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Þakklát fyrir hvern dag María Björk öðlaðist nýtt líf eftir aðgerðina. Hún segir ótrúlega áhrifamikið að horfast í augu við 
lækninn sem bjargaði líf hennar. Mynd: Þormar Vignir Gunnarsson

Fjölmiðlakonan María Björk Ingvadóttir er að jafna sig eftir 
erfið veikindi en blaðra fannst á milli lungna hennar í haust. 
Í einlægu viðtali ræðir María Björk um fjölmiðlabakteríuna, 
konur í stjórnunarstörfum, ástina sem hún fann í Skagfirðingi, 
fjölskylduna og veikindin sem breyttu sýn hennar á lífið.

„Svona reynsla 
breytir manni“
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Ólafur Aðalgeirsson, eigandi ferðaþjónustunnar Skjaldarvíkur, segist hafa óskað 
eftir athugasemdum við starfsnámið að eigin frumkvæði. Harkan í málinu hafi komið 
honum í opna skjöldu. Ólafur er ákveðinn í að fá formlegt leyfi fyrir náminu. 

Gagnrýnir
vinnubrögðin
„Við höfum aldrei reynt að fela það 
sem við erum að gera eða reynt að fara 
á svig við lög og reglur,“ segir Ólafur 
Aðalgeirsson, eigandi ferðaþjón-
ustunnar Skjaldarvíkur, sem gagnrýnir 
vinnubrögð ASÍ og Einingar-Iðju, en 
ferðaþjónustan féllst á kröfur verka-
lýðsfélaganna um framkvæmd ráðn-
ingarsamninga við starfsnema sína 
eftir að verkalýðsfélögin sögðu um 
ólöglegt starfsnám væri að ræða. 

Skyndileg harka
„Við höfðum alltaf tekið á móti eft-
irlitsmönnum án athugasemda en 
eftir að ASÍ fór að tala um „svokallað 
starfsnám“ í fjölmiðlum, stuttu eftir 
áramótin, fóru að renna á okkur tvær 
grímur. Við fórum að hugsa hvort það 
væri kannski verið að tala um okkur 
og höfðum því samband og óskuðum 

eftir fundi þar sem við óskuðum eftir 
áliti varðandi það sem við vorum að 
gera. Í staðinn fyrir að fara í felur 
fórum við að fyrra bragði til þeirra 
og óskuðum eftir athugasemdum. 
Okkur greindi á um nokkur atriði, 
sem er gott og blessað, en þessi harka 
sem færðist skyndilega í viðræðurnar 
komu okkur í opna skjöldu. Ég hefði 
óskað þess að fullorðið fólk hefði getað 
haldið áfram að ræða málin og finna 
sameiginlega lausn. Ég hafði þegar lýst 
því yfir að ef rétt reyndist, að ég væri að 

gera eitthvað sem ekki stæðist skoðun, 
myndum við að sjálfsögðu bregðast 
við því.“

Aðrar forsendur
Ólafur segir nemendurna fórnarlömb 
í málinu. „Aðstæður þeirra eru mikið 
breyttar. Við höfum ekki haft tækifæri 
til að standa við það sem við lofuðum. 
Við höfum boðið þeim að fara inn á 
launaskrá. Sum hafa þegið það, önnur 
ekki. Þau eru ekki komin hingað á þeim 
forsendum og hyggjast því sum gera 
breytingar á sínum plönum. Allavega 
ætlum við að reyna að standa okkur 
gagnvart þeim eins og við getum þar til 
hægist á ný. Þá munum við taka aftur 
upp þráðinn og sjá hvað við þurfum að 
gera til að fá formlegt leyfi fyrir nám-
inu. Þetta nám er ekki hroðvirknislega 
unnið. Við keyptum þjónustu ráðgjaf-

arfyrirtækis til að setja það saman og 
höfum fjárfest töluvert í því.“

Mannorðið skaðað
Ólafur segir málið ekki hafa veru-
leg áhrif á reksturinn. „Þessir nemar 
voru aldrei hér í stað vinnuafls. Þeirra 
vinnuframlag var í mjög fáum stundum 
talið og haga þurfti öðru skipulagi svo 
ávallt væri einhver til staðar til að leið-
beina þeim. Hvað varðar orðspor okkar 

hjóna og orðspor fyrirtækisins held 
ég að það hafi án nokkurs vafa borið 
talsverðan skaða. En hvort það verður 
varanlegur skaði veit ég ekki. Tíminn 
mun leiða það í ljós. Fólk er fljótt að 
dæma en það eiga allir rétt á sínum 
skoðunum. Ég er með hreina samvisku 
í þessu máli og tel mig ekki hafa getið 
unnið betur eða af meiri heiðarleika 
gagnvart okkar nemendum. “
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92% grunnskólabarna á Akureyri nota hjálm

Flest börn með hjálm
Í nýlegri könnun VÍS meðal grunn-
skólabarna á Akureyri kom í ljós 
að 62 af 777 hjólandi grunnskóla-
börnum voru ekki með hjálm. 
Hlutfall hjálmlausra hækkaði eftir 
því sem börnin voru eldri. Frá þessu 
var greint í umferðarfræðslu sem VÍS 
stóð fyrir meðal 6. og 8. bekkinga í 
grunnskólum á Akureyri í lok maí. 
Fræðslan er liður í forvarnarstarfi 
í samræmi við tryggingarsamning 
sveitarfélagsins við VÍS. Slysavarna-
deildin á Akureyri framkvæmdi 
könnunina fyrir VÍS við alla grunn-
skóla bæjarins. Þar sem best lét not-
uðu 97% barnanna með hjálm en 
þar sem fæst notuðu hjálm voru þau 
86%. Almennt stóðu yngstu nem-

endurnir sig best en unglingarnir 
töluvert verr. 

Líftími fimm ár
Börnum yngri en 15 ára er skylt að 
hjóla með hjálm. Samkvæmt er-
lendum rannsóknum veitir hjálmur 
vörn gegn alvarlegum höfuðáverkum 
í 79% tilfella. Á vef Samgöngustofu 
kemur fram að hjálmurinn þurfi að 
vera í lagi, af réttri stærð, rétt stilltur 
og ekki of gamall. Hjálmur á að sitja 
beint ofan á höfðinu, eyrun vera í 
miðju V formi bandanna og einungis 
einn til tveir fingur að komast undir 
hökubandið. Samkvæmt upplýsingum 
frá VÍS er líftími hjálma fimm ár frá 
framleiðsludegi og þrjú ár frá söludegi. 

Hjólreiðar niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hlutfall hjálmlausra 
hækkaði eftir því sem börnin voru eldri.

Áfram á Skjaldarvík
„Hér er komið vel fram við mig. Við 
erum eins og ein stór fjölskylda, bæði 
yfirmenn og hinir nemendurnir,“ 
segir Fabiana Martignetti, 25 ára Ítali, 
mastersnemi í markaðsfræði við há-
skólann í Modena og í starfsnámi í 
Skjaldarvík, en Fabiana kom hingað 
til lands í gegnum Workaway-sam-
tökin. Fabiana ber eigendum ferða-
þjónustunnar í Skjaldarvík góða sögu. 
„Ég ætla að opna mitt eigið gistiheim-
ili á Ítalíu og er því mjög áhugasöm 
um starfið hér. Í fyrra fór ég til Spánar 
þar sem ég var sjálfboðaliði á hóteli en 

ákvað að fara til Íslands í ár og sé ekki 
eftir því,“ segir Fabiana sem segist 
hafa góða reynslu af Workaway. „Ég 
veit um fólk sem hefur slæma reynslu 
af Workaway á Spáni en þetta virkar 
þannig að það er alltaf hægt að hætta. 
Það er enginn þvingaður til að vinna.“

Aðspurð segist Fabiana ætla að 
vinna áfram á Skjaldarvík. „Við erum 
að reyna að finna lausn svo allir verði 
sáttir. Ég vil ekki fara heim. Ég gerði 
samning um að vera hér í þrjá mánuði 
og stend við það.“

iáh

Við Goðafoss Fabiana er í starfsnámi á Skjaldarvík.

„Hvað varðar orðspor 
okkar hjóna og orðspor 
fyrirtækisins held ég að 
það hafi án nokkurs vafa 
borið talsverðan skaða“

Ósáttur Ólafur Aðalgeirsson segist ekki hafa reynt að fela það sem hann var að gera.

