
Múlaberg Bistro & Bar
Hótel  Kea  |   Akureyr i   

S:  460 2020

B et w e e n  1 6 : 0 0  -  1 8 : 0 0 ,  e v e r y d ay
Al la  daga mi l l i  1 6 -  1 8

H A P P YH O U R

NÝR OG GLÆSILEGUR

NÝIR SPENNAND
I

KOKTEILAR

560 Varmahlíð 
453 8888
velaval.is
velaval@velaval.is

Rafgirðingarefni 
og hefðbundið.

Tindar, hnífar, dekk og slöngur 
fyrir flestar gerðir heyvinnuvéla

TUDOR RAFGEYMAR

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

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

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

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR 
High Tech rafgeymar
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Með jafnaðargeð Sigríður Huld segir að þótt hún sé með ágætis jafnaðargeð hafi ástandið í VMA bitnað á svefni hennar. 
Mynd: Þormar Vignir Gunnarsson

„Ég brenn fyrir skólann“

Sigríður Huld Jónsdóttir, skólameistari VMA, segir að þótt síð-
ustu mánuðir hafi verið erfiðir sjái hún ekki eftir að hafa tekið 
við starfi skólameistara. Sigríður Huld ræðir hér um fjárhags-
legan vanda framhaldsskólanna, samskiptaleysið við ráðu-
neytið, hjúkrunarfræðina sem hún nýtir sér í kennslunni, um-
talið sem hún óttast ekki, stjórnmálin og eiginmanninn sem 
stendur með henni í gegnum súrt og sætt.



Störf í þýðingamiðstöð á Akureyri

Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins óskar að ráða 
þýðendur til starfa við starfsstöðina á Akureyri  .  Þýðinga-
miðstöðin annast þýðingar ESB-gerða og milli-
ríkjasamninga, sem eru á ýmsum sviðum, svo sem 
tækni, raungreina, fjármála, laga o.s.frv.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármála ráðherra 
og Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnar ráðsins.

Kröfur til umsækjenda:
•	Háskólapróf
•	Staðgóð	þekking	á	íslensku	og	ensku
•	Samskiptalipurð	og	góð	framkoma
•	Gott	tölvulæsi
• Kunnátta í öðru erlendu tungumáli æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2016. Umsóknir 
skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, merkt 
„Þýðendur 2016“. 

Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá 
því að umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvarðanir um ráðningar hafa verið teknar.

Nánari	 upplýsingar	 um	 störfin	 veita	 Katrín	 Einars
dóttir, framkvæmdastjóri þýðingamiðstöðvar,  
(katrin.einarsdottir@utn.stjr.is) og Anna Ósk Kolbeins-
dóttir, mannauðsfulltrúi utanríkisráðuneytisins, 
(anna.osk.kolbeinsdottir@utn.stjr.is) í síma 545-9900.
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„Það versta sem ég 
hef orðið vitni að“
„Þetta er það versta sem ég hef orðið 
vitni að. Aldrei áður hef ég séð svona 
marga bíla í einu og heyrt svona mik-
inn hávaða,“ segir Svanberg Snorra-
son, íbúi í Skarðshlíð, en Svanberg 
deildi á Facebook myndbandi af sjö 
spólandi bílum á hringtorginu við 
enda Glerárgötu á Akureyri. Mynd-
skeiðið var tekið upp um klukkan 
hálf tvö aðfaranótt sunnudags þegar 
hinir umdeildu Bíladagar fóru fram 
á Akureyri. 

Lítill bílaáhugamaður
Svanberg hefur búið í Skarðshlíðinni 
í fjögur ár og segist alltaf hafa orðið 
var við ónæði vegna Bíladaga. „Þetta 
hefur verið mismikið en þetta árið 
voru lætin heldur meiri en undanfarin 
ár. Það virðist engu máli skipta þótt 
spólsvæðið fyrir ofan bæinn hafi verið 
opið yfir nóttina. Samt gerist þetta.“

Þótt Svanberg segist lítill bílaá-
hugamaður segist hann ekki vera á 
móti Bíladögum sem slíkum. „Ef við 

losnum við ónæðið má þessi hátíð 
vera hér mín vegna. Að ró bæjarbúa 
sé raskað er það eina sem ég hef út á 
að setja. Ég held að gestir Bíladaga 
séu upp til hópa fínasta fólk en svo 
eru alltaf einhverjir inni á milli sem 
skemma fyrir fjöldanum.“

iáh

Gjafir í minningu kvenna
Skógarlundur, miðstöð virkni 
og hæfingar á Akureyri, fékk á 
dögunum peningagjafir í minningu 
tveggja kvenna sem notið höfðu 
þjónustunnar í Skógarlundi. 

Skólasystkin Rebekku Sifjar Karls-
dóttur söfnuðu og afhentu Skógar-
lundi 113 þúsund krónur en Rebekka 
Sif sótti þjónustu Skógarlundar síð-
sumars 2015. Að sögn starfsfólks 
Skógarlundar var Rebekka einstak-
lega skemmtileg og iðin ung kona 
sem vann verk sín af mikilli natni 
en Rebekka lést 18. apríl síðastliðinn. 

Höfðinglegar gjafir
Heiða Rósa Sigurðardóttir var í 

þjónustu í Skógarlundi í mörg ár. 
Þegar hún lést og dánarbú hennar 
gert upp gáfu systkin hennar og af-
komendur þeirra Skógarlundi rúmar 
370 þúsund krónur. Á dögunum fékk 
dánarbúið endurgreiddan skatt að 
upphæð 84 þúsund og létu aðstand-
endur Heiðu Rósu einnig þá upphæð 
renna til Skógarlundar. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Skógarlundi verður fjármununum 
varið til uppbyggingar á skynörv-
unarherbergi. Í tilkynningu frá 
Skógarlundi segir enn fremur að 
starfsfólkið sé fullt auðmýktar og 
þakklætis fyrir þessar höfðinglegu 
gjafir. 

Bíladagar Sitt sýnist hverjum um Bíladaga.

„Ef við losnum við ónæðið 
má þessi hátíð vera hér 
mín vegna“

Heiða Rósa Peningagjafirnar verða nýttar til uppbyggingar á skynörv-
unarherbergi á Skógarlundi.

Alþjóðleg viðurkenning Öldrunarheimili Akureyrar (ÖA) hlutu í annað sinn alþjóðlega viðurkenningu sem 
fullgild Eden-heimili. ÖA eru einu hjúkrunarheimili á landinu sem hlotið hafa vottunina. Á myndinni sést Halldór S. 
Guðmundsson, framkvæmdastjóri ÖA, taka við viðurkenningunni.

Helgin annasöm en fór vel fram
„Það er mat lögreglunnar að umferð-
arónæði og umferðarlagabrot tengd 
við Bíladaga hafi verið ívið meiri í ár 
en í fyrra og huga þurfi að sérstöku 
átaki til að breyta hegðun ökumanna 
þessa helgi,“ segir Daníel Guðjónsson, 
yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á 
Norðurlandi eystra. Heilmikið var um 
að vera á Akureyri um síðustu helgi, 
eins og jafnan í kringum 17. júní, vegna 
stúdentafagnaða, 17. júní hátíðarhalda 
og Bíladaga, auk sýningar frá EM í fót-
bolta á Ráðhústorgi og ýmissa annarra 
atburða. Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni var helgin annasöm en fór 
að að jafnaði vel fram. „Helginni fylgdi 
fjöldi verkefna hjá lögreglu þó aðallega 
tengdum Bíladögum, en sem betur fer 
urðu engin slys og engin alvarleg mál 
komu upp,“ segir Daníel sem segir lög-
regluna hafa haft aukinn viðbúnað í 
tengslum við Bíladaga líkt og síðustu ár. 

Almennt virðingarleysi
„Það sem upp úr stendur er óásættanleg 
hegðun gesta Bíladaga á götum bæjar-
ins, sem lögreglan gat ekki með góðu 
móti haft hemil á vegna fjölda þeirra 
sem að því stóðu. Urðu bæjarbúar því 
fyrir miklu ónæði vegna hávaða í bílum, 
ofsaaksturs með tilheyrandi ískri og 
spóli, vísvitandi sprengingum með inn-
gjöfum og almennu virðingarleysi fyrir 

umferðarreglum á öllum sviðum,“ segir 
Daníel sem segir lögregluna hafa sinnt 
270 verkefnum í umdæminu þá daga 
sem Bíladagar stóðu yfir. „Flest þeirra 
voru hér á Akureyri og í nágrenninu 
vegna umferðarlagabrota og kvartana 
um hávaða frá ökutækjum. Þar af voru 
margir kærðir fyrir of hraðan akstur og 
fjöldi fyrir margvísleg önnur umferð-
arlagabrot.“ iáh

Nóg að gera Lögreglan segir hegðun sumra gesta Bíladaga óásættanlega.



