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Í tilefni Landsmóts hestamanna 
býður Fastform 20% afslátt af 
hesthús innréttingum, 
tamningagerðum og 
iðnaðarhurðum

AFSLÁTTUR

Upplýsingar í síma 859-9300 og á fastform@fastform.is

9Bændablaðið  |  Fimmtudagur 11. september 2014

Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem uppfylla amk. 
eitt af eftirfarandi skilyrðum:
1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og verndunar 

mannvirkja og náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra 

aðila eða á náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi ferðamanna og 

verndun náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila 

jafnt sem einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu sem er 

nauðsynleg vegna framkvæmda á ferðamannastöðum eða á 

náttúruverndarsvæðum.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:
1. Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu á verkefni 

þar sem horft er til heildarmyndar ferðamannastaða og 

ferðamannaleiða.

2. Framlög eru háð því skilyrði að um sé að ræða 

ferðamannastaði sem eru opnir almenningi.

3. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri upphæð en 

50% af kostnaði.

4. Við yfirferð umsókna er tekið mið af gæðum og trúverðug-

leika umsókna, mikilvægi verkefnis m.t.t. markmiða 

Framkvæmdasjóðsins og Ferðamálaáætlunar 2011-2020, 

sjálfbærnisjónarmiða, nýnæmis ofl

5. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða skipulag og hönnun, 

útlit og gæði mannvirkja og merkinga koma m.a. fram í ritinu 

“Menningarstefnu í mannvirkjagerð”, leiðbeiningarritinu  

„Góðir staðir“ og „Handbók um merkingar á ferðamanna-

stöðum og friðlöndum“. Sjá nánar á umsóknasíðu.

Allar umsóknir skulu innihalda:
a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með rökstuddum 

og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun.

c. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða til annarra 

framkvæmda þá verður deiliskipulag, fullnaðarhönnun og 

framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunarvinnu eða 

undirbúningsrannsókna þá verður að fylgja skriflegt 

samþykki sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa viðkomandi 

sveitarfélags.

e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða umsjónaraðila.

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja um  

styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsókn skal skila á vef Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is 

á sérstakri umsóknasíðu. Þar eru jafnframt leiðbeiningar um  

hvernig skal sækja um.

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er til kl. 16, 14. október 2014. Umsóknir sem 

berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Námskeið fyrir umsækjendur:
Jafnframt vekur sjóðurinn athygli umsækjenda á námskeiðum 

sem haldin verða til að leiðbeina umsækjendum gegnum 

umsóknarferlið.  

Námskeið verða haldin á eftirtöldum stöðum:

Akureyri 24. september kl. 9-11

Reykjavík 30. september kl. 13-15

Nánari upplýsingar og skráning á  

www.ferdamalastofa.is 

Nánari upplýsingar veitir Björn Jóhannsson umhverfisstjóri 

Ferðamálastofu í síma 535-5513  

eða með vefpósti. bjorn@ferdamalastofa.is.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um styrki til uppbyggingar á 
ferðamannastöðum árið 2015.
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Amma mús – handavinnuhús
Ármúla 18, 108 Reykjavík • Sími 511 3388
Opið mán - fös 9 - 18, Lokað er á laugardögum til 31. ágúst.

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum 
við eftir bújörðum á söluskrá.

Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson, 
búfræðing og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 / 

 615-1020 eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Valtra A-95,  
Árgerð 2005,  
notkun 3800,  
verð án vsk. 3.900.000 kr.

KUHN GA 4121GM. 
Árgerð 2006.  
Verð án vsk: 480.000 kr.

McCormick MTX 140, 
árgerð 2005,  
notkun 6.300,  
verð án vsk. 4.900.000 kr.

CLAAS 280RC 
fastkjarna,  
árgerð 2002,  
notkun 15.000,  
verð án vsk. 900.000 kr.  
– TILBOÐ

Fermec 960,  
árgerð 2000,  
notkun 12.700,  
verð án vsk. 2.900.000

Belarus 1221.3,  
árgerð 2006,  
notkun 80,  
verð án vsk. kr. 4.990.000

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík 
Sími 580 8200 • www.velfang.is 

Óseyri 2 • 600 Akureyri

Ekki missa af marki!
Dragðu úr tíðni klósettferða 

meðan á leik stendur
*Gildir til 15. júlí

www.sagamedica.is20% 
afsláttur*

af SagaPro 
í vefverslun SagaMedica 
með afsláttarkóðanum 

„EM2016“

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

30. júní 2016 • 19. tölublað 6. árgangur
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Hjúkrunarfræðingur Valur Freyr er nýútskrifaður hjúkrunarfræðingur, hefur sagt upp starfi sínu hjá slökkviliðinu og stefnir 
út í nám í svæfingarhjúkrunarfræðum.  Mynd: Ingi Torfi.

Mikið hefur gengið á í lífi slökkviliðsmannsins Vals Freys  
Halldórssonar undanfarið. Fyrir fimm árum fór hann í meðferð 
og skráði sig í hjúkrunarfræði. Nokkuð seinna fékk hann  
ofvirknisgreiningu og lyf. Í dag hefur hann sagt upp starfi sínu 
hjá slökkviliðinu og stefnir út í nám í svæfingarhjúkrunarfræði. 
Valur Freyr ræðir um slökkviliðið og eineltið, foreldrahlutverkið, 
tónlistina, föðurinn sem svipti sig lífi, drykkjuna sem var að eyði-
leggja líf hans og hjúkrunarfræðina sem hann hefur nýlokið.

Öðlaðist nýtt líf
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Í vetrarkápu Er ekki kominn tími á sumarklæðnað?

Eldri maður segist hafa verið hætt kominn í göngutúr í Kjarnaskógi þegar hann 
varð næstum því fyrir hjólreiðamanni á mikilli ferð. Formaður Hjólreiðafélags Akur-
eyrar segir merkingar í gangi. Allir eigi að geta notað svæðið. 

Ómerktir stígar hættulegir
„Ég er tiltölulega nýbyrjaður að ganga 
þarna – er orðinn fullorðinn og þarf 
að halda mér í formi. Ætli ég hafi ekki 
farið 100 ferðir þarna yfir síðan um 
áramót og mun halda því áfram svo 
framarlega að ég verði ekki keyrður 
niður,“ segir Helgi Helgason göngu-
garpur, sem segist nokkum sinnum 
hafa verið í hættu á gönguferð sinni í 
Kjarnaskógi vegna hjólreiðafólks. „Frá 
Gamla niður í Hvammskóg er þröngur 
stígur niður í móti og um daginn var 
ég hætt kominn þegar einn á hjóli kom 
á miklum hraða út úr skógarstígnum. 
Ég varð að stökkva í burtu. En þetta 
snýst ekki bara um mig. Þarna er 
fólk á ferðinni með börn. Þetta getur 
verið hættulegt. Ég er ekkert að am-
ast yfir hjólreiðafólki, ef það hagar sér 
eins og fullorðið fólk og heldur sig á 
sínu svæði, en ég vil fá að vita hvort 
hjólreiðafólk hafi fengið þetta svæðið 
afhent. Þetta er ekkert merkt. Ef þeir 
hafa fengið leyfi fyrir þessu svæði er 
lágmark að setja upp skilti.“

Hættuleg brekka
Vilberg Helgason, formaður Hjólreiða-
félags Akureyrar, segir tvo stíga niður 

frá Gamla. Önnur leiðin liggi suður í 
Hvammskóg en hin til austurs í Kjarna-
skóg. Stígurinn sem liggi til suðurs sé 
hjólabraut en með blönduðum stíg að 
stórum hluta en stígurinn til austurs sé 
þverhníptur og þar eigi hjólreiðafólk 
ekki að hjóla. „Við viljum ítreka það 
fyrir hjólreiðafólki, bæði af öryggis- og 
umhverfissjónarmiðum. Það er bæði 
hættulegt og fer illa með brekkuna 

að hjólað sé í henni,“ segir Helgi sem 
viðurkennir að það þurfi að merkja 
svæðið betur. „Það er verið að vinna í 
öryggismálum og smíða skilti. Mikið 
af þessari vinnu er unnið í sjálfboða-
vinnu. Við kláruðum hjólabrautina í 
haust og vinnan í vor hefur mestmegnis 
farið í að drena svo stígarnir þurrki sig 
og fólk geti farið að hlaupa eða hjóla 
fyrr. Við viljum að allir geti notað 
þetta svæði saman í sátt og samlyndi 
og tökum fúsir við athugasemdum. Það 
þurfa allir að taka tillit til allra ef þetta 
á að ganga upp.“

iáh

Vinsælt sport Vinsældir hjólreiða hafa aukist mikið.  Mynd: Ármann Hinrik

„Það þurfa allir að taka 
tillit til allra ef þetta á að 
ganga upp“

Kosningu lokið í fyrsta pírataprófkjöri ársins

Einar, Guðrún 
Ágústa og Hans efst
Einar Brynjólfsson menntaskóla-

kennari, Guðrún Ágústa Þór-
dísardóttir rekstrarfræðingur 

og Hans Jónsson öryrki skipa þrjú efstu 
sætin eftir kosningu í prófkjöri Pírata 
í Norðausturkjördæmi. Fjölmiðla-
maðurinn Björn Þorláksson endaði í 
sjöunda sæti og lýsti á Facebook-síðu 
sinni yfir vonbrigðum með niðurstöð-
una og fyrirkomulag kosninganna. 
Hann hyggst ekki taka sætið.

