
VERTU MEÐ ÍSLAND 
Á TÁNUM !
ÍSLANDSSOKKARNIR TRYGGJA  
RÉTTU STEMNINGUNA, ÁFRAM ÍSLAND!

SOKKABUXUR 1.950 KR.

SOKKAR.IS OPNAR Á ÍSLANDI

Á SOKKAR.IS FÆRÐU MIKIÐ 
ÚRVAL GÆÐASOKKA 
Á FRÁBÆRU VERÐI. 

VERÐ FRÁ 790 KR.

520 KR. SOKKABUXUR 1.165 KR.

HEILSUSOKKAR, GÖNGUSOKKAR, BAMBUSSOKKAR

FÁST EINNIG Í HAGKAUP.
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Eitt kort
35 vötn
6.900 kr

 Frelsi til að veiða! 

00000

www.veidikortid.is

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð: 3390 kr. og 
3190 (barnastærð 3-9 ára)

Ústölustaðir: 
Mótívó Selfossi, Lyf og heilsa Vestmannaeyjum

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð: 3390 kr. og 
3190 (barnastærð 3-9 ára)

Ústölustaðir: 
Mótívó Selfossi, Lyf og heilsa Vestmannaeyjum

Netverslanir: aha.is, Heimkaup.is og Krabbameinsfelagid.is

Útsölustaðir: Lyf og heilsa Glerártorgi, 
Apótekarinn Hafnarstræti

TUDOR RAFGEYMAR

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

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

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

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR 
High Tech rafgeymar

9. júní 2016 • 16. tölublað 6. árgangur
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Viðurkenning Katrín hlaut tilnefningu til Grímunnar á dögunum fyrir dans- og sviðshreyfingar í söngleiknum Pílu Pínu en í 
flokki með henni eru listamenn sem hún hefur lengi horft upp til.  Mynd: Ingi Torfi

Talar sig í gegnum kvíðann

Katrín Mist Haraldsdóttir, leikkona, dansari og eigandi Dans-
stúdíó Alice, hlaut Grímutilnefningu fyrir dans- og sviðshreyf-
ingar í söngleiknum Pílu Pínu á dögunum. Það má með sanni 
segja að Katrín Mist hafi fæðst inn í dansskóla en móðir hennar, 
Alice Helga Jóhannsdóttir, rak Dansstúdíó Alice þar til hún lést 
eftir erfiða baráttu við krabbamein þegar Katrín var aðeins 
þriggja ára. Katrín Mist ræðir hér um minningarnar um móður 
sína, fjölskylduna sem hún fékk þegar faðir hennar kynntist 
nýrri konu, leiklistarnám erlendis, fjarbúðina með kærastanum 
og kvíðann sem hún hefur lært að lifa með.
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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

Sólarlag „í þau 52 ár sem ég hef búið á Ásveginum og tölt upp á klappirnar við húsið til að njóta og/eða mynda, 
hef ég séð og fangað í huga eða mynd nánast öll litbrigði og litasamsetningar sem sólarlag getur sýnt okkur,“ segir 
Valur Eyþórsson sem tók þessa fallegu mynd.

Púðarnir komnir upp
Búið er að setja hljóðdempandi 
púða undir blásarann í Vaðlaheiðar-
göngum í von um að suðið úr 
blásaranum hverfi. Margir bæjar-
búar höfðu kvartað vegna suðsins 
sem virðist fara misjafnlega í fólk. 
Á meðan sumir vita ekki um hvaða 
hljóð ræðir hafa aðrir átt erfitt með 
svefn sökum þess. Samkvæmt upp-

lýsingum frá Heilbrigðiseftirliti 
Norðurlands eystra hafa ekki borist 
kvartanir nýlega. „En ég á eftir að 
fá staðfestingu frá þeim sem hafa 
kvartað á að ástandið hafi lagast. 
Vonandi hefur þetta breyst til hins 
betra,“ segir María Markúsdóttir hjá 
Heilbrigðiseftirlitinu. 

iáh

Hljóðið dempað Púðar hafa verið settir undir blásarann í von um að 
suðið hætti að angra bæjarbúa.  Mynd/Valgeir Bergmann

Í sumar hefjast framkvæmdir við að bæta  
fjarskiptasamband í Grímsey

Ljósnet í Grímsey
Í sumar hefjast framkvæmdir við að 
bæta fjarskiptasamband í Grímsey. 
Þetta kemur fram á vef Akureyrar-
bæjar. Grímseyingar hafa lengi búið 
við lélegt og óstöðugt net- og síma-
samband. Á íbúafundi sem haldinn var 
vegna verkefnisins Brothættar byggðir, 
á vegum Byggðastofnunar, kom skýrt 
fram að eitt af þeim málum sem íbúar 
Grímseyjar hafa hvað mestar áhyggjur 
af eru fjarskiptamálin. Á vef Akureyrar 
kemur fram að Míla muni sjá um fram-
kvæmd verkefnisins en heildarkostn-

aður sé um 11 milljónir króna. Stærstur 
hluti þess, eða fimm milljónir króna, 
verður borgaður með styrk frá Fjar-
skiptasjóði . Akureyrarbær leggur til 
tvær milljónir og það sem út af stendur 
kemur úr styrktarsjóði byggðaþróunar-
verkefnisins Glæðum Grímsey. Komið 
verður á stofnsambandi um örbylgju til 
Húsavíkur sem á að geta borið allt að 
400 Mb/s og ljósnetsbúnaður verður 
settur upp í símstöðinni í Grímsey. 
Með því býðst Grímseyingum ljósnet 
um koparlínur frá símstöðinni. 

Grímsey Á íbúafundi sem haldinn var úti í eyju á dögunum kom í ljós að 
margir íbúar Grímseyjar höfðu áhyggjur af fjarskiptamálum.

Komu færandi hendi
„Lionsklúbburinn hefur verið mjög 
duglegur að styrkja samfélagið okkar 
í gegnum tíðina,“ segir Guðrún Lára 
Magnúsdóttir, skólastjóri leikskólans 
Ásgarðs á Hvammstanga, en Lions-

klúbburinn Bjarmi gaf á dögunum 
Ásgarði sex hjól. 

Um 50 börn eru í leikskólanum 
í Húnaþingi vestra, sem bæði er á 
Hvammstanga og Borðeyri. Guðrún 

Lára segir krakkana hæstánægða með 
hjólin. „Hér hefur verið mikil gleði. 
Teppi hafði verið lagt yfir hjólin sem 
börnin drógu svo af. Þetta vakti mikla 
lukku.“ iáh

Glaður hópur Krakkarnir á Ásgarði fengu hjól frá Lionsklúbbnum Bjarma.



Kjóll,

  5755,-  

  Fylgstu með á Facebook 
– Lindex Iceland 

#LindexIceland  
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AKUREYRI VIKUBLAÐ  
16. 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 Póstdreifing og Íslandspóstur

14.500  EINTÖK ÓKEYPIS – UM ALLT NORÐURLAND

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

Ég trúi á framtíðina og fólkið í landinu
Fyrir skemmstu fékk ég ærna ástæðu 
til að sækja Akureyri heim öðru sinni 
þegar nemendur MA blésu til sam-
tals við forsetaframbjóðendur. Það er 
einstaklega ánægjulegt að ungt fólk 
eigi frumkvæði að því að kynnast 
frambjóðendum með þessum hætti. 
Þátttakendur voru mjög áhugasamir 
og spurðu margra góðra spurninga. 
Það er í svona félagsskap sem ég finn 
bæði innblástur og endalausa trú á 
framtíðina og fólkið í landinu. 

Verðmætasköpun byggð  
á handverki og hugviti
Eitt af því sem ég fann vel fyrir í 
heimsóknum mínum á Norðurlandi 
var áhugi á uppbyggingu atvinnulífs. 
Fólki var tíðrætt um mikilvægi fjöl-
breyttra stoða sem atvinnulíf byggði 
á. Það var sérstaklega ánægjulegt að 
heimsækja VMA og sjá hversu mik-
ilvægt starf er unnið þar við kennslu 
iðngreina og handverks. Sem dóttir 
pípara veit ég hversu miklu máli það 
skiptir að iðngreinar standi styrkum 
fótum. Ég heimsótti einnig hóp 
iðnaðarmanna á Akureyri sem sögðu 
mér að þeir hefðu ekki fundið fyrir 
kreppuáhrifum í sinni starfsgrein 

enda sjaldan offramboð á duglegum 
iðnaðarmönnum, ég held að þarna 
liggi enn frekari tækifæri. 