Landsmót 
hestamanna
á Hólum í Hjaltadal
27.06-03.07 2016
•  Stærsti íþróttaviðburður á Íslandi
•  Landsins bestu hestar í íþrótta- og gæðingakeppni
•  Hæst dæmdu kynbótahross ársins og
    yfirgripsmiklar ræktunarbússýningar
•  Fjölskyldustemning í einstöku umhverfi
•  Frítt fyrir börn 13 ára og yngri
•  Húsdýragarður
•  Lifandi tónlist
•  Fjölbreytt afþreying

Miðasala á www.landsmot.is
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Fullt nafn, aldur og starfstitill:
„Róbert Daníel Jónsson, 41 árs forstöðu-
maður í Íþróttamiðstöðinni Blönduósi.“
Nám?
„Skóli lífsins eftir grunnskóla.“
Fjölskylduhagir?
„Ég er kvæntur Ernu Björgu Jónmunds-
dóttur, deildarstjóra hjá sýslumanns-
embættinu á Norðurlandi vestra. Saman 
eigum við þrjú börn, Daníel Mána (15 
ára), Ísól Kötlu (12 ára) og Óskar Sól-
berg 6 ára.“
Fæddur og uppalinn?
„Fæddur í Reykjavík en uppalinn í Bol-
ungarvík.“

Hvað er best við Blönduós?
„Ég er mikill útivistarmaður og 
Blönduós er algjör útivistarparadís, 
fallegar gönguleiðir, mikið fuglalíf og 
klárlega staður veiðimannsins þar sem 
margar þekktustu laxveiðiár landsins 
eru í næsta nágrenni og veiðivötnin 
fjölmörg. Sólsetrin eru stórkostleg 
og sjást svo fallega ef horft er frá ósi 
Blöndu og út á Húnaflóann.“
Áhugamál?
„Öll útivist, stangveiði og ljós-
myndun.“
Í hverju ertu bestur?
„Að vera góður pabbi.“

Hverju myndir þú breyta ef þú værir 
einræðisherra í einn dag?
„Ég vil ekki vera einræðisherra.“
Fyrirmynd?
„Konan mín.“
Uppáhaldshljómsveit?
„Á enga eina, svo margar góðar. Í dag 
hlusta ég mikið á Kaleo.“
Bítlarnir eða Stones?
„Stones frekar, þó að ég sé harður 
stuðningsmaður Liverpool.“
Fallegasti staður á Íslandi?
„Austur-Húnavatnssýsla. Sé sífellt 
meira fallegt í sýslunni.“

Uppáhaldskvikmynd?
„The Godfather-myndirnar eru upp-
áhalds.“
Uppáhaldsstjórnmálamaður?
„Ég nenni ekki að fylgjast með stjórn-
málum.“
Hvern viltu sjá sem næsta forseta 
Íslands?
„Má segja Vigdísi Finnbogadóttur?“
Uppáhaldsmatur?
„Margir góðir réttir sem konan mín 
gerir sem ég get ekki gert upp á milli.“
Uppáhaldsdrykkur?
„Vatnið í Bolungarvík er best.“
Besti skyndibitinn?
„Rikki Chan.“
Hvar vildirðu eiga heima ef ekki á 
Íslandi?
„Í Noregi.“
Leyndur hæfileiki?
„Er ágætur á hjólabretti.“

Facebook eða Twitter?
„Facebook nota ég mjög mikið, nota 
Twitter ekki neitt.“
Snapchat eða Instagram?
„Hvort tveggja, er ný byrjaður á 
Instagram.“
Hver vinnur EM í fótbolta?
„Spánn.“
Á hvaða útvarpsstöð er stillt í bílnum 
þínum?
„Bylgjuna og FM 957 nokkuð jafnt.“
Hvað ætlarðu að gera skemmtilegt 
í sumar?
„Margt skemmtilegt framundan, það 
sem er næst á dagskrá er ganga með 
fjölskyldunni yfir Fimmvörðuháls, 
sumarbústaðarferð, veiði í Blöndu og 
svo erum við hjónin að fara ganga með 
skemmtilegum hóp Öskjuveginn, sem 
er fimm daga gönguferð.“

AKUREYRI VIKUBLAÐ  
18. 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

Arion banki leitar að öflugum leiðtoga í starf 
forstöðumanns fyrirtækjaviðskipta á Akureyri
Ef þú vilt vinna í árangursdrifnu umhverfi þar sem megináherslan er á viðskiptavina-
sambandið gætir þú átt heima í okkar frábæra liði. 

Forstöðumaður fyrirtækjaviðskipta ber ábyrgð á þjónustu- og sölustjórnun 
fyrirtækjaeiningar í útibúi bankans á Akureyri og leiðir teymi viðskiptastjóra og 
fyrirtækjaráðgjafa í útibúinu. Viðkomandi starfar einnig þétt með viðskiptastjórum 
bankans á Norður- og Austurlandi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Ólafsson, svæðisstjóri á Norður- og 
Austurlandi, sími 460 5436, netfang gudmundur.olafsson@arionbanki.is og Hildur 
Sigurðardóttir mannauðsstjóri, sími 444 6364, netfang hildur.sigurdardottir@arionbanki.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2016. 

Umsækjendur sæki um á vef bankans, www.arionbanki.is. Fullum trúnaði er heitið 
og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Reynsla af starfi í fjármálafyrirtæki 
• Reynsla af stjórnun og /eða rekstri er kostur
• Góð þekking á lánamálum fyrirtækja
• Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptafærni
• Umbótahugsun, frumkvæði og drifkraftur

Helstu verkefni
•  Ráðgjöf varðandi fjármögnun fyrirtækja og verkefna
•  Greining á lánaumsóknum fyrirtækja og ákvörðunartaka um lán
•  Að viðhalda og styrkja tengsl við núverandi viðskiptavini 
•  Þátttaka í markaðssókn fyrirtækjaþjónustu svæðisins

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að því að búa í 
haginn fyrir framtíðina. Við ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að starfsfólk okkar þroskist 
og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. Straumlínustjórnun er hluti af daglegri menningu með 
stöðugum umbótum og samvinnu allra starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans 
mál og við hlutum nýverið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast. 

Ert þú öflugur
leiðtogi?

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

Veðrið á Akureyri hefur leikið við bæjarbúa og gesti síðustu daga og 
vikur. Það er ótrúlegt hvað hugtök á borð við hitastig, vindstyrk og 
úrkomu hafa mikil áhrif á andlega líðan okkar. Þessa dagana virðist 

bærinn fullur af brosandi andlitum og léttklæddum líkömum sem njóta góða 
veðursins á fjölbreyttri flóru kaffihúsa miðbæjarins. Gott kaffi, sól og fjöldi 
fólks. Það gerist ekki betra, og iðandi mannlífið skorar á hólm leiðigjörnu 
klisjuna um sérlundaða Akureyringa sem vilja bara vera heima hjá sér og 
kalla það að teygja sig eftir hamborgara úr lúgusjoppu, að fara út að borða.

Vonandi verður veðrið áfram svona gott. Það er miklu léttara yfir fólki í sól og 
yl. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Akureyri var meira um ónæði 
og brot tengd nýafstöðnum Bíladögum en í fyrra. Samt hef ég heyrt óvenju fáa 
bölsótast út í þessa umdeildu bæjarhátíð. Það hlýtur að vera sólinni að þakka.

Á laugardaginn göngum við til kosninga og kjósum okkur nýjan þjóðarleið-
toga. Í fjölbreyttum hópi frambjóðenda eru flottir og frambærilegir kostir svo 
allir ættu að finna einhvern við sitt hæfi. Kosningaréttur er ekki sjálfgefinn og 
það er vanvirðing við lýðræðið að nýta sér ekki atkvæðið. Öll atkvæði skipta 
máli. Ef þú kýst ekki aukast líkur á að einhver annar velji forsetann fyrir þig.

Indíana Ása Hreinsdóttir

LEIÐARI

Kjósum öll

YFIRHEYRSLAN:  
RÓBERT DANÍEL JÓNSSON 

Róbert Daníel Jónsson er fæddur í Reykjavík, uppalinn í Bolungarvík en 
búsettur á Blönduósi sem hann segir algjöra útivistarparadís. Róbert hefur 
engan áhuga á að vera einræðisherra og nennir ekki að fylgjast með pólitík.