Auglýsing um framlagningu kjörskrár 
vegna forsetakosninganna 25. júní 2016
Kjörskráin liggur frammi til sýnis í Þjónustuanddyri Akureyrarbæjar að Geislagötu 9,  
1. hæð, á bæjarskrifstofunni í Hrísey og í Búðinni í Grímsey frá og með miðvikudeginum 
15. júní 2016 til og með föstudeginum 24. júní 2016 á venjulegum opnunartíma.

Kjörskráin miðast við skráð heimilisfang hjá Þjóðskrá 4. júní 2016.

Einnig er bent á vefinn http://www.kosning.is þar sem hægt er að nálgast  
upplýsingar um hvar og hvort einstaklingar eru á kjörskrá.

Athugasemdir við kjörskrána berist bæjarstjórn Akureyrar að Geislagötu 9, 600  Akureyri.

Bæjarstjórinn á Akureyri
10. júní 2016
Eiríkur Björn Björgvinsson
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G Nýsköpun og tækifæri  
í orkuiðnaði

G Fjölbreytileiki og árangur  
af frumkvöðlaverkefnum

G Hvernig kem ég góðri  
hug mynd í framkvæmd?  
Gerð við skipta áætlana og 
stuðningur við frumkvöðla.

Dagskrá

Nánari upplýsingar og skráning eru  
á www.landsvirkjun.is/virkjumhugaraflid. 
Allir velkomnir!

#nýsköpunarorka

Málstofan er öllum 
opin og fer fram: 

- Mánud. 20. júní  
á Húsavík í sal 
stéttarfélaganna  
á Garðarsbraut 26,  
kl. 15:00–19:00. 

- Fimmtu d. 23. júní
 í félagsheimilinu  

á Blönduósi,  
kl. 15:00–19:00. 

G Hugmyndasamkeppni 
Greiddu leiðina fyrir hugmyndina 
þína inn í Startup Energy Reykjavík 
sem haldið verður í haust.  
Vegleg verðlaun í boði.

G Virkjum tengslin 
Boðið verður upp á léttar  
veitingar í lok málstofunnar.

Virkjum hugaraflið
Málstofa um nýsköpun í orkuiðnaði

Hugmyndaríkir einstaklingar og  
ný tæki færi finnast um allt land.  
Í júní standa Landsvirkjun, KPMG, 
Iceland Geothermal og Nýsköpunar
miðstöð Íslands fyrir málstofum um 
nýsköpun í orku iðnaði í samstarfi við 
atvinnuþróunarfélög og sveitarfélög 
á svæðinu. Þátt tak endum býðst að 
fræðast um fram gang nýsköpunar  
í orkuiðnaði í héraði og á landinu öllu 
en einnig að koma sínum hug myndum 
á framfæri og keppa til veg legra 
verðlauna í hug myndasamkeppni.  
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Bíladagar eru á Akureyri um helgina

„Menn eiga að nýta 
sér spólsvæðið“
„Það er mikil spenna og undirbúningur 
í fullum gangi,“ segir Jón Rúnar Raf-
nsson, varaformaður Bílaklúbbs Akur-
eyrar, en Bíladagar Skeljungs fara fram 
á Akureyri um helgina. 

Jón Rúnar segir ómögulegt að spá 
fyrir um fjölda gesta sem sækja bæ-
inn af því tilefni. „Vonandi mæta bara 
nógu margir svo þetta standi undir sér. 
Þátttakan er góð í öllum keppnum svo 
þetta lítur vel út,“ segir hann og bætir 
aðspurður við að það sé ýmislegt við 
sportið sem heilli. „Kraftur og fegurð 
farartækjanna – þetta er bara ástríða 
eins og hver önnur ástríða, hvort sem 
það eru farartæki, frímerki eða fugla-
skoðun.“

Aukinn áhugi kvenna
Jón Rúnar segist vonast til þess að 
bæjarbúar verði ekki mikið varir við 
gúmmílykt og óhljóð vegna spólandi 
bíla. „Við erum með siðareglur sem 
flestir fara vonandi eftir. Það eru ekki 
keppendur sem stunda þetta heldur 
hinn almenni gestur. Við erum með 
spólsvæði sem verður opið á kvöldin 
sem menn eiga að nýta sér í stað þess 
að vera spólandi hingað og þangað í 
gegnum bæinn.“

Jón Rúnar segir áhuga kvenna á 

sportinu hafa vaxið mikið. „Ég held 
að það séu skráðar konur í öllum 
keppnum nema í spólinu. Þær keppa í 

sandspyrnunni, götuspyrnunni, „burn-
-outinu“ og bílasýningunni, enda eiga 
margar konur fallega bíla. Það hefur 
orðið ótrúleg fjölgun meðal kvenna,“ 
segir hann og neitar því að karlarnir 
séu með einhvern rembing út í kon-
urnar í sportinu. „Ég verð aldrei var 
við neinn slíkan rembing. Það er miklu 
meira um tegundaríg þar sem menn 
gera grín að hver öðrum. En það er 
grunnt á honum. Eftir keppni eru 
allir vinir enda er félagsskapurinn það 
skemmtilegasta við þetta.“
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ÚTGEFANDI Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. 
ÁBYRGÐARMAÐUR Björn Ingi Hrafnsson, netfang: bjorningi@pressan.is
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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.

Þvílík veisla sem strákarnir okkar buðu upp á á þriðjudagskvöldið 
þegar þeir gerðu jafntefli við Ronaldo og félaga á EM. Á stundum 
sem þessum er hvergi betra að búa en á Íslandi. Vikurnar og dagana 

fyrir leikinn sló þjóðarsálin í takt og þegar leikurinn hófst birtust myndir af 
auðum umferðargötum. Allir, fótboltaáhugamenn sem og aðrir, sátu sem 
límdir við skjáinn, engin rifrildi á Facebook, engin neikvæðni á Twitter. Bara 
stigmagnandi gleði og eftirvænting.

Ég verð að viðurkenna að þessi jákvæðni er kærkomin í íslenskt samfélag 
eftir það sem virðist hafa verið ótrúlega langvinnt þunglyndi heillar þjóðar. 
Umræðan í landinu hefur verið neikvæð og svo niðurrífandi að ef einhver 
benti á það var hann dreginn niður í svaðið og kallaður öllum illum nöfnum.

Það er langt síðan mórallinn hefur verið jafn góður í landinu og í kringum 
þennan fyrsta leik, og nú er bara að halda stemningunni á lífi fram yfir 
laugardaginn þegar íslenska landsliðið mætir aftur á völlinn. Það er nefni-
lega þannig að hlutirnir ganga miklu betur þegar við mætum til verka með 
jákvæðnina að vopni.

Indíana Ása Hreinsdóttir

LEIÐARI

Kærkomin jákvæðni

Pálmholt fær Grænfánann
Leikskólinn Pálmholt fær Grænfán-
ann afhentan í dag, fimmtudaginn 16. 
júní, en afmælisdagur leikskólans er 
á þjóðhátíðardaginn 17. júní. Leik-
skólinn fær fánann afhentan í annað 
skipti sem sameinaður leikskóli en 
báðir skólar, Pálmholt og Flúðir, voru 
Grænfánaskólar fyrir sameiningu. 

Landvernd veitir Grænfána en til 

þess þarf skólinn að hafa stigið skrefin 
sjö. Nemendur og starfsfólk Pálmholts 
flokka rusl, hafa verið með hænur og 
grísi í fóstri, sem fá matarafgangana, 
tína rusl í kringum leikskólann og 
halda svæðinu snyrtilegu, spara ljós 
og vatn, fara vel með leikföng og setja 
niður kartöflur. 
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Umhverfisálfar Oft má sjá litla umhverfisálfa ganga um svæðið til að 
athuga hvernig gengur.