Náttúra og kyrrð
Það er augljóst að ferðamanna-
straumur hefur haft áhrif á atvinnu-
vegi á Akureyri og víðar á Norður-
landi og með bættum samgöngum 
opnast á enn frekari tækifæri til þjón-
ustu við ferðamenn. Ég brá mér til 
Siglufjarðar þar sem afar áhugaverð 
uppbygging hefur átt sér stað. Þar 
og víðar hef ég átt áhugaverð samtöl 
við heimamenn um mikilvægi þess 
að finna rétta jafnvægið milli þess 
annars vegar að nýta ferðamanna-
strauminn til atvinnu- og verðmæta-
sköpunar og hins vegar þess að varð-
veita samfélagið okkar og þá sérstöðu 
sem við höfum í formi ósnortinnar 
náttúru og kyrrðar. Sérstaða okkar 
felst einmitt í því að fólk vill kynnast 
okkar samfélagi og náttúru. Norður-
land hefur upp á margt að bjóða og 
fjölmörg ónýtt tækifæri eru enn til 
staðar, en það skiptir máli að taka 
samtalið um hvernig þau eru best 
nýtt. Ég tel að forsetaembættið geti 
þarna lagt lið. 

Samfélag sem hlúir  
að og þakkar
Mikilvægur mælikvarði á lífsgæði er 
sátt í samfélaginu og samfélagsstuðn-
ingur. Á Akureyri heimsótti ég meðal 
annars Heilbrigðisstofnun Norður-
lands og Dvalarheimilið Hlíð. Ég hef 
orðið vör við það að eldra fólk á lands-
byggðinni býr við góðar aðstæður á 
hjúkrunar og dvalarheimilum og virð-
ist almennt sátt og þakklát. Mér virðist 
sem smæð og samheldni samfélagsins 
annars vegar og hins vegar stöðugleiki í 
starfsmannahaldi á heimilunum skipti 
þar sköpum. Hann Friðrik, heim-
ilismaður á Hlíð, staðfesti þetta svo 
sannarlega þegar hann bauð mér upp 
í dans, lífsgleðin geislaði af honum á 
97. aldursári. Mér finnst skipta miklu 
máli að búa í manneskjulegu samfélagi, 
sem er gjöfult fyrir alla og grípur þá 
sem á hjálp þurfa að halda. Pabbi minn 
starfaði síðustu æviárin sem húsvörður 
í Sunnuhlíð, dvalarheimili aldraðra í 
Kópavogi. Eitt af því síðasta sem pabbi 
minn bað mig um að lofa sér var að 
hugsa vel um þá sem lokið hafa sínu 
ævistarfi. Ég hef reynt að halda það 
loforð því ég vil búa á Íslandi þar sem 
allir skipta máli. 

Sameinumst um það  
sem skiptir máli
Það skiptir öllu máli fyrir framtíð Ís-
lands að ungt fólk velji að setjast hér 
að. Unga kynslóðin í dag hefur meiri 
tækifæri en nokkru sinni fyrr til að 
nýta þekkingu sína og menntun þvert 
á landamæri. Það er mikilvægt að þau 

sjái Ísland sem landið þar sem gott er að 
búa, eignast fjölskyldu, skapa verðmæti 
og láta til sín taka. Það er mikilvægt að 
við byggjum upp samfélag sem styður 
við ungar fjölskyldur en það er ekki 
síður mikilvægt að byggja upp traust 
í samfélaginu. 

Unga fólkið á Akureyri er mér sam-
mála um að byggja þurfi upp traust á ný 
og innleiða þau grunngildi sem við sem 
þjóð viljum byggja okkar samfélag á. 
Þessi gildi eru heiðarleiki, virðing, jafn-
rétti og réttlæti. Við stöndum á tíma-
mótum og nú er rík þörf á að sameina 
og sætta. Ég tel að forsetaembættið geti 
leitt samtal um uppbyggingu trausts og 
innleiðingu þessara gilda. Það er nefni-
lega þannig að þegar við tölum saman 
sem manneskjur þá erum við miklu 
oftar sammála en ósammála. Allavega 
um þá hluti sem virkilega skipta máli. 
Við erum öll í sama liðinu, Íslandi.

Höfundur er
Halla Tómasdóttir,

forsetaframbjóðandi

Þessa dagana hafa samskiptasíður á borð við Facebook fyllst af færslum 
og myndum stoltra foreldra af nýútskrifuðum börnum sínum. Sum eru 
að klára fyrsta árið sitt í grunnskóla, önnur að útskrifast úr háskóla. 

Og allt þar á milli. Það er ótrúlega skemmtilegt að geta fylgst svona hvert 
með annars lífi og tilveru með hjálp samskiptamiðlanna; geta hlegið með og 
samglaðst vinum og ættingjum þegar eitthvað ánægjulegt gerist og af og til 
smellt í eins og eitt „læk“ þegar þannig liggur á okkur.

Eitt sem á enga leið með miðlum á borð við Facebook er akstur. Þar verðum 
við öll að taka okkur á. Ég skora á ykkur, að leggja frá ykkur símana, og horfa 
inn í bílana í kring. Ótrúlegur fjöldi ökumanna er aðeins með annað augað 
á veginum en hitt á upplýstum skjá farsímans.

Hugsum okkur tvisvar um næst þegar við ætlum bara aðeins að athuga hvort 
það séu ekki komin fleiri „læk“ á yfir-„filteraða“ sjálfsmyndina sem við 
hentum, kæruleysislega, inn á vefinn fyrr um daginn. Er virkilega einhver 
færsla á Facebook svo mikilvæg að hún sé þess virði að taka sénsinn á að 
keyra niður barn til að geta deilt henni? Það er alveg sama hversu mikið við 
elskum það þegar hrósin og „lækin“ hrúgast inn. Öll „læk“ í heimi væru ekki 
þess virði að keyra niður og verða manneskju að bana í umferðinni.

Indíana Ása Hreinsdóttir

LEIÐARI

Hvers virði er „læk“?

Auglýsingar:
694 4103

ruth@pressan.is



ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

FORD TRANSIT SENDIBÍLAR
Í áratugi hafa fyrirtæki sett traust sitt á styrk, virkni og 
áreiðanleika Ford atvinnubíla. Þeir hafa fengið fjölda 
verðlauna enda harðgerðir, sparneytnir og þekktir fyrir lága 
bilanatíðni. Á síðasta ári var Ford stærsta merkið í flokki 
atvinnubíla í Evrópu.

Bluetooth GSM símkerfi, olíumiðstöð með tímastillingu 
(standard heitir á morgnana), spólvörn og brekkubremsa 
er hluti af ríkulegum staðalbúnaði allra Ford Transit. 

Kíktu í kaffi og spjall. Í sameiningu finnum við hagstæða 
fyrirtækjalausn fyrir þig. 

Veldu traust umboð með einstöku þjónustuframboði fyrir 
bíla- og tækjaflota. 

Komdu og prófaðu Ford Transit

VINSÆLUSTU 
ATVINNUBÍLAR EVRÓPU
Gríðarsterk sendibílalína Ford

EIGUM TRANSIT SENDIBÍLA TIL AFHENDINGAR STRAX

Ford Transit Connect, EcoBoost bensín 100 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,6 l/100 km. CO2 losun 129 g/km. Verð með bensínvél frá 2.950.000 kr. m/vsk.  Ford Transit Connect, 1,6TDCi dísil 
75 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,4 l/100 km. CO2 losun 115 g/km. Verð með dísilvél frá 3.210.000 kr. m/vsk.  Ford Transit Custom, 2,2TDCi dísil 100 hö., 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í 
blönduðum akstri 6,9 l/100 km. CO2  losun 183 g/km. Verð frá 4.330.000 kr. m/vsk.  Ford Transit Van, 2,2TDCi dísil 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 7,3 l/100 km. CO2 losun 194 g/km.  
Verð frá 5.495.000 kr. m/vsk.  Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR

FR
Á2.379.000 KR.