Lokað prófkjör 
Jóhann Kristjánsson, kosningastjóri 
Pírata, segist ekki hafa orðið var við 
óánægju vegna fyrirkomulagsins í 
Norðausturkjördæmi. „Það var einn 
frambjóðandi sem var ósáttur við það 
hvernig honum gekk og telur að um 
samráð hafi verið að ræða. Það er 
ekki upplifun annarra. Kjördæmin 

stjórna því sjálf hvernig staðið er að 
prófkjörum. Í Norðausturkjördæmi 
var það lokað. Það var þeirra háttur. 
Þau fóru snemma af stað og vildu vera 
vel undirbúin hvenær sem kosningar 
verða.“  iáh

Efsti maður Einar Brynjólfsson er 
menntaskólakennari.

Píratinn Guðrún Ágústa Þórdísardóttir  
tengist ekki PEGIDA. 

„Ég hef svartan húmor“
„Ég hef örugglega sagt verri brandara 
en þessi er sá vinsælasti. Ég hef svartan 
húmor og tók þessu sem aulahúmor,“ 
segir Guðrún Ágústa Þórdísardóttir, 
sem hlaut annað sætið í prófkjöri Pírata 
í Norðausturkjördæmi, aðspurð um 
skrif sín á Facebook þar sem hún svarar 
því játandi að hafa hafið aðkomu sína 
að stjórnmálum hjá PEGIDA, sam-
tökum gegn íslamvæðingu. „Þetta 
var svo fráleitt. Mín afstaða gagn-
vart þessum málum hefur alltaf verið 
skýr, bæði gagnvart flóttamönnum og 
útlendingum. Þegar ég kom heim frá 
Englandi 2011 var búsáhaldabyltingin 
búin og það höfðaði í rauninni ekkert 
til mín fyrr en Píratar komu fram á 
sjónarsviðið. Píratar, ekki PEGIDA. 

Þar liggur misskilningurinn og vona 
að mér verði fyrirgefið fyrir þennan 
aulabrandara.“

Engin tengsl
Aðspurð hvort brandarar um ofbeld-
issamtök á borð við PEGIDA séu of 
ósmekklegir segir Guðrún Ágústa slíka 
brandara vissulega aulalega. „Örugg-
lega finnst mörgum þetta ósmekklegt 
en húmor þarf ekki að vera smekklegur. 
Þetta var algjörlega „absurd“ hjá mér.“

Jóhann Kristjánsson, kosninga-
stjóri Pírata fyrir komandi þingkosn-
ingar, segist hafa heyrt af málinu og 
að hann hafi leitað eftir útskýringum 
frá Guðrúnu Ágústu. „Ég hef fengið 
fullnægjandi skýringar. Það er ekkert 
sem tengir Guðrúnu Ágústu við þessi 
samtök. Og að sama skapi myndum 
við aldrei samþykkja það, enda ekki í 
anda okkar Pírata.“

iáh

Guðrún Ágústa Hlaut annað sæti í 
prófkjöri Pírata í norðausturkjördæmi 
og gæti verið á leiðinni á þing.

„Þar liggur misskilningur-
inn og vona að mér verði 
fyrirgefið fyrir þennan 
aulabrandara“

Fjallabyggð þakkar Elíasi Þorvaldssyni fyrir framlag til 
eflingar tónlistarkennslu. 

Elías lætur af störfum
Elías Þorvaldsson, aðstoðarskólastjóri 
Tónskóla Fjallabyggðar, áður Tónlistar-
skóla Siglufjarðar, hefur látið af störfum 
eftir rúmlega 40 ára samfelldan starfs-
feril hjá skólanum. Þetta kemur fram á 
vefnum fjallabyggd.is. 

Elías fæddist á Siglufirði 24. maí 
1948 og stundaði nám við Barnaskól-
ann og Gagnfræðiskóla Siglufjarðar 
auk þess að nema tónlist hjá ýmsum 
kennurum. Á vef Fjallabyggðar kemur 
fram að hann hafi fyrst kennt tónlist á 
Siglufirði á vegum verkalýðsfélaganna á 
árunum 1972–1975 en hann kenndi við 
Tónlistarskóla Siglufjarðar við stofnun 
hans 1975 til 2010, var skólastjóri hans 
1977–2010 og aðstoðarskólastjóri 
2010–2016. Fjallabyggð þakkar Elíasi 
fyrir framlag hans til eflingar tónlistar-

kennslu og tónlistarmenningar á öllum 
þessum árum. 

Lætur af störfum  Elías starfaði 
samfleytt í rúm 40 ár hjá Tónskóla 
Fjallabyggðar. 

Myndin er tekin af vefnum siglo.is



Mannlíf í miðbænum
á Akureyri

Meira mannlíf – öðruvísi bæjarbragur
meira öryggi fyrir fótgangandi

Föstudaginn 1. júlí
taka gildi verklagsreglur

um breytingar á aðgengi vélknúinna
ökutækja í göngugötunni.

Í júlímánuði verður göngugatan einungis
fyrir gangandi gesti kl. 11-17 alla daga

og í ágústmánuði fimmtudaga,föstudaga 
og laugardaga kl. 11-17. 

Vörumóttaka er ætluð utan þess tíma.

Aðkoma fatlaðra að göngugötunni
er norðanmegin (frá Brekkugötu)

Föstudaginn 1. júlí
taka gildi verklagsreglur

um breytingar á aðgengi vélknúinna
ökutækja í göngugötunni.

Í júlímánuði verður göngugatan einungis
fyrir gangandi gesti kl. 11-17 alla daga

og í ágústmánuði fimmtudaga,föstudaga 
og laugardaga kl. 11-17. 

Vörumóttaka er ætluð utan þess tíma.

Aðkoma fatlaðra að göngugötunni
er norðanmegin (frá Brekkugötu)
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14.500  EINTÖK ÓKEYPIS – UM ALLT NORÐURLAND

Upplýsingar um störfin veita þær Lind, lind@talent.is 
og Bryndís bryndis@talent.is hjá Talent í síma 552-1600.  
Ekki hika við að hafa samband til að spjalla og bóka 
 kynningarviðtal.   

Allar nánari upplýsingar um störfin má finna á  
www.talent.is/PCC, þar er einnig hægt að skrá sig.  
Laus störf munu koma jafnt og þétt inn á  heimasíðuna 
eftir því sem líður á framkvæmda tímann. 

Viltu búa og starfa í návígi við ægifagra náttúru?  
PCC BakkiSilicon tekur til starfa á Bakka við Húsavík 
síðla árs 2017. Þegar er farið að huga að fyrstu 
ráðningum fyrir þetta spennandi verkefni. Kísilverið 
verður búið nýjustu tækni til framleiðslu og verður eitt 
tækni væddasta kísilver í heiminum í dag. Umhverfis-   
og  öryggismál verða sett á oddinn og skipa mjög 
mikilvægan sess. 

Fyrstu ráðningar eru að fara af stað og leitum við 
sérstaklega að aðilum sem búa í Þingeyjarsýslu og á 
Eyjafjarðarsvæðinu. Einnig áhugasömum aðilum sem 
vilja flytja búferlum norður. 

Lind og Bryndís hjá Talent ráðningar&ráðgjöf hafa 
umsjón með ráðningunum og veita fúslega allar 
nánari upplýsingar. Við hvetjum áhugasama til að slá á 
þráðinn til þeirra fyrir nánari upplýsingar. Farið verður 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Hjá PCC BakkiSilicon verður unnið eftir jafnréttis-
áætlun og hvetjum við konur jafnt sem karla til að 
sækja um.