Bannað að spóla jón Rúnar, varaformaður BA, segir keppendur vel upplýsta 
um siðareglur keppninnar.
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Virðing   Víðsýni   Árangur

Skólaslit í Íþróttahöllinni 
þann 17. júní kl. 10:00

Opið hús í MA frá kl. 12:00 -15:00

Hvernig má beita Bessastöðum? 
Undanfarnar vikur hef ég oft verið 
spurð hvers vegna ég vilji verða for-
seti og hvernig forseti ég myndi verða. 
Stutta svarið er að mig langar að gera 
gagn og mig langar til að láta gott af 
mér leiða. Ég hef talsvert beitt mér fyrir 
jafnréttismálum og tel að þau, ásamt 
menntun, frumkvæði og sköpun, 
skipti miklu máli í okkar samfélagi. 
Enn fremur vil ég að við Íslendingar 
sameinumst um að hafa heiðarleika, 
ábyrgð, virðingu og réttlæti í heiðri. 
Við verðum jafnframt að gæta þeirra 
verðmæta sem okkur eru falin, náttúru 
landsins og auðlinda þess. 

Öryggisventill þjóðar
Næsta spurning er þá gjarnan: En hvað 
getur forseti gert? Svarið er einfalt. For-
setaembættið getur haft talsverð áhrif 
og verið þjóðinni verulega gagnlegt 
ef rétt er á spöðum haldið. Forseta-
embættið er sameign okkar allra, það 
tilheyrir ekki ákveðnum stjórnmála-
flokki, atvinnugrein, sveitarfélagi eða 
íþróttahreyfingu. Það á erindi við alla 
landsmenn, getur talað við alla og 
hlustað á alla. Vettvangur sem getur 
sameinað. Ég tel mikilvægt að virða 
þingræðið og að þingið fái svigrúm 

til að sinna þeim málum sem því er 
ætlað, en þegar kemur að umræðu um 
langtímahagsmuni okkar allra þá geti 
Bessastaðir skipt miklu máli. 

Forsetinn er hins vegar líka öryggis-
ventill þjóðarinnar og hefur mikil-
vægu hlutverki að gegna í stjórnsýslu 
landsins. Ég er óhrædd við að takast 
á hendur slíka ábyrgð. Ég er heiðar-
leg, með bein í nefinu og hef víðtæka 
stjórnunarreynslu sem svo sannarlega 
kemur sér vel þegar og ef þarf að taka 
erfiðar ákvarðanir. 

Samfélagssáttmálinn  
rofinn
Það er margt sem bendir til þess að 
einmitt nú sé rík þörf á að sameina 
og sætta þessa þjóð. Ég tel augljóst 
að við höfum ekki dregið nægilegan 
lærdóm af efnahagshruninu. Það olli 
djúpstæðu vantrausti í okkar samfé-
lagi. Samfélagssáttmálinn var rofinn 
og enn hefur ekki gróið um heilt. Þrátt 
fyrir að það hafi að mörgu leyti gengið 
vel að byggja upp efnahagslega þætti, 
hefur ekki gengið eins vel að græða 
þau sár sem samfélagið hlaut og byggja 
upp traust á ný. Þetta þurfum við að 
horfast í augu við. Ég tel að forsetinn 

geti lagt sitt af mörkum þarna, með 
því að leiða umræðuna um hvernig við 
byggjum upp traust og innleiðum þau 
gildi sem Þjóðfundurinn 2009 setti á 
oddinn: heiðarleika, jafnrétti, virðingu 
og réttlæti. 

Ég sé einnig fyrir mér að forseta-
embættið standi fyrir árlegum „þjóð-
fundum“ um ýmis mál sem varða 
langtímahag okkar allra. Til dæmis 
um það hvernig við getum tekist á við 
mikinn vöxt í ferðaþjónustu annars 
vegar og áhrif hans á samfélag okkar 
og náttúruauðlindir hins vegar. Við 
komumst ekki hjá því að ræða þessi 
mál og átta okkur á því hvað er í húfi 

og hvernig hægt er að taka á því. Orð 
eru til alls fyrst og samtal er forsenda 
samkomulags. 

Bjóða landsmönnum heim
Síðast en ekki síst vil ég opna Bessa-
staði. Það er mikilvægt að allir lands-
menn, börn og fullorðnir, fái tækifæri 
til að kynnast menningararfi okkar 
Íslendinga. Ég vil bjóða börnum í 
heimsókn til að skoða fornminjar 
sem finna má á Bessastöðum sem 
og ýmsa muni og minjar sem tengj-
ast lýðveldissögu okkar. Ég vil bjóða 
landsmönnum heim, efna til samkoma 
á og við Bessastaði, taka virkan þátt í 
íslensku samfélagi og styðja við þau 

fjölmörgu góðu verkefni sem fólk og 
félagasamtök leiða um allt land. Ég vil 
vera duglegur forseti sem í senn ræktar 
garðinn heima og nýtir sitt alþjóðlega 
tengslanet í þágu mennta, menningar 
og atvinnulífs. 

Það er afar mikilvægt að forseti 
hvetji til dáða, sé fyrirmynd og fyr-
irliði, þátttakandi og leiðtogi. Forseti 
á að hvetja fólk til að horfa á málin 
frá ólíkum sjónarhornum, finna sam-
hljóm og samstöðu í stað togstreitu og 
andúðar. Forsetinn á að sameina þjóð-
ina um skýra framtíðarsýn á grunni 
góðra gilda. Eins og góður fyrirliði, 
því þegar allt kemur til alls, erum við 
öll í sama liðinu.

Höfundur er
Halla Tómasdóttir,

forsetaframbjóðandi

Fyrstu hvalaskoðunarfyrirtækin í heiminum fá Bláfána

Ambassador 
hlaut Bláfánann
Hvalaskoðunarfyrirtækið Amba-
ssador á Akureyri hefur hlotið blá-
fánavottun Landverndar fyrir sjálf-
bæra sjávarferðamennsku. Þetta 
er í fyrsta skiptið í heiminum sem 
Bláfáni er veittur hvalaskoðunarfyr-
irtækjum en auk Ambassador hlutu 
Elding, Special Tours og Whale Safari 
í Reykjavík fánann. 

Í samtali við Akureyri Vikublað 
sagði Salome Hallfreðsdóttir, hjá 
Landvernd, að hvalaskoðun væri 
nýr angi af bláfánavottunin. „Frá 
1985 hafa bláfánar verið veittir bað-
ströndum og smábátahöfnum um 

allan heim en síðustu árin hefur verið 
unnið að því að bæta þriðja flokknum 
við, sjávarferðamennsku. Til að fyrir-
tæki geti fengið Bláfánann þurfa þau 
að uppfylla fimm flokka auk eins 
aukaflokks. Þessir flokkar eru um-
hverfisstjórnun, öryggi og þjónusta, 
umhverfisfræðsla og upplýsingagjöf, 
ábyrg ferðaþjónusta og samfélagsleg 
ábyrgð,“ segir Salome en markmið 
bláfánaverkefnisins er að vernda haf- 
og strandsvæði, draga úr umhverfis-
áhrifum með kerfisbundnum hætti, 
bæta öryggi og efla umhverfisvitund. 
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Fyrst í heimi Salome Hallfreðsdóttir, hjá Landvernd, og Magnús Guð-
jónsson, hjá Ambassador, handsala vottunina. Mynd: thorgeirbald.123.is

Dansað 
fram á 
nótt
Á miðvikudaginn hófst þjóðlega lista-
hátíðin Vaka á Akureyri en hátíðin 
stendur fram yfir helgi. Boðið verður 
upp á alls kyns alþýðulist af besta tagi 
eins og tónlist, söng og kveðskap, 
dans og handíðir frá Íslandi, Dan-
mörku, Noregi, Lapplandi, Englandi, 
Skotlandi og Írlandi. Á vefsíðu hátíðar-
innar kemur fram að sungið, spilað og 
dansað verði frá morgni fram á rauða 
nótt. 

iáh

Joanna Hyde joanna er fiðluleikari 
og söngvari frá Bandaríkjunum. 
 Mynd: Ashley Sawtelle



Nú er boltinn farinn að rúlla á N1 og þú getur samstundis  
byrjað  að safna stimplum. Fyrir hvern stimpil færðu  
skemmtilega stimpilgjöf.  

Þegar Vegabréfið er fullstimplað skilarðu því  inn á næstu 
N1 stöð og gætir átt von á glæsilegum vinningi. Stærsti
vinningurinn er fjölskylduferð í sólina á Tenerife.

Hluti af ferðasumrinu



     

Við bjóðum upp á hágæða rúlluplast frá Trioplast; Triowrap, Trioplus og 
TrioBaleCompressur. 10% afsláttur veittur ef tekin eru heil bretti. 