ÁN VSK

FORD TRANSIT CONNECT

FÁANLEGUR Í TVEIMUR LENGDUM

FR
Á3.491.000 KR.

ÁN VSK

FORD TRANSIT CUSTOM

FÁANLEGUR FJÓRHJÓLADRIFINN AWD

FR
Á4.431.000 KR.

ÁN VSK

FORD TRANSIT VAN

Standard heitir á morgnana

Ford_Transit_sendibílalína_5x38+5_VB_20160205_END.indd   1 16.3.2016   10:35:00
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Það er í lagi að 
vera ekki í lagi
Fordómar gagnvart geðrænum 
sjúkdómum hafa verið mikið í um-
ræðunni upp á síðkastið. Í kjölfarið 
hafa fjölmargir Íslendingar opnað 
sig um sín andlegu veikindi í þeim 
tilgangi að brjóta ísinn varðandi þetta 
„feimnismál“. Persónulega finnst mér 
þessi umræða vera mjög jákvæð fyrir 
allt samfélagið og hún fær fólk til að 
staldra við og hugsa. En af hverju 
finnst svona mörgum, svo hrikalega 
erfitt að opna sig um andleg veikindi 
sín? 

Depurð og kvíði
Það er alveg jafn mikilvægt að hugsa 
um andlega heilsu sína og þá líkam-
legu, en af hverju? Því það er vissu-
lega mjög erfitt að fara gegnum allt 
lífið án þess að hugur okkar sé í jafn-
vægi. Það munu nánast allir upplifa, 
einhvern tímann á lífsleiðinni, ein-
hvers konar erfiðleika, depurð, kvíða 
eða finna fyrir streitu. Í sumum til-
fellum getur þetta leitt til langvarandi 
andlegra veikinda, m.a. þunglyndis 
og kvíðaröskunar. En einhverra hluta 
vegna finnst alltof mörgum erfitt að 
tala um líðan sína og burðast einir 
með vanlíðan og fá því enga viðeig-
andi hjálp. 

Persónuleg reynsla
Í rauninni fæðist enginn vitandi hvað 
andleg veikindi eru og hversu erfitt 
er að kljást við slíkt. Því eiga þeir sem 
hafa ekki gengið í gegnum andleg 
veikindi í einhverju formi, líklega af-
skaplega erfitt með að setja sig í spor 
þeirra sem eru veikir. Persónulega 
hef ég lent í því að upplifa kvíða út frá 
miklu álagi vegna alvarlegra veikinda 
litla bróður míns. Áður hafði ég enga 
hugmynd um hversu mikið „minni-
háttar“ andlegar truflanir geta breytt 
lífi manns, tímabundið. 

Veikindin geta orðið það alvarleg 
að fólk ákveður að svipta sig lífi. 
Sjálfsvígstíðni á Íslandi er með því 
hæsta í Evrópu. Gæti þetta bent til 
þess að hér á landi sé meiri skömm 

og þöggun hvað andleg veikindi 
áhrærir og fólk leiti sér því ekki 
hjálpar? 

Er einhver lausn við 
þessum vanda? 
Ég held að lausnin sé sú að það ætti 
að fræða skólabörn frá t.d. 12 ára 
aldri um andleg veikindi. Af hverju 
er ekki jafn mikilvægt að kenna 
börnum það hvernig hugurinn getur 
strítt manni, á sama hátt og önnur 
líkamsstarfsemi? Persónulega sé ég 
enga ástæðu til þess að sú fræðsla 
hafi einhverjar slæmar afleiðingar. 
Á endanum getur samfélagið verið 
búið að þróast þannig að fordómar 
og hræðsla gagnvart andlegum veik-
indum hefur minnkað töluvert. 

Umræða hjálpar
Margar ástæður eru fyrir því að við 
ættum að berjast gegn fordómum 
gagnvart andlegum sjúkdómum. 
Bara það að ungum krökkum sé 
kennt um geðraskanir, getur breytt 
ótal mörgu í framtíð þeirra. Maður 
vill helst ekki hugsa um hversu 
margir svipta sig lífi árlega. Einfalt 
samtal um líðan eða sálfræðitími 
getur breytt því hvernig maður 
hugsar. Umræðurnar um geðrask-
anir hafa vonandi hjálpað mörgum 
og sýnt þeim, að þau eru ekki ein að 
kljást við andlega erfiðleika. 

Maður á síðan alltaf að muna, að 
það er í lagi að vera ekki í lagi. 

Höfundur er
Sigrún Kjartansdóttir, 

Giljaskóli, Akureyri, 10. SÞ
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BÍLARAFMAGN-F l jó t  og  örugg þ jónusta

YFIRHEYRSLAN:  
ÓLAFUR STEFÁNSSON 

Ólafur Stefánsson er slökkviliðsstjóri Slökkviliðs Akureyrar. Ólafur er alinn 
upp í Þistilfirði en sem níu ára dreng fannst honum ekkert skemmtilegra 
en að heimsækja verslun Sigga Gúmm á Akureyri.

Fullt nafn, aldur og starfstitill:
„Ólafur Stefánsson, 43 ára, slökkviliðs-
stjóri.“
Fjölskylduhagir:
„Kvæntur til tólf ára, fimm börn, fjórir 
strákar 21, 12, 10 og 2 ára. Ein stelpa, 
17 ára.“
Fæddur og uppalinn?
„Laxárdal í Þistilfirði, fjárbú í litlum dal. 
Bjó þar ásamt foreldrum, afa og ömmu 
og sex systkinum.“
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
„Við tjörnina í Ásbyrgi.“
Lýstu þér í þremur orðum?
„Einlægur, hugmyndaríkur og 
áræðinn.“
Hvað er best við Akureyri?
„Þegar ég var 9 ára, þá var það verslun 
Sigga Gúmm.“
Hvar vildirðu eiga heima ef ekki á 
Íslandi?
„Í Kanada.“
Uppáhaldsmatur?
„Lambaprime.“

Uppáhaldsdrykkur?
„G&T.“
Besti sjónvarpsþátturinn?
„Top Gear.“
Uppáhaldsveitingastaður?
„Rub23.“
Uppáhaldsstjórnmálamaður?
„Óttarr Proppé.“
Hver verður næsti forseti Bandaríkj-
anna?
„Hillary Clinton (vonandi).“
Hver verður næsti forseti Íslands?
„Guðni Th.“
Áhugamál?
„Mótorhjól.“
Fyrirmynd?
„Pabbi.“
Leyndur hæfileiki?
„Get blístrað með því að blása í lófana.“
Facebook eða Twitter?
„Facebook.“
Snapchat eða Instragram?
„Snapchat.“

Eurovision eða handbolti?
„Handbolti.“
Uppáhaldsíþróttalið?
„KA.“
Af hverju ertu stoltastur í lífi þínu?
„Börnunum.“
Hvaða drauma áttu eftir að láta rætast?
„Ferðast um Evrópu.“
Hvað ætlarðu að gera skemmtilegt í 
sumar?
„Fara á sólarströnd með konunni og 
miðjudrengjunum.“

Gestir Hlíðarfjalls árið 2015 voru  16 þúsund færri en árið á undan. 

Aðsókn í sögulegu lágmarki
Aðsókn að Hlíðarfjalli veturinn 2015 
var í sögulegu lágmarki. Þetta kemur 
fram í Ársskýrslu Akureyrarbæjar 2015. 
Þar stendur að síðasta vetrar verði lík-
lega minnst sem rokvetrarins mikla þar 
sem hver lægðin á eftir annarri gekk yfir 
landið og gerði útivistarfólki lífið leitt 
þrátt fyrir ágæt snjóalög. 

Heimsóknir í Hlíðarfjall árið 2015 
voru 48.624 miðað við 65.034 árið 
undan og 75.714 árið 2013. Samt sem 
áður voru fjölmargir viðburðir í fjall-
inu á árinu líkt og World Snow Day, 
Iceland Winter Games, Íslandsgangan 
og Andrésar Andar leikarnir. 

iáh

Hlíðarfjall Vetrarins 2015 verður líklega minnst sem rokvetrarins mikla.



