíl 
við sitt hæfi í þessari breiðu línu sem spannar allt frá öflugustu jeppum til liprustu fólksbíla. 
Þeir fást allir með 4MATIC fjórhjóladrifinu sem nýtist vel við krefjandi aðstæður.

Hægt verður að kynna sér verkstæðið og Mercedes-Benz eigendur geta fengið fría 
sumarskoðun á bílnum sínum. Í skoðuninni felst m.a. bremsu- og demparaprófun 
og yfirferð á hjólbörðum og ljósabúnaði.

Sýningin verður við verkstæði Hölds á Akureyri föstudaginn 3. júní kl. 15–18 
og laugardaginn 4. júní kl. 11–16. 

Viðurkennt Mercedes-Benz verkstæði
Stórsýning við verkstæði Hölds föstudag og laugardag 3.–4. júní 

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Höldur · Þórsstíg 4, 600 Akureyri
sími 461 6020 · bilasala@holdur.is 
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AKUREYRI VIKUBLAÐ  
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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 Póstdreifing og Íslandspóstur

14.500  EINTÖK ÓKEYPIS – UM ALLT NORÐURLAND

„Yfir 45 milljónir eru bundin þrældómi í heiminum.“ Svona hófst áhrifamikil 
frétt Rúv á þriðjudagsmorguninn þar sem vitnað var í niðurstöður rannsóknar 
Global Slavery Index sem unnin var af Gallup í 167 löndum. Þrælahald? Í dag? 
Mér svelgdist á fyrsta kaffibolla dagsins við tilhugsunina. En villimannslegt! 
Þvílík mannvonska! Hvað eru þau að pæla? Við nánari hlustun varð ég að 
éta yfirlætið ofan í mig. Ástandið er víst síst gott hér á landi. Á litla saklausa 
Íslandi er talið að séu 400 manns í nauðungarstörfum sem það getur ekki 
horfið frá af ótta eða vegna hótana og ofbeldis. 400 þrælar!

Ekki er langt síðan upp komst um mansal á Vík í Mýrdal þar sem systur 
tvær höfðu verið látnar vinna við ómannúðlegar aðstæður. Málið kom eins 
og þruma úr heiðskíru lofti niður í friðelskandi samfélagið í Vík. Akureyri 
er töluvert stærra en Vík og stærsta sveitarfélag landsins utan höfuðborgar-
svæðisins. Hverjar eru líkur á að hér sé ekki eitthvað álíka í gangi?

Víst er að lögreglan gerir allt sem í hennar valdi stendur til að hafa uppi á 
þeim sem brjóta á öðrum en í viðtali við Akureyri Vikublað í byrjun maí sagði 
Halla Bergþóra Björnsdóttir, lögreglustjóri Norðurlands eystra, lögregluna allt 
of fáliðaða. Aðeins fjórir lögregluþjónar séu á vakt hverju sinni sem kemur 
niður á frumkvæðisvinnu, líkt og þeirri sem þarf til að sporna við óhugnaði 
á borð við mansali, hinu nútíma þrælahaldi. Á meðan lögreglan getur ekki 
hreyft sig sökum fjárskorts hlýtur það að vera borgaraleg skylda okkar að 
tilkynna þegar við verðum vitni að einhverju misjöfnu, skipta okkur af og 
láta okkur náungann varða.

Indíana Ása Hreinsdóttir

LEIÐARI

Þrælahald, fjárskortur 
og borgaraleg árvekni

    

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

Gestastofur
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir 
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu  
þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og 
gönguferðum með landvörðum. 

Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa 
á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.

Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.   

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!
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Gamlabúð

VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA?
Akureyri Vikublað tekur við ábendingum, hugmyndum og aðsendum greinum lesenda.  
Vinsamlegast sendið tölvupóst á indianahreins@gmail.com.

Henning Jóhannesson, útgerðarmaður í Grímsey, 
segir reglulegar ferðir hvalaskoðunarfyrirtækis gefa eyjunni nýjan blæ. 

„Hér skipta samgöngur öllu“
„Þetta er mjög góð viðbót en hér skipta 
samgöngur öllu máli,“ segir Henning 
Jóhannesson, úterðarmaður í Grímsey, 
en skipið Arctic Circle, sem er í eigu 
Ambassador hvalaskoðunar á Akur-
eyri, er farið að sigla reglulega á milli 
Akureyrar og Grímseyjar. 

Breyttar forsendur
Henning segir ágætt hljóð í Gríms-
eyingum í byrjun sumar. „Svona 
þokkalegt allavega. Þetta atvinnulíf er 
sveiflukennt, hér snýst allt um sjóinn,“ 
segir hann og bætir við að íbúaþingið 

sem haldið var á eyjunni í byrjun maí, 
vegna verkefnisins Brothættar byggðir, 
hafi tekist vel. Fundurinn hafi verið 
góður og ýmislegt lofi góðu. „En það 
tekur allt tíma. Forsendur eru allt 
aðrar en þær voru. Nú þarf að koma 
hráefni frá sér sem allra fyrst og ungt 
fólk vill hafa örari samgöngur. Það er 
því virkilega ánægjulegt ef fyrirtæki á 
borð við Ambassador sér hag sinn í því 
að koma hingað. Það er töluvert sem 
verður til í kringum það og gefur þessu 
öllu nýjan blæ. Hingað til hefur allt 
snúist um sjóinn og vinnslu á fiski en 

nú eru menn farnir að snúa sér meira 
að ferðamannabransanum,“ segir hann 
og bætir við að netsamband í eynni sé 
ekki nógu gott. „Mikið af unga fólkinu 
vill vera hérna en það skapast allt af 
því að menn hafi atvinnu. Hér er nær 
engin atvinna nema sjávarútvegur. Ef 
hér væri gott netsamband væri hægt 
að vinna nánast hvaða vinnu sem er 
héðan.“

Af sjónum í ferðamennsku
Aðspurður þorir Henning ekki að 
sverja fyrir að sjálfur eigi hann eftir 
að verða ferðamannabóndi. „En það 
held ég nú samt örugglega ekki nema 
þá kannski í litlum mæli. Ég er kominn 
á þann aldur að maður fer að hægja á 
sér. Það eru frekar börnin og barna-
börnin sem sem myndu gera eitthvað 
þess háttar. “ iáh

Feðgin Óli Hjálmar og Sigrún Óladóttir fóru í fyrstu ferð Arctic Circle.
 Mynd: Þorgeir Baldursson / thorgeirbald.123.is

Horft til Grímseyjar Mikil ánægja var með fyrstu ferð Arctic Circle.
 Mynd: Þorgeir Baldursson / thorgeirbald.123.is

Fallegt Siglt á lygnum sjó á hlýju íslensku sumarkvöldi.
 Mynd: Þorgeir Baldursson / thorgeirbald.123.is

„Hingað til hefur allt snúist 
um sjóinn og vinnslu á fiski 
en nú eru menn farnir að 
snúa sér meira að ferða-
mannabransanum“
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Eggjabakkadýnur

Sérsníðum eggjabakkadýnur
fyrir þig.