Í ár bjóðum við einnig til sölu bleikt rúlluplast 
til styrktar baráttunni gegn brjóstakrabbameini.
Í samstar� við Trioplast renna 3€ eða 425 kr. af hverri seldri rúllu 
til styrktar Krabbameinsfélagsins.

Rúlluplast

s: 460-3350   -   bustolpi@bustolpi.is   -   bustolpi.is
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Fullt nafn, aldur og starfstitill:
„Lára Stefánsdóttir skólameistari.“
Fjölskylduhagir:
„Einsetukona.“

Hvar býrðu?
„Ólafsfirði.“
Fædd og uppalin?
„101 Reykjavík.“
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
„Hellnar á Snæfellsnesi.“
Hvað er best við Fjallabyggð?
„Náttúran, fjöllin og fossarnir.“
Lýstu þér í þremur orðum?
„Gleyminn, skapandi frumkvöðull.“
Hvaða máli skiptir viðurkenningin 
Stofnun ársins 2016 fyrir Mennta-
skólann áTröllaskaga?
„Hún er góð mæling á starfinu í skól-
anum, aðbúnaði og hvernig okkur 

gengur. Ég er SFR afar þakklát fyrir að 
standa fyrir mælingum af þessu tagi 
sem nýtast vel í innra mati á starfinu.“

Uppáhaldshljómsveit, íslensk og er-
lend?
„Kormákur Bragason og Tom Waits.“
Besti sjónvarpsþátturinn?
„Er ekki með sjónvarp.“

Besta kvikmyndin?
„Big Fish frá 2003.“
Uppáhaldsmatur?
„Lambakjöt af öllu tagi.“
Uppáhaldsdrykkur?
„Vatn.“
Uppáhaldsveitingastaður?
„Kaffi Klara, Ólafsfirði.“
Uppáhaldsárstíð?
„Allar heillandi, hver á sinn máta.“

Hver verður næsti forseti Bandaríkj-
anna?
„Einhver.“
Hver verður næsti forseti Íslands?
„Einhver annar en í Bandaríkjunum.“
Áhugamál?
„Björgunarsveitarstörf, ljósmyndun, að 
semja tónlist, ferðast, kveða.“
Fyrirmynd?
„Ingólfur Pétursson, bóndi á Neðri-
-Rauðalæk.“
Leyndur hæfileiki?
„Dugleg tölvuleikjastelpa.“
Hvernig síma áttu?
„iPhone 5S.“
Facebook eða Twitter?
„Facebook.“
Snapchat eða Instagram?
„Snapchat.“

Adele eða Bieber?
„Adele.“

Eurovision eða handbolti?
„Eurovision.“
Guilty pleasures?
„Súkkulaði.“
Uppáhaldsíþróttalið?
„KF.“
Af hverju ertu stoltust?
„Fólkinu sem ég vinn með og nem-
endum okkar.“
Hvaða drauma áttu eftir að láta ræt-
ast?
„Fara til Nýja-Sjálands.“

Hvað ætlarðu að gera skemmtilegt 
í sumar?
„Ferðast um landið, en mest sitja í 
garðinum mínum og dást að fuglum 
og náttúru í Ólafsfirði.“

YFIRHEYRSLAN:  
LÁRA STEFÁNSDÓTTIR 

Lára Stefánsdóttir er skólameistari Menntaskólans á Tröllaskaga en skólinn 
var á dögunum valinn Stofnun ársins af SFR. Lára býr á Ólafsfirði en hún 
er fædd og uppalin í miðbæ Reykjavíkur.



Fæst í öllum helstu apótekum.

Þurr augu?
Tvöföld virkni

     Sex sinnum     
     lengri ending

án rotvarnarefna

Nýtt

Augnheilbrigði

Thealoz Duo® er ný aðferð við meðhöndlun augnþurrks sem sækir innblástur beint 

til náttúrunnar. Til þess að koma jafnvægi á tárafilmuna notum við náttúrulegu efnin 

trehalósa, sem kemur á jafnvægi og verndar frumurnar á yfirborði hornhimnunnar, og 

hýalúronsýru, sem smyr yfirborð hornhimnunnar og gefur henni raka.

TREHALÓSI 
Finnst í mörgum jurtum og hjálpar þeim 
að þrífast við þurrar aðstæður. Trehalósi 
verndar frumurnar og gerir þeim kleift 
að starfa með fullum afköstum.

HÝALÚRONSÝRA  
Er að finna í augunum og hefur 
einstaka getu til að binda vatn. 
Hjálpar til við að smyrja og viðhalda 
táravökvanum á yfirborði augans.



Starfsmaður á fjárhagssvið
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir  

eftir bókara í fullt starf.

Starfs- og ábyrgðarsvið
•	 Innsláttur	og	merking	fjárhagsbókhalds
•	 Umsjón	með	viðskiptamanna-	og	 
	 lánadrottnabókhaldi
•	 Afstemmingar	og	uppgjör
•	 Reikningagerð
•	 Færsla	innborgana
•	 Innheimta
•	 Ýmis	önnur	verkefni

Menntunar og hæfniskröfur
•	 Reynsla	af	bókhaldsstörfum
•	 Haldbær	menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Þekking	á	DK	bókhaldskerfi	er	kostur
•	 Góð	kunnátta	í	Excel	er	kostur
•	 Sjálfstæð	og	skipulögð	vinnubrögð	skilyrði
•	 Geta	til	að	vinna	undir	álagi
•	 Góðir	samskiptahæfileikar

Ráðgjafarmiðstöð	landbúnaðarnis	er	ráðgjafarfyrir- 
tæki	í	eigu	bænda	sem	sinnir	landbúnaðarráðgjöf	um	allt	
land.	Starfsemin	er	dreifð	um	landið	á	13	starfsstöðvum.	
Við	bendum	áhugasömum	á	heimasíðu	fyrirtækisins	
www.rml.is þar	sem	sótt	er	um	starfið,	en	þar	er	einnig	
hægt	að	kynna	sér	starfsemina	enn	frekar.

Umsóknarfrestur er til og með 23. júní.  
Nánari upplýsingar veita Karvel L. Karvelsson fram-
kvæmdastjóri klk@rml.is og Berglind Ósk Óðinsdóttir 
boo@rml.is starfsmannastjóri.
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FJÖLBRAUTASKÓLI NORÐURLANDS VESTRA 
Á SAUÐÁRKRÓKI

Frábært nám fyrir fólk á öllum aldri og ein ódýrasta reiðkennsla sem völ er á!
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra býður fram  þriggja ára nám í  hestamennsku til 

stúdentsprófs og tveggja ára hestaliðabaut þar sem nemendur öðlast mikla þekkingu á 
flestu sem snýr að íslenska hestinum. Námið er fjölbreytt og skemmtilegt 

og tilvalið til að læra meira um reiðmennsku og hirðingu hestsins. 

Hestabraut FNV skráning í fullum gangi

Skólinn býður fram nýuppgerða heimavist á góðu verði. 
Þá býður skólinn nemendum aðstoð við að finna hesthúsapláss. 

www.fnv.isSími: 455 8000
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Snarpara Listasumar
Listasumar 2016 verður sett með 
viðhöfn laugardaginn 16. júlí í Lista-
gilinu á Akureyri en þessi norðlenska 
listahátíð verður nú styttri og snarpari 
en verið hefur síðustu árin. Var ákveðið 
að þétta dagskrána og láta hana ná yfir 
einn og hálfan mánuð í stað þriggja 
til þess að skerpa fókusinn og ná fram 
samfelldari dagskrá. 