Landsmót 
hestamanna
á Hólum í Hjaltadal
27.06-03.07 2016
Landsins bestu hestar í íþrótta- og gæðinga-
keppni. Hæst dæmdu kynbótahross ársins og 
yfirgripsmiklar ræktunarbússýningar.
Fjölskyldustemning! Húsdýragarður, lifandi 
tónlist og margt annað skemmtilegt.

Forsölu lýkur 15. júní            Miðasala á www.landsmot.is
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 Forsala Eftir forsölu
 1. janúar - 15. júní 2016   16. júní - 3. júlí 2016

Vikupassi 15.900 kr. 21.900 kr.
Vikupassi unglingar    5.900 kr.    7.900 kr.
Helgarpassi (frá 17:00 á fim.) 13.900 kr. 17.900 kr.
Dagmiði (mán.-mið.) Ekki selt í forsölu    4.900 kr.
Dagmiði (fim.-laug.) Ekki selt í forsölu    6.900 kr.
Verð fyrir rafmagnsstæði á tjaldstæði  17.000 kr.
Börn 13 ára og yngri fá frítt inn



Mótaðu þína framtíð á Bifröst
Kynntu þér spennandi, framsækið námsframboð og kennsluhætti Háskólans á Bifröst í 
einstöku námsumhverfi. Við bjóðum upp á hentugar íbúðir á hagstæðri leigu, leikskóla og 
góðar samgöngur við nálægan grunnskóla. Verslun, kaffihús og veitingastaður á staðnum 
ásamt líkamsrækt og persónulegri nánd við samnemendur og starfsmenn skólans.

Allt grunnnám á Bifröst er einnig kennt í fjarnámi.
Nánari upplýsingar á bifrost.is

Félagsvísindasvið
Heimspeki, hagfræði og
stjórnmálafræði - BA
Miðlun og almannatengsl - BA
Byltingafræði - BA

Viðskiptasvið
Viðskiptafræði - BS
· með áherslu á markaðssamskipti
· með áherslu á ferðaþjónustu
· með áherslu á þjónustufræði

Lögfræðisvið
Viðskiptalögfræði - BS
Viðskiptalögfræði með vinnu - BS
Lögfræði - ML

Háskólagátt
Undirbúningur fyrir háskólanám

Umsóknarfrestur er til 15.júní Mótaðu þína framtíð á Bifröst

Viðskiptafræði - BS 
• með áherslu á markaðssamskipti
• með áherslu á ferðaþjónustu
• með áherslu á þjónustufræði

Heimspeki, hagfræði og 
stjórnmálafræði - BA
Miðlun og almannatengsl - BA
Byltingafræði - BA

Viðskiptasvið Lögfræðisvið
Viðskiptalögfræði - BS 
Viðskiptalögfræði með vinnu - BS
Lögfræði - ML

Félagsvísindasvið

Háskólagátt
Undirbúningur fyrir háskólanám

- hvar sem þú ert og hvert sem þú stefnirNánari upplýsingar á bifrost.is
Allt grunnnám á Bifröst er einnig kennt í fjarnámi.

Kynntu þér spennandi, framsækið námsframboð og kennsluhætti Háskólans á Bifröst í einstöku námsumhverfi. 
Við bjóðum upp á hentugar íbúðir á hagstæðri leigu, leikskóla og góðar samgöngur við nálægan grunnskóla. Verslun, 

kaffihús og veitingastaður á staðnum ásamt líkamsrækt og persónulegri nánd við samnemendur og starfsmenn skólans.
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Auglýsingasími: 694 4103
Netfang: ruth@pressan.is

Hvenær verður
eitthvað að blæti? 
Um helgina verður opnuð sýningin 
Nautn – Conspiracy of Pleasure í 
Listasafninu á Akureyri þar sem hin 
ýmsu lögmál og birtingarmyndir 
nautnar eru útgangspunkturinn. Hvar 
liggja mörkin á milli þess að leggja eðli-
lega og manneskjulega rækt við unað 
og ánægju annars vegar og hins vegar 
þess að gangast þessum eiginleikum 
hömlulaust á vald? Hvenær verður 
eitthvað að blæti? Hver er munurinn 
á munúð og ofgnótt, erótík og klámi, 
fegurð og „kitsch“, löngun og fíkn, 
metnaði og græðgi, háleitum mark-
miðum og firru? Og hver hefur vald 
til að setja fram þessar skilgreiningar? 

Í sýningunni fjalla sex listamenn 
um hugtakið nautn, hver frá sínu sjón-
arhorni og forsendum, en í verkum 
þeirra má sjá þráhyggjukenndar 
birtingarmyndir neysluhyggju og 
kynlífs í samtímanum, holdið í mynd-
listinni, mannslíkamann sem táknrænt 
fyrirbæri og innblástur eða einfaldlega 
hina frumstæðu nautn sem oft fylgir 
listsköpun, glímunni við efni og áferð, 
áráttu og blæti. 

Listamenn sýningarinnar eru 
Anna Hallin, Birgir Sigurðsson, Eygló 
Harðardóttir, Guðný Kristmannsdóttir, 
Helgi Hjaltalín Eyjólfsson og Jóhann 
Ludwig Torfason. 

Sex listamenn sýna Þetta verk er eftir jóhann L. Torfason.

Lambakjöt í öndvegi Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri og Þórarinn 
Ingi Pétursson, formaður Landssamtaka sauðfjárbænda, settu upp skjöld 
með merki Markaðsráðs kindakjöts en Icelandair hótelin og Markaðsráð 
kindakjöts skrifuðu undir samning um að setja íslenskt lambakjöt í öndvegi 
á veitingastöðum fyrirtækisins.

Þrjár nýjar rennibrautir
Framkvæmdir standa nú yfir í 
Sundlaug Akureyrar en í ársskýrslu 
Akureyrarbæjar 2015 kemur fram 
að áætluð lok framkvæmda verði á 
næsta ári. Í skýrslunni kemur fram 
að yfirborðsefni og barnaleiklaugin 
verði endurnýjuð, þrjár nýjar renni-

brautir settar upp sem og yfirbyggt 
og upphitað uppgöngustigahús við 
rennibrautina. Lendingarlaugin 
verði einnig stækkuð. Einnig munu 
nýr pottur og fosslaug við renni-
brautina og ný sólbaðsaðstaða líta 
dagsins ljós. 

Sundlaugin Gestir hafa orðið varir við rask vegna framkvæmda en áætlað 
er að þeim muni ljúka árið 2017.



Siglingar 
og sjósport 
á Pollinum 
í allt sumar 
fyrir krakka 
frá 8 ára aldri

Námskeið byrjar á mánudegi í  
hverri viku, frá 9-12 eða frá 13-16.

Einnig bjóðum við fullorðinsnámskeið  
á kayak, kænum eða alvöru seglbátum.  

Sjá heimasíðuna www.nokkvi.iba.is 
undir námskeið, eða finnið okkur á 
Facbook, Sumarnámskeið Nökkva. 
Upplýsingar í síma 694 7509.

Nökkvi
Félag siglinga- 

manna á Akureyri

STARSFÓLK ÓSKAST  

MÖTUNEYTI 
Leitað er að þjónustulunduðum, snyrtilegum, drífandi og jákvæðum einstaklingum í 
mötuneyti Ósafls sf., við Vaðlaheiðagöng. Mötuneytið er rekið fyrir u.þ.b. 40 manns. 

-MATSELD 
Ábyrgð og helstu verkefni: Matseld, bakstur og annar matarundirbúningur. Þrif, uppvask og 
frágangur. 
Hæfniskröfur: Reynsla af eldamennsku og sjálfstæði í starfi. 

-AKSTUR (hlutastarf) 
Ábyrgð og helstu verkefni: Keyra mat í Fnjóskadal. Þrif, uppvask og frágangur. 
Hæfniskröfur: Ökupróf og sjálfstæði í starfi. 

Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband við Viðar Gunnarsson í síma 865-7781 eða með 
tölvupósti í netfangið: vidar.gunnarsson@iav.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2016. 

BÍLSTJÓRI 
Óskum eftir að ráða bílstjóra með meirapróf vegna vegagerðar í Fnjóskadal.  
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af akstri búkolla/námubifreiða. 

Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband við Einar Hrafn Hjálmarsson, staðarstjóra Ósafls, 
með tölvupósti í netfangið: ehh@iav.is eða í síma: 660-6269. 