Sæng og koddi

Frábært úrval.

Dýnudagar

Dýnur

Í bústaðinn, fellihýsið, 
tjaldvagninn, o.fl.

Síðumúla 30 . Reykjavík
Hofsbót 4 . Akureyri

  www.vogue.is

Vissir þú að

heitir nú Vogue fyrir heimilið?

20-40%
afsláttur

Aðeins það besta er nógu gott fyrir þig.

Sérsniðnar
dýnur fyrir þig
og þína. 
Fyrir bústaðinn, 
fellihýsið, húsbílinn, 
heimilið eða bara 
hvar sem er.

Frá
4.886.-

20%
afsláttur
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Landspítalinn verður vart starfhæfur
Óafturkræf mistök munu eiga sér 
stað gangi eftir að þvinga nýbyggingu 
Háskólasjúkrahúss á óbreyttum stað 
með skúrbygginga-púsli og búta-
saumi næstu áratugi, sem mun eðli-
lega aldrei ljúka. Innan ekki svo langs 
tíma þarf að leggja stærri og fleiri 
landsvæði undir þar sem brjóta þarf 
þúsundir rúmmetra af klöpp ásamt 
sprengingum til margra ára og miklu 
steinsteypubroti ofan í spítalanum. 
Verkferlinu mun smám saman seinka 
og verða breytingum háð með tilheyr-
andi hávaða, ráðaleysi og skömm þar 
sem enginn mun axla ábyrgð. 

Erfið örtröð
Þegar stóraukið og langvarandi múr- 
og klapparbrot ásamt stórfelldu jarð-
raski mun eiga sér stað mun ryk skila 
sér inn á spítalann, ekki síst í óhag-
stæðum vindáttum, og þá fer að reyna 
á þolrif læknastéttarinnar. Núverandi 
staðarval á klastri nýs sjúkrahúss mun 
stórauka byggingarkostnað saman-
borið við aðra og hyggilegri staðsetn-
ingu ásamt að lengja byggingartíma 
verulega. Örtröð í kringum sjúkra-
húsið verður mikil og erfið fyrir 
starfsfólk, sjúklinga og aðstandendur. 
Bygging af þessari stærðargráðu krefst 

mikils athafnapláss á byggingarstað og 
afgirtu vinnusvæði þar sem stórtækar 
vinnuvélar þurfa óheft aðgengi og mun 
reyna mikið á nærliggjandi byggð. 

Tugir milljarða
Tímafrekar og kostnaðarsamar jarð-
vegsframkvæmdir þurfa að eiga sér 
stað með flutningum og breytingum 
á jarðstrengjum, hita- og vatnslögnum 
ásamt frárennslis- og stofnæðum, sem 
þarf að stórauka. Ekki tekur betra við 
þegar hita- og kaldavatnslagnir eiga 
eftir að fara ítrekað í sundur bæði óvilj-
andi sem meðvitað ásamt háspennu- 
og símastrengjum, ljósleiðurum og 
fleiri uppákomum. 

Jarðvegsframkvæmdir og aðliggj-
andi aðgengi stofnbrauta, sem þarf að 
púsla saman á núverandi stað, munu 
velta á tugum milljarða meiri kostn-
aði en ef önnur og betri staðsetning 
yrði valin þegar raunverulegt uppgjör 
kemur í ljós. 

Reyna mun á þolrif starfsfólks og 
gesta þegar svæðið sem liggur að 
Landspítalanum og bílastæðum fækkar 
verulega sem gestir og starfsfólk mun 
deila með byggingarstarfsmönnum. 
Jafnvel þó svo það hafi vantað bílastæði 
árum saman við Landspítalann þá hika 

forsvarsmenn nýbyggingar ekki við 
að gera lítið úr viðkomandi vanda, 
þó svo hann aukist enn frekar þegar 
þúsundir fermetra verða lagðar undir 
nýframkvæmdir. 

Steypuryk og rask
Það verða ekki bara sjúklingar sem 
munu kvarta yfir ómældum hávaða 
og öðrum annmörkum. Læknastéttin 
á eftir að rísa upp á afturlappirnar í 
einni og annarri mynd smám saman, 
ekki síst þegar skurðstofur og önnur 
rými liggja undir steypuryki og öðru 
raski. Viðkvæm tæki gætu hætt að 
virka sem skyldi þar sem klapparbrot 
leiðir langar leiðir. Ekki tekur betra 
við þegar aðstandendur ástvina fara 
að láta heyra í sér og framkvæmdum 
verður seinkað og stöðvaðar. 

Það verður hálf nöturlegt fyrir sjúk-
linga og starfsfólk þegar óheppilegar 
og erfiðar uppákomur eiga sér stað hjá 
sjúklingum að ekki sé hægt að opna 
glugga til að lofta út óæskilegan þef 
fyrir múrbrosthávaða og rykmyndun. 
Ef af líkum lætur á eftir að hrikta veru-
lega í samfélaginu gangi núverandi 
uppbygging eftir, þá mun heilbrigðis-
ráðherra verða manna fyrstur að sverja 
af sér ábyrgð ásamt fleirum. 

Brotabrot af kostnaði
Helstu talsmenn nýbygginga á 
óbreyttum stað eru þeir sem maka 
krókinn eða er fyrirmunað að láta af 
oflæti sínu og viðurkenna mistök. Tæp-
lega getur talist eðlilegt að hlutdrægar 
arkitekta- og verkfræðastofur, sem láta 
stjórnast af eiginhagsmunum og eiga 
mikið undir, séu nánast leiðandi um 
hvert framhald byggingar spítalans 
verði. Borgarstjórn er þar ekki undan-
skilin enda vill hún fá sín aðstöðugjöld 
og aðrar tekjur af spítalanum og lætur 
sér, ásamt fleirum, litlu skipta kostnað 
ríkissjóðs. Þó svo fimm milljarðar liggi 
undir í undirbúningsframkvæmdum 
má ætla að það sé brotabrot af auknum 
byggingarkostnaði sem hlýst af núver-
andi staðarvali. 

Leikrit og dramatík
Forstjóri Landspítalans lætur stjórn-
ast af þekkingarleysi ásamt fleirum 
enda hefur ný staðsetning ekkert 
með byggingahraða að gera, ekki 
síst þegar tekið er tillit til núverandi 
staðsetningar sem er illframkvæm-
anleg. Sviðsett leikrit og dramatík hjá 
forstjóra spítalans til að þvinga fram 
nýbyggingu spítalans á óbreyttum 
stað er honum aðeins til minnkunar, 
eðlilegast væri að hann einblíni á það 
sem honum er ætlað að vasast í og hafi 
kunnáttu til. Það er illa komið fyrir 
læknum og hjúkrunarfólki ef það þorir 
og eða getur ekki tjáð skoðanir sínar 
sem ganga þvert á vilja æðstu stjórn-
enda Landspítalans. 