 

1. kjördeild

Erlendis
Óstaðsettir
Aðalstræti
Akurgerði
Akursíða
Arnarsíða
Austurbyggð
Álfabyggð
Ásabyggð
Ásatún
Áshlíð
Ásvegur
Bakkahlíð
Bakkasíða
Barðstún
Barmahlíð
Barrlundur
Baugatún
Beykilundur
Birkilundur
Bjarkarlundur
Bjarkarstígur
Bjarmastígur
Bogasíða
Borgargil
Byggðavegur

11. kjördeild – Hrísey, allar götur, öll hús og lögbýli               

12. kjördeild – Grímsey, allar götur, öll hús og lögbýli      

8. kjördeild

Skarðshlíð
Skálateigur
Skálatún
Skessugil
Skipagata
Skottugil
Skólastígur
Skriðugil
Skuggagil
Skútagil
Smárahlíð
Sniðgata
Snægil
Sokkatún
Sólvellir
Sómatún

9. kjördeild

Spítalavegur
Sporatún
Spónsgerði
Stafholt
Stallatún
Stapasíða
Steinahlíð
Stekkjargerði
Stekkjartún
Stóragerði
Stórholt
Strandgata
Suðurbyggð
Sunnuhlíð
Tjarnarlundur
Tjarnartún
Tónatröð
Tröllagil
Tungusíða
Undirhlíð
Urðargil

10. kjördeild

Vaðlatún
Valagil
Vallargerði
Vallartún
Vanabyggð
Vesturgil
Vestursíða
Víðilundur
Víðimýri
Víðivellir
Viðjulundur
Víkurgil
Vættagil
Vörðugil
Vörðutún
Þingvallastræti
Þórunnarstræti
Þrastarlundur
Þrumutún
Þverholt
Ægisgata
Hús – utan gatna

3. kjördeild

Fagrasíða
Fannagil
Fjólugata
Flatasíða
Flögusíða
Fornagil
Fossagil
Fossatún
Fróðasund
Furulundur
Geislagata
Geislatún
Gilsbakkavegur
Glerárgata
Goðabyggð
Gránufélagsgata
Grenilundur
Grenivellir
Grundargata
Grundargerði
Grænagata
Grænamýri
Hafnarstræti
Hamarstígur
Hamragerði
Háagerði
Háhlíð
Háilundur

4. kjördeild

Hamratún
Heiðarlundur
Heiðartún
Helgamagrastræti
Hindarlundur
Hjallalundur
Hjallatún
Hjarðarlundur
Hlíðargata
Hlíðarlundur
Holtagata
Holtateigur
Hólabraut
Hólatún
Hólmatún
Hólsgerði
Hrafnabjörg
Hrafnagilsstræti
Hraungerði
Hraunholt
Hringteigur
Hrísalundur
Hríseyjargata
Huldugil

5. kjördeild

Hvammshlíð
Hvannavellir
Höfðahlíð
Hörpulundur
Jaðarsíða
Jaðarstún
Jörvabyggð
Kambagerði
Kambsmýri
Kaupvangsstræti
Keilusíða
Kiðagil
Kjalarsíða
Kjarnagata
Kjarrlundur
Klapparstígur
Kleifargerði
Klettaborg
Klettagerði
Klettastígur
Klettatún
Kolgerði
Kotárgerði
Krabbastígur
Kringlumýri
Krókeyrarnöf
Kvistagerði

6. kjördeild

Langahlíð
Langamýri
Langholt
Laugargata
Laxagata
Lerkilundur
Lindasíða
Litlahlíð
Ljómatún
Lundargata
Lyngholt
Lækjargata
Lækjartún
Lögbergsgata
Mánahlíð
Melasíða
Melateigur
Merkigil
Miðholt
Miðteigur
Mýrartún
Mýrarvegur

7. kjördeild

Mosateigur
Móasíða
Munkaþverárstræti
Múlasíða
Möðrusíða
Möðruvallastræti
Naustafjara
Norðurbyggð
Norðurgata
Núpasíða
Oddagata
Oddeyrargata
Pílutún
Rauðamýri
Ránargata
Reykjasíða
Reynilundur
Reynivellir
Rimasíða
Seljahlíð
Skálagerði

2. kjördeild

Borgarhlíð
Borgarsíða
Brattahlíð
Brálundur
Brekatún
Brekkugata
Brekkusíða
Búðarfjara
Búðasíða
Bæjarsíða
Daggarlundur
Dalsgerði
Drangshlíð
Drekagil
Duggufjara
Dvergagil
Eiðsvallagata
Eikarlundur
Einholt
Einilundur
Ekrusíða
Engimýri
Espilundur
Eyrarlandsvegur
Eyrarvegur

Forsetakosningar 25. júní 2016

Akureyri 21. júní 2016.
Kjörstjórnin á Akureyri
Helga G. Eymundsdóttir
Þorsteinn Hjaltason
Júlí Ósk Antonsdóttir

Kjörskrá miðast við skráð heimili hjá þjóðskrá 4. júní 2016

Kjördeildir 1–4

Kjördeildir 5– 7

Kjördeildir 8– 10

Aðsetur Kjörstjórnar
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Forsetakosningar 
laugardaginn 25. júní 2016.

Inngangur 
í kjördeildir 1 - 4
Inngangur 
í kjördeildir 1 - 4

Inngangur 
í kjördeildir 5 – 10
Inngangur 
í kjördeildir 5 – 10

Kjörstaðir í Akureyrarkaupstað eru í Verkmenntaskólanum á Akureyri, í Hríseyjarskóla og 
í Félagsheimilinu Múla Grímsey. Akureyrarkaupstað verður skipt í 12 kjördeildir, 10 á 
Akureyri, ein í Hrísey og ein í Grímsey. Skipting kjósenda í kjördeildir fer eftir búsetu og 
eru kjósendur beðnir um að kynna sér í hvaða kjördeild þeim ber að kjósa.

Kjörfundur hefst á Akureyri, í Hrísey og í Grímsey klukkan 9:00 og lýkur eigi síðar  en  
klukkan 22:00. 

Kjósendur í Hrísey og Grímsey athugið,  að kjörstað kann að verða lokað fyrr að uppfylltum 
skilyrðum 66. gr. laga nr. 5/1998. Þeir eru því hvattir til að mæta á kjörstað fyrir kl. 17:00.
Kjörstaðir í Hrísey og Grímsey verða þó að lágmarki opnir til kl. 17:30 nema allir á kjörskrá 
ha� kosið fyrir þann tíma.
 
Á kjördegi hefur kjörstjórn aðsetur á bókasafni VMA og er sími kjörstjórnar á kjördag 
464-0350 og faxnúmer 464-0351.  Kjörskrá liggur frammi frá 15. júní 2016 og miðast hún 
við skráð lögheimili kjósenda hjá Þjóðskrá Íslands þann 4. júní 2016. Kjósendum er frjálst 
að skoða kjörskrána og mun hún liggja frammi í þjónustuanddyri Akureyrarkaupstaðar í 
Ráðhúsinu, Geislagötu 9, Akureyri.  Þá er kjörskrána einnig að �nna á veffanginu:  
www.kosning.is 

Kjósendur skulu viðbúnir því að vera krafðir um persónuskilríki eða önnur 
kennivottorð á kjörfundi.

Akureyri 21. júní 2016.
Kjörstjórnin á Akureyri
Helga G. Eymundsdóttir
Þorsteinn Hjaltason
Júlí Ósk Antonsdóttir
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Nautn í Listasafninu á Akureyri
Þann 11. júní síðastliðinn var opnuð 
samsýningin Nautn / Conspiracy of 
Pleasure í Listasafninu á Akureyri þar 
sem sex listamenn sýna verk. Fjórir 
listamannanna eru búsettir á suðvest-
urhorni landsins, einn bjó um áratuga-
skeið á Akureyri og enn einn er þar 
uppalinn. Þetta er nefnt í ljósi þess að 
margir gesta safnsins spyrja um lista-
menn á svæðinu. 

Listamennirnir eru Anna Hallin, 
Birgir Sigurðsson, Eygló Harðar-
dóttir, Guðný Kristmannsdóttir, Helgi 
Hjaltalín Eyjólfsson og Jóhann Ludwig 
Torfason. 

Þau eru öll fædd um svipað leyti, á 
árunum 1960–1968 og hafa öll fyrir 
utan eitt sótt sér menntun í myndlist; 
hérlendis, erlendis eða hvort tveggja 
og starfað að list sinni ötullega síðan. 

Meginlögmál nautnar
Vegleg sýningarskrá með upplýsandi 
texta og fjölda mynda frá sýningunni 
var gefin út. Tildrög sýningarinnar eru 
þar rakin, en hún kom til í kjölfar sam-
tals milli Guðnýjar Kristmannsdóttur 
og Önnu Hallin. Í sýningarskránni 
segja þær: „Markmiðið með þessu sam-
starfi og sýningarverkefni er að bjóða 
áhorfandanum þátttöku í umræðu 
sem á sér stað innan ákveðins ramma 
sem hverfist í kringum hugmyndir og 
kenningar um meginlögmál nautnar-
innar og hlutverk hennar í lífi okkar“. 
Sýningarstjórar eru Hlynur Hallsson, 
safnstjóri Listasafnsins á Akureyri, og 
Inga Jónsdóttir, safnstjóri Listasafns 

Árnesinga, en sýningin verður síðar 
sett upp fyrir sunnan. 