Guðrún Þórsdóttir, verkefnastjóri 
Listasumars, segir að áhersla verði lögð 
á að virkja listafólk af heimaslóðum og 
fá bæjarbúa á öllum aldri til að taka þátt 
í hátíðinni með framlagi af einhverju 
tagi. „Við bjóðum upp á að minnsta 
kosti þrjár listasmiðjur fyrir börn – 
og auðvitað fullorðna líka – þar sem 

kastljósinu verður beint að myndlist 
og skúlptúragerð, ritlist og gerð stutt-
mynda. Þessar smiðjur hafa verið mjög 
vinsælar og þær eru fleiri nú en nokkru 
sinni fyrr, sem er auðvitað með ráðum 
gert því yfirleitt hafa færri komist að en 
vilja. Síðan verður tónlistin áberandi og 
sömuleiðis myndlistin því Akureyri er 
þekkt fyrir sitt blómlega myndlistarlíf 
og við virkjum það eins og frekast er 
kostur,“ segir Guðrún Þórsdóttir og 
bætir við að þeir sem vilji leggja sitt 
af mörkum geti fengið aðstöðu án 
endurgjalds í sal Myndlistarfélagsins 
eða í Deiglunni í Listagilinu gegn 
vægu gjaldi. Áhugasömum er bent á 
netfangið listasumar@akureyri.is

Hreingjörningur Myndin er tekin á Listasumri 2015.

Hátíðardagskrá 
um allt Norðurland
Þjóðhátíðardagur Íslendinga, 17. 
júní, verður haldinn hátíðlegur með 
dagskrá í Lystigarðinum á Akureyri 
og í miðbæ Akureyrar. Hefðbundin 
hátíðardagskrá í Lystigarðinum hefst 
klukkan 12.45 með ljúfum tónum 
Lúðrasveitarinnar á Akureyri auk 
þess sem séra Hildur Eir Bolladóttir, 
prestur í Akureyrarkirkju, flytur 
hugvekju og Eiríkur Björn Björgvins-
son, bæjarstjóri flytur hátíðarávarp. 
Skrúðganga verður frá Lystigarðinum 
að Ráðhústorgi en það eru Skátafé-
lagið Klakkur og Lúðrasveit Akur-
eyrar sem leiða gönguna. Einnig má 
minna á ratleik, skátatívolí, siglingu 
með Húna, bílasýningu í Boganum 
og Leikhópinn Lottu sem sýnir Lita-
land í Lystigarðinum. Fjölskyldu- og 
hátíðardagskrá á Ráðhústorgi hefst 
klukkan 14 og fjölbreytt dagskrá 
verður um kvöldið í Skátagilinu. 

Stærsta vatnsrennibraut 
landsins
Á Dalvík hefst 17. júní hlaupið 
klukkan 11 en skrúðganga hefst 
klukkan 13. Í Dalvíkurbyggð verður 

einnig hátíðarstund í Menningar-
húsinu Bergi auk hestamennsku og 
leiktækja. 

Í Fjallabyggð verður athöfn við 
minnisvarða séra Bjarna Þorsteins-
sonar þar sem bæjarstjórinn flytur 
ávarp og kirkjukórinn syngur. Há-
tíð verður svo sett við Tjarnarborg 
klukkan 14 þar sem verður meðal 
annars hægt að renna sér í stærstu 
vatnsrennibraut landsins. 

Á Sauðárkróki verður teymt undir 
börnum, boðið upp á andlitsmáln-
ingu og farið í skrúðgöngu auk þess 
sem skátarnir stjórna leikjum og 
þrautum. 

Eins og annars staðar verður há-
tíðardagskrá á Blönduósi en skotfé-
lagið Markviss verður með kynningu, 
skrúðgangan hefst frá SAS Afurðum 
klukkan 13.30 og svo verður há-
tíðardagskrá við félagsheimilið, 
sápurennibraut í kirkjubrekkunni og 
rennibrautarkeppni í sundlauginni. 

Þennan dag sem aðra fánadaga eru 
íbúar sveitarfélaganna hvattir til að 
draga fána að húni. 
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Íslenski fáninn íbúar sveitarfélaganna eru hvattir til að draga fána að 
húni á þjóðhátíðardegi íslendinga.



Lystigarðurinn

Hátíðardagskrá
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13:00 - 13:45 H
átíðardagskrá í Lystigarðinum

 
Lúðrasveit A

kureyrar spilar 
 

  Stjórnandi: Ella Vala Árm
annsdóttir

 
Fánahylling

 
H

ugvekja
 

  Sr. Hildur Eir Bolladóttir, prestur í Akureyrarkirkju 
 

Kór A
kureyrarkirkju

 
  Stjórnandi: Eyþór Ingi Jónsson

 
H

átíðarávarp
 

  Eiríkur Björn Björgvinsson bæ
jarstjóri

 
Ljóðalestur unga fólksins

 
  Kári Hólm

geirsson, nem
andi í Brekkuskóla og 

 
  sigurvegari í Stóru upplestrarkepninni 2016

 
  Em

ilía Björk Jóhannsdóttir, nem
andi í Lundarskóla, 

 
  2. sæ

ti í Stóru upplestrarkeppninni 2016

13:45 Skrúðganga frá Lystigarðinum
 að R

áðhústorgi
 

Skátafélagi Klakkur og Lúðrasveit Akureyrar leiða gönguna

14:00-17:00 R
atleikur í boði skátafélagsins Klakks

14:00-17:00 Skátatívolí
16.30 Sigling m

eð H
úna II

 
Boðssigling fyrir gesti og gangandi. Siglt frá Torfunefsbryggju

11.00 og 17:00  Leikhópurinn Lotta í Lystigarðinum
 

Litaland, spennandi og frum
sam

ið æ
vintýri fyrir alla fjölskylduna. 

 
M

iðaverð: 1.900 krónur. Engar m
iðapantanir bara m

æ
ta á staðinn  
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una að klæ
ða sig eftir veðri.

14:00 - 16:00 Fjölskyldu- og hátíðardagskrá á R
áðhústorgi 

Leikhópurinn Lotta Kynnir hátíðardagskránna
Lúðrasveit Akureyrar
Fjallkonan
Kvæ

ðam
annafélagið Rím

a
N

ýstúdent
STEPS dancecenter
Parkour
Eik og Una H

araldsdæ
tur

Elísa Erlendsdóttir
Páll Ó

skar H
jálm

týsson

20:00 - 00:00 Kvölddagskrá
Skátakvöldvaka í Skátagilinu
Salt og sítróna
Birkir Blæ

r
H

erðubreið
VASSVIK
Stebbi G

unn &
 M

arína Ó
sk

Aron Ó
skars og hljóm

sveit

23:15 N
ýstúdentar frá M

enntaskólanum
 á A

kureyri
verða á ráðhústorgi

T
o

r
f

u
n

e
f

s
b

r
y

g
g

j
a



12 16.  júní  2016

Fjölmiðlakonan María Björk Ingvadóttir er að jafna 
sig eftir erfið veikindi en blaðra fannst á milli lungna 
hennar í haust. Í einlægu viðtali ræðir María Björk um 
fjölmiðlabakteríuna, konur í stjórnunarstörfum, ástina 
sem hún fann í Skagfirðingi, fjölskylduna og veikindin 
sem breyttu sýn hennar á lífið. 

„Svona 
reynsla 
breytir 
manni“
„Rekstur fjölmiðla, hvaða nafni sem 
þeir nefnast, er enginn dans á rósum 
en okkur gengur vel. Við höfum slitið 
barnsskónum og erum á unglingastig-
inu núna; ungt sprotafyrirtæki sem er 
að þróast en veit samt hvert það stefnir, 
hvað það getur og hvað það getur 
ekki,“ segir María Björk Ingvadóttir, 
sjónvarpskona og framkvæmda- og 
rekstrarstjóri fjölmiðlafyrirtækisins 
N4, sem segir þó strembið fyrir lítinn 
fjölmiðil að harka á auglýsingamark-
aðinum. „Ég hef sterkar taugar til RÚV 
og þekki vel hlutverk þess en þó má 
líkja þessu við að við séum á þríhjóli 
við hliðina á Ferrari. Forgjöf þeirra er 
svo mikil.“

Eldhugar hvíla sig ekki
María Björk hóf sinn fjölmiðlaferil á 
RÚV árið 1988 sem þula í sjónvarp-
inu, fór þaðan í fréttir og var fréttarit-
ari útvarps og sjónvarps í Skagafirði 
um árabil. Árið 2013 hóf hún störf á 
N4 en í fyrrasumar, nánar tiltekið 19. 
júní, tók hún við sem framkvæmda- 
og rekstrarstjóri ásamt Hildu Jönu 
Gísladóttur sem er sjónvarps- og 
framkvæmdastjóri. „Ég var að koma 
úr mjög krefjandi starfi hjá Sveitar-
félaginu Skagafirði þar sem ég var 
sviðsstjóri íþrótta-, tómstunda- og 
forvarnarmála. Ég er félagsráðgjafi að 
mennt og líkar mjög vel að vinna með 
og fyrir börn, unglinga og ungt fólk. En 
fjölmiðlabakterían hefur aldrei farið úr 
líkamanum og þegar mér bauðst starf á 
N4 sumarið 2013 sem ritstjóri þáttanna 
Að norðan þá sló ég til. Það má segja að 
ég hafi komið með Norðurland vestra 
með mér inn á stöðina, því það svæði 
þekki ég vel, bý á Sauðárkróki og með 
langa reynslu sem fréttamaður þaðan. 