Dýrasta og  
erfiðasta landið
Nýtt sjúkrahús verður aðeins byggt 
hratt og fljótt upp með fyrirhyggju og 
útsjónarsemi sem er ekki að klambra 
saman byggingum með handahófs-
kenndum hætti á dýrasta og erfiðasta 
byggingarlandi sem er hægt að finna á 
höfuðborgarsvæðinu. Landspíptalinn 
er stærsti vinnustaður landsins og fæst 
kjörið tækifæri til að létta á umferðar-
þunga Miklu- og Hringbrautar með 
því að byggja upp á öðrum stað, t.d. 
við Vífilstaði sem er eitt fallegasta og 
hentugasta sjúkrahússtæði. 

Engan sérfræðing þarf til að átta sig 
á að flestar staðsetningar eru betri en 
núverandi byggingarland. Tímafrek 
jarðvegsvinna og klapparbrot ásamt 

glórulausu púsli liggur á tugum milj-
arða. 

Meirihluti vill betri stað
Skoðanakannanir hafa ítrekað sýnt að 
meirihluti þjóðarinnar vill spítalann á 
betri stað og það er farsælast að hlustað 
sé á þann vilja. Óboðlegt er að heil-
brigðisráðherra rangtúlki undirskriftir 
tæplega 90.000 manna sem skrifuðu 
upp á að stóraukið fé yrði sett í heil-
brigðiskerfið og alhæfi síðan að undir-
ritaðir hafi verið að samþykkja óbreytt 
staðarval. Heilbrigðisráðherra þarf að 
gera grein fyrir óboðlegri rangfærslu 
sinni, ekki síst þar sem hann leitast við 
að baða sig í sviðsljósinu. 

Þröngsýni, hroki og 
skeytingarleysi
Eignir landspítalans eru orðnar 
miklu verðmeiri en áætlað var og 
hægt að hámarka söluverðið þeirra 
enn frekar. Skynsamast væri að leita 
út fyrir landsteinana og bjóða út nýja 
sjúkrahúsbyggingu í heild sinni með 
verulegum kvöðum, ásamt skipulags- 
og hönnunarvinnu til að flýta fyrir 
framkvæmdinni. Með breyttu verk-
lagi mætti halda kostnaði mun meira 
niðri þar sem ríkissjóður er of oft not-
aður sem féþúfa í skjóli agaleysis og 
óstjórnar. Lágmarkskrafa er að vandað 
sé til alls undirbúnings og til þess séu 
bærir menn sem láti ekki stjórnast af 
eigin græðgi ásamt hagsmunatengslum 
og óraunhæfum þrýstingi útvaldra 
arkitekta- og verkfræðistofa. 

Stjórnvöld undangenginna ára 
hafa ítrekað verið vöruð við hinum 
ýmsu verk- og kostnaðaráætlunum 
sem ráðist hefur verið í af tómu fyrir-
hyggjuleysi þar sem látið var stjórnast 
af þröngsýni, hroka og skeytingarleysi 
hvernig tækist til. Þó svo búið sé að 
afskrifa þúsundir milljarða er ekki 
sjálfgefið að endalaust sé hægt að spila 
undir fyrri formerkjum.
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Láttu okkur vita 

Til þjónustu reiðubúin

Gleðilegt sumar
ert þú að fara í framkvæmdir?

Starfsfólk Norðurorku hf.

Norðurorka hf. rekur hitaveitu í átta sveitarfélögum við Eyjafjörð og í Þingeyjar-
sveit, vatnsveitu í �mm sveitarfélögum og rafveitu og fráveitu á Akureyri. Þegar 
hugað er að nýframkvæmdum eða endurbótum er mjög mikilvægt að vandað sé 
til undirbúnings með tilliti til veitulagna. 

Hikið ekki við að hafa samband við þjónustuver okkar í síma 460-1300 eða með því að senda 
póst á no@no.is með fyrirspurnir eða óskir um að við komum á staðinn og metum ástand 
veitulagna.

Um leið og við óskum viðskiptavinum okkar gleðilegs sumars þá leggjum við áherslu á að 
fasteignareigendur séu í sambandi við Norðurorku þegar farið er í framkvæmdir á lóð 
fasteignar. Mikilvægt er að húseigandi kynni sér hvar lagnir eru áður en framkvæmdir byrja og 
láti okkur einnig vita um framkvæmdirnar þannig að við getum metið hvort ástæða sé til þess 
að endurnýja veitulagnir samhliða framkvæmdunum. Þar ræður aldur lagna og ástand þeirra 
við skoðun á staðnum.

Höfundur er
Vilhelm Jónsson

Sundferð Þau eru mismunandi farartækin. Gestum glæsihótelsins í Fljótum 
var skutlað á þyrlu í Sundlaugina á Hofsósi um síðustu helgi. Það hefur 
eflaust verið kærkomið að skola af sér eftir skíðaferðir í hlíðum Tröllaskaga.



ÓSKUM SJÓMÖNNUM TIL HAMINGJU 
MEÐ SJÓMANNADAGINN

Félag verslunar- og
skrifstofufólks Akureyri



* Dagana 2. 3. og 4. júní 2016,. 
  Gildir ekki um vörur á sérverðum. 

Málningardagar
í Flügger litum Akureyri

Allar vörur  
á hálfvirði

AFSLÁTTUR

50%

fimmtudag, föstudag og laugardag*

08:00–18:00 fimmtudag og föstudag

10:00–15:00 laugardag 
Afgreiðslutími á málningardögum

Kleinur og kaffi á könnunni

Njarðarnesi 1, Akureyri  |  Sími 461 3100
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YFIRHEYRSLAN:  
HARPA SVEINSDÓTTIR

Harpa Sveinsdóttir, þýskukennari við Menntaskólann á Akureyri, ætlar 
að dvelja, ásamt fjölskyldu sinni, í eitt ár í Jettenburg í Þýskalandi. Harpa 
segir töluverðan mun á Þjóðverjum og Íslendingum og að þeir fyrrnefndu 
þekki ekki hugtakið „þetta reddast“.