Óþægileg mörk  
þess lævísa
Listamennirnir vinna „í margvíslega 
miðla og með margvíslegar skírskot-
anir“. Mörg verk eru á sýningunni enda 
má segja að nautnin sé fyrirferðarmik-
ill þáttur í lífi margra sem og í sam-
félaginu. 

Markús Þór Andrésson skrifar ítar-
legan texta í sýningarskrána og lýsir þar 
vel því sem listamennirnir eru hér að 
fást við. Verk þeirra flestra eru dreifð 
um aðalsýningarrýmin þrjú en Anna 
Hallin hefur auk þess litla einkasýn-
ingu í gömlum frystiklefa við Vestur-
salinn þar sem hún sýnir verk tengd 
öðrum verkum sínum í Austursalnum. 
Hún sýnir bæði fínlegar teikningar og 
leirverk, með mismunandi vinnsluað-
ferðum, litum og áferð. Helgi Hjalta-
lín Eyjólfsson hefur byggt einhvers 
konar verkstæði þar sem framleiddar 
eru fánastangir samsettar úr mörgum 
hlutum því þjóðir telja vanalega fjöl-
mörg þjóðarbrot sem sameinast undir 
einum þjóðfána. Á einhverjum óþægi-
legum mörkum þess lævísa og and-
styggilega vinnur hann með birtingar-
myndir illsku og mannhaturs og það 
sem þykir viðeigandi. Markús Þór 
orðar það svo í sýningarskránni: „Hér 
setur Helgi fram gráglettna innsetn-
ingu sem lýsa mætti sem vinnuborði 
skiltagerðarmanns sem ekki hefur frétt 
af pólitískri rétthugsun. Þar fá sleggju-

dómar og fordómar að dafna óáreitt og 
eru úrelt slagorð sett í aðlaðandi búning 
markaðshyggjunnar“. 

Sori klámiðnaðarins
Jóhann Ludwig setur fram verk sín 
undir nafninu Pabbakné. Það eru oft 
verk sem virðast sakleysisleg við fyrstu 
sýn en þegar betur er að gáð leynast 
þar vafasamar hugrenningar og sori 
klámiðnaðarins. Hér veltir listamað-
urinn fyrir sér siðgæði og viðhorfum 
samfélagsins í svo veigamiklum málum 
og reynir á þolmörkin. 

Birgir Sigurðsson vinnur út frá óhófi 
og matarfíkn og áhrifum þess á lík-
amann. Hann var með dansgjörning 
á sýningaropnuninni og sýnir skúlptúr 
með sjálfsmynd af sér dansandi. 

Guðný Kristmannsdóttir vinnur 
út frá líkamlegum fýsnum, kynferð-
islegum löngunum og þrám manna 
og dýra og hvernig það sem tengist 
sköpuninni og æxlun endurspeglast í 
samfélaginu. 

Eygló Harðardóttir vinnur með 
nautn listamannsins í glímu hans við 
efni, áferð og liti í listrænni sköpun. Þá 
ánægju sem fylgir listrænni sköpun, 
andanum, sálinni og hjartanu. 

Samtal milli verka
Gestir eru hvattir til að lesa textann í 
sýningarskránni því hann útskýrir vel 
margt sem áhorfandinn getur kannski 
ekki sett í orð eða á erfitt með að átta 
sig á. 

Sýningarskrár eru í flestum tilfellum 

gerðar áður en sýningar eru opnaðar 
og gera því ekki endanlegri útkomu 
sýningarinnar skil. Útilokað er að vita 
fyrirfram hvaða áhrif verk eins lista-
manns hefur á verk annarra í sama 
sýningarrými. 

Oft er flókið að setja saman samsýn-
ingar listamanna svo verkin falli hvert 
að öðru; séu í hæfilegri fjarlægð, tali 
vel saman og trufli ekki hvert annað 
eða hrindi frá sér verkum annarra. 
Á þessari sýningu er fjöldi listaverka 
staðsettur þétt sem hefur bein áhrif á 
heildarmyndina. Það er áhorfandans að 
dæma hvers konar samtal hann upplifir 
milli verkanna. Hér er kjörið tækifæri 
til að skilja muninn á einkasýningu og 

samsýningu því verk Önnu Hallin eru 
bæði meðal verka annarra listamanna í 
Austursalnum og ein og sér í klefanum 
í Vestursalnum, hinu gluggalausa sýn-
ingarrými. Áhrifin af umhverfinu eru 
því ríkur þáttur í upplifun áhorfenda 
á listsýningum. Inntak sýningarinnar 
og túlkun listamannanna er miklu 
dýpri en svo að slíkt verði meðtekið 
við stutta viðkomu á safninu. Nautn 
er viðfangsefni sem er afar víðfeðmt 
og byggir á grunngildum samfélags-
ins. Í ljósi þessa tekur tíma að melta 
sýninguna.

Guðrún Pálína Guðmundsdóttir,
fræðslufulltrúi Listasafnsins  

á Akureyri.

Nautn Guðný Kristmannsdóttir skoðar líkamlegar fýsnir og þrár manna og dýra.

Að klippa runna 
er góð hreyfing
Ég er Akureyringur, er stolt af bænum 
mínum og finnst hann fallegur. Ég 
er mikið úti og hreyfi mig mikið ut-
andyra í bænum mínum. Ég á þrjú 
börn sem eru iðulega með í för. Á 
göngu okkar komumst við ekki klakk-
laust leiðar okkar vegna runna sem fá 
að vaxa óhindrað út á miðjar, eða jafn-
vel meiripart gangstéttanna. Yngsta 
barninu, sem er þriggja ára, finnst 
móðir sín oftar en ekki, ekki nógu 
snögg að stökkva með kerruna út á 
stórhættulega götuna áður en greinar 
runnanna slá hana í andlitið. Já, ég 
geng hratt yfir!

Sumar eftir sumar eru þessar 
hindranir alltaf við sömu húsin. Ég 
er farin að kortleggja hættusvæðin. 
Útivera með börnunum er gæðastund 
þar sem tengslin styrkjast og eflast, en 
einnig góð kennslustund í umferðar-
reglunum, því við viljum að börnin 
séu með allt á hreinu þegar sleppt er 
af þeim hendinni. 

Kannski ætti ég bara að smyrja 
garðklippurnar, hengja þær á kerruna 
og klippa mér leið gegnum hindran-

irnar. Þá gæti ég farið eftir því sem ég 
er að reyna að kenna börnunum; að 
fara bara út á götu þegar maður ætlar 
yfir. Ég hef ekki farið í garðyrkjuskóla 
og því lofa ég ekki að útkoman verði 
góð. 

Sumum gæti þótt þetta vera óþarfa 
tuð, margt er jú hættulegra en að stíga 
niður af gangstétt. En maður spólar 
hins vegar ekki lífinu til baka ef barn 
stekkur út á götu einmitt þegar bíll 
brunar hjá. 

Höfundur er
Agnes Þorleifsdóttir,  
þriggja barna móðir  

með mikla hreyfiþörf. 

Áfram Ísland Bláklæddir stuðningsmenn íslenska karlalandsliðsins í 
knattspyrnu fjölmenntu á Ráðhústorgi sem breytt var í EM-torg laugardag 
og miðvikudag.  Mynd: Ingunn Elísabet



Við leitum að framkvæmdastjóra samstarfsverkefnis  
um nýsköpun í orku-, umhverfis- og ferðamálum á Norð
austurlandi. Starfið felur í sér daglegan rekstur og frekari 
mótun starfseminnar til framtíðar. Auk þess mun fram
kvæmdastjóri sjá um kynningarstarf og samskipti við 
samstarfsaðila og koma á fót verkefnum sem miða að 
því að auka verðmætasköpun á svæðinu.

Menntun og starfsreynsla:
 Góð reynsla af verkefnastjórnun
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð  

 og lipurð í mannlegum samskiptum
 Reynsla af almannatengslum
 Framúrskarandi enskukunnátta

 
Umsóknir ásamt ferilskrá og fyrirspurnir skulu sendar  
til Stefáns Þórs Helgasonar  
shelgason@kpmg.is.  
 
Umsóknarfrestur er til og með 27. júní 2016.

Orkumikill fram-
kvæmdastjóri óskast 
í spennandi verkefni

Samstarfsverkefnið hefur hlotið 
heitið Eimur og því er ætlað að 
styðja við fjölnýtingu orkuauðlinda 
á starfssvæði Eyþings, sem nær yfir 
Eyjafjörð og Þingeyjarsýslur. Eimur 
leggur sérstaka áherslu á samspil 
auðlinda, umhverfis, hreinnar orku 
og ferðaþjónustu. 