Það urðu hins vegar miklar 
breytingar á N4 fljótlega eftir að ég 
hóf þar störf, því þáverandi eigandi, 
Þorvaldur Jónsson, veiktist alvarlega og 
lést svo langt um aldur fram í júní 2014. 
Við tóku miklir óvissutímar þar sem 
ekki var ljóst hvort og þá hver myndi 
reka stöðina. Nýir eigendur tóku við í 
vetrarbyrjun og nýr framkvæmdastjóri 
stuttu seinna. Hann hætti svo í mars í 
fyrra og enn tóku við óvissutímar sem 
reyndu mikið á alla. Það var ekki ætlun 
mín að taka að mér þetta umsvifamikla 
starf, að verða framkvæmdastjóri, en 

stjórn N4 hvatti okkur Hildu Jönu til að 
taka við. Við eigum það sameiginlegt 
að brenna gjörsamlega fyrir starfinu. 
Eldhugar eru hins vegar oft sjálfum sér 
verstir. Við hvílum okkur ekki mikið, 
stoppum sjaldan og erum sífellt að sjá 
ný og spennandi tækifæri. Mér líður 
best með mörg járn í eldinum í einu og 
þannig er Hilda Jana einnig.“

Fyrstu konurnar við stýrið
Það vakti mikla athygli þegar þær 
Hilda Jana tóku við stjórnartaumum 
N4. „Flest viðbrögðin voru á þá leið 
að þetta væri löngu tímabært en við 
erum fyrstu konurnar til að stjórna 
heilu fjölmiðlafyrirtæki. Mér finnst 
gott að leiða vagninn og það er mér 
eðlislægt að stjórna. Ég held reyndar að 
það sjáist á umfjölluninni að það eru 
konur sem stjórna þessum fjölmiðli,“ 
segir hún en þegar þær skoðuðu inn-
slögin fyrir þáttinn Að norðan kom í 
ljós að kynjahlutfall viðmælenda var 
nánast alveg jafnt. „Það er bara eðlilegt 
fyrir okkur en kannski eigum við auð-
veldara með þetta en kollegar okkar, 
fréttamennirnir, sem þurfa svo oft að 
tala við forstöðumenn og forstjóra sem, 
því miður, eru ennþá flestir karlmenn 
og þess vegna verður hlutfallið skakkt. 

Við tölum við venjulegt fólk og þar 
eru konur og karlar alveg jafn góðir 
og viljugir viðmælendur. 

N4 gegnir afar mikilvægu hlut-
verki í fjölmiðlun á Íslandi sem eina 
sjónvarpsstöðin sem staðsett er utan 
höfuðborgarinnar. Við heimsækjum 
fólk um allt land og miðlum sögum 
þess í vikulegum þáttum. Þannig er 
N4 á vissan hátt samfélagssmiður. Ég 
tek þetta hlutverk afar alvarlega og legg 
mig þess vegna alla fram um að sinna 
starfinu vel og vera með í að efla starf 
N4 eins og kostur er.“

Útskrifuð úr fréttum
Hún segist ekki sakna hörðu frétta-
mennskunnar. „Ég fékk minn 
skammt. Það var ekki alltaf létt að 
vera ung kona og fréttaritari útvarps 
og sjónvarps á Sauðárkróki. Ég var 
mjög oft umdeild og það höfðu flestir 
skoðanir á mér. Ég hef til dæmis aldrei 
gefið upp hvar ég stend í pólitík en það 
var nóg að eiga vini eða vandamenn 
skráða í flokka til þess að vera dregin 
í þá sömu dilka. Þetta var dýrmætur 
skóli en ég er útskrifuð úr honum,“ 
segir hún en bætir við að það hafi sem 

betur fer ýmislegt breyst síðan hún 
hóf sinn feril. „Konur hafa þurft að 
hafa miklu meira fyrir því að komast 
áfram innan fjölmiðla en karlar. Þær 
sem ruddu brautina eru til vitnis um 
það. Lengi vel var því líka haldið fram 
að konur væru ekki færar um að fjalla 
um annað en mjúku málin. Reynslan 
er að allra mestu leyti afar jákvæð og 
skemmtileg en ég hef svo sem líka 
lent í nokkrum körlum sem hrein-
lega hjóluðu í mig og hafa kannski 
ekki enn fyrirgefið mér fyrir að hafa 
sagt frá einhverju sem þeir töldu ekki 
fréttnæmt. Þetta er auðvitað bara sá 
raunveruleiki sem fréttamenn lifa við 
en oft tökum við konur hlutina inn 
á okkur þegar við fáum þessi erfiðu 
símtöl frá reiðum mönnum á meðan 
strákarnir í bransanum hrista slíkt 
oftast bara af sér.“

Trúlofaði sig á heiðinni
Eiginmaður Maríu Bjarkar er Skag-
firðingurinn Ómar Bragi Stefánsson. 
Hjónin búa á Sauðárkróki en hún 
lætur það ekki stoppa sig og keyrir á 
milli oft í viku. „Öxnadalsheiðin er góð 
vinkona mín og við eigum langa sögu 
saman. Við Ómar trúlofuðum okkur 
á heiðinni á aðfangadag 1980. Við 
vorum hvort sínum megin við landa-
mæri Eyjafjarðar og Skagafjarðar,“ 
segir hún brosandi og bætir við að 
hún hafi ekki ætlað sér að festa rætur 

Stoltust af börnunum María Björk og Ómar eiga þrjú börn; Stefán Arnar, Ásthildi og Ingva Hrannar. 
 Mynd úr einkasafni

Þakklát fyrir hvern dag María Björk öðlaðist nýtt líf eftir aðgerðina. Hún segir ótrúlega áhrifamikið að horfast 
í augu við lækninn sem bjargaði líf hennar. Mynd: Þormar Vignir Gunnarsson

„Ég var mjög oft umdeild 
og það höfðu flestir skoð-
anir á mér“



Viðkomandi þarf að geta sinnt fjölbreyttum verkefnum og sinna jöfnum höndum eftirliti með framkvæmdum, 
byggingarstjórn og minni hönnunarverkefnum á sviði mannvirkjagerðar.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Menntun á sviði byggingartæknifræði eða verkfræði er 

áskilin.
• Sveinspróf eða reynsla af framkvæmdum er æskileg.
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og góð hæfni í 

mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á
•  Góða starfsaðstöðu í lifandi umhverfi.
•  Metnaðarfullt og faglegt vinnuumhverfi.
•  Alþjóðleg verkefni.
•  Tækifæri til starfsþróunar.

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2016.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Viðar Jónsson, 
framkvæmdastjóri starfsstöðvar Mannvits á Akureyri 
í síma 422 3753 og Einar Ragnarsson, sviðsstjóri 
mannvirkja og umhverfis í síma 422 3015.

Sótt er um starfið á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is.