Fullt nafn, aldur og starfstitill:
Harpa Sveinsdóttir, 45 ára fram í 
desember, þýskukennari við Mennta-
skólann á Akureyri en gestastúdent við 
háskólann í Tübingen í Þýskalandi í 
námsorlofi þetta skólaárið.
Fjölskylduhagir:
Gift Sigmundi Magnússyni frá Hvera-
gerði, starfsmanni heimavistar MA og 
VMA. Við eigum þrjú börn, Hannes 
Snævar, 13 ára, Katrínu Karlinnu og 
Berg Magnús tvíbura, bráðum 8 ára.
Hvar býrðu?
Venjulega í Holtagötunni en frá því í 
lok júlí 2015 búum við í Jettenburg, 
1.100 manna þorpi rétt hjá Tübingen, 
sem er um 30 km sunnan við Stuttgart.
Munurinn á Íslendingum og Þjóð-
verjum?
Fæstir Þjóðverjar þekkja hugtakið 
„Þetta reddast“. Töluvert mál er gert 
úr minnstu hlutum og allt rætt ofan 
í kjölinn og skipulagt vel og vand-
lega. Öfugt við Íslendinga, sem ekki 
eru mikið fyrir að ræða málin, æða 
oft bara af stað. Margir Þjóðverjar eru 
ekki sérlega sveigjanlegir og fátt gert 
af hvatvísi. Eru ekki mikið að flýta sér, 
sem einkennir okkur kannski meira. Ég 
kann yfirleitt vel við Þjóðverja og mér 
gengur vel að umgangast þá.

Er á döfinni að flytja heim aftur?
Já, þetta átti bara að vera eitt ævintýraár 
í útlöndum. Við komum heim í byrjun 
ágúst og hlökkum mikið til.
Fædd og uppalin?
Í sælunni á Vopnafirði.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Það er Vopnafjörðurinn minn.
Hvers saknarðu frá Akureyri?
Tvímælalaust sundlaugarinnar, Ey-
mundsson/Te og kaffis og fólksins í 
kringum mig.
Lýstu þér í þremur orðum?
Hreinskilin, rösk og skipulögð.
Besti sjónvarpsþátturinn?
Rex í gamla daga. Núna Tatort. Er svo-
lítið fyrir krimmaþætti. Horfi annars 
mjög lítið á sjónvarp.
Besta kvikmyndin?
Intouchables, French kiss, Goodbye 
Lenin – ekki hægt að velja eina mynd.
Uppáhaldsmatur?
Íslenskt lambalæri með tilheyrandi, 
taílenskur matur hjá mágkonu minni 
og steiktur fiskur í raspi með lauk.
Uppáhaldsdrykkur?
Vatn, Spezi (appelsín og kók saman) 
og frappó í Te og kaffi.
Uppáhaldsveitingastaður?
Mötuneyti starfsmanna í MA hjá 

belgísku An Katrien og La vita e bella. 
Hér er það Zum Ochsen – Grikkinn 
í næstu götu, sem er í uppáhaldi og 
Zum Löwen í næsta þorpi. Schnitzelið 
klikkar ekki þar.
Uppáhaldsárstíð?
Íslenskt sumar með öllum sínum fjöl-
breytileika.
Hver verður næsti forseti Bandaríkj-
anna?
Hillary Clinton.
Hver verður næsti forseti Íslands?
Guðni Th. Jóhannesson.
Áhugamál?
Kórsöngur, gönguferðir, kökubakstur 
og bókalestur.
Fyrirmynd?
Mamma mín sem var sko ekkert 
blávatn, Steindóra Sigurðardóttir frá 
Miðhúsum í Eiðaþinghá,
8 barna móðir.
Leyndur hæfileiki?
Held ræður í svefni (sem ég er lítið 
fyrir í vöku). Ég get líka skrautskrifað 
ef þannig liggur á mér.
Hvernig síma áttu?
Samsung A5, er samt ekki fyrir svo 
löngu búin að leggja takkasímanum.
Facebook eða Twitter?
Facebook.

Snapchat eða Instragram?
Hvorugt.
Eurovision eða handbolti?
Eurovison.
Uppáhaldsíþróttalið?
Einherji á Vopnafirði, KA og Draupnir.
Af hverju ertu stoltust?
Að eiga þessi þrjú heilbrigðu börn, það 
er ekki sjálfgefið.
Hvaða drauma áttu eftir að láta rætast?
Læra frönsku almennilega, búa í sveit 
með dýr, hjóla Móseldalinn og ferðast 
um í húsbíl um Evrópu með eiginmann-
inum.
Hvað ætlarðu að gera skemmtilegt í 
sumar?

Ég ætla að vera áfram háskólastúdína 
á sumarönninni ásamt því að taka 
reglulega á móti gestum, ferðast hér 
um nágrennið (er einmitt á leið að 
Bodensee-stöðuvatninu núna um 
helgina), liggja í Freibad á góðum 
dögum, syngja og leika í Fríðu og 
dýrinu með kórnum mínum, rúnta 
svo í rólegheitunum í norðurátt, 
eyða nokkrum dögum í Berlín og í 
Danmörku á leið okkar í ferjuna sem 
kemur okkur vonandi heilum á húfi 
heim. Þá ætla ég að knúsa ættingja og 
vini, halda grillveislur, fara á þýsku-
kennaranámskeið og koma húsi og 
garði aftur í samt lag eftir heilt ár á 
leigumarkaði.

Mynd: Auðunn Níelsson





Markmið verkefnisins er að vera  
vettvangur til að styðja við fjölnýt-
ingu orkuauðlinda á svæðinu og 
stuðla þannig að aukinni sjálfbærni 
samfélaga og  þróun fjölbreyttra 
atvinnutækifæra. Bakhjarlar verkefn-
isins eru Landsvirkjun, Norðurorka, 
Orkuveita Húsavíkur og Eyþing.

Fundurinn stendur yfir kl. 13-15 og 
er öllum opinn á meðan  húsrúm 
leyfir. Boðið verður upp á léttar 
veitingar. 

Skráning fer fram á eimur.is.

EIMUR
Stofnfundur samstarfsverkefnis um bætta nýtingu 
orku auðlinda og nýsköpun á Norðausturlandi  verður 
haldinn í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri, fimmtu-
daginn 9. júní næstkomandi. 
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Raðganga upp með Jök-
ulsárgljúfrum að austan
Í sumar bryddar Ferðafélagið Norð-
urslóð upp á nýju gönguverkefni á 
félagssvæði sínu, en það er raðganga 
upp með Jökulsárgljúfrum að austan. 
Gengið verður í fjórum áföngum frá 
Landsárgili upp að Dettifossi. Fyrstu 
tveir áfangarnir verða í sumar og 
seinni tveir sumarið 2017. 

Um fáfarnar slóðir í ævintýralegu 
umhverfi gjúfranna er að ræða en 

svæðið er ekki eins aðgengilegt og 
vestan ár, þar sem er þjóðgarður. 

Fyrsta gangan verður sunnu-
daginn 5. júní. Gengið verður um 
Borgirnar og upp að Gloppu þar 
sem farið verður ofan í gljúfrin. 
Áhugasömum er bent á að mæta 
klukkan 13.00 að Vestaralandi en 
þátttaka er ókeypis og öllum vel-
komin. 