Við leitum meðal annars að:

• Vélvirkjum

• Rafvirkjum

• Skrifstofufólki

• Iðnverkafólki

• Verkfræðingum

• Efnafræðingum

• Málmfræðingum

• Umhverfissérfræðingum

• Tæknifólki á rannsóknarstofu

Húsavík er fallegur bær í klukkustundar akstursfjarlægð 
frá Akureyri. Húsavík er einn þriggja  byggðakjarna í 
 sveitarfélaginu Norðurþingi. Í sveitarfélaginu eru þrír 
leikskólar, þrír grunnskólar og framhalds skóli. Einnig 
er tónlistarskóli og öflugt íþróttastarf fyrir börn og 
 unglinga. Mikil og falleg náttúra er allt um kring og er 
svæðið paradís fyrir útivistar fólk. Vegalengdir stuttar og 
fjölskylduvænt umhverfi.

Er kominn tími á breytingar?
Spennandi störf á Norðurlandi

lind@talent.is bryndis@talent.is

 www.talent.is | Sími: 552-1600

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

Við erum í sigurvímu. Grenjum og hlæjum til skiptis og veifum íslenska 
fánanum með annarri hendi á meðan við fálmum eftir VISA-kortinu 
með hinni og leitum að ódýrasta fargjaldinu til Parísar. Við sigruðum 

England. Nú sigrum við Evrópu og helst allan heiminn. Slagorðið „Ísland best 
í heimi“ hefur aldrei átt jafn vel við.

Eins og aðrir öskraði ég úr mér röddina á mánudagskvöldið og horfði 
með tárin í augunum og gæsahúð um kroppinn á víkingana okkar sigra 
hug og hjörtu heimsbyggðarinnar. Aldrei hefur verið jafn svalt að vera Ís-
lendingur, með kalt víkingablóð í æðum, hjálm með hornum á hausnum, 
hrópandi villimannslegt en um leið flottasta hvatningaróp sem heyrst hefur 
á íþróttaleikjum síðari tíma.

Yfirpeppuð hóf ég leiðaraskrif í þjóðernisrembingsstíl þegar raunveruleik-
inn knúði dyra, í formi myndbands sem sýndi íslensku lögregluna, í umboði 
íslenska ríkisins, draga hælisleitendur út úr kirkju. Burt með þá. Við nennum 
þessu ekki. Ekki skemma partíið.

Ótrúlegt gengi íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu hefur gert að verkum 
að það hefur aldrei verið skemmilegra en einmitt í dag að vera Íslendingur. 
Stoltið sem var eilítið brotið eftir Icesave, Panama og aðra skandala náði að 
rétta úr sér og minnti um tíma helst á fánastöng. En stolt og skömm fara illa 
saman. Stoltið verður alltaf krumpað ef við skömmumst okkar fyrir framgöngu 
yfirvalda í garð þeirra sem minna mega sín. Það er erfitt að standa keikur 
með vont bragð í munni.

Tökum okkur á í málefnum hælisleitenda og flóttafólks. Gerum þetta al-
mennilega svo við höfum virkilega efni á stoltinu (og rembingnum). Saman 
getum við gert kraftaverk. Frammistaða íslensku fótboltavíkinganna okkar 
hefur endanlega sannað það.

Indíana Ása Hreinsdóttir

LEIÐARI

Um stolt og skömm

Merin Iðja frá Kornsá í Vatnsdal tók folaldið Erni að sér  
en Ernir missti móður sína fimm daga gamall. 

Auglýsti eftir mjólkandi meri
„Við fundum hryssu sama dag og þetta 
gengur ágætlega. Hún er ekki vond við 
hann en beit hann fyrst til að láta hann 
vita að það væri hún sem réði. En hann 
er duglegur og fór beint á spenann og er 
nú límdur við hana eins og skugginn. 
Og hún er farin að láta við hann eins 
og mamma hans. Við stöndum samt 
alltaf hjá þeim þegar hann drekkur,“ 
segir Sara Björk Þorsteinsdóttir, land-
búnaðarfræðingur á bænum Uppsölum 
í Austur-Húnavatnssýslu en Sara Björk 
auglýsti eftir mjólkandi meri handa fol-
aldinu Erni þegar meri hennar drapst 
fimm dögum eftir að hún kastaði. 

Þakklát fyrir hjálpina
Folaldið vantaði mjólk, móðurást og 
umhyggju og viðbrögðin létu ekki á sér 
standa. „Ég fékk nokkur símtöl þar sem 
fólk bauð mér bæði ráð og hryssur og ég 
er virkilega þakklát fyrir hjálpina. Það 
var svo merin Iðja frá Kornsá í Vatnsdal 
sem tók folaldið að sér. Iðja missti um 
viku áður, en var enn með mjólkina.“

Tvítug meri
Á Uppsölum eru 1.350 kindur og 90 
stóðmerar en Sara Björk segist aldrei 

hafa lent í öðru eins. „Ég hafði átt þessa 
meri í rúm 16 ár. Staka var orðin tvítug. 
Hún var fimm vetra þegar hún kom til 

mín. Þetta var hrikalega leiðinlegt en 
virðist sem betur fer ætla að enda vel. “

iáh

Tvö börn Folaldið Ernir og Birgir Steinn Hilmarsson, sonur Söru. Mæðgin Merin Staka drapst þegar Ernir var aðeins fimm daga gamall.
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Tæknilega framúrskarandi vélar þar sem 
GÆÐI og GÓÐ ÞJÓNUSTA er í fyrirrúmi

140 LELY sláttuvélar seldar á 
undanförnum 5 árum

Afhentar samsettar og heim á bæ

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR HJÁ 
SÖLUMÖNNUM OKKAR

LELY Splendimo SLÁTTUVÉLAR

NÚNA ER TILVALIÐ AÐ 
TRYGGJA SÉR GÓÐA VÉL

LELY Splendimo sláttuvélarnar eru 
sérstaklega auðveldar í viðhaldi og notkun.
Endingin er einstök og bilanatíðni mjög lág.

LELY Splendimo sláttuvélaborðin eru 
mjög létt í snúningi og þurfa minna afl 
en aðrar sláttuvélar, sem leiðir til lægri 
eldsneytiskostnaðar. 

2 ÁRA
VERKSMIÐJU-

ÁBYRGÐ
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Vinnumálastofnun

Hæfnikröfur:
•	Skipulagshæfileikar 

•	 Frumkvæði

•	Samstarfshæfni 

•	Hæfni í verkefnastjórnun 

•	Góð þekking og  kunnátta  í framkvæmd  
stjórnsýslulaga og annarra laga er opinberan 
rekstur varða

•	Góð kunnátta í ensku og einu norðurlandamáli

Menntun:
Fullnaðarpróf í lögfræði, opinberri stjórnsýslu,  
eða önnur sambærileg háskólamenntun.

Miðað er við að viðkomandi hefji störf  
1. ágúst 2016.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála
ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: 
www.starfatorg.is/serfraedistorf/for-
stodumadur-vinnumalastofnun-thjonustu-
skrifstofa-fyrir-husaleigubaetur-saudarkrok-
ur-201606-888

Umsóknarfrestur er til og með 11. júlí 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veita Vilmar  
Pétursson mannauðsstjóri eða Unnur Sverr
isdóttir aðstoðarforstjóri í síma 5154800. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun  
um ráðningu liggur fyrir.  

Áhugasamir umsækjendur geta kynnt sér  
starfsemi stofnunarinnar á heimasíðu hennar:  
www.vinnumalastofnun.is

Forstöðumaður nýrrar  
þjónustuskrifstofu fyrir  
húsnæðisbætur á Sauðárkróki

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800       www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Laus er til umsóknar ný staða forstöðumanns hjá Vinnumálastofnun. 

Á verksviði forstöðumannsins verður að annast framkvæmd nýrra laga um húsnæðisbætur,  í 
samstarfi við yfirstjórn stofnunarinnar. Lögin taka gildi um næstu áramót. Í starfinu felst að veita 
forstöðu nýrri þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunar á Sauðárkróki sem opnuð verður á næst
unni og skipuleggja starfsemi hennar. Gert er ráð fyrir að þar muni starfa 1214 manns.  Forstöðu
maðurinn mun heyra undir sviðsstjóra stjórnsýslu og afgreiðslusviðs stofnunarinnar.  Leitað er eftir 
einstaklingi sem hefur reynslu af stjórnun og á auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofn-
unnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. 

Forstöðumannsins bíður að sinna afar krefjandi verkefnum með jákvæðum og uppbyggjandi sam
starfshópi. Starfshlutfall er 100%. 