Umsóknarfrestur er til og með 13. júní 2016. 
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Leikur, dansar og syngur Katrín Mist er menntuð leikkona frá Circle in the Square Theater School í new York.  Mynd: Ingi Torfi

Katrín Mist Haraldsdóttir, leikkona, dansari og eigandi Dansstúdíó Alice, hlaut Grímutilnefningu fyrir dans- og sviðshreyfingar í söngleiknum 
Pílu Pínu á dögunum. Það má með sanni segja að Katrín Mist hafi fæðst inn í dansskóla en móðir hennar, Alice Helga Jóhannsdóttir, rak Dans-
stúdíó Alice þar til hún lést eftir erfiða baráttu við krabbamein þegar Katrín var aðeins þriggja ára. Katrín Mist ræðir hér um minningarnar um 
móður sína, fjölskylduna sem hún fékk þegar faðir hennar kynntist nýrri konu, leiklistarnám erlendis, fjarbúðina með kærastanum og kvíðann 
sem hún hefur lært að lifa með. 

Talar sig í gegnum kvíðann
„Þetta kom mér svo á óvart að ég hélt 
að Jón Páll [Eyjólfsson leikhússtjóri] 
væri að grínast. Þetta hafði ekki einu 
sinni hvarflað að mér,“ segir Katrín 
Mist Haraldsdóttir, leikkona, dansari 
og eigandi Dansstúdíó Alice, um 
Grímutilnefninguna sem hún hlaut 
fyrir dans- og sviðshreyfingar í ævin-
týrasöngleiknum Pílu Pínu. Um einu 
tilnefningu söngleiksins er að ræða en 
Píla Pína var sýndur í Hofi í vetur og 
hlaut góðar viðtökur. „Ég er mjög stolt 
af þessari sýningu, en við Sara Marti 
leikstjóri unnum mjög náið saman. 
Þetta er ekki bara mín tilnefning heldur 
alls hópsins. Þetta er svo óraunverulegt 
en þarna með mér í flokki eru mörg 
stór nöfn; listamenn sem ég hef lengi 
litið upp til.“

Missti móður sína
Katrín Mist, sem er 27 ára, er menntuð 
leikkona frá Circle in the Square Thea-
ter School í New York en söngur og 
dans hefur ávallt leikið stórt hlutverk í 
hennar lífi. Móðir hennar, Helga Alice 
Jóhannsdóttir, stofnaði og rak Dans-
stúdíó Alice en hún lést eftir erfiða 
baráttu við krabbamein þegar Katrín 
var aðeins þriggja ára. Eftir móðurmis-
sinn fluttist Katrín ásamt föður sínum, 
Haraldi Pálssyni, til Bandaríkjanna 
þar sem þau bjuggu í fjögur ár. „Þá 
komum við aftur heim til Akureyrar en 
fluttum svo fljótlega saman í Sandgerði 
því pabbi hafði kynnst fósturmömmu 
minni, Jóhönnu. Þá eignaðist ég þrjú 
ný systkin, fyrir átti ég stóran bróður og 
ári seinna eignuðumst við einn bróður 

til viðbótar og erum við því sex systk-
inin í heildina.“

Erfitt að deila pabba
Hún segir aðlögun og samblöndun 
fjölskyldnanna tveggja hafi gengið 
stórslysalaust fyrir sig. „Við höfðum 
verið ein svo lengi að ég átti fyrst um 
sinn erfitt með að þurfa að deila pabba, 
en á sama tíma fannst mér gott að vera 
ekki ein lengur. Við smullum fljótt og 
vel saman en eins og vanalega, þegar 
um fósturbörn og fósturforeldra er 
að ræða, þá var þetta stundum vinna. 
Við vorum heppin hvað við náðum vel 
saman – þetta bara virkaði. Ég hef alltaf 
kallað Jóhönnu mömmu. Hún er mér 
ofsalega mikilvæg og við erum mjög 
góðar vinkonur.“

Stutt minningabrot
Aðspurð segist Katrín eiga fáar en 
dýrmætar minningar um Alice. „Ég 
á svona myndbrot. Ein skýr minning 
er þegar hún sat með mig og spilaði á 
gítar og önnur er af henni að sauma í 
eldhúsinu í húsinu sem hún og pabbi 
byggðu. Svo man ég líka eftir því að 
sitja í fangi hennar og borða páskaegg. 
Þetta eru svona stutt minningabrot en 
svo hef ég líka grætt á því hversu margir 
þekktu hana. Fólk er duglegt að segja 

mér sögur en við þykjum mjög líkar og 
ég hef oft verið stoppuð úti á götu og 
spurð hvort ég sé dóttir hennar. Ég hef 
því fengið að kynnast henni í gegnum 
samfélagið hér á Akureyri og svo auð-
vitað í gegnum fjölskylduna.“

Svarti sauðurinn
Hún segir móðurmissinn vissulega 
hafa haft sín áhrif. „Ég var mjög týnd 
á unglingsárunum og held að þar hafi 
það haft mest áhrif hvað við mamma 
vorum líkar og ekki bara í útliti heldur í 
áhugamálum og persónuleika. Mamma 
var ólík öllum í sinni fjölskyldu. Hún 
var lík pabba sínum, sem hún þekkti 
aldrei, en hann var skemmtikraftur hjá 
ameríska hernum. Oft upplifði hún sig 
sem svarta sauðinn í fjölskyldunni. Svo 

„Það voru ekki allir 
ánægðir með ákvörðunina 
og vildu að hann skildi 
mig eftir“
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gekk ég í gegnum það sama, þ. e. að 
vanta tengingu við annað foreldrið. Ef 
hún hefði verið hér hefði ég haft þessa 
tengingu, líkt og systkini mín höfðu 
sín á milli. Þau eru lík hvað ýmislegt 
varðar sem býr til ákveðna tengingu 
milli þeirra og foreldra þeirra. Mér 
fannst ég lengi ekki passa inn en svo 
þegar ég varð eldri var mér ráðlagt að 
vera ekki að leita eftir því sem verður 
aldrei. Þá breyttist hugsunarháttur-
inn hjá mér. Ég veit að ég er ekki eins 
og þau en þrátt fyrir það get ég alveg 
passað inn í hópinn.“

Stolt af föður sínum
Hún segir að það hafi ekki þótt sjálfsagt 
mál á þessum tíma að faðir hennar hafi 
farið, ungur og einstæður karlmaður, 
einn með litla barnið út í heim. „Ég 
er svo stolt af honum. Hann var ekki 
mikið eldri þegar mamma dó en ég er 
núna. Það voru ekki allir ánægðir með 
ákvörðunina og vildu að hann skildi 
mig eftir. Ég er brjálæðislega þakklát 
fyrir að hann hafi ekki gert það. Fyrir 
vikið erum við mjög náin og auk þess 
fékk ég tækifæri til að verða tvítyngd, 
sjá meira af heiminum og kynnast 
annarri menningu. Allt hefur þetta 
gert mig víðsýnni. Ég er svo ánægð 
með pabba. Það hefur ekki verið létt 
að hugsa um smábarn á meðan hann 
var sjálfur að syrgja.“

Fimm ára fjarsamband
Kærasti Katrínar heitir Jóhann Axel 
Ingólfsson en þau hafa verið saman frá 
árinu 2008. „Við vorum ung þegar við 
byrjuðum saman. Ég var 19 ára og hann 
tveimur árum yngri. Við höfum upp-
lifað ýmis ævintýri saman og vorum 
að klára fimm ára fjarsamband eftir 
nám erlendis,“ segir Katrín sem fór út 
í leiklistarnámið eftir útskrift úr Verk-
menntaskólanum á Akureyri. „Jóhann 
kom svo einnig út í leiklistarnám eftir 
menntaskólann og við vorum saman 
úti í hálft ár þegar ég ákvað að fara aftur 
heim eftir mitt nám, en þá átti hann tvö 
ár eftir. Ég var ólm í að fara að gera eitt-
hvað skapandi og stökk til þegar mér 
bauðst kennarastaða hjá Point dans-
stúdíó,“ segir Katrín sem fékk strax 
þá hugmynd að stofna eigin dansskóla 
þegar Point skólinn var lagður niður. 