Að baki verkefninu standa Orku
veita Húsavíkur, Norðurorka, 
 Landsvirkjun og Eyþing, samtök 
13 sveitarfélaga á svæðinu, ásamt 
Íslenska ferðaklasanum, Íslenska 
jarðvarmaklasanum, atvinnu
þróunarfélögum á svæðinu  
og Markaðsstofu Norðurlands.
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FORD EXPLORER 4WD
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Á5.490.000 11.590.000 KR. KR.

FORD KUGA AWD FORD F-350 4x4 SUPER DUTY PLATINUM

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 Edge veitir þér frelsi til að fara lengra. Framúrskarandi 
aksturseiginleikar, kraftmikið útlit og fyrsta flokks tækni setja 
Ford Edge fremstan í sínum flokki. Hann er fjórhjóladrifinn, 
búinn 210 hestafla dísilvél og kemur á 19'' Titanium álfelgum.

Þú nýtur þess að ferðast í nýjum Ford Edge. Hann er gríðarlega 
rúmgóður enda er hann stærsti jeppinn í sínum flokki, rúmir 4,8 m. 
Dráttargetan er mikil eða 2.000 kg og veghæðin er rúmir 20 cm 
undir lægsta punkt.

Hann er jafnframt hlaðinn búnaði og notendavænni tækni sem 
eykur bæði þægindi og akstursánægju. Meðal staðalbúnaðar er:

• SYNC II samskiptakerfi með Bluetooth 
og neyðarhringingu í 112

• 8'' snertiskjár 
• Íslenskt leiðsögukerfi
• Bakkmyndavél
• Veglínuskynjari

• Umferðaskiltalesari
• Rafdrifinn afturhleri með skynjara
• Upphitanleg Quickclear framrúða 
• Leðurklætt upphitanlegt stýrishjól
• Ford MyKey
• Lyklalaust aðgengi

Gerðu samanburð og þú munt sjá að Ford Edge er gríðarlega vel búinn. Til viðbótar við ofantalið er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: hraðastillir með hraðatakmarkara, tvöföld tölvustýrð miðstöð, 
vandað hljómkerfi með 9 hátölurum,  nálægðarskynjarar að framan og aftan, starthnappur, sólarvörn í framrúðu og regnskynjari í framrúðu. Ford Edge er fáanlegur í þremur útfærslum: Titanium, 
Titanium S og Sport. Ford Edge AWD 2,0 TDCi dísil 210 hö. 6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,9 l/100 km. CO2 losun 149 g/km. 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.

VIÐ FRUMSÝNUM STÆRSTA  
OG ÖFLUGASTA DÍSILJEPPANN  
Í SÍNUM FLOKKI

Komdu og prófaðu hljóðláta,  
fjórhjóladrifna dísiljeppann Ford Edge  
á laugardag milli kl. 12 og 16

Ford Edge er nýjasta viðbótin við öfluga línu 
jeppa og pallbíla frá Ford

Vertu á undan. Farðu ótroðnar slóðir

KJÓSTU  
NÝJAN FORD
EDGE AWD

Komdu í Brimborg á laugardag  
og skoðaðu nýjan Ford Edge

FR
Á

SJÁLFSKIPTUR 210 HÖ DÍSIL

8.390.000KR. 

FORD EDGE AWD
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SJÁLFSKIPTUR 210 HÖ DÍSIL

8.390.000KR. 

FORD EDGE AWD
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eykur bæði þægindi og akstursánægju. Meðal staðalbúnaðar er:

• SYNC II samskiptakerfi með Bluetooth 
og neyðarhringingu í 112

• 8'' snertiskjár 
• Íslenskt leiðsögukerfi
• Bakkmyndavél
• Veglínuskynjari

• Umferðaskiltalesari
• Rafdrifinn afturhleri með skynjara
• Upphitanleg Quickclear framrúða 
• Leðurklætt upphitanlegt stýrishjól
• Ford MyKey
• Lyklalaust aðgengi

Gerðu samanburð og þú munt sjá að Ford Edge er gríðarlega vel búinn. Til viðbótar við ofantalið er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: hraðastillir með hraðatakmarkara, tvöföld tölvustýrð miðstöð, 
vandað hljómkerfi með 9 hátölurum,  nálægðarskynjarar að framan og aftan, starthnappur, sólarvörn í framrúðu og regnskynjari í framrúðu. Ford Edge er fáanlegur í þremur útfærslum: Titanium, 
Titanium S og Sport. Ford Edge AWD 2,0 TDCi dísil 210 hö. 6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,9 l/100 km. CO2 losun 149 g/km. 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.

VIÐ FRUMSÝNUM STÆRSTA  
OG ÖFLUGASTA DÍSILJEPPANN  
Í SÍNUM FLOKKI

Komdu og prófaðu hljóðláta,  
fjórhjóladrifna dísiljeppann Ford Edge  
á laugardag milli kl. 12 og 16

Ford Edge er nýjasta viðbótin við öfluga línu 
jeppa og pallbíla frá Ford

Vertu á undan. Farðu ótroðnar slóðir

KJÓSTU  
NÝJAN FORD
EDGE AWD

Komdu í Brimborg á laugardag  
og skoðaðu nýjan Ford Edge
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SJÁLFSKIPTUR 210 HÖ DÍSIL

8.390.000KR. 

FORD EDGE AWD
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SJÁLFSKIPTUR 210 HÖ DÍSIL

8.390.000KR. 

FORD EDGE AWD
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Laust er til umsóknar móttöku- og skrifstofustarf hjá embætti lögreglustjórans á 
Norðurlandi eystra. Um er að ræða 100% starf, unnið í dagvinnu, á starfsstöð embæt-
tisins á Akureyri.

Um er að ræða áhugavert starf sem felst aðallega í almennum móttökustörfum og 
símsvörun á lögreglustöðinni á Akureyri, auk þess að setja á lögreglustjórasektir, 
frágangi sektargerða, utanumhaldi um birtingar, umsjón með ýmsum leyfisveitingum 
m.a. skotvopnaleyfum, umsjón með málaskrám, aðstoð við lögfræðinga embættisins 
og samskipti við aðrar stofnanir og önnur embætti.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun sem nýtist auglýstu starfi.
• Skipuleg og áreiðanleg vinnubrögð.
• Jákvæðni og frumkvæði.
• Góð og lipur samskipti við samstarfsfólk og viðskiptavini.
• Góð íslenskukunnátta og enskukunnátta.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Þekking af ofangreindum málaflokkum og reynsla af móttöku- og/eða skrifstofustör-
fum er kostur.

Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir starfi hjá lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra.  
Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og SFR. Um 
starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf 1. ágúst 2016. 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil ásamt prófskírteinum og saka-
vottorði skal senda á netfangið nordurland.eystra@logreglan.is eða til Lögreglustjórans 
á Norðurlandi eystra, Þórunnarstræti 138, 600 Akureyri.

Upplýsingar um starfið veitir Halla Bergþóra Björnsdóttir, lögreglustjóri í síma 4442800.

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2016.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Laust til umsóknar móttöku- og skrifstofustarf
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Auglýsingasími: 694 4103
Netfang: ruth@pressan.is

Fjallabyggð á pall
Hópur frá Dagþjónustunni 

Skálarhlíð í Fjallabyggð 
skemmti sér vel á Landsmóti 

UMFÍ fyrir 50 ára og eldri sem haldið 
var á Ísafirði fyrr í mánuðinum. Eitt 
lið Skálarhlíðar náði á pall í boccia 
þegar þeir Jónas Björnsson, Sveinn 
Þorsteinsson og Sigurður Benedikts-
son tóku þriðja sætið af þeim 40 liðum 
sem hófu keppni. Ólína Þórey Guð-
jónsdóttir náði einnig þriðja sæti í stíg-

vélakasti. Keppt var í ýmsum greinum 
en púttið var vinsælast en þar voru 90 
keppendur skráðir til leiks. „Vonandi 
fáum við púttvöll hér í Fjallabyggð svo 
við getum farið að æfa okkur,“ sagði 
Helga Hermannsdóttir hjá Dagþjón-
ustunni sem segir hópinn staðráðinn 
í að mæta enn sterkari til leiks á næsta 
mót sem fram fer í Hveragerði. Látum 
myndirnar tala sínu máli. 

iáh

Fréttamenn framtíðarinnar? Stúlkur í Vísindaskóla unga fólksins í Há-
skólanum á Akureyri létu reyna á fréttanef sitt og leituðu uppi fréttir innan 
sem utan skólans.

Vígalegir jónas, Sveinn og Sigurður komu, sáu og tóku þriðja sætið.

Glæsilegur hópur Keppendur frá Fjallabyggð skemmtu sér konunglega 
og ætla að mæta á næsta mót sem haldið verður í Hveragerði.