Heiðra Vaya Con Dios
Það verður suðræn, djass-blúsuð 
„gypsy“ stemning þann 2. júní þegar 
hljómsveitin Vaya Con Dios verður 
heiðruð með tónleikum á Græna 
hattinum. 

Hin upprunalega Vaya Con Dios 
er belgísk hljómsveit sem var stofnuð 

árið 1986. Sveitin, sem hefur notið 
mikilla vinsælda um allan heim, lagði 
niður laupana árið 2014. Íslensku 
sveitina skipa þau Guðrún Harpa 
Örvarsdóttir, sem syngur, Pétur Ing-
ólfsson, sem spilar á bassa, Kristján 
Edelstein, sem spilar á gítar, Valgarður 

Óli Ómarsson trommuleikari, og Val-
mar Valjaots, sem spilar á píanó og 
fiðlu. Sveitin ætlar að spila öll vin-
sælustu lög Vaya Con Dios en þar má 
meðal annars nefna lög á borð við 
Puerto Rico, Just a friend of mine og 
Nah, neh, nah. 

Ganga fyrir alla  Mynd: Ingibjörg Eggertsdóttir

Suðræn stemning Vaya Con Dios er belgísk hljómsveit



Heilsárshús tilbúin til útleigu

TINDUR gistieiningar
3.790.000 kr. + vsk.

ecoAtlas ehf.

Gislbúð 7 - 200 Garðabæ

Sími 864 0177

www.ecoatlas.is

fb.com/ecoatlas.is

Sími 5717171 - www.eignamarkadurinn.is

Flutningur og samsetning innifalin innan 
50 km frá Reykjavík eða Akureyri.

Ýmsar stærðir og lausnir í boði.
Allar einingar koma fullkláraðar að innan með öllum 
tengibúnaði, lögnum o. fl.

 Vandaðar innréttingar

 WC og sturta

 Ítalskar flísar á gólfi

 32“ sjónvarp – WiFi

 Rúm, borð og skápar

Lykillausn og allt innifalið:

 LED lýsing og lampi

 CE gluggar og hurðir

 Ísskápur og eldunarhellur 

 Reykskynjari – aðrir smáhlutir

 Utanáklæðning fylgir með

Vönduð gistirými - Frá 2.890.000 kr. + vsk.

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- 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

VH
/1
6-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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Víðir Jónsson, skipstjóri á Kleifabergi, hefur stundað 
sjóinn í 45 ár. Víðir ræðir hér um sjómennskuna, fjöl-
skylduna, sjómannadaginn, aflasældina og dótturmiss-
inn, sem breytti honum fyrir lífstíð. Í sumar verða fimm 
ár síðan yngsta dóttir hans, Stella, lést eftir harða bar-
áttu við krabbamein. 

„Það ætti að 
vera bannað 
að missa 
barn“
„Það kom aldrei neitt annað til greina 
en að fara á sjóinn. Það lá alltaf fyrir. 
Lífið hefur verið sjómennska og það 
var ekki talað um neitt annað en sjóinn 
þegar ég var að alast upp,“ segir Víðir 
Jónsson, skipstjóri á Kleifabergi. 

Þykir einstök aflakló
Víðir er fæddur og uppalinn í Bol-
ungarvík þar sem hann bjó fyrstu 
38 árin. Eiginkona hans, Jóna Sigur-
björg Arnórsdóttir, er frá Ísafirði en 
hjónin fluttu til Ólafsfjarðar 1994 og 
árið 2007 inn á Akureyri. Víðir hefur 
verið skipstjóri á Kleifabergi í 18 ár 
og þykir einstök aflakló. Sjálfur vill 
hann ekki gera mikið úr en forláta 
verðlaunagripur á hillunni í stofunni er 
til vitnis um að hann hafi verið valinn 
framúrskarandi skipstjóri á Íslensku 
sjávarútvegsverðlaununum 2014. Afla-
sæld virðist finnast í blóðinu þar sem 
bróðir hans, Guðmundur Jónsson, er 
skipstjóri á Vilhelmi Þorsteinssyni sem 
oft hefur setið á toppi yfir aflahæstu 
skipin. „Við bræður erum í ólíkum 
veiðiskap en ætli það sé ekki einhver 
samkeppni okkar á milli. Loks í fyrra 
tókst mér að hafa hann undir. Ég hef 
gífurlegan áhuga á þessu og ef menn 
hafa áhuga ná þeir árangri – nema í 
golfi. Þrátt fyrir mikinn áhuga þar er 
ég lélegur í golfi,“ segir hann og hlær 
en bætir svo við: „Þetta hefur gengið 
vel en ég er enginn undramaður. Það 
koma fleiri að þessu en ég. Ég er fyr-
irliðinn en strákarnir um borð standa 
sig vel.“

Sorg í margar bækur
Víðir er á leið út úr bænum þegar 
blaðamaður grípur hann. Hann og 
Jóna eru á leiðinni suður í skírn barna-
barna, tvíbura, sem komu í heiminn 
fyrir um 20 dögum. Hjónin eignuðust 
fjögur börn en yngsta dóttir þeirra, 
Stella, lést árið 2011 eftir erfiða bar-
áttu við krabbamein. Elsti sonurinn, 
Valdimar, er skólastjóri í Öldutúns-
skóla, næstelsta barnið, Jón Eggert, 
er hótelstjóri í Reykjavík og Halldóra 
er hjúkrunarfræðingur en er nú í 
fæðingarorlofi. Heimili hjónanna 
er hlýlegt og myndir af börnunum 
prýða veggi og hillur. Víðir bendir á 
stóra mynd af systkinunum fjórum 
sem var tekin í tilefni stúdentsprófs 
Stellu árið 2008, en öll börnin gengu 
í Menntaskólann á Akureyri. „Þegar 
þessi mynd var tekin var allt gott og 
framtíðin björt. Tveimur árum síðar 
var allt breytt. Svona sorg er saga í 
margar bækur. Hún fer ekki neitt. Það 
ætti að vera bannað að missa barn. Það 

líður ekki sá dagur sem ég hugsa ekki 
til hennar dóttur minnar – ekki einn 
einasti dagur.“

Tveggja ára barátta
Stella greindist með krabbamein 
veturinn 2010. Hún sneri heim frá 
Frakklandi þar sem hún hafði verið 
starfandi, til að undirgangast aðgerð. 
Æxlið og legið var skorið í burtu og 
svo virtist sem Stella myndi hafa betur 
en sjúkdómurinn. „Hún vissi að hún 
myndi ekki geta gengið með börn en 
við héldum að hún hefði sigrað og hún 
fór aftur út til Frakklands til að vinna. Í 
apríl 2010 var hún útskrifuð hrein en í 
maí sama ár gat hún ekki gengið vegna 
verkja. Læknarnir sögðu útilokað að 
krabbameinið hefði tekið sig upp aftur 
en svo fannst sex sentimetra stórt æxli 
í skurðsárinu. Þrátt fyrir harkalegar 
og erfiðar meðferðir varð hún að játa 
sig sigraða 18. ágúst 2011 eftir tæplega 
tveggja ára baráttu.“

Tvö barnanna með 
krabbamein
Hann segir baráttuna í Stellu hafa verið 
ótrúlega. „Hún var mjög hart leikin af 
krabbameininu og gat ekki gengið síð-
asta mánuðinn. Ég var alltaf hissa hvað 
hún grét lítið. Hún var bara þannig. 