Popp, rokk og rómantík
„Það er mikil gróska hjá þessum hópi, 
ungum norðlenskum tónlistarkonum, 
en stundum þarf að gera þær sýnilegri 
og það á ekki bara við um ungar konur 
heldur almennt um fólk í tónlist,“ segir 
Lára Sóley Jóhannsdóttir, ein þeirra 
sem standa fyrir sumartónleikaröð 
norðlenskra kvenna. Á laugardaginn 
fara fram fyrstu tónleikarnir þegar 
hljómsveitin Sæbrá, sem er skipuð 
Dagnýju Höllu Björnsdóttur, Sunnu 
Friðjónsdóttur og Ariönnu Ferro, 
treður upp í Hlöðunni, Litla-Garði. 

Kraftmiklar ungar konur
Lára Sóley veit af eigin raun hvernig 
það er að þurfa að berjast fyrir að 
ná athygli og koma sinni tónlist á 
framfæri. „Ég steig mín fyrstu skref 

á Húsavík þar sem var mikill meðbyr 
fyrir því að maður gerði hlutina sjálfur. 
Ég held að ég hafi verið 17 ára þegar ég 
skipulagði fyrstu sumartónleikaröðina. 
Á stærri stöðum er stundum erfiðara 
að komast að og þótt ég viti að þessar 
ungu konur séu mjög kraftmiklar og 
geti gert þetta allt sjálfar langaði okkur 
til að auðvelda þeim þetta aðeins,“ 
segir Lára Sóley sem segir tónlist Sæ-
brár fjölbreytta. „Stíllinn er poppaður 
og rómantískur en stundum má einnig 
heyra snefil af rokki í sumum lögum. 
Tónleikarnir fara fram í Hlöðunni í 
Litla-Garði klukkan 20.30 en Hlaðan 
er frábært tónlistarhús í skemmilegu 
umhverfi sem býður upp á góðan 
hljóm.“

iáh

Sæbrá Frá vinstri: Arianna Ferro, Dagný Halla Björnsdóttir og Sunna Frið-
jónsdóttir.

Drangey Music Festival Tónlistarhátíðin Drangey Music Festival var haldin í annað sinn á Reykjum á Reykjaströnd um síðustu helgi.  Mynd: Hinir sömu sf.

Lokað fyrir umferð 
yfir Skjálfandafljót
Í tilkynningu frá Vegagerðinni kemur 
fram að vegna framkvæmda verði 
lokað fyrir alla umferð um brú yfir 
Skjálfandafljót á vegi númer 85 (Norð-
austurvegi) frá kl. 15.00 á mánudögum 

til miðnættis og kl. 13.00 á þriðju-
dögum, miðvikudögum og fimmtu-
dögum, sömuleiðis til miðnættis, til 22. 
júlí. Lokanir þessar tóku gildi mánu-
daginn 27. júní. 

Stúdent Irma Ósk jónsdóttir, frá Ak-
ureyri, reyndist vera áttaþúsundasti 
stúdentinn frá Menntaskólanum á 
Akureyri og hlaut að því tilefni blóm-
vönd frá skólanum.
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gulli um
 hálsinn ’þinn, svo gleymdir þú mér ekki í dagsins amstri nokkurt sinn. Í augunum þínum svörtu horfði 

ég á sjá
lfan mig um hríð og ég vonaði að ég fengi bara að vera þar alla tíð. Það er margt sem angrar en ekki 

er það 
þó biðin

Því ég sé
 það fyrst

 á rykinu, hve langur tími er liðin. Og ég skrifa þar eitthvað með fingrinum sem skiptir 
öllu m

áli. Því að nóttin mín er dimm og ein og dagurinn á báli. Já, og andlitið þitt málað. Hve ég man það al
ltaf sk

ýrt, aug
nlínur og bleikar varir, bros ið svo hýrt. Jú ég veit vel, að ókeypis er allt það sem er best. 

En svo þa
rf ég að g

reiða dýru verði það sem er verst. Ég sakna þín í birtingu að hafa þig ekki við hlið mér og ég s
akna þín á daginn þegar sólin brosir við mér. Og ég sakna þín á kvöldin þegar dimman dettur á. En 

ég sak
na þín mest á nóttinni er svipirnir fara á stjá. Svo lít ég upp og sé við erum saman þarna tvær stjörn
ur á bl

árri festi
ngunni sem færast nær og nær. Ég man þig þegar augun mín eru opin, hverja stund. 

En þegar
 ég nú legg þa

u aftur, fer ég á þinn fund.

En ég vona bara að hann hugsi svolít
ið hlýlega 

til mín og lei
ði mig á endanum aftur til þín. Ég gaf þér forðum 

keðju úr gulli um hálsinn ’þinn, svo gle
ymdir þú m

ér ekk
i í dagsins amstri nokkurt sinn. Í augunum þínum 

svörtu horfði ég á sjálfan mig um hríð og ég
 vonaði að

 ég fen
gi bara

 að vera 
þar alla tíð. Það er margt sem 

angrar en ekki er það þó biðinÞví ég sé það fyrst á rykinu, hve langur tími er liði
n. Og ég skrifa þar 

eitthvað með fingrinum sem skiptir öllu máli. 

Því að nóttin mín er dimm og ein og dagurinn á báli.
 Já, og an

dlitið þitt málað. Hve ég man það alltaf 

skýrt, augnlínur og bleikar varir, bros ið
 svo hýrt. Jú ég veit

 vel, að ókeypis er allt það sem er best. En svo 

þarf ég að greiða dýru verði það sem er verst. É
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daginn þegar sólin brosir við mér. Og ég sakna þín á kvöldin þegar dimman dettur á.

En ég sakna þín mest á nóttinni er svipirnir fara á 
stjá. Svo lít ég upp og sé við erum saman þarna tvær 

stjörnur á blárri festingunni sem færast nær og nær. Ég man þig þegar augun mín eru opin, hverja stund. En þegar ég nú legg þau aftur, fer ég á þinn fund.

ÞJÓÐLAGAHÁTÍÐIN
Á SIGLUFIRÐI   6. - 10. júlí 2016

Tvær stjörnur
Ástarsöngvar og kvæði

TÓNLEIKAR   -   NÁMSKEIÐ   -   DANSAR   -   ÞJÓÐLAGAAKADEMÍA

Þjóðlagahátíðin á SiglufirðiNánari upplýsingar á www.folkmusik.is

Baskneskir og 
spænskir söngvar

Samtímahljóð og sögur

Af vatnadísum 
og huldufólki

Ó mín flaskan fríða
Tvísöngur og tvíræðar vísur 

Þulur og barnagælur 
samdar og útsettar af 
Báru Grímsdóttur

Bandarísk nútímatónlist 
með þjóðlegu ívafi

Norræn þjóðlagatónlist 

Ástarkvæði og 
mansöngvar Megasar

Stjörnubjart með Andakt

Lög við ljóð eftir 
Hákon Aðalsteinsson

Ísasláttur frá Noregi

Íslenskir þjóðdansar

Söngvar frá Balkanskaga 

Norrænn spuni og þjóðlög 
Sveiflíra og sætur söngur 

Gítartónlist frá 
ýmsum heimshornum

Þjóðlagahópur Tónlistar-
skóla Kópavogs

Bandarísk og 
íslensk sveitatónlist

Uppskeruhátíð
Listamenn af hátíðinni koma fram 

Íslensk svíta eftir Misti Þorkelsdóttur
1. sinfónía Gustavs Mahlers (Títan) 

Sinfóníuhljómsveit
unga fólksins

Gréta Salóme og 
hljómsveit 

Miðasala á



Gert að fiski og gengið frá í poka á staðnum 
Bjóðum upp á flökun ef þess er óskað án endurgjalds

Opið alla daga frá kl. 11-19    
Aðeins 22 km frá Akureyri

Ekkert gjald á stöng
Aðeins greitt fyrir veiddan fisk
Útvegum stangir á meðan birgðir endast

Sjáumst hress og í veiðiskapi!