Stígvélakast Ólína Þórey nældi sér í bronsverðlaun.

Boccia Lið Skálarhlíðar lenti í þriðja sæti en 40 lið hófu keppni.



Cheval 
Vero aour: 22.990 kr 
Vero nu: 19.542 kr 

Vail jakki skel 
Vero aour: 29.990 kr 
Vero nu: 25.492 kr 

Voruval er mismunandi 
eftir verslunum 

Eurostar Alva 
Vero aour: 26.760 kr 
Vero nu: 22.746 kr 

Cortina Softshell 
Vero aour: 15.990 kr 
Vero nu: 13.592 kr 

Stall mull f fanalitum 
Vero aour: 1. 990 kr 
Vero nu: 1.692 kr 

�ynghalsi, Reykjavfk I Efstubraut, B16ndu6si
Oseyri, Akureyri Borgarbraut, Borgarnesi 

Eurostar Alex 
Vero aour: 27.500 kr 
Vero nu: 23.375 kr 

LANDSMÓTSTILBOÐ 
LÍFLANDS

Sja fleiri tilboo f verslunum. 
Tilbooin gilda fra 
24. junf - 9. julf

LIFLAND 

Félag verslunar- og
skrifstofufólks AkureyriF é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Sumarferð – Grímseyjarferð 2016
Eftirtalin stéttarfélög bjóða félagsmönnum  
sínum ásamt einum gesti upp á Grímseyjarferð

Ferðin verður farin föstudaginn 1. júlí kl. 18. Lagt 
verður af stað frá Torfunefsbryggju með leiðsögn 
um Eyjafjörð. Hvalir verða skoðaðir í firðinum og 
lundar í Grímsey.

Sigling út í Grímsey tekur 2,5 klst. með nýju 
hraðskreiðu hvalaskoðunarskipi Amba-
ssadors. Í Grímsey verður boðið upp á 
sjávarfang að hætti heimamanna og 
fróðleik um sögu byggðar.  Ferðin tekur 
um sex klukkustundir.

Skráning og nánari upplýsingar í síma 455-1050 í síðasta 
lagi 24. júní n.k. Fullt verð er kr. 29.900 en verð í þessa ferð 
fyrir félagsmann og gest er kr. 15.000 pr. mann.
 

Félag verslunar og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri

Sjómannafélag Eyjafjarðar
Félag vélstjóra og málmtæknimanna
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Sigríður Huld Jónsdóttir, skólameistari VMA, segir að þótt síðustu mánuðir hafi verið erfiðir sjái hún ekki eftir að hafa tekið við starfi skóla-
meistara. Sigríður Huld ræðir hér um fjárhagslegan vanda framhaldsskólanna, samskiptaleysið við ráðuneytið, hjúkrunarfræðina sem hún nýtir 
sér í kennslunni, umtalið sem hún óttast ekki, stjórnmálin og eiginmanninn sem stendur með henni í gegnum súrt og sætt. 

„Ég brenn fyrir skólann“
„Staðan er óbreytt. Við fengum tíu 
milljóna króna framlag um daginn, 
sem gerði okkur kleift að borga hluta 
af reikningum okkar, en við erum 
ennþá í skuld við fyrirtæki úti í bæ og 
enn í skuld við ríkissjóð,“ segir Sig-
ríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi 

og skólameistari Verkmenntaskólans 
á Akureyri. Slæm fjárhagsleg staða 
framhaldsskólanna hefur verið í um-
ræðunni síðasta misserið en Verk-
menntaskólinn á Akureyri, Mennta-
skólinn á Akureyri, Flensborgarskóli, 
Fjölbrautaskóli Vesturlands, Fjöl-

brautaskóli Suðurlands, Fjölbrauta-
skóli Snæfellinga og Kvennaskólinn í 
Reykjavík fengu á dögunum samtals 
100 milljóna króna framlag úr ríkis-
sjóði til að mæta vandanum. Skóla-
meistarar segja hins vegar; betur má 
ef duga skal. 

Ósátt við samskiptin
Sigríður Huld, sem var aðstoðar-
skólameistari frá 2006 og settur skóla-
meistari 2011–2012, tók við starfi 
skólameistara um áramótin en VMA 
er einn þeirra skóla sem fengu ekki 
rekstrarfé um áramótin vegna skuldar 

„Stóri bróðir sá um að 
pína mann og svo þurfti 
maður að passa litla 
bróður en ég er löngu hætt 
að pirra mig á því“

Með jafnaðargeð Sigríður Huld segir að þótt hún sé með ágætis jafnaðargeð hafi ástandið í VMA bitnað á svefni hennar.  Mynd: Þormar Vignir Gunnarsson
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við ríkissjóð. „Ég vissi að mestu leyti 
að hverju ég var að ganga en skólinn 
hefur áður verið í skuld við ríkissjóð 
og enn meiri skuld en um áramótin. 
Það eru fleiri skólar en VMA í þessar 
stöðu og engum var tilkynnt að þeir 
myndu ekki fá rekstrarfé en það er 
misjafnt hvernig þetta ástand kemur 
við skólana. Við erum verkmennta-
skóli og þurfum að kaupa aðföng og 
ef ekki væri nema fyrir góðan vilja 
fyrirtækja og aðila sem þjónusta 
okkur hefðum við þurft að loka í mars 
eða apríl. En einhvern veginn tókst 
okkur að láta þetta ganga og skóla-
starfið hefur heilt yfir gengið vel,“ 
segir Sigríður sem er ósátt við sam-
skipti sín við menntamálaráðuneytið. 
„Ég hef fimm sinnum beðið skriflega 
um fund þar sem ég óska eftir því að 
fá viðtal við skrifstofu fjármála og 
reksturs og svarið við þeim fundar-
beiðnum barst loks í síðustu viku. 
Þessi þögn hefur verið afar sérstök,“ 
segir Sigríður Huld sem fór á fund 
ráðuneytisins á þriðjudaginn. „Fund-
urinn var fínn. Við ræddum málið og 
fórum yfir hvað við gætum gert til að 
reyna að vinna á okkar halla. Kerfið 
er ennþá vanfjármagnað en miðað 
við áætlanir ráðuneytisins verður 
aukning á fjármagni per nemenda og 
maður verður bara að vera bjartsýnn 
á að það gangi, og þolinmóður þar til 
það fer að rúlla. Eftir stendur að það 
er búið að tala saman og það er það 
sem skiptir máli. Það er samt leiðin-
legt hve langan tíma tók að fá þennan 
fund. Ég átti ekki von á svona litlum 
stuðningi þegar ég tók við starfinu 
og upplifi eins og markmið mín sem 
skólameistara séu önnur en markmið 
ráðuneytisins. Markmiðið hlýtur að 
vera að stuðla að menntun og sjá til 
þess að skólinn útskrifi nemendur 
með ákveðna hæfni svo þeir geti tek-
ist á við lífið sem bíður þeirra, það 
er erfitt að halda úti skólastarfi með 
þeim markmiðum í fjársveltum fram-
haldsskólum.“

Lærði hjúkrun
Sigríður Huld er fædd og uppalin 
á Sauðárkróki, eina stelpan í hópi 
þriggja systkina. Hún lærði hjúkr-
unarfræði og starfaði á kvennadeild 
FSA eftir útskrift en eftir að hafa bætt 
við sig kennsluréttindum færði hún 
sig í fræðslumálin á sjúkrahúsinu 
og fór í kjölfarið í stundakennslu 
við VMA. Þegar starf aðstoðar-
skólameistara var auglýst ákvað 
hún að sækja um. „Mér fannst strax 
skemmtilegt að kenna og fékk mikið 
út úr því að upplifa hvernig maður 
gat haft áhrif á líf fólks og framtíð. 
Það er ótrúlega gefandi. Hjúkrun er 
góður grunnur að svo mörgu. Maður 
lærir að vinna með fólki og tileinka 
sér öguð vinnubrögð. Hjúkrunar-
námið mun nýtast mér alla tíð, ekki 
síður en sveitalífið á unglingsárunum 
gerði,“ segir hún og játar að það hafi 
mótað hana sem einstakling að vera 
eina stelpan í systkinahópnum sem 
og miðjubarn. „Stóri bróðir sá um 
að pína mann og svo þurfti maður að 

passa litla bróður en ég er löngu hætt 
að pirra mig á því. Mér finnst alltaf 
gaman að hitta og vera í kringum 
bræður mína. 