Mannvit býður þjónustu á sviði verkfræði, rekstrar, jarðvísinda, umhverfis, byggingarefnarannsókna, verkefnastjórnunar 
og heildarumsjónar verkefna. Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði verkfræði og tækni og þar starfar 
öflugur hópur reynslumikilla verkfræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks með fjölþætta reynslu á flestum sviðum 
verkfræðiþjónustu. Markmið Mannvits er velferð á grunni þekkingar og vísinda. Viðhorfum til verkefna og viðskiptavina 
verður best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Mannvit óskar eftir að ráða byggingartæknifræðing eða verkfræðing til starfa 
við starfsstöð Mannvits á Akureyri.
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á Sauðárkróki. „En skagfirskir karlar 
eru þjóðflokkur sem erfitt er að færa 
úr stað. Mér þykir reyndar afar vænt 
um Skagafjörð, þar er gott að vera, 
náttúran falleg, en mér finnst dásam-
legt að hafa þennan glugga til Akur-
eyrar, og Eyjafjörðurinn á hjarta mitt.“

Ferðalögin taka toll
Hún viðurkennir að ferðalögin taki 
sinn toll. „Ómar ferðast líka mikið 
vegna vinnu sinnar hjá Ungmennafé-
lagi Íslands. Við förum kannski bæði 
út um dyrnar klukkan hálf sjö á mánu-
dagsmorgni, hann kannski til Ísafjarðar 
að undirbúa Landsmót 50+ en ég til 
Akureyrar, svo hittumst við næst á mið-
vikudagskvöldi. Daginn eftir fer hann 
til Reykjavíkur og ég kannski á Húsavík. 
Þrátt fyrir flakkið eigum við þrjú vel 
gerð börn,“ segir hún og kímir. „Við 
pössuðum vel upp á rætur þeirra og 
þá er dýrmætt að eiga stóra fjölskyldu. 
Á meðan við Ómar pendluðum á milli 
voru þau heima fyrir, með sterkt utan-
umhald, kærleika og ást. Rætur þeirra 
eru djúpar og góðar, bæði inn í samfé-
lagið og fjölskylduna. Sterkar rætur gera 
manni kleift að sveifla trjákrónunni 
meira en ella. Þau eru afar heilsteyptar 
og fallegar mannverur. Það er reyndar 
ekki alltaf auðvelt að eiga sterka foreldra 
og ekkert sjálfgefið hvernig börn slíkra 
foreldra verða en mér finnst þau frábær 
og miklu flottara fólk en við erum. Þau 
eru það sem ég er stoltust af í lífinu, 
svona er nú mömmumontið,“ segir hún 
brosandi. 

Engar vafningsjurtir
Hún segir bæði kosti og galla fyrir hjón 
að eyða ekki öllum tíma saman. „Það 
skapar rými fyrir lífið og svo metur 
maður fyrir vikið betur þann tíma sem 
við eigum saman. Þetta er oft eins og 
sjómannslíf, nema að við erum bæði 
á sjó. Við erum í skapandi störfum 
og veitum hvort öðru innblástur. Ég 
held að þeir sem þekkja okkur myndu 
segja okkur mjög ólík en samt erum 
við bæði ráðrík og þurfum okkar pláss. 
Við höfum alltaf verið mjög virk, tvö 
stór tré sem vaxa hvort við hliðina á 
öðru, en aldrei neinar vafningsjurtir. 
Þetta hefur gengið vel en það væri 
barnaskapur að halda að hjónaband 
sem hefur staðið í nærri 30 ár hafi 
alltaf verið dans á rósum. Það er aldrei 
svoleiðis. Það koma alltaf brekkur en 
það er ekki það sem kemur upp á sem 
skiptir mestu máli heldur það hvernig 
maður leysir vandamálin og vinnur úr 
þeim. Og ef fólk elskar hvort annað 
í grunninn má leysa allt. Við Ómar 
erum góð saman. Hann er skemmti-
legur maður og traustur.“

Blaðra yfir hjartanu
María Björk er að jafna sig eftir erfið 
veikindi en í fyrrahaust fannst blaðra á 
stærð við tennisbolta inni á milli lungna 
hennar. Hún hafði aldrei veitt því sérs-
taka athygli að eitthvað væri ekki eins 
og það ætti að vera en í fjallgöngu í fyrra 
fann hún fyrir verulegum óþægindum. 
„Ég fór nánast í andnauð og hélt að 
ég væri kannski hjartveik. Svo fékk ég 
aftur áminningu seinna en þá hefur 
blaðran líklega færst til. Svo ágerðist 
þetta og í nóvember var ég flutt í flýti 

með sjúkraflugi suður í aðgerð. Blaðran 
lá yfir hjartanu, lokaði öðru lunganu 
og var við að loka vélindanu svo ég átti 
erfitt bæði með að kyngja og anda.“

Þakklát fyrir lífið
Hún segir rannsóknir hafa leitt blöðr-
una í ljós en fyrst um sinn vissu læknar 
ekki hvort um krabbamein væri að 
ræða. „Sá dagur, þegar það var inni í 
myndinni að þetta gæti verið illkynja, 
er einn erfiðasti dagur sem ég hef lifað 
og léttirinn, yfir að svo var ekki, dá-
samlegur. Svona reynsla breytir manni. 
Þetta var hættuleg átta klukkutíma að-
gerð og ég var afskaplega þakklát fyrir 
að vakna hérna megin. Ég er með 50 
sentimetra langan skurð langt aftur 
á bakið en öðlaðist í staðinn nýtt líf, 
fór að geta andað með báðum lungum 
og kyngt og borðað að nýju. Það var 
ótrúlega sterk tilfinning að horfa í 
augun á þeim sem bjargaði lífi mínu 
en það var Akureyringurinn Bjarni 
Torfason hjartaskurðlæknir sem stýrði 
aðgerðinni. Nú skil ég þá sem segja að 
maður læri að meta allt upp á nýtt eftir 
svona reynslu. Ég hef alltaf verið þakklát 
fyrir lífið, aldrei verið upptekin af ver-
aldlegu dóti og tel að við séum hérna til 
að þroskast og verða betri manneskjur 
og þessi reynsla dýpkaði þá lífssýn mína 
enn frekar. Ég er þakklát fyrir hvern dag 
og ákveðin að sjá það góða í sérhverjum 
og reyni að fylla líf mitt af öllu jákvæðu. 
Það hljómar eins og klisja en núna skil 
ég þegar fólk segir að lífið sé ekki sjálf-
gefið. Mér finnst ég hafa unnið marga 
stóra vinninga í happadrætti lífsins og 
þetta er einn af þeim,“ segir María Björk 
en viðurkennir þó að hún hafi ekki enn 
jafnað sig að fullu eftir veikindin. „Þetta 
sést ekki utan á mér en ég verð ennþá 
ansi þreytt þegar líður á daginn enda 
ekki búin að jafna mig að fullu. Ætli ég 
hafi ekki farið aðeins of geyst af stað í 
vinnunni en ég ætla að nota sumar-
fríið til að safna kröftum. Toppurinn 
væri að komast í Aðalvík, á heimaslóðir 
mömmu og út í Drangey. Það er svo gott 
að komast í slíkar orkuhleðslustöðvar; 
enginn sími, ekkert áreiti, bara algjör 
kyrrð. Ég elska það.“

iáh

„Sá dagur, þegar það var 
inni í myndinni að þetta 
gæti verið illkynja, er einn 
erfiðasti dagur sem ég hef 
lifað og léttirinn, yfir að 
svo var ekki, dásamlegur“

Leiðir vagninn María Björk, sjónvarpskona og framkvæmda- og rekstrarstjóri n4, býr í Skagafirði. Hún keyrir á milli Akureyrar og Sauðárkróks oft í viku.
 Mynd: Þormar Vignir Gunnarsson



Hefur þú lent í slysi?

Ekki bera harm þinn í hljóði
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Friðleifur Egill Guðmundsson er framkvæmdastjóri ferðaþjónustufyrirtækisins 
Eleven Experience á Íslandi sem rekur lúxushótelið á Deplum í Fljótum. Friðleifur er 
mikill matmaður og féllst á að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs sínar uppáhalds-
uppskriftir. 

„Uppruni matarins skiptir máli“
„Ég er að reyna að hugsa meira um 
það sem ég set ofan í mig og borða 
því mikið af fiski. Það gerist ekki 
ferskara en fiskur,“ segir Friðleifur Eg-
ill Guðmundsson, framkvæmdastjóri 
ferðaþjónustufyrirtækisins Eleven 
Experience á Íslandi sem rekur lúxus-
hótelið á Deplum í Fljótum. 