vikurlax.is           víkurlax

Upplýsingar í síma 897 6048 og 616 7818

Akureyri

Reykjavík

Húsavík
Ysta-vík

LAX- BLEIKJU OG 
REGNBOGAVEIÐI
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Fullt nafn, aldur og starfstitill:
„Arnheiður Jóhannsdóttir, 40 ára, 
framkvæmdastjóri Markaðsstofu 
Norðurlands.“
Nám?
„B.Sc. í rekstrarfræði frá HA og M.Sc. 
í alþjóðamarkaðsfræði frá University 
of Strathclyde.“
Fjölskylduhagir:
„Gift og á tvær stelpur og þrjá stráka á 
aldrinum 7–17 ára.“
Fædd og uppalin?
„Fæddist á Akureyri en flutti til Hrís-
eyjar þriggja ára og ólst þar upp.“
Hvað er best við Norðurland?
„Náttúran og útivistarmöguleikar, 
karakterinn í fólkinu sem býr hér.“
Í hverju ertu best?
„Bakstri, skilst mér á fjölskyldunni.“
Í hverju ertu lökust?
„Að vakna snemma á morgnana.“
Hverju myndirðu breyta ef þú værir 
einræðisherra í einn dag?
„Koma á friði.“
Fyrirmynd?
„Það eru svo margir, fer eftir því á 
hvaða sviði það er.“
Uppáhaldshljómsveit?
„Todmobile.“
Bítlarnir eða Stones?
„Stones.“
Fallegasti staður á Íslandi?
„Hrísey.“

Uppáhaldskvikmynd?
„The Rock með Sean Connery og 
Nicholas Cage.“
Uppáhaldsstjórnmálamaður?
„Hann er ekki fundinn ennþá.“
Uppáhaldsmatur?
„Nautasteik.“
Uppáhaldsdrykkur?
„Kók.“
Hvar vildirðu eiga heima ef ekki á 
Akureyri?
„Í Bretlandi.“
Leyndur hæfileiki?
„Nei, eiginlega ekki.“
Facebook eða Twitter?

„Facebook reglulega en Twitter þegar 
eitthvað sérstakt er að gerast.“
Snapchat eða Instagram?
„Instagram.“
Hver vinnur EM í fótbolta?
„Þýskaland.“
Fallegasti karlmaður, fyrir utan maka?
„Nicholas Cage.“
Á hvaða útvarpsstöð er stillt í bílnum 
þínum?
„K100.“
Hverju ætlar þú ekki að missa af?
„Lífinu, þ.e. að njóta þess.“
Hvað ætlarðu að gera skemmtilegt í 
sumar?
„Ferðast bæði innanlands og utan.“

YFIRHEYRSLAN:  ARNHEIÐUR JÓHANNSDÓTTIR

Arnheiður Jóhannsdóttir er fædd á Akureyri en uppalin í Hrísey sem hún 
segir fallegasta stað á Íslandi. Arnheiður er best í bakstri en lökust á fætur 
á morgnana.

Útskrift Á dögunum luku alls 85 börn, á aldrinum 11–14 ára, námi frá Vís-
indaskóla unga fólksins við Háskólann á Akureyri.  Mynd: Auðunn Níelsson.

Pollamótið um helgina
Pollamót Icelandair og Þórs er haldið 
í 29. skipti um helgina, fyrstu helgina í 
júlí, líkt og vanalega, en um er að ræða 
knattspyrnumót fyrir konur 20 ára og 
eldri og karla 30 ára og eldri. Liðum 
hefur fjölgað með árunum og deildum 
sömuleiðis. Í fréttatilkynningu kemur 
fram að mörg liðanna komi á hverju 
ári og því ljóst að keppnisandinn 
minnkar ekki þótt knattspyrnumenn 
eldist. 

Pollamótið er orðið einhvers konar 
fjölskylduhátíð en á Þórssvæðinu 
er sérstakt barnaleiksvæði þar sem 
krakkar geta leikið sér í hoppuköstulum 
og boltaleik. Í fyrra var svo blásið til 
heilmikils sveitaballs í Boganum og í 
ár mun mótinu ljúka á svipaðan hátt. 

Þá mun Dalvíkingurinn Matti Matt 
halda uppi stuðinu ásamt Stebba Jak 
og Stefaníu Svavarsdóttur.  iáh

Fjölskylduhátíð nóg verður um 
að vera á Akureyri um helgina. 
Fótbolti, fjölskylduhátíð og ball í 
Boganum.



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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Sjáumst á
Hólum!



Skagafjörður
skemmtilegur í fríinu
full of life and adventure

visitskagafjordur.is

Skagafjörður er sannkallaður ævintýraheimur 
þar sem fjölbreytt afþreying er í boði fyrir stóra 
sem smáa, einstaklinga, pör, fjölskyldur og hópa. 
Allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi í Skagafirði 
– ævintýrið er rétt að byrja!

Whether it's sailing down glacial rivers, riding
a horse, mountain climbing, enjoying life in the
wild or taking advantage of any other recreational
opportunity our district has to offer.

Sagas, songs, exhilaration and delicious food
are always within reach in Skagafjörður.
Stop by, or contact the Tourist Information Center 
in Varmahlíð – open year round.
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Velkomin í Skagafjörð!
 Welcome  to Skagafjörður!
Check Out   www.visitskagafjordur.is 
Information Center   info@visitskagafjordur.is   ✆ + 354 455 6161

Við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra er laust til umsóknar 100% starf kennara í sérgreinum málmiðna á 
haustönn 2016.

Um laun fer eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Kennarasambands Íslands skv. nánari útfærslu í 
stofnanasamningi. Ráðning verður frá 1. ágúst 2016. Ekki þarf að sækja um á sérstökum eyðublöðum, en í 
umsókn þarf að greina frá menntun og fyrri störfum. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum 
tilkynnt um ráðstöfun starfsins.  Umsóknarfrestur er til 24. júlí 2016.

Umsóknir skulu sendar til Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, v. Sæmundarhlíð, 550 Sauðárkrókur, eða í 
tölvupósti á netfangið: ingileif@fnv.is .

Áskilið er að umsækjandi hafi iðnmeistararéttindi í vélvirkjun, rennismíði eða bifvélavirkjun og  kennslurét-
tindi á framhaldsskólastigi.

Skólameistari

Starf kennara í sérgreinum
við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra

Nánari upplýsingar um starfið og launakjör veita: 
Ingileif Oddsdóttir, skólameistari S. 866-3698
Þorkell V. Þorsteinsson, aðstoðarskólameistari S. 894-7484
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Þakka höfðinglega gjöf
Rebekka Sif Karlsdóttir sótti þjónustu 
í Skógarlund, miðstöð virkni og hæf-
ingar á Akureyri, frá því síðsumars 
2015. 

Í tilkynningu frá Skógarlundi kemur 
fram að Rebekka hafi verið einstaklega 
skemmtileg og iðin ung kona sem vann 
verk sín af mikilli natni. Fór sér hægt en 
var afskaplega vandvirk. Samvista við 
Rebekku hafi notendur og starfsmenn 
notið í allt of stuttan tíma en hún lést 
18. apríl síðastliðinn. 

Skólasystkin Rebekku Sifjar söfnuðu 
113 þúsund krónum og ákváðu að af-
henda Skógarlundi þessa upphæð til 
minningar um hana. Þessum peningum 
verður varið til frekari uppbyggingar 
á skynörvunarherbergi í Skógarlundi. 
Starfsfólk og notendur eru full auð-
mýktar og þakka höfðinglega gjöf. 

Vakað á Jónsmessu
Jónsmessuvaka fór fram á Akureyri 
um síðustu helgi en hefð hefur skapast 
fyrir því í bænum að vaka á Jónsmessu. 
Í ár gátu gestir synt í Sundlaug Akur-
eyrar langt fram eftir nóttu auk þess 

sem Listasafnið bauð fólki upp á að 
gista í safninu. Nóg var um að vera um 
allan bæ þar sem listin fékk að njóta 
sín. Látum myndirnar tala sínu máli. 

iáh

Miðnætursund Hópur af unglingum skemmti sér vel í sundi á miðnætti.

Drinnik Wolfgang tónlistarmaður 
úr Drinnik gerir sig kláran fyrir beina 
útsendingu á RúV.

Gjörningur í Fræi/Flóru Listakon-
urnar Yulíana Palacios og Anna Ric-
hards voru með gjörning á jónsmes-
suvöku 2016.

Vasaljósaleiðsögn Áhugasamir mættu í vasaljósaleiðsögn um hánótt í 
Listasafninu.