Lífið hefur kennt mér margt en 
fyrst og fremst að treysta sjálfri mér 
og standa með því sem ég ákveð. Ég 
byrjaði ung að vinna og hef fengið 
gott veganesti út í lífið frá alls konar 
fólki sem ég hef kynnst og unnið 
með. Ætli mín mesta lukka í lífinu 
hafi ekki verið sú að kynnast mann-
inum mínum, Atla Erni Snorrasyni, 
sem er líklega mesti áhrifavaldurinn 
í mínu lífi.“

Erfitt starf
Hún viðurkennir að síðasta misseri 
hafi verið erfitt. „Þetta er erfitt starf og 
ég hef hugsað til þess hvað það væri 
gott að vera bara að fara á kvöldvakt 
á sjúkrahúsi. En slíkar hugsanir fylgja 
öllum störfum. Ég hef gaman af því 
sem ég geri og er heppin að vinna 
með góðu fólki en auðvitað koma 
erfiðir dagar inn á milli. Ég sé ekki 
eftir að hafa tekið við þessu starfi. 
Ég sótti um af því að ég vil vera hér. 
Ég var ekkert að prufa þetta,“ segir 
hún og bætir við að maðurinn hennar 
eigi hrós fyrir stuðninginn sem hann 
hafi veitt henni. „Hann hefur alltaf 
staðið með mér í því sem ég hef verið 
að gera, hvort sem það er nám eða 
vinna. Hann er minn besti og traust-
asti vinur.“

Talar frá hjartanu
Hún segir sorglegt til þess að hugsa 
að þótt fleiri skólar séu í svipuðum 
sporum þegi sumir skólameistarar 
þunnu hljóði. „Þeir óttast umtalið 
og þora ekki að stíga fram. Ég hef 
fullan skilning á því en hér ætlum 
við ekki að sitja þegjandi og láta þetta 
ganga yfir okkur. Vissulega hafa verið 
nokkrar svefnlausar nætur en sem 
betur fer er ég með ágætis jafnaðargeð 
en maður væri eitthvað skrítinn ef 
þetta hefði ekki einhver áhrif. Mér 
leiðist að vera ein úti í horni með 
einhver vandamál. Ég vil bara vera 
hreinskilin og tala beint út frá hjart-
anu. Ég geri mér grein fyrir því að 
það eru ekki alltaf allir sáttir við það 
sem ég segi eða geri og örugglega telja 
einhverjir að ég valdi ekki starfinu. 
Ég gæti hins vegar ekki verið í starfi 
skólameistara né bæjarfulltrúi ef ég 
hefði áhyggjur af umtali. Ég get ekki 
eytt orku minni í að velta því fyrir 
mér. Ég brenn fyrir skólann en þetta 
er ekki starfsumhverfi sem maður 
getur sætt sig við í mjög langan tíma. 
Skólameistarar eru farnir að segja upp 
í öðrum skólum og fáir sækja um 
þessar stöður. Hér hefur skrifstofu-
stjórinn sagt upp, lykilstjórnandi, sem 
sér um að borga reikninga skólans og 
hefur verið hér í mörg ár. Það er ekk-
ert launungarmál að uppsögn hennar 
er vegna þess að hún sér ekki fyrir sér 
að breytingar verði í rekstrarumhverfi 
skólans á næstunni.“

Samfylkingin  
náð botninum
Sigríður, sem hefur verið bæjarfull-
trúi Samfylkingar á Akureyri frá árinu 
2014, segir ólíklegt að hún eigi eftir 
að reyna fyrir sér í landspólitíkinni. 
„Ég er svo blessunarlega heppin að 
vera í bæjarstjórn þar sem fólk vinnur 
saman, óháð flokkum. Þetta arga-
þras pólitíkurinnar hefur ekki verið 
stundað hér og ég vona að við berum 
gæfu til að halda því fjarri,“ segir hún 
og bætir við að hún hafi fulla trú á 

að hennar flokkur muni ná aftur 
flugi eftir sögulegt fylgistap. „Ég er 
yfirlýstur stuðningsmaður Oddnýjar 
Harðardóttur og var mjög glöð þegar 
hún bauð sig fram og enn glaðari 
þegar hún var kjörin formaður. Ég 
er viss um að það muni skapast sátt í 
kringum hana í forystunni og trúi því 
að hún nái eyrum kjósenda. Ég vona 
allavega að Samfylkingin muni ná sér 
á strik. Botninum hefur verið náð.“

Vinnan og fjölskyldan
Þótt útskriftir séu búnar og sumarið 
hafi tekið brosandi við nemendum 
er Sigríður Huld ennþá í vinnunni. 
„Ég held að fólk geri sér almennt 
ekki grein fyrir því í hvaða starfi við 
erum og hvað við þurfum að takast 
á við – við sem erum forstöðumenn 
og stjórnendur í opinberum rekstri – 
enda yfirleitt ekki margir sem sækja 
um þessar stöður sem mér finnst visst 
áhyggjuefni. Það er mér mikils virði 
að halda áfram að standa vörð um 
skólastarfið í VMA í sumar en svo 
ætlum við fjölskyldan líka að reyna 
að verja tíma saman. Við ætlum til 
Kýpur í júlí í tilefni af fermingu dóttur 
okkar og eins ætlum við að eiga daga 
í bústaðnum okkar í Skagafirði. Þar er 
okkar tímalausi griðastaður. “

iáh

„Vissulega hafa verið 
nokkrar svefnlausar 
nætur en sem betur fer er 
ég með ágætis jafnaðargeð 
en maður væri eitthvað 
skrítinn ef þetta hefði ekki 
einhver áhrif “

Hjúkrunarfræðingur Sigríður Huld lærði hjúkrunarfræði áður en hún tók 
kennsluréttindin.  Mynd: Þormar Vignir Gunnarsson
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TILVERAN

Þótt fatahönnuðurinn Eidís Anna Björnsdóttir verji 
miklum tíma í að grúska í matreiðslubókum og prófa 
nýjar uppskriftir vilja synir hennar helst bara fá pítsur 
og grjónagraut í kvöldmatinn. Eidís Anna heldur mest 
upp á ítalska matargerð og gefur hér lesendum Akur-
eyri Vikublaðs tvær af uppáhaldsuppskriftunum sínum. 

„Ítalskt í uppáhaldi“
„Ég hef mjög gaman af því að elda 
og er dugleg að skoða uppskriftir og 
prófa. Oftar en ekki breyti ég upp-
skriftunum en það er helst vegna þess 
að ég á ekki eitthvað til eða vil losna 
við eitthvað úr ísskápnum,“ segir fata-
hönnuðurinn Eidís Anna Björnsdóttir 
sem féllst á að gefa lesendum Akureyri 
Vikublaðs sínar uppáhaldsuppskriftir. 

Fastagestur á Ítalíu
Eidís Anna, sem er tveggja barna 
móðir, segist reyna að hafa matseldina 

á heimilinu í hollari kantinum. 
„Strákarnir mínir vilja helst bara hrís-
grjónagraut, pítsu eða eitthvað álíka 
og er alveg sama þótt mamma þeirra 
hafi verið á kafi í uppskriftum inni í 
eldhúsi í marga klukkutíma. Þeir biðja 
frekar um grjónagraut eða eitthvað 
sem tekur skamma stund að útbúa. 

Það er afar algengt á mínu heimili,“ 
segir hún brosandi. Aðspurð segist 
hún halda mest upp á ítalskan mat. 
„Ég hef aldrei komið til Ítalíu en er 
fastagestur á veitingastaðnum Ítalíu 
þegar ég er í borginni. Annars finnst 
mér matur bara sjúklega góður og er 
mjög dugleg að borða. Ég er eiginlega 
alltaf svöng og finnst fátt betra en að 
gera mikið af lasanja eða súpum til 
að geta hitað upp tvo næstu daga á 
eftir. Sumt er bara betra daginn eftir.“

Ánægð á Akureyri
Eidís rekur verslunina Búðina í 
Listagilinu ásamt Evu Björgu Ósk-
arsdóttur þar sem þær selja hönnun 
sína og annarra íslenskra listamanna. 
Aðspurð segir hún verslunina ganga 
vel. „Það er nákvæmlega mánuður 
síðan við opnuðum og fólk er duglegt 
að kíkja og skoða,“ segir hún en neitar 

því að hún sé að íhuga að fara suður 
í margmennið með verslunina. „Ég 
er fædd og uppalin í Lyngholtinu á 
Akureyri og eftir að hafa dvalið í tíu 
ár í Reykjavík keypti ég mér íbúð í 
Lyngholtinu, á ská á móti pabba og 

mömmu og rétt hjá bróður mínum. 
Mig langar ekki suður í augnablik-
inu enda líður mér mjög vel hérna 
en maður veit aldrei. Enginn veit sína 
ævina fyrr en öll er. “
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Kjúklingasúpa 
3–4 kjúklingabringur 
1–2 laukar
1 gul eða rauð paprika
Hrísgrjón (má sleppa)
Kókosolía
Lítil sæt kartafla
1/2 blómkálshöfuð 
Brokkolí 
4 hvítlauksrif
Ferskur engifer, a.m.k. 2 cm 
2 dósir kókosmjólk
2 dósir tómatar
Grænmetiskraftur frá Himneskri 
hollustu
Túrmerik 
Salt og pipar

Byrja á því að krydda kjúklinginn 
með túrmerik og láta bíða á meðan 
grænmetið er steikt á pönnu. Fínt er 
að byrja á því að steikja laukinn, hvít-
laukinn og engifer.