Kannski gerði hún sér grein fyrir því 
að það þýddi ekkert, það hefði lítið upp 
á sig að gráta,“ segir Víðir en á sama 
tíma og Stella barðist við sinn sjúkdóm 
greindist Jón Eggert, bróðir hennar, 
með krabbamein í eitlum. „Hann 
var nýstiginn upp úr lyfjameðferð í 
jarðarför systur sinnar. Hans veikindi 
liðu einhvern veginn bara hjá og hann 

læknaðist. Maður var svo upptekinn 
af Stellu.“

Ósáttur við TR
Víðir er ósáttur við samskipti sín við 
Tryggingastofnun ríkisins. „Það er ekk-
ert grín fyrir ungt fólk að veikjast. Þau 
eru mjög illa stödd. Þótt Stella væri að 
fara í gríðarlega harða geislameðferð 

í Kaupmannahöfn sumarið 2010 og 
gæti engan veginn séð um sig sjálfa 
vildi TR ekki greiða fyrir fylgdarmann-
eskju, af því að hún var eldri en 18 ára. 
Í Kaupmannahöfn var um að ræða svo-
kallaða „innri geisla“ sem þá voru ekki 
framkvæmdir á Íslandi. Meðferðin fór 
þannig fram að í 60 stundir var geislum 
hleypt á æxlin innvortis í fimmtán 
mínútur í senn með tuttugu mínútna 
hléum. Það tók mjög á og var Stella 
ógöngufær á eftir og var mjög kvalin. 
Ég var ekki að biðja um neitt fyrir 
mig en við vildum að mamma hennar 
gæti verið með henni. Við komum alls 
staðar að lokuðum dyrum. Það hlustaði 
enginn og ég hef sjaldan verið jafn sár. 
Allt sem maður gengur í gegnum er 
reynsla. Það er mikil reynsla að ganga 
í gegnum heilbrigðiskerfið. Þar er ekki 
allt sem sýnist og þótt þar sé aðeins fólk 
sem vill gera vel var mjög margt sem 
ég var ekki sáttur við. Ég var örugglega 
ekki auðveldur aðstandandi.“

Ekkert verður eins
Hann segir fjölskylduna hafa stigið inn 
í og aðlagast ákveðnu umhverfi þegar 
Stella greindist með þennan skelfilega 
sjúkdóm. Veikindin hafi breytt öllu, 
lífið tók u-beygju og ekkert verður 
aftur eins. Erfiðasta stundin kom svo 
eftir að allt var yfirstaðið og hann 
gerði sér grein fyrir endanleikanum. 

Lífið er sjómennska Víðir er fæddur og uppalinn í Bolungarvík. Hann segir aldrei neitt annað hafa komið til greina 
en að fara á sjóinn. Eftir 45 ár á sjónum er hann farinn að hugsa um að koma sér í land. Mynd: Guðrún Þórs.

Veikindin breyttu öllu Víðir segir lífið hafa tekið u-beygju þegar Stella veiktist. í sumar verða fimm ár síðan Stella 
lést en það líður ekki sá dagur sem Víðir hugsar ekki um dóttur sína. Mynd: Guðrún Þórs.

„Þótt ég sé karlmaður og 
við karlmenn eigum að 
bera okkur vel þá leka oft 
niður tár“
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„Þegar ég átti sem erfiðast hringdi ég 
hingað og þangað í leit að svörum og 
einu sinni snemma í ferlinu lenti ég á 
indælis konu hjá Krabbameinsfélaginu 
sem gaf mér þau ráð að eyða sem allra 
mestum tíma með Stellu. Ég var engan 
veginn á því að Stella væri að fara að 
deyja en þetta var hárrétt hjá henni. 
Ég bara trúði þessu ekki og man vel 
eftir fyrsta alvöru högginu þegar einn 
læknanna tók til orða og sagði: „með 
svona langt genginn sjúkdóm“, ég 
gjörsamlega brotnaði niður. Meðan á 
veikindunum stóð og eftir að hún dó 
reyndi ég að mæta á allt sem tengdist 
dauða og ástvinamissi, sem var ágætt, 
en í rauninni var ég bara að leita að 
einhverjum til að taka sársaukann frá 
mér en það getur enginn gert það. 
Ég er breyttur maður; pirrast mun 

auðveldlegar og hlæ ekki lengur eins 
innilega. Það er eiginlega ekki hægt 
að lýsa þessu. Þótt ég sé karlmaður og 
við karlmenn eigum að bera okkur 
vel þá leka oft niður tár. Hún er bara 
horfin – við eigum aldrei eftir að sjá 
hana aftur.“ Núna verða bráðum fimm 
ár síðan hún fór og nú er ég aðeins 
farinn að ná betri tökum á því að lifa 
með þessu.“

Hugurinn færist í land
Halldóra, Valdimar og Jón Eggert 
búa öll á höfuðborgarsvæðinu. „Við 
eltum þau til Akureyrar frá Ólafsfirði 
en getum ekki elt þau endalaust. Nú 
eru þau fyrir sunnan. Auðvitað væri 
skemmtilegra að hafa þau nær og geta 
kallað í þau ef maður er að steikja fisk 
eða elda kjötsúpu en svona er þetta,“ 
segir Víðir sem varð sextugur í vetur. 
Eftir 45 ár á sjónum er hugurinn farinn 
að færast nær landi. „Mér hefur alltaf 
liðið vel á sjó en eins og gengur með 
menn sem eru farnir að eldast þá er 
ég farinn að hugsa um starf í landi. Ég 

hef mestan áhuga á að stjórna en það 
kemur allt til greina, ef einhver hefur 
áhuga á mér. Ég sé mig frekar vinna í 
landi þegar ég næ 67 ára aldri og vil 
því komast í land sem fyrst, á meðan 
heilsan er góð, annars er hætta á að 
maður dagi bara uppi um borð. Vissu-
lega gæti ég eytt meiri tíma í landi með 
því að fara færri túra en það er sama 
hvað fólk heldur; það er hundleiðinlegt 
að vafra einn um á meðan allir aðrir 
eru í vinnu.“

Fimm daga stím fyrir ball
Sjómannadagurinn er á næsta leiti en 
það er af sem áður var þegar deginum 
var fagnað líkt og um þjóðhátíð væri 
að ræða. „Umhverfið er gjörbreytt og 
fólkið innan greinarinnar öðruvísi 
þenkjandi. Mér þykir vænt um sjó-
menn og allt það en að mínu mati 
er þessi dagur óþarfi. Það er dálítið 
gróft að þurfa að stíma heim í fimm 
sólarhringa norður úr Barentshafi til 
að strákarnir geti farið á ball. En auð-
vitað má maður ekki segja svona, þá er 
maður á móti sjómönnum. Þessi stétt 
getur verið svolítið hörundsár,“ segir 
hann brosandi. 