Rebekka Sif í síðasta blaði vantaði 
mynd af Rebekku Sif í umfjöllun um 
gjafir til Skógarlundar í minningu 
Rebekku Sifjar og Heiðu Rósu Sig-
urðardóttur. Beðist er velvirðingar 
á mistökunum.
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Akureyri vikublað kemur út vikulega á fimmtudögum  
og er dreift frítt í um 14.500 eintökum á öllu  

norðurlandi frá Hvammstanga að Bakkarfirði.
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Af hverju krosslímt tré? 
–  Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla

–  Léttari en steypa

–  Frábær einangrun

–  Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka og myglu

–  Mjög fljótlegt að reisa

–  Einstakir burðareiginleikar

–  Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið

–  Þynnri veggir - meira innra rými

–  Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Byggðu umhverfisvænt hús 
-úr krosslímdu tré

Umhverfisvæn hús 
úr krosslímdu tré

Stór eða lítil  
- allt eftir þínum óskum

Bjóðum einnig 
glugga, hurðir og 

untanhússklæðningar 
sem hæfa þínu húsi

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX
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Mikið hefur gengið á í lífi slökkviliðsmannsins Vals Freys Halldórssonar undanfarið. Fyrir fimm árum fór hann í meðferð og skráði sig í hjúkr-
unarfræði. Nokkuð seinna fékk hann ofvirknisgreiningu og lyf. Í dag hefur hann sagt upp starfi sínu hjá slökkviliðinu og stefnir út í nám í svæf-
ingarhjúkrunarfræði. Valur Freyr ræðir um slökkviliðið og eineltið, foreldrahlutverkið, tónlistina, föðurinn sem svipti sig lífi, drykkjuna sem var 
að eyðileggja líf hans og hjúkrunarfræðina sem hann hefur nýlokið. 

Öðlaðist nýtt líf
„Mig langaði ekki til að staðna 
í vinnunni og vildi mennta mig 
meira,“ segir Valur Freyr Halldórsson, 
slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður, 
tónlistarmaður og nýútskrifaður 
hjúkrunarfræðingur frá Háskólanum 
á Akureyri. 

350% starf
Valur Freyr stendur á tímamótum. 
Eftir 14 ár hjá Slökkviliði Akureyrar, 
þar sem hann hefur m.a. sinnt starfi 
aðstoðarvarðstjóra síðustu árin, hefur 
hann sagt starfi sínu lausu og stefnir 
til Svíþjóðar í nám í svæfingarhjúkrun 
á næsta ári. Hann viðurkennir að síð-
ustu árin hafi verið strembin en stefnir 
ótrauður á frekara nám. „Það var erfitt 

að drífa sig aftur af stað í skóla og ég 
segi stundum að ég hafi verið í 350% 
vinnu þennan tíma, sem var reyndar 
raunin og er að súpa seyðið af þessari 
miklu keyrslu núna. Ég var að vinna 
á slökkvistöðinni, spila með Hvann-
dalsbræðrum, kenna fyrir sjúkraflutn-
ingaskólann og í háskólanámi. Ég er 
því búinn að vera algjörlega á kafi en 
nú er bara að koma sér á rétt ról áður 
en hasarinn hefst á ný.“

Fleiri karlar í hjúkrun
Hann segir fáa hafa velt sér upp úr því 
að hann hafi menntað sig í hjúkrunar-
fræði. „Hjúkrunarfræði hefur lengi 
verið kvennastétt en það er að breyt-
ast. Það er sérstaklega áhugavert að sjá 

hversu margir sjúkraflutningamenn 
eru farnir að velja þetta nám. Okkur 
fer fjölgandi. Við höfum verið aðeins á 
eftir Norðurlöndunum. Hlutfall karla 
í þessu starfi er lægra hér, en það er að 
breytast. Vinnufélögum mínum finnst 
þetta eðlilegasti hlutur í heimi og ég 
sé hvað viðbrögðin eru að breytast í 
samfélaginu. Það er ansi magnað að 
geta kynnt sig sem hjúkrunarfræðing 
án þess að það veki mikla athygli.“

Hættir í sátt
Slökkviliðið á Akureyri var um tíma 
í fréttum vegna eineltismála. Valur 
segir málið hafa verið leyst og að 
andrúmsloftið sé gott í dag. „Þetta 
slökkviliðslíf er einstakt. Þarna hef 

ég eignast mína bestu vini sem munu 
verða það áfram þótt ég fari í önnur 
störf. En kannski snýr maður til baka, 
hver veit, vonandi. Við erum ein stór 
fjölskylda. Líklega er ég að hætta á 
kolvitlausum tíma því ég held að 
mórallinn hafi aldrei verið betri. Ég 
á eftir að sakna félaga minna en ég 
hætti í fullkominni sátt og tek þessa 
ákvörðun til að geta menntað mig 
meira.“

Erfið eineltismál
Hann viðurkennir að eineltismálið 
hafi haft neikvæð áhrif. „Þetta voru 
allt einstök mál, bæði á milli þáver-
andi yfirstjórnar liðsins og Akureyrar-
bæjar en eins nokkurra starfsmanna 
og yfirstjórnar liðsins en sneru ekki að 
liðinu sem heild. Það héldu allir að það 
væri allt í upplausn hjá okkur; að við 
gætum aldrei verið til friðs, en við sog-
uðumst einfaldlega inn í umræðuna, 
sem var á tíðum mjög óvægin. Við 
höfum verið kallaðir óalandi frekjur 
þegar sannleikurinn var sá að þorri 
manna var algerlega ótengdur þessum 
leiðindamálum. Ný yfirstjórn hefur 
tekið við og er henni að takast vel upp 
í þessum málum, sem betur fer. Oft 

„Það er ansi magnað að 
geta kynnt sig sem hjúkr-
unarfræðing án þess að 
það veki mikla athygli“

Stoltur Líf Vals Freys hefur tekið kúvendingu síðustu fimm árin. Hann segir bestu ákvörðun sem hann hafi tekið í lífinu hafa verið sú að hætta að drekka.  Mynd: Ingi Torfi.
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langaði okkur að svara fyrir okkur með 
yfirlýsingum en gerðum ekki því við 
vissum að þetta yrði leyst af þeim sem 
áttu hlut að máli,“ segir hann og viður-
kennir að málið hafi orðið til þess að 
hann hafi íhugað alvarlega að hætta 
í slökkviliðinu. „Þetta reyndi mikið 
á og á tímabili hugsaði ekki bara ég, 
heldur margir félagar mínir, um að 
hætta þessu bara. Umræðan var það 
erfið og oft óvægin í okkar garð.“

Tvítugur pabbi
Valur er fæddur og uppalinn á Ak-
ureyri og kvæntur Kristínu Björk 
Gunnarsdóttur, verkefnastjóra hjá SÍ-
MEY. Þegar þau voru að nálgast tvítugt 
kom fyrsta barnið óvænt í heiminn. 
Hann segir fjölgunina ekki hafa verið 
mikið áfall en vissulega hafi barneignir 
ekki verið á dagskránni þá. „Við vorum 
ung og vitlaus en þetta gekk og við 
erum saman ennþá og ég held að 
okkur hafi bara tekist ágætlega upp 
með þessi börn. Ég fann samt, þegar 
þriðja barnið fæddist, hvað ég var þá 
loksins virkilega tilbúinn í þetta. Við 
Kristín erum hálfgerðar risaeðlur, 20 
árum og þremur börnum seinna erum 
við ennþá saman. Það er víst ekki inn í 
dag en við erum mjög ánægð.“

Sjálfsvíg tabú
Faðir Vals svipti sig lífi þegar Valur var 
aðeins 10 mánaða. Hann segist ekki 
reiður en að það sé erfitt að skilja svona 
ákvörðun. „Ég á engar minningar um 

hann og auðvitað hugsaði maður oft 
sem krakki að það hefði verið gaman 
að kynnast honum. En maður getur 
ekki sett sig í spor þeirra sem taka 
svona ákvörðun. Maður skilur þetta 
ekki en það þýðir ekki að dæma. Því 
miður eru andleg vandamál það mikið 
tabú að það reynist erfitt fyrir marga að 
leita sér hjálpar. Þess vegna velja allt of 
margir þessa leið. Við verðum að fara 
opna þessa umræðu. Það verður að 
vera hægt að tala um þetta.“

Hætti í  
Hvanndalsbræðrum
Tónlistin hefur verið stór hluti af lífi 
Vals frá unga aldri en hann er einn 
af upphaflegu meðlimum Hvanndals-
bræðra. „Ég var mjög ofvirkt barn og 
mamma sá fljótt, þegar ég var búinn að 
eyðileggja alla kökubauka á heimilinu, 
að það væri best að senda mig í tón-
listarskóla til að læra á trommur. Það 
reyndist góð ákvörðun hjá henni og ég 
hef spilað á trommur síðan.“