Dansstúdíó Alice vol. 2
„Ég ræddi þetta við pabba fram og til 
baka og svo varð til Dansstúdíó Alice 
vol. 2. Okkur fannst það ekki spurning 
hvort við ættum að nota gamla nafnið 
og við grófum upp nafnspjald með ló-
góinu, sem var handteiknað á sínum 
tíma. Við létum teikna það upp aftur til 
að geta notað það og svo fór þetta allt 
af stað,“ segir hún brosandi og bætir 
svo við: „Ég bjóst við að verða sorg-
mæddari eftir að ég flutti heim, að ég 
myndi strax sjá eftir því, en upplifunin 
var einmitt á hinn veginn. Ég fylgdist 
með vinum mínum úti og því sem þeir 
voru að gera og sá strax hvað ég var 
hamingjusöm í mínu. Kennsla gefur 
mér ótrúlega mikið og ég og nemendur 
mínir, sérstaklega elsti hópurinn, erum 
miklir vinir. Sá tími sem ég eyði með 
þeim er uppáhaldspartur dagsins.“

Lítið fyrir athygli
Hún segir aldrei neitt annað hafa 
komið til greina hjá þeim Jóhanni en 

fjarsamband á námstímanum. „Við 
sáum enga ástæðu til að láta ekki á 
þetta reyna, en það sem gerir okkar 
samband svona gott er að við erum 
bestu vinir í heimi. Við getum ekki 
hugsað okkur að vera án hvort annars. 
Það er oft sagt að andstæður dragist 
saman en við erum mjög lík, í flestu 
allavega. Við erum bæði frekar lítið 
fyrir athygli, sem er ótrúlegt miðað 
við þá atvinnugrein sem við höfum 
valið okkur og svo höfum við bæði 
trú á málamiðlunum. Við rífumst lítið 
og tölum frekar út um hlutina. Það 
virkar betur.“

Er þessi kvíðatýpa
Hún viðurkennir þó að eftir svo langa 
fjarbúð hafi hún gert sér grein fyrir að 
það væri ekkert sjálfsagt að allt mundi 
smella hjá þeim. „Ég var svolítið 
komin inn í mína litlu kúlu og hafði 
mína rútínu, en svo kom hann heim 
og passaði bara beint inn í hana. Ég 
þarf eiginlega að klípa mig reglulega 
til að sanna að hann sé kominn heim 
og við séum saman og svona ham-
ingjusöm; að þetta sé raunveruleikinn. 
Ég er þessi kvíðatýpa svo hann þarf 
gjarnan að passa upp á mig þegar ég er 
komin á fullt og minna mig á að anda 
inn og út og segja mér að heimurinn 
sé ekki að farast þótt hlutirnir gerist 
ekki núna strax.“

Jójó í þyngd
Katrín grínast með kvíðann en sann-
leikurinn er sá að kvíði hefur alltaf 
fylgt henni. „Leiklistarnámið er engin 
þerapía en það getur verið ofsalega 
„þerapjútik“. Í náminu opnaði ég á 
hluti sem ég hafði pakkað inn og lokað 

á en ég er einmitt týpan sem pakkar, 
lokar og heldur áfram. Reiði er til 
dæmis ekki tilfinning sem ég þekki 
vel. Ég verð miklu frekar sár og með-
virk, eins og týpískt er með krakka 
sem fara í gegnum það sama og ég. 
Ég var fullviss um að ég væri hvorki 
þunglynd né með kvíðaröskun en 
þegar ég kom heim frá New York var 
ég loksins tilbúin til að vinna í mér. 
Mér fannst ég ekki geta farið í gegnum 
næsta pakka fyrr en ég kláraði ákveðin 
atriði og gerði upp lífið fram að þessu. 
Ég hafði til dæmis verið eins og jójó 
í þyngd, var aldrei verulega feit en 
rokkaði mikið, og áttaði mig ekki á 
því fyrr en nýlega að það var vegna 
þess hvað ég var í miklu ójafnvægi. 
Ég var ekki að gera hlutina á réttum 
forsendum. Ég æfði mikið og borðaði 
hollt en ekki fyrir mig og til þess að 
mér liði vel heldur til þess að vera ekki 
feit. Í kennslu legg ég mikla áherslu á, 
og veit að mamma var á sama máli, að 
við eigum bara þennan eina líkama og 
verðum alltaf í honum. Við verðum 
að hugsa vel um okkur, bæði andlega 
og líkamlega.“

Niðurdrepandi vanga-
veltur
Eftir að Katrín kom heim frá New 
York leitaði hún til sálfræðings þar 
sem ótrúlegir hlutir gerðust. „Mér 
fannst dálítið erfitt að koma heim. 
Ég fór aftur í sama starfið og fannst 
eins og öllum fyndist mér hafa mis-
tekist. Ég hélt að ég væri bara döpur 
og datt ekki í hug að ég væri þunglynd 
og fannst því hálffáránlegt að vera að 
fara til sálfræðings, það var náttúrlega 
ekkert að mér. Eftir á sá ég hvað ég 

hafði verið niðurdrepandi, allt það 
sem ég var að hugsa og pæla. Þeir eru 
ótrúlegir, þessir sálfræðingar, spyrja 
bara réttu spurninganna sem fá mann 
til að hugsa og svo læknar maður sig 
sjálfur. Ég mæli með sálfræðitímum 
fyrir alla. Ég held að það hafi allir gott 
af því að fá réttu spurningarnar annað 
slagið.“

Út fyrir þægindarammann
Hún segist ekki laus við kvíðann en 
að hún hafi lært að lifa með honum. 
„Ég er meðvituð um það þegar ég 
verð of stressuð og þarf að slaka á en 
það breytir því ekki að ég er stundum 
kvíðin. Ég hef bara fundið leið til að 
takast á við kvíðann með því að tala 
sjálfa mig í gegnum hann og spyrja 
hvað sé það versta sem geti gerst. Ég 
er enginn sturlaður kvíðasjúklingur í 
dag en verð þó stressuð við ótrúleg-
ustu aðstæður. Mér líður vel á sviði en 
finnst erfitt að fara á mannamót þar 
sem ég þekki fáa. En þá er um að gera 
að stíga út fyrir þægindarammann og 
það er ég alltaf að berja í elstu nem-
endur mína. Dans er tjáningarform og 
getur verið tjáningarleið fyrir marga 
sem eiga erfitt með að tjá sig með 
orðum. Mér finnst svo mikilvægt að 
nemendur mínir, sérstaklega eldri, 
fari ekki í gegnum menntaskólaárin 
óánægðir með sjálfa sig eins og ég 
gerði. Hrædd við hvað öðrum finnst 
og láti það halda aftur af sér. Það er 
svo sorglegt að horfa á krakka sem eru 
óánægðir með sig og með minnimátt-
arkennd. Eldra fólk veit að við eigum 
ekki að bera okkur saman við aðra og 
ég vildi að ég hefði gert mér grein fyrir 
því fyrr og finnst mér skylt að deila 

því með þeim sem yngri eru. Það hafa 
allir gott af smá sjálfstyrkingu.“

Forystukind eins  
og móðir sín
Katrín hefur áorkað miklu þrátt fyrir 
ungan aldur. Hún þakkar foreldrum 
sínum kraftinn og segir Jóhönnu, 
fósturmóður sína, einnig eiga sinn hlut 
í því. „Annars finnst mér alltaf merki-
legt þegar fólk segir þetta við mig; að 
ég hafi gert mikið miðað við ungan 
aldur. Mér finnst ég ekki hafa gert neitt 
á meðan margir vinir mínir eru með 
tvær mastersgráður, í framboði og með 
tvö börn. Ég hef kannski verið að gera 
aðra hluti, farið aðrar leiðir. Mamma og 
pabbi voru bæði duglegt fólk með sín 
fyrirtæki. Mamma var forystukind – 
eins og ég – og vildi vera í mörgu í einu. 