Langar í nýtt skip
Hann segist allt ekki búa yfir neinni 
náðargáfu þegar kemur að fundvísi 
sinni á miðunum. „Það er svo margt 

sem kemur þarna inn í. Skipulag 
skiptir miklu máli og svo þessi metn-
aður hjá strákunum. Þeir vilja vera 
fljótastir og bestir. Fyrir mér er þetta 
alltaf keppni; alveg frá því að skipið fer 
frá bryggju. Ég get ekki unnið þetta 
öðruvísi. Ég hef líka verið heppinn 
með útgerðarmenn og fólk. Ég hef 

verið heppinn í þessu öllu nema að 
einu leyti og það er að ég hef aldrei 
fengið nýtt skip. Eðlilega langar mig í 
betra skip. Launin hjá okkur eru jafn 
góð en það fer betur um menn í nýrra 
skipi. Ef ég fengi nýtt skip myndi ég 
gefa sjómennskunni lengri tíma. “

iáh

Blönduósbær
BLÖNDUSKÓLI

Staða aðstoðarskólastjóra við Blönduskóla  
er laus til umsóknar. 

Leitað er að vel menntuðum og hæfum einstaklingi 
sem er tilbúinn til að taka þátt í að stjórna og leiða 

farsælt skólastarf.

Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri vinna saman að stjórnun 
og faglegri stefnumótun skólans samkvæmt skólastefnu 
Blönduóssbæjar og aðalnámskrá grunnskóla. Aðstoðar-
skólastjóri er staðgengill skólastjóra. Meðal daglegra starfa 
aðstoðarskólastjóra er skipulagning vegna forfalla, umsjón 
með tölvu kosti skólans og samskipti við tölvuumsjónarmann, 
umsjón með heimasíðu, skipulagning vegna mötuneytis og 
innkaup á ritföngum og námsgögnum. Blönduskóli er rót-
gróinn skóli með um 120 nemendur í 1.-10. bekk. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Kennarapróf og fjölbreytt kennslureynsla  

á grunnskólastigi
• Framhaldsmenntun eða reynsla á sviði  

stjórnunar æskileg
• Frumkvæði og góðir skipulagshæfileikar
• Samstarfsvilji og hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð ritfærni og tölvukunnátta

Umsókn ásamt ferilskrá skal skila til skólastjóra Blönduskóla. 

Heimilisfang Blönduskóla er:  
Blönduskóli, v/Húnabraut, 540 Blönduós. 

Netfang skólastjóra er: thorhalla@blonduskoli.is

Starfið er laust frá 1. ágúst 2016. Laun eru samkvæmt kjara-
samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Allar upplýsingar um stöðuna veitir Þórhalla Guðbjarts dóttir 
skólastjóri  (thorhalla@blonduskoli.is) í síma 452 4147. 

 
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2016.

Börnin Víðir og jóna eignuðust fjögur börn. Á myndinni eru Valdimar, Halldóra, jón Eggert og Stella, en Stella lést 
árið 2011 eftir erfiða baráttu við krabbamein.

„Ég er fyrirliðinn en 
strákarnir um borð 
standa sig vel“

Samband Íslenskra Sparisjóða leitar að 
verkefnastjóra með aðsetur á Akureyri. 

• Umsjón sameiginlegra verkefna   
 sparisjóðanna s.s. skipulagning á   
 þjónustuþáttum og markaðsstarfi.

• Stjórnun og áætlanagerð sambandsins   
 og tengdra félaga.

• Greining á ytra og innra umhverfi,   
 kostnaðarmat og samningagerð.

• Umsjón með upplýsingatækniverk-
 efnum, innleiðingu, þróun og öryggi.

• Önnur tilfallandi verkefni. 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 

• Þekking og reynsla af upplýsingatækni   
 og hagnýtingu hennar.

• Þekking á bókhaldi og reikningshaldi er  
 kostur.

• Hæfni til að vinna sjálfstætt og undir   
 álagi.

• Frumkvæði og frjótt ímyndunarafl.

• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Menntunar- og hæfniskröfurHelstu verkefni

Umsóknarfrestur er til 8. júní 2016.

Nánari upplýsingar veita:

Jón Ingvi Árnason s. 4609414, joningvi@spsh.is 
Jón Sigtryggsson S. 4646231, jons@spthin.is

Umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá óskast send til jonst@sisp.is

Að Sambandi Íslenskra Sparisjóða koma starfandi 
sparisjóðir á hverjum tíma og sér sambandið um 
sameiginleg mál og hagsmunagæslu þeirra.

Hjón Víðir er fæddur og uppalinn í Bolungarvík en jóna Sigurbjörg er frá 
ísafirði. Mynd: Guðrún Þórs.
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ÞAÐ VANTAR FLUGMENN! SKRÁNING

HAFIN
Verklegt flugnám
Skráning á flugnámskeið sumarsins er í fullum gangi.
Næsta bóklega námskeið hefst 19. september.

Kennt er samkvæmt kröfum EASA/JAR-FCL
( reglum Flugöryggissamtaka Evrópu )
og veitir því námið alþjóðleg réttindi.

Ath! Námið er metið sem valgrein í framhaldsskólum allt að 10 einingum.
Inntökuskilyrði 16 ár.

Samstarfsaðilar:
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TILVERAN

Forréttur
2–3 kúlur mozarella-ostur
2–3 vel þroskaðir fremur stórir 
tómatar
nokkur blöð af basiliku
2–3 msk. ólífuolía
sjávarsalt og pipar

Aðferð:
Mozarella og tómatar skornir í jafn 
þykkar sneiðar. Tómata- og mozar-
ellasneiðum raðað ofan á til skiptis. 
Ólífuolíu sáldrað yfir ásamt pipar og 
salti. Borið fram strax.

Pitsa
Pitsubotn:
Set ca 2 dl af volgu vatni í skál

Svo ca 2 msk. af þurrgeri út í + 1 tsk. 
af sykri (leyfi þessu að standa aðeins).

Svo bæti ég við út í skálina 4 til 5 dl 
af hveiti, 1/2 tsk. salt, 1 msk. af olíu.