Kjúklingurinn er steiktur upp úr 
kókosolíu og svo blandað saman við 
grænmetið og svo er tómaturinn 
úr dósunum og kókosmjólkin sett 
í pottinn ásamt grænmetiskraft-
inum. Sjóða súpuna í klukkutíma, 
má bæta við hrísgrjónum til að hafa 
hana enn matarmeiri. Krydda með 
salti og pipar.

Spaghettí 
bolognese

400–500 g nautahakk
50–100 g beikon (fínt saxað )
4 stk. hvítlauksgeirar 
1 stk. laukur (fínt saxaður)
1 stk. gulrót (fínt söxuð)
2 stilkar sellerí (fínt saxað)
2–4 msk. tómatpurré
2 nautakraftsteningar
2 dósir tómatur
1 knippi rósmarín 
Maldon salt og pipar eftir smekk
Parmesanostur 
50 g smjör 
2 msk. ólífuolía

Olía og smjör hitað í stórum potti.
Brúnið beikonið, setjið síðan græn-

metið í pottinn með beikoninu og 
eldið við vægan hita. Steikið hakkið 
í öðrum potti, setjið grænmetið og 
beikonið í pottinn með kjötinu og 
bætið smá vatni saman við með ten-
ingnum, tómatpúrrunni, tómatinum 
og látið rósmarín út í. Látið malla í að 
minnsta kosti klukkustund, hrærið 
af og til í pottinum. Sósan á ekki að 
sjóða. Salt og pipar eftir smekk. Berið 
sósuna fram með nýsoðnu spaghettí 
og setjið vel af nýrifnum parmesa-
nosti yfir.

„Annars finnst mér matur 
bara sjúklega góður og er 
mjög dugleg að borða“

Hermann Gunnar Jónsson ákvað að ganga á alla fjallstinda í Grýtubakkahreppi og 
hefur nú gefið út bók um upplifun sína sem og gönguleiðarlýsingar. 

„Þetta er yndislegt svæði“
„Ég hafði gengið flestar leiðir í nærum-
hverfi Grenivíkur og í Höfðahverfi, 
og sumar margsinnis, og fannst ég 
þurfa að setja mér markmið varðandi 
fjallgöngurnar og datt niður á að það 
væri sniðugt verkefni að ganga á alla 
fjallatinda í hreppnum,“ segir Her-
mann Gunnar Jónsson sem skrifaði 
bókina Fjöllin í Grýtubakkahreppi. 

Persónulegar lýsingar  
og gönguleiðir
Hermann Gunnar hefur stundað 

fjallgöngur af krafti frá árinu 2007 
en Fjallaverkefni hans hófst haustið 
2009. Síðasti toppurinn var svo af-
greiddur haustið 2014. „Þegar ég var 
langt kominn með verkefnið var því 
gaukað að mér hvort ég ætlaði ekki að 
gera eitthvað með þær heimildir sem 
ég hafði safnað, og í fáum orðum sagt 
er þessi bók niðurstaðan,“ segir hann 
en bókin, Fjöllin í Grýtubakkahreppi, 
er tvískipt, annars vegar persónulegar 
lýsingar Hermanns af ferðum hans 
um tinda og fjallskörð og hins vegar 

gönguleiðarlýsingar um valin fjöll á 
svæðinu. Svæðið sem um ræðir er 
Gjögraskagi vestan Flateyjardals inn að 
Víkurskarði en í bókinni eru yfir 280 
ljósmyndir, 47 kort, þar af eitt stórt, 
laust aftast í bókinni og GPS-hnit til 
stuðnings. 

Ósnortin náttúra  
og eyðibyggð
Bókin kom út fyrir tveimur vikum og 
Hermann segir viðtökur hafa verið 
góðar. „Sá hópur sem mér datt oftast 

í hug við skrifin var ekki útivistar- eða 
göngufólk heldur fullorðið fólk heima 
í héraði sem ég veit að er ekkert á leið 
til fjalla en hefði kannski gaman af 
að láta hugann reika heima í stofu, 
en auðvitað vona ég að göngufólk 
hafi gagn og gaman af líka. Þetta er 
yndislegt svæði. Þarna eru ekki hæstu 
fjöll landsins eða eitthvað slíkt heldur 
tilkomumikil og ósnortin náttúra og 
eyðibyggð. Þarna drýpur saga af hverju 
strái en svæðið fór í eyði 1944.“

Einn á fjöllum
Aðspurður segir hann erfitt að lýsa 
tilfinningunni sem fylgir því að klífa 
fjall. „Innan Fjallaverkefnisins voru 
25 ferðir og var ég einn í þeim öllum 
nema tveimur. Tilfinningin sem fylgir 
því að vera einn til fjalla, langt frá 
byggð og jafnvel utan símasambands, 
er algjörlega mögnuð og töfrandi. Mér 
finnst afar gefandi að vera einn til fjalla 
þótt það sé sannarlega ekki uppskrift 
að öruggri og góðri fjallamennsku. En 
þetta hefur lánast hingað til hjá mér; 
að koma heill heim,“ segir hann og 
bætir við að vissulega sé líka gaman 
að ganga með góðu fólki. „En vegna 
vinnunnar hafa mínar göngur þróast 
svona. Ég er sjómaður og á virkum 
dögum, þegar aðrir eru í vinnu, nýtir 
maður tímann. “
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„Mér finnst afar gefandi 
að vera einn til fjalla þótt 
það sé sannarlega ekki 
uppskrift að öruggri og 
góðri fjallamennsku“

Elskar afganga Eidís er dugleg að 
elda mikið og hita svo upp næstu 
daga enda segir hún sumt einfaldlega 
betra daginn eftir.

Með strákunum Stefán Björn og Þorkell Hugi vilja helst einfaldan mat á 
borð við pítsu.  Mynd: Guðrún Hrönn

Fjallagarpur Hermann Gunnar hefur stundað fjallgöngu af krafti frá árinu 2007.

Fallegt Séð niður Hóls- og Bakkadal til Þorgeirsfjarðar af Eilífsöxlinni.



Kærar þakkir fyrir góðar móttökur. Mér var það 
sönn ánægja að heimsækja Norðurland á síðustu 
vikum og vonandi gefast mér, Elizu og fjölskyldunni 
mörg önnur tækifæri á komandi árum.
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Aftur 
til fortíðar
Ég hef tekið eftir því þegar gamalt 

fólk er tekið tali og það spurt hvort 
það vildi einhverju breytt hafa á sinni 
löngu ævi að svarið er undantekningar-
laust nei! Allt er nákvæmlega eins og 
það á að vera! Þetta þykir mér ákaflega 
merkilegt því þegar ég lít yfir farinn veg 
þá er ýmislegt þar sem ég myndi vilja 
breyta … alveg heilmargt reyndar. Ekki 
það að ævi mín hafi verið svona hrika-
lega misheppnuð, alls ekki, ég er senni-
lega mjög á normalkúrfunni varðandi 
sorgir og sigra í lífinu en engu að síður 
eru ýmsir þættir þess sem ég myndi 
vilja kollvarpa. Ég vildi til dæmis að 
ég hefði oftar staðið með sjálfri mér og 
ekki efast svona oft um eigið ágæti. Ég 
hefði betur þagað í þau skipti sem ég 
talaði og enn fremur betur talað í þau 
skipti sem ég þagði.

Tilfellið er að fortíðin hefur þann 
sið að banka upp á hjá manni fyrir-
varalaust. Þannig getur stúdentsafmæli 
verið hálfógnvænlegt fyrir þá sem 
neyðast til að horfa í augun á mennta-
skólaútgáfunni af sjálfum sér sem 
kannski er alls ekki þeirra uppáhalds-
útgáfa og á lítið skylt við þá persónu 
sem þeir eru í dag. Ég tala nú ekki um 
óvænta endurfundi við gamlan kærasta 
í Nettó á miðvikudagseftirmiðdegi. Á 
slíkum stundum vildi maður óska þess 
að fortíðin væri algjörlega flekklaus, að 
ekki væri hægt að hanka mann á einum 
einasta hlut. Þá stæði maður öruggur 
með sig og svaraði fyrirspurnum með 
hnyttnum tilsvörum sem bæru jafnt 
vott um hárbeittan húmor og vits-
munalegar gáfur. En svo er líka bara 
hægt að segja sem minnst, brosa vand-
ræðalega og drífa sig á kassa.