Drifkraftur er líka eitthvað sem 
maður lærir úr uppeldinu og Jóhanna, 
fósturmamma mín, er ofsalega dugleg. 
Hún getur ekki setið kyrr og þolir ekk-
ert droll. Við krakkarnir áttum alltaf að 
vera rösk og dugleg. Ég held að þetta sé 
bæði vegna ástríðu og uppeldis. Ég hef 
alltaf verið mjög fókuseruð á það sem 
mig langar að gera og stundum geri 
ég ósanngjarnar kröfur til sjálfrar mín 
sem ég tek eftir þegar ég hugsa um þá 
sem mér þykir vænt um í sömu stöðu. 
Þá sé ég hvað þær eru klikkaðar. Það 
getur verið erfitt að vera sinn stærsti 
gagnrýnandi. Ég fór að grenja á 18 ára 
afmælisdaginn minn því mér fannst 
ég ekki vera búin að gera neitt í líf-
inu. Í dag veit ég að það er gott að hafa 
raunsæ markmið. En ég veit líka að það 
er allt hægt ef maður er nógu duglegur 
og ef vilji er fyrir hendi.“
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Lík mömmu Katrín Mist þykir sláandi lík Alice heitinni.  Mynd: Ingi Torfi

„Ég fór að grenja á 18 ára 
afmælisdaginn minn því 
mér fannst ég ekki vera 
búin að gera neitt í lífinu“



Félagsmálastjóri
Félags- og skólaþjónusta A-Hún auglýsir stöðu 
félagsmálastjóra í Austur Húnavatnssýslu lausa til 
umsóknar. Gerð er krafa um próf frá viður- 
kenndum háskóla af sviði félags- og uppeldisfræða 
eða sambærileg menntun. Æskilegt er að um- 
sækjendur hafi reynslu af stjórnun og/eða ráðgjöf 
í opinberri stjórnsýslu og hafi þekking á viðeigandi 
lagaumhverfi, s.s. um barnavernd og réttindi  barna, 
málefni aldraðra, fatlaðra og félagsþjónustu.  Einnig 
er mikilvægt að umsækjendur hafi reynslu og  
þekkingu á  rekstri og mjög góða færni í mannlegum  
samskiptum.  Umsóknarfrestur er til 20. júní  2016.   
 
Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknum skal skila til Félags- og skólaþjónustu  
A Hún.,  Flúðabakka 2, 540 Blönduósi. 

Nánari upplýsingar veitir Auður H. Sigurðardóttir 
félagsmálastjóri í síma 4554170 eða Gsm:863 5013 
Netfang: audurh@felahun.is og  
Magnús B. Jónsson framkvæmdastjóri Félags- og 
skólaþjónustu A-Hún s:4552700 eða Gsm:8994719  
netfang: magnus@skagastrond.is
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Sviðsstjóri fjölskyldusviðs
Laust er til umsóknar starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs sveitarfélag-
sins Húnaþings vestra. Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu 
sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra 
sameinaðri fræðslu- og félagsþjónustu sveitarfélagsins. Sviðsstjóri 
ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í öllum störfum 
sínum og ákvörðunum.

Starfssvið sviðsstjóra fjölskyldusviðs
• Stjórnun og rekstur stofnana sem heyra undir fjölskyldusvið
• Sviðsstjóri á setu í framkvæmdaráði sveitarfélagsins ásamt 

sveitar stjóra, sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs og 
sviðsstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs

• Gerð fjárhagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum fjölskyldusviðs í 
samræmi við samþykkt sveitarstjórnar um gerð fjárhagsáætlana 
og eftirlit með fjárreiðum sveitarfélagsins

• Þjónusta við viðskiptavini og greining á þjónustuþörf
• Innri og ytri samskipti fyrir hönd fjölskyldusviðs sveitarfélagsins
• Ráðgjöf til forstöðumanna fjölskyldusviðs í starfsmanna-, 

rekstrar -  og þjónustumálum 
• Ráðgjöf og eftirlit vegna sérfræðiþjónustu
• Samskipti við sveitarstjórn, stoðþjónustu og hagsmunaaðila
• Önnur mál á sviði fjölskyldusviðs í samráði við sveitarstjóra
• Sviðsstjóri fjölskyldusviðs starfar jafnframt með fræðsluráði og 

félagsmálaráði sveitarfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af félagsþjónustu og/eða fræðsluþjónustu 

sveitarfélaga æskileg
• Reynsla í stjórnun og starfsmannahaldi æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í  

mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  skipulagshæfni

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur um starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs Húnaþings 
vestra er til og með 10. júlí nk. 

Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu 
Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga eða á 
netfangið skrifstofa@hunathing.is. Öllum umsóknum verður svarað 
skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á 
heimasíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is.  Nánari upplýsingar 
um starfið veita Unnur Valborg Hilmarsdóttir, oddviti í síma 862-1340 
og Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri í síma og 786-4579.

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 
með um 550 íbúa en íbúar í Húnaþingi vestra eru 1.180. Hvammstangi er í 
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð 
frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber 
þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra góður 
búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Sviðsstjóri fjölskyldusviðs
Laust er til umsóknar starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs sveitarfélagsins 
Húnaþings vestra. Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. 
Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra sameinaðri fræðslu- og 
félagsþjónustu sveitarfélagsins. Sviðsstjóri ber ábyrgð gagnvart sveit-
arstjóra og sveitarstjórn í öllum störfum sínum og ákvörðunum.

Starfssvið sviðsstjóra fjölskyldusviðs
• Stjórnun og rekstur stofnana sem heyra undir fjölskyldusvið
• Sviðsstjóri á setu í framkvæmdaráði sveitarfélagsins ásamt sveitarstjóra, 

sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs og sviðsstjóra framkvæmda- og 
umhverfissviðs

• Gerð fjárhagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum fjölskyldusviðs í sam-
ræmi við samþykkt sveitarstjórnar um gerð fjárhagsáætlana og eftirlit 
með fjárreiðum sveitarfélagsins

• Þjónusta við viðskiptavini og greining á þjónustuþörf
• Innri og ytri samskipti fyrir hönd fjölskyldusviðs sveitarfélagsins 
• Ráðgjöf til forstöðumanna fjölskyldusviðs í starfsmanna-, rekstrar- og 

þjónustumálum
• Ráðgjöf og eftirlit vegna sérfræðiþjónustu
• Samskipti við sveitarstjórn, stoðþjónustu og hagsmunaaðila
• Önnur mál á sviði fjölskyldusviðs í samráði við sveitarstjóra
• Sviðsstjóri fjölskyldusviðs starfar jafnframt með fræðsluráði og félags-

málaráði sveitarfélagsins 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af félagsþjónustu og/eða fræðsluþjónustu sveitar-

félaga æskileg
• Reynsla í stjórnun og starfsmannahaldi æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum sam-

skiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur um starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs Húnaþings 
vestra er til og með 10. júlí nk.
Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu
Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga eða á net-
fangið skrifstofa@hunathing.is. Öllum umsóknum verður svarað skriflega. 
Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu 
sveitarfélagsins www.hunathing.is. Nánari upplýsingar um starfið veita 
Unnur Valborg Hilmarsdóttir, oddviti í síma 862-1340 og Guðný Hrund 
Karlsdóttir, sveitarstjóri í síma og 786-4579.

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 
með um 550 íbúa en íbúar í Húnaþingi vestra eru 1.180. Hvammstangi er í 
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð 
frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber 
þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra góður 
búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.
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Kjúklingur madras:
1 kg beinlaus kjúklingur, skorinn 
í teninga
1 stk. laukur
50 g steiktur laukur, saxaður
200 g tómatar, saxaðir
½ AB-mjólk
1 tsk. chili-duft
3 tsk. kóríanderduft
1 tsk. cumin
½ tsk. túrmerik
2 tsk. engifer og hvítlaukur, 
maukað eða saxað
1 tsk. Garam masala, ef til
Smakkað til með salti
2 stk. kardimommur
1 stk. stjörnu-anís
1 stk. kanilstöng
1 tsk. fennel-fræ
2 msk. matarolía

Aðferð:
Maukið AB-mjólk og steikta lauk-
inn vel saman í matvinnsluvél. Hitið 
olíuna, bætið við kardimommum, 
kanilstöng, anís og fennel-fræjum. 
Bætið síðan lauknum við heita olíuna, 
bætið engifer og hvítlauksmauki út í 
og látið malla í eina mínútu. Bætið 
kryddinu við. Blandið tómötum vel 
saman við og AB-mjólkinni líka. 
Hitið upp að suðu, þá er kjúklingnum 
blandað saman við og blandan elduð 

í 10–20 mínútur. Rétturinn borinn 
fram heitur með hrísgrjónum og ind-
versku brauði. Hægt að þykkja sósuna 
með kasjúhnetumauki.