Hann segir sögu Hvanndalsbræðra 
flókna en hljómsveitin var stofnuð árið 
2002. „Við Rögnvaldur Gáfaði sátum 
heima hjá bróður mínum og vantaði 
eitthvað að gera og ákváðum að stofna 
hljómsveit. Ég var á trommum, Röggi 
á gítar og svo fengum við Summa á ba-
ssa. Við ætluðum bara að hafa þetta lít-
inn saumaklúbb sem hittist einu sinni 
í viku en það varð bara algjör sprengja 
og þótt við æfðum aldrei varð brjálað 
að gera. Meðlimum var svo fjölgað 

upp í sex og lengst af spiluðum við 
nánast bara á tónleikum og reyndum 
að gera sem allra minnst fyrir sem 
mestan pening. Við verðlögðum okkur 
mjög hátt en samt voru allir tilbúnir 
að borga og við vorum að drukkna í 
verkefnum,“ segir hann og bætir við að 
smám saman hafi sveitin þróast úr tón-
leikabandi yfir á dansiballamarkaðinn. 
„Röggi hætti og ég líka ári seinna. Ég 
fékk nóg af því að vaka til fimm, keyra 
heim eftir böll og sofa allan næsta dag. 
En svo komum við Röggi aftur inn í 
bandið með þeim skilyrðum að við 
færum aftur í sama farið; spila á tón-
leikum og gera það sem okkur finnst 
skemmtilegast, ekki það sem öðrum 
finnst skemmtilegast. Núna loksins, 
14 árum eftir að þessi saumaklúbbur 
var stofnaður, getum við hist bara einu 
sinni í viku, eins og planið var alltaf. 
Þetta var mjög skemmtilegur tími en 
núna erum við að gera þetta á okkar 
forsendum.“

Ofvirkur á lyfjum
Fyrir þremur árum fékk Valur stað-
festingu á því sem hann hafði lengi 
grunað; að hann væri ofvirkur. „Sem 
krakki var ég bullandi ofvirkur með 
athyglisbrest en það kallaðist bara að 
vera ódæll. Nú hef ég fengið grein-
ingu og lyf og finn mikinn mun. Ég 
er skipulagðari, athyglin er betri og 

ég hef róast – þótt það sé líka aldr-
inum að þakka. Ég þarf ekki lengur 
að vera úti um allt en ofvirkni lýsir 
sér oft í rótleysi,“ segir hann og bætir 
við að það hafi verið viss léttir að fá 
greininguna. „Ég vissi þetta alltaf en 
það var ágætt að fá staðfestinguna og 
lyf til að geta tekist betur á við námið, 
heimilið og bara sjálfan mig. Allt í einu 
komst skipulag á hlutina hjá mér,“ 
segir hann en neitar því að ofvirknin 
hafi háð honum í starfinu. „Minn 
athyglisbrestur og ofvirkni lýsir sér 
þannig að ef ég var í hópi var ég bara í 
mínum eigin heimi en í vinnunni og í 
tónlistinni náði ég að halda fókus. Ég 
held það hafi verið landsliðsmaður í 
fótbolta sem lýsti þessu svo vel þegar 
hann sagðist fókuseraður í leiknum en 
úti á túni fyrir utan völlinn. Það lýsir 
mér mjög vel.“

Hætti að drekka
Hljómsveitarlífinu fylgir oftar en ekki 
djamm en fyrir fimm árum tók Valur 
þá ákvörðun að fara í meðferð. „Ég var 
búinn að missa tökin og þótt ég drykki 

ekki oft drakk ég mjög illa. Við vorum 
á djamminu allar helgar en í dag eru 
Hvanndalsbræður 4/6 uppþornað 
band. Áfengi var ekki að gera mér gott 
og ég hafði oft reynt að hætta sjálfur en 
það gekk aldrei upp. Ég ákvað því að 
leita mér hjálpar og það er það besta 
sem ég hef gert á ævinni – miklu betra 
en hjúkrunarfræðinámið,“ segir hann 
brosandi og bætir við að hann hafi 
ekki fundið fyrir löngun til að smakka 
áfengi síðan hann kom úr meðferð. 
„Það er gjörsamlega engin löngun. 
Þessum kafla í mínu lífi er bara lokið. 
Ég veit ekki hvar ég væri ef ég hefði 
ekki hætt, allavega á mjög vondum 
stað. Þess í stað er ég núna, fimm árum 
seinna, á mjög góðum stað. Ég hefði 
aldrei farið í námið nema af því að ég 
hætti að drekka og finnst alveg magnað 
hverju mér hefur tekist að áorka síðan 
ég hætti. Ég er bara mjög stoltur af mér 
og eftir allt sem á undan hefur gengið 
er ég afar sáttur. Líf mitt hefur tekið 
algjörri kúvendingu. Ég er meira til 
staðar fyrir börnin mín og hef öðlast 
nýtt líf og ætla að nýta þetta til fulls,“ 
segir Valur sem segir aldrei oft seint 
að setja sér markmið til að vinna að, 
hvort sem það er að taka til í sálarlíf-
inu, mennta sig eða annað. „Maður er 
aldrei of gamall til að láta draumana 
rætast.“
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Landgræðsla ríkisins
Héraðsfulltrúi

Landgræðsla ríkisins er þekkingar- og þjónustustofnun. Markmið hennar eru verndun 
gróðurs og jarðvegs og bætt landgæði. Stofnunin starfar samkvæmt lögum um 
landgræðslu nr. 17/1965 og lögum um varnir gegn landbroti nr. 91/2002.

Landgræðsla ríkisins óskar eftir að ráða héraðsfulltrúa með aðalstarfssvæði í Eyja-
fjarðar- og Þingeyjarsýslum með aðsetur á Húsavík. Hann þarf að hafa sveigjanleika 
og vera tilbúinn til að taka þátt í þróun starfsins og breytingum sem kunna að verða 
á starfinu og vinnustaðnum. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Öflun upplýsinga, ráðgjöf og eftirlit með verkefnum í Bændur græða landið, 

Landbótasjóði og öðrum landgræðsluverkefnum. 
• Áætlanagerð og umsjón landgræðsluverkefna á starfssvæðinu.
• Vöktun á ástandi gróðurs og jarðvegs og fylgjast með að lögum um landgræðslu 

sé framfylgt.
• Aðstoð við gerð beitar- og uppgræðsluáætlana fyrir einstakar bújarðir og stærri 

svæði.
• Skráning landgræðsluaðgerða og eftirlit með árangri þeirra.
• Fræðsla og ráðgjöf til sveitarstjórna, landnotenda, skóla og almennings.
• Önnur verkefni 

Menntun og hæfni 
• Krafist er BSc-prófs í náttúruvísindum, t.d. landnýtingu, beitarfræðum eða um-

hverfisfræðum 
• Almenn þekking eða reynsla af landbúnaði
• Skipulagshæfni, sveigjanleiki  og góð samstarfshæfni 
• Góð kunnátta í notkun tölvu og upplýsingatækni og góð íslenskukunnátta, 

skilyrði.
• Þekking og reynsla af landgræðslustarfi, kostur 
• Þekking og reynsla af notkun landupplýsingakerfa, kostur 

Um er að ræða 100% stöðu, starfinu geta fylgt talsverð ferðalög, megin starfssvæðið 
er Norðurland. Stafið hentar bæði konum og körlum.   

Laun er skv. kjarasamningi ríkisins og FÍN félags náttúrufræðina. Nánari upplýsingar 
um starfið veitir Guðmundur Stefánsson sviðsstjóri (gudmundurst@land.is) í síma 899 
3096. Umsóknir ásamt ferilskrá og afriti af prófskírteini skal senda til Landgræðslu 
ríkisins, Gunnarsholti, 850 Hella eða á netfangið sigurbjorg@land.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2016.

„Því miður eru andleg 
vandamál það mikið tabú 
að það reynist erfitt fyrir 
marga að leita sér hjálpar“

Hættur að drekka Valur Freyr segir tónlistarlífinu oft fylgja drykkja. í dag 
séu meðlimir Hvanndalsbræðra hins vegar upp til hópa uppþornaðir.

Mynd: Ingi Torfi.



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

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

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

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

Nökkvi
Félag siglinga- 

manna á Akureyri

14 30.  júní  2016

TILVERAN

Sesselja Ingibjörg Barðdal Reynisdóttir rekur Kaffi Kú ásamt eiginmanni sínum og 
tengdaföður en Kaffi Kú var opnað nýlega aftur eftir endurbætur. Sesselja féllst á að 
gefa lesendum Akureyri Vikublaðs uppáhaldsuppskriftirnar sínar. 

„Sveitaleg en í takt við tímann“
„Um leið og fjósið var opnað streymdi 
inn forvitið fólk og þá kom þessi hug-
mynd; að taka þetta lengra og selja 
kaffi. Síðan hefur þróunin verið hæg en 
örugg,“ segir Sesselja Ingibjörg Barðdal 
Reynisdóttir sem rekur Kaffi Kú ásamt 
eiginmanni sínum, Einari Erni Aðal-
steinssyni, og föður hans, Aðalsteini 
Hallgrímssyni. 