Hræri allt saman með hnoðara (bæti 
smá vatni eða smá hveiti eftir því hvað 
mér finnst vanta).

Ekki hnoða samt of lengi, geri kúlu 
úr deginu og læt það hefast í skálinni 
undir röku stykki í ca 30 mín.

Svo er bara að skipta deiginu í 3 jafna 
hluta og hveiti á borðið og fletja út.

Ég vil hafa pitsuna þunnbotna, þannig 
að ég geri ca þrjár pitsur úr þessari 
uppskrift.

Pitsusósa:
Rifinn ostur
hráskinka
rucola-salat
parmesan-ostur (rifinn)

Aðferð:
Set pitsusósu og rifinn ost á pitsubotn-
inn og set inn í heitan ofninn sem er 
stilltur á 200 gráður og blástur, baka 
þar til botninn er bakaður í gegn (ca 
10 til 15 mín.).

Hráskinku raðað ofan á, rucola-salati 
dreift yfir og því næst rifinn ferskur 
parmesan-ostur, gott er að bera fram 
með hvítlauksolíu. Njótið!

Frönsk 
súkkulaðikaka
200 g suðusúkkulaði (gott að hafa 
aðra plötuna 70% súkkulaði)
200 g ísl. smjör
4 egg
2 dl sykur
1 dl hveiti

Aðferð:
Bræðið súkkulaði og smjör saman í 
potti (við vægan hita).

Hrærið saman sykur og egg.

Blöndurnar tvær settar saman.

Bætið hveitinu við og hrærið saman.

Sett í vel smurt eldfast mót.

Bakið í ofni (ekki blástur).

í 30 mínútur við 175 gráður (athuga: 
á að vera blaut).

Takið kökuna út og látið aðeins kólna.

Krem:
200 g suðusúkkulaði
70 g smjör
2 msk. síróp
Allt brætt saman í potti við vægan 
hita, svo sett yfir kökuna.
Berið fram með ís eða rjóma.

Hárgreiðslukonan Marý Sæmundsdóttir býr alltaf til 
pitsur handa fjölskyldunni á föstudagskvöldum. Marý 
féllst á að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs uppskriftir 
að góðu föstudagskvöldi. 

Prófar sig áfram 
í pitsunum
„Heimatilbúnar pitsur eru fastir liðir 
hjá okkur fjölskyldunni á föstudags-
kvöldum,“ segir hárgreiðslumeistar-
inn Marý Sæmundsdóttir, sem féllst á 
að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs 
uppskriftir að góðu föstudagskvöldi. 
Marý og eiginmaður hennar, Stefán 
Karl Randversson, eiga samtals fjögur 
börn sem öll eru ánægð með flatböku 
í lok vikunnar. „Ég geri alltaf botninn 
sjálf og hef verið að prófa mig áfram 
með alls kyns útfærslur. Stundum geri 
ég heilsubotn, stundum venjulegan, 
stundum nota ég lyftiduft eða ger og 
stundum baka ég úr spelti eða bara 
úr hvítu hveiti. Þessi uppskrift sem ég 
ætla að deila með lesendum er í upp-
áhaldi hjá okkur núna,“ segir Marý, 
sem kann sjálf best að meta pitsu 
með hráskinku og klettasalati. „Við 
og stóru krakkarnir viljum það en svo 
geri ég einfalda pitsu með skinku og 
osti handa þeim litlu.“

Hann grillar
Marý segist alltaf hafa haft gaman af 
matseld og vílar ekki fyrir sér að sjá 
alfarið um eldamennskuna á heim-
ilinu. „Stebbi er algjört matargat og 
elskar allt sem ég elda svo ég hef mjög 

gaman af því að prófa mig áfram. Það 
er líka miklu skemmtilegra að elda 
núna þegar við erum svona mörg í 
fjölskyldunni og krakkarnir verða 
alltaf duglegri að smakka eftir því sem 
þau eldast. Maðurinn minn kemur 
ekki nálægt eldamennskunni en hann 
fær að leggja á borð og svo má hann 
eiga það að hann sér um að grilla. 
Hann kann það.“

iáh

Gaman að matseld Marý elskar að 
prófa sig áfram í eldamennskunni.

Forréttur Einfaldur og girnilegur 
forréttur.

Pitsan Uppáhaldspitsan hennar 
Marý er með hráskinku og kletta-
salati.

Frönsk súkkulaðikaka Þessi bráðnar 
í munninum.
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14.500 EINTÖK FRÍTT UM ALLT NORÐURLAND Á HVERJUM FIMMTUDEGI

Hjálpsemi
Fyrir stuttu var ég að leita að gjöf 
handa 8 ára stráknum mínum. Eftir 
mikla leit varð frisbídiskur fyrir 
valinu. Diskurinn sló í gegn en þessi 
litla gjöf virðist ætla að halda áfram 
að gefa okkur frábærar stundir langt 
fram eftir sumri. En það merkilegasta 
við þennan frisbídisk er að í gegnum 
hann höfum við orðið vitni að ótrú-
legri hjálpsemi og gleði frá bláó-
kunnugu fólki. Við búum þar sem 
margir eru farnir að amast yfir fjölda 
ferðamanna. Okkur finnst ferðamenn 
sem betur fer stórskemmtilegt fólk 
og varð ég því mjög glöð þegar ég 
hitti hóp þeirra sem talaði um hversu 
ótrúlega hjálpsamir Íslendingar væru. 
En í gegnum frisbídiskinn höfum við 
einmitt fengið að kynnast því. Fyrir 
utan að kasta í áttina að, eða hreinlega 
í fólk og þurfa þá að afsaka okkur og 
athuga hvort sé í lagi með viðkom-
andi, hafa tvö atvik virkilega staðið 
upp úr. Í fyrsta lagi var það unglings-
piltur sem hljóp hreinlega upp í risa 
tré og hristi listilega niður diskinn 
úr efstu grein þar sem hann settist á 
fyrsta degi notkunar. Annað eins af-
rek hef ég ekki séð áður nema í James 
Bond-mynd og langar mig enn að 
finna þennan dreng og faðma hann 
og hrósa honum fyrir framan ömmu 
hans og alla fjölskyldu. Strákurinn 
minn hætti meira að segja í smá stund 
að vera hræddur við unglinga sem er 
afrek út af fyrir sig. Hitt tilfellið var 
viku síðar þegar blessaður diskurinn 
þeyttist á haf út. Þegar við stóðum 
stjörf uppi á grýttum bakkanum og 
ég var farin á netið til að reyna að 
panta nýjan, syndir framhjá skælbros-
andi kona í sjósundi! Með miklum 
hrópum, köllum og bendingum 
finnur hún diskinn og kastar eins 
og sannur atvinnumaður beint til 
okkar. Við vonum sannarlega að við 
glötum ekki þessum gleðigjafa í bráð 
og bíðum spennt eftir næsta ævintýri.