Tandoori grill lamb:
1 kg lambalundir, skornar  
í teninga
5 g engifer, saxað
10 hvítlauksrif, söxuð
fersk kóríanderlauf, söxuð
1 msk. chili-duft
2 msk. kóríanderduft

1 tsk.  túrmerikduft
2 msk. sítrónusafi 
2 msk. matarolía 
4 dropar matarlitur, rauður
salt til smakka
4 msk. AB-mjólk

Aðferð:
Lamb marínerað með engifer, hvít-
lauk, olíu, salti, sítrónusafa og chili-
-dufti. Látið standa í tíu mínútur. 
Setjið AB-mjólk í skál ásamt matarlit, 
kóríander, túrmerik, salti, ferskum 
kóríanderlaufum og blanda vel. Bætið 
svo lambinu í skálina og látið standa 
í fimm mínútur. Hitið grillið vel og 
setjið lambið á grillið í tíu mínútur. 
Borið fram með kaldri raitha-sósu.

Jógúrtsósa raitha:
2 dl AB-mjólk
2 agúrkur
½ tsk. chili-duft
1 tsk cumin-duft
1 tsk. Garam masala, ef til
2 tsk. sykur
Salt

Aferð:
Öllu blandað saman í skál. Smakkað 
til með salti. Látið standa í kæli í 20 
mínútur áður en borið fram. Sósan á 
alltaf að vera köld.

14 REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ

Sathiya Moorthy Muthuvel kokkur rekur „take away“-staðinn Indian Curry Hut en 
stefnir á að opna veitingahús fljótlega. Moorthy féllst á að gefa lesendum Akureyri 
Vikublaðs girnilegar og sumarlegar uppskriftir. 

„Íslenskur matur 
mætti vera bragðmeiri“
„Íslenskur matur er góður en hann 
mætti stundum vera bragðmeiri. Í ind-
verskri matargerð notum við meira af 
kryddi,“ segir Sathiya Moorthy Mut-
huvel, kokkur og eigandi Indian Curry 
Hut. Moorthy hefur búið á Íslandi í 19 
ár en hann kemur frá Madras-svæðinu 
á suður Indlandi en karríréttir þaðan 
eru einmitt í uppáhaldi hjá honum. 
„Madras er mjög sterkur matur sem 
við hjónin eldum gjarnan heima en við 
eldum líka hefðbundinn íslenskan mat 
eins og fisk og kartöflur eða fiskisúpu. 
Madras-réttirnir eru vinsælir á Indian 
Curry Hut en þar eru þeir í mildari 
útgáfu því Íslendingar vilja fæstir svo 
sterkan mat. Þegar ég fæ útlendinga, 
eins og til dæmis Breta, þá biðja þeir 
gjarnan um meira krydd og það er 
allt í góðu lagi,“ segir Moorthy en á 
næsta ári fagnar Indian Curry Hut tíu 
ára afmæli. „Það hefur verið gott að 
vera í turninum en mig langar að opna 
veitingahús líka og er að leita að góðum 
stað til þess.“

Allir jafn réttháir
Moorthy býr á Akureyri ásamt eig-
inkonu sinni Jothimani og þremur 
börnum, Svanhildi, fimm ára, 
Navaneethan tíu ára og Tamil, sex 
ára, en fjölskyldan heimsækir Indland 
reglulega. „Það er gott að búa á Akur-
eyri. Hér á Íslandi hefur okkur verið vel 

tekið, hér eru allir jafn réttháir og aldrei 
neitt vesen,“ segir Moorthy sem féllst á 
að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs 
nokkrar girnilegar og sumarlegar upp-
skriftir.  iáh

Jothimani Hjónin starfa saman á 
matsölustaðnum og leita nú að hent-
ugu húsi fyrir veitingastað.

Börnin Hjónin Moorthy og jothimani eiga þrjú börn; Svanhildi, navaneethan 
og Tamil.

Madras Moorthy segist oft þurfa 
að bæta kryddi í réttinn þegar 
útlendingar kaupi af honum. Hann 
sé vanur að krydda lítið fyrir ís-
lendingana.

Nan-brauð Hefðbundið indverskt 
brauð.

Sterkt madras í uppáhaldi Moorthy segir þau hjónin gjarnan elda ma-
dras heima fyrir en líka hefðbundinn íslenskan mat líkt og fisk og kartöflur.



Sími 8965332 | kraftfag@simnet.is | Óseyri 2 | 603 Akureyri

Gerum verðtilboð:

• Við bjóðum aðstoð og ráðleggingar varðandi val á lausnum fyrir viðskiptavini

• Ástandsskoðanir og úttektir

• Malbikun gatna, bílastæða og göngustíga

• Malbiksviðgerðir, sprungufyllingar og aðrar lagfæringar

• Gröftur og uppúrtekt á gömlu malbiki eða steypu

• Jarðvinna, lagnavinna og undirbúningur vegna malbikunar

Kraftfag býður upp á fyrsta flokks þjónustu varðandi  
allt sem við kemur malbikun og gatnaframkvæmdum.

Tökum að okkur verkefni fyrir einstaklinga, húsfélög, fyrirtæki, verktaka og sveitarfélög. 

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

V
H
/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



NIVEA.com

AAAAAhhh
EINSTAKLEGA KÆLANDI
SÓLARVÖRN

NJÓTTU FYRSTU NIVEA 
SÓLARVARNARINNAR SEM KÆLIR

BAKSÍÐAN

Alfa Dröfn
Meistaranemi

AUGLÝSINGAR 694 4103 & RUTH@PRESSAN.IS | RITSTJÓRN INDIANAHREINS@GMAIL.COM, 893 6152

14.500 EINTÖK FRÍTT UM ALLT NORÐURLAND Á HVERJUM FIMMTUDEGI

Auglýsingar: 

694 4103
ruth@pressan.is

Dagur í lífi 
Jóakims
Jóakim er ekki nafnið sem honum 

var gefið sem kornabarni heldur 
nafnið sem honum var gefið þegar 
hann reis upp af hnjánum eftir bón-
orð og tók VISA-kortið mitt í gíslingu. 
Nafnið festist svo enn frekar þegar 
hann tók til við ljótan og illkvittinn 
sparnað í aðdraganda brúðkaups sem 
ég hef nú þegar hætt við þrisvar sökum 
nirfilsháttar ástmannsins. Hann tók 
til við að skammta mér í snyrtivöru-
kaup! Sem er í besta falli ógeðslegt. Í 
fyrstu gekk sparnaðurinn svona líka 
glimrandi samt. Það er, á meðan póst-
sendingarnar mínar komu á meðan 
hann var að vinna og ég hafði ráðrúm 
til að fela þær, gat skipulagt opinberun 
þeirra seinna og laug því engu þegar ég 
hélt því fram að ég væri sko búin að 
eiga þetta lengi! Það vildi svo óheppi-
lega til að hann var heima einn daginn 
þegar væn póstsending skilaði sér og 
síðan þá hefur hann vaktað póstkass-
ann eins og úrillur varðhundur. Um 
daginn hélt hann því statt og stöðugt 
fram að ég væri með nýtt naglalakk 
á nöglunum og ég tjáði honum með 
kökkinn í hálsinum að ég væri sko 
ennþá að nota naglalakk úr jólalínunni 
eins og sótsvartur almúginn. Það er 
júní krakkar, júní! Eftir það atvik kom 
enn ein sparnaðarræðan og ég átti allt 
eins von staðhæfingum um samnýt-
ingu tannbursta innan fjölskyldunnar 
og „free bleeding“ til að komast hjá 
bleika skattinum. Eftir afar yfirvegaðar 
og rólegar rökræður hjá öðru okkar, 
spurði ég hann: „Ég á pantaðan tíma 
í brasilískt eftir helgi, á ég þá að af-
bóka það?“ Þá saup elsku Jóakim minn 
hveljur og baðaði út öngum og nánast 
hrópaði: „Róleg! Það þarf ekkert að 
skera allt niður!“

Einmitt Jóakim sóðakall, einmitt. 