Svindlar á ferðalögum
Friðleifur býr í Reykjavík en hefur 
dvalið mikið fyrir norðan vegna hót-
elsins í Fljótum. Hann segir ganga mun 
betur að halda sig í hollustunni þegar 
hann sé heima við en viðurkennir að 
konan hans sjái að mestu um elda-
mennskuna. „Það er helst þegar ég er 
á ferðalögum sem ég svindla en heima 
eldum við hollari mat. Annars erum við 
hjónin mikið á ferðinni þessa dagana. 
Við erum einhvern veginn á þeim stað 
núna.“

Álfar og tröll
Aðspurður segir hann gesti hótelsins í 
Fljótum helst spyrja um mat úr héraði. 
„Þess vegna leggjum við mikla áherslu 
á uppruna matarins. Við kaupum fisk 
frá fisksölum á Siglufirði og kaupum 
lambakjötið af sveitabæjunum í kring. 
Kokkarnir tína hvönn úti í náttúrunni 
og svo er stefnan að setja upp gróður-
hús. Við viljum helst fara ennþá lengra 
í þessa átt og erum alltaf að leita að 
spennandi vörum úr Skagafirðinum 

og Norðurlandi öllu. Uppruni matar-
ins skiptir þennan kúnnahóp máli eins 
og aðra. Það vilja allir heyra sögur af 
álfum og tröllum og fá að vita hvaðan 
maturinn kemur.“

Eftirspurn eftir lúxus
Hótelið að Deplum var opnað í apríl 
og að sögn Friðleifs er næg eftirspurn 
eftir þeim lúxus sem þar er í boði. „Við 
vorum að klára fyrsta tímabilið, sem 
var þyrluskíðatímabilið, sem gekk mjög 

vel. Við höfum lokað í júní til að klára 
það sem við náðum ekki að klára fyrir 
opnunina og svo opnum við aftur í júní 
og bókanir líta vel út. “

iáh

Hamborgarar
4 x 120 g hamborgarar úr góðu 
nautakjöti ásamt hamborgara-
brauði
2 laukar
1 lárpera
Sýrður rjómi 
Sætt sinnep 
Lambhagasalat 
Ferskir íslenskir tómatar 
Epla-chutney frá Siggu frænku 
(leyndarmál)
1 msk. púðursykur 
Hamborgarar úr gæðanautakjöti 

eða heimatilbúnir borgarar úr góðu 
nautahakki, helst beint frá býli. Laukur 
steiktur upp úr vænni klípu af smjöri á 
vægum hita og svo bætt við matskeið 
af púðursykri og látið malla í um 10 
mínútur í viðbót. Hver hamborgari er 
um 120 grömm, kryddaðir með salti og 
pipar og velt upp úr jómfrúarolíu. Ég set 
svo íslenskan goudaost á, eftir að ég hef 
snúið þeim á grillinu. Lykilatriði að elda 
hamborgarana ekki of mikið. Brauðin 
hituð á grillinu í stuttan tíma. Mér finnst 
best að setja gúrku undir hamborgar-
ann og svo tómata, lambhagasalat og 
laukinn. Því næst set ég vel þroskaða 
lárperu, sýrðan rjóma og epla-chutney 
sem konan mín gerir eftir uppskrift frá 
Siggu frænku. Smá sætt sinnep og ham-
borgarinn er tilbúinn. Epla-chutney-ið 
er sætt og því nota ég lítið af því.

Þorskhnakkar
Þorskhnakkar, uppskrift sem ég lærði af 
eiganda Ostabúðarinnar fyrir mörgum 
árum

600 g þorskhnakkar
500 g rauðar kartöflur
2 sellerí stilkar
Ferskt engifer

Capers 
2 stk. laukar 
Smjör 
Graslaukur

Ferskum þorshnökkum velt upp úr 
hveiti. Laukur, heilir hvítlauksgeirar, 
sellerí og engifer smjörsteikt á pönnu. 
Laukblandan tekin af og þorskhnakk-
arnir steikir á sömu pönnu og smjöri 
bætt við. Þorskhnakkarnir brúnaðir í 
stuttan tíma við háan hita. Þorskurinn 
settur í eldfast mót og svo helli ég lauk-
blöndunni yfir ásamt capers. Ferskar, ís-
lenskar, rauðar kartöflur soðnar. Þorsk-
urinn settur inn í ofn við 180 gráður í 
fjórar mínútur. Svo slökkt á hitanum 
og látið vera í ofninum í fjórar mín-
útur í viðbót. Borið fram með smjöri 
og graslauk. Mikilvægt að athuga hvort 
þorskurinn sé eldaður en lykilatriði að 
elda hann ekki of lengi. Fer eftir þykkt 
stykkjanna.

 

Kjúklingur
Kjúklingur frá Litlu gulu hænunni með 
döðlum og beikoni 

4 kjúklingabringur frá Litlu gulu 
hænunni
16 ferskar döðlur
1 gráðaostur
1 bréf af beikoni
Salt og pipar 
Skerið vasa í bringurnar og setjið 

sneiðar af gráðaost inn í þær. Vefjið 
því næst hálfri beikonsneið í kringum 
hverja döðlu og setjið inn í. Kryddið 
með salti og pipar. Vefjið því næst 
tveimur til þremur beikonsneiðum utan 
um bringurnar og brúnið vel á pönnu. 
Að lokum eru bringurnar settar í 170°C 
heitan ofn í 10–15 mínútur eða þar til 
þær eru eldaðar í gegn. Mikilvægt er að 
elda bringurnar ekki of lengi. 

Með þessu er gott að gera sveppasósu.

Fjölskyldan Friðleifur segist borða hollari mat þegar hann sé heima með 
fjölskyldunni. Á ferðalögum séu meiri líkur á óhollum freistingum.

„Það vilja allir heyra 
sögur af álfum og tröllum 
og fá að vita hvaðan 
maturinn kemur“



Steypusögun Norðurlands 
hefur tekið við 

Pallaleigu Óla
Nálgast má palla 

hjá Steypusögun Norðurlands 
í síma 864 2530

Steypusögun Norðurlands
Fjölnisgötu 4 (sama hús og Skíðaþjónustan – hinn endinn)

✔ Steypusögun

✔ Gólfsögun

✔ Kjarnaborun

✔ Slípum veggi og gólf

✔ Gólfhitafræsun

✔ Lagnamyndun

✔ Stíflulosun

✔ Múrbrot

✔ og ýmislegt annað



BAKSÍÐAN
Jón Gunnar 

Benjamínsson
Brottfluttur Eyfirðingur 

og athafnamaður

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

14.500 EINTÖK FRÍTT UM ALLT NORÐURLAND Á HVERJUM FIMMTUDEGI
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Auglýsingar: 

694 4103
Netfang:

ruth@pressan.is

Happadrætti
Það er gaman frá því að segja að 

ég hefi nú í tvígang, og með til-
tölulega stuttu millibili, unnið til 

verðlauna í happadrætti. Vinningarnir 
voru ekki af verri endanum. Í fyrra 
skiptið vann ég göngugreiningu hjá 
fyrirtækinu Eins og fætur toga, í leik á 
Facebook. Í bónus fylgdu svo sérsniðin 
skóinnlegg sem ég reikna með að ættu 
að endast mér afar vel. 

Jæja, líða nú nokkrir mánuðir en í 
kvöld brostu lukkudísirnar aftur við 
mér þar sem ég álpaðist til að snúa 
lukkuhjóli í partíi hjá Nýherja sem 
boðað var til í Hvalasafninu á Fiskislóð. 
Á svæðinu var að finna þetta freist-
andi lukkuhjól og ég er „sucker“ þegar 
kemur að svoleiðis löguðu. 

Ég og unnustan biðum lengi í biðröð 
eftir að snúa lukkuhjólinu góða en í 
vinning voru m.a. glæsilegar Sony-
-græjur frá Nýherja auk annarra vinn-
inga. Loksins kom röðin að okkur og 
unnustan reið á vaðið en sneri of geyst 
og fékk engan vinning. Undirritaður 
sneri hins vegar fullkomlega og aðal-
vinningur kvöldsins var minn: Tveir 
miðar í Color Run-hlaupið sem fór 
fram í Reykjavík um síðastliðna helgi. 

Ég gerði aldrei tilkall til vinninganna 
frá Eins og fætur toga, en fjandinn 
fjarri mér að ég ætli að sleppa því að 
taka þátt í Color Run. Best að fara að 
smyrja hjólastólinn minn. 

Akureyri vikublað kemur út vikulega á fimmtudögum 
og er dreift frítt í um 14.500 eintökum á öllu  

norðurlandi frá Hvammstanga að Bakkarfirði.