Hænur og lautarferðir
Kaffi Kú var opnað aftur á þjóðhátíðar-
daginn eftir endurbætur. „Við erum að 
fá 14–15 þúsund gesti á ári og ákváðum 
um jólin að annaðhvort þyrftum við að 
gera þetta almennilega eða bara hætta 
þessu og sú ákvörðun varð að sjálf-
sögðu ofan á að taka þetta enn lengra. 
Ólafur Ágúst Jensson hannaði staðinn 
fyrir okkur og hjálpaði okkur mikið í 
því að þetta stóra skref var tekið. Við 
gengum út frá afþreyingu; afþreyingu 
fyrir Akureyringa og innlenda og er-
lenda ferðamenn, og þótt við verðum 
kannski ekki með dýragarð ætlum við 
að vera með hænur og kannski hesta 
og einnig bjóðum við upp á lautarferðir 
sem munu eflaust skapa skemmtilegar 
minningar fyrir fjölskylduna.“

Heitir pottar
Matreiðslumaðurinn Reynir Gretars-
son hefur gengið til liðs við Kaffi Kú. 
„Ég hef starfað sem þjónn í meira en 
tíu ár og hef mikið unnið með Reyni 

sem kom til okkar hingað af Michel-
in-veitingastað í Svíþjóð. Við setjum 
samt ekki stefnuna á Michelin en hann 
er til í þetta ævintýri með okkur og 
er leiðtogi í því að þróa rétti úr okkar 
afurðum. Við notum mjólkina okkar, 

kjötið okkar og búum til skyr og „beef 
jerky“. Við bjóðum einnig upp á heita 
potta, til dæmis með gúllasi, sem við 
setjum beint á borðið fyrir gesti til að 
deila og höldum þannig í það sveitalega 
um leið og við reynum að vera nútíma-
leg og í takt við tímann.“

Ólík hjón
Sesselja er í laganámi við Háskólann 
á Akureyri en starfar við hlið Einars 
á sumrin og samhliða náminu. Bros-
andi viðurkennir hún að það séu 
bæði kostir og gallar á því að vinna 
með eiginmanninum. „Kostirnir eru 

samt fleiri. Við eigum auðvelt með að 
hagræða börnunum og fáum kannski 
meiri tíma með þeim. Við hjónin erum 
mjög ólík. Hann er innan úr Eyjafirði 
en ég úr Skagafirðinum og er miklu 
örari týpa en hann. Á meðan ég tek þrjú 
skref fram tekur hann tvö aftur á bak 
og svo hittumst við á miðri leið, sem 

er bara gaman. Við náum að vinna vel 
saman og án vandræða hingað til. Ég 
ætla samt ekkert að gera það að eilífu,“ 
segir hún og skellir upp úr en Sesselja 
fékkst til að gefa lesendum Akureyri 
Vikublaðs nokkrar af sínum uppá-
haldsuppskriftum. 

iáh

Svartur Pottur
Pottréttur frá Ömmu Möggu
750 g gúllas
30 g smjör
350 g laukur
2 msk. hveiti
2 stk. paprikur (rauðar)
2 dl rjómi
2 dl soð (2 dl vatn og hálf skeið 
kjötkraftur)
300 g tómatar
300 g sveppir

Kjötið er steikt á pönnu. Laukurinn 
er skorinn niður í fjórðunga og svit-
aður í potti með smjöri, hveiti stráð 
yfir þegar laukurinn er orðin glær og 
mjúkur. Gúllasi bætt saman við ásamt 
rjóma, soði og helming af tómötum. 
Soðið við vægan hita í 1–1½ klst.

Rest af tómötum og sveppum bætt 
saman við og soðið í 10 mín. lengur. 
Smakkað til með salti og pipar.

Einnig má bæta cayan-pipar saman 
við ef fólk er fyrir sterkan mat

Borið fram með hrísgrjónum og 
snittubrauði.

 

Eplakaka
175 g mjólk
2 tsk. vanilludropar

50 g ljós púðursykur
2 matskeiðar Maizena
1 stk. egg

Allt hrært saman og síðan hitað að 
suðu, tekið úr pottinum og kælt

 
50 g ljós púðursykur
3–4 stk. sæt epli
75 ml brandy
75 ml vatn
75 ml valhnetur

Allt látið í pott og soðið þar til 
vökvinn hefur gufað upp. Leyft að 
kólna.

 
150 g ljós púðursykur
112 g smjör
3 stk. egg
75 g hveiti
2¼ tsk. lyftiduft

Sykur og smjör hrært saman þar til 
létt og slétt. Eggjum bætt við, einu 
í einu. Hveiti og lyftidufti hrært 
saman við. Kremið (sjá fyrsta skref) 
skorið niður í bita og foldað saman 
við deigið. Látið í álform sem hefur 
verið úðað með fitu. Epla/valhnetu-
-blandan látin ofan á.

Bakað á 180°C (160°C með 
blæstri) í 30–35 mín.

Hjón Sesselja rekur Kaffi Kú ásamt eiginmanni sínum, Einari Erni, og tengda-
föður sínum, Aðalsteini Hallgrímssyni.

Kaffi Kú Staðurinn hefur verið opn-
aður á ný eftir endurbætur.



Verð 6.300 kr. á mann
Hál� gjald fyrir 6 - 12 ára

Opið alla daga frá 18:30 - 21:30

Kvöldverðarhlaðborð
Hótel Eddu Akureyri



LAUGAVEGI 176   |   GLERÁRTORGI   |   KRINGLAN   |   LINDESIGN.IS

Barnafatalína fyrir stráka og stelpur
Húfa 895 kr.  Áður 1.790 kr. 

Íslenska skjaldamerkið 140x200
Nú 7.995 kr. Áður 15.990 kr.

Dúnsæng 140x200 - 790gr
Nú 25.994 kr.  Áður 39.990 kr.

Handklæði 70x140 / 10 litir 3 stærðir
Nú 2.093 kr.  Áður 2.990 kr.

Barnafatalína fyrir stráka og stelpur
Peysa 2.245 kr.  Áður 4.490 kr.

Skautbúningasvuntan/ Höfðingi svunta 
Nú 3.594 kr.  Áður 5.990 kr. 

ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

ÚTSALAN ER HAFIN

Á GLERÁRTORGI
FÍFA
6.071,-

ÁÐUR 13.490,-

50% AF ÖLLUM BARNAFÖTUM SVUNTUR FRÁ 1.794 KR50% AF ÖLLUM BARNAFÖTUM

25-60% AF ÖLLUM RÚMFÖTUM

TIL HAMINGJU MEÐ 
STÓRKOSTLEGAN 
ÁRANGUR Á EM

OKKAR STÆRSTA ÚTSALA FRÁ UPPHAFI

BAKSÍÐAN

Þórdís Jónsdóttir
doktorsnemi og jógakennari

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

14.500 EINTÖK FRÍTT UM ALLT NORÐURLAND Á HVERJUM FIMMTUDEGI

Saman í liði
Það er ótrúlega margt í lífinu sem 
maður hefur ekki stjórn á. Eitt af því 
er með hvaða háralit þú fæðist. Ég vildi 
vera indíáni alla öskudaga þrátt fyrir 
ítrekaðar tilraunir mömmu til að finna 
eitthvað sem myndi henta betur mínu 
litarhafti. Einu sinni var ég sorglegur 
trúður með krítarhvítt andlit. Það 
hentaði víst betur. Ég komst reyndar 
seinna að því að það er hægt að lita á 
sér hárið en þá var ég loksins orðin sátt 
við litinn og fannst fráleitt að fara rugla 
eitthvað í því.

En já, ég er sem sagt rauðhærð. 
Það er kannski ekki svo merkilegt en 
getur haft mikil áhrif á mann. Það kom 
nefnilega í ljós að það er algjörlega stór-
kostlegt að vera rauðhærður. Það er 
alltaf gott að tilheyra einhverjum hópi 
og rauðhærðir koma þar mjög sterkir 
inn. Það er til dagur rauðhærðra, Írskir 
dagar á Akranesi núna um helgina, fé-
lag rauðhærðra og ég veit ekki hvað og 
hvað. Þetta er eins og risastór fjölskylda 
sem nær langt út fyrir landsteinana.

Ég er líka fullkomlega sannfærð um 
að allir rauðhærðir séu skyldir mér. 
Kannski er þetta einhver rótsterkur 
eldmóður frá írskum forfeðrum. 
Sameinaðir stöndum vér og það allt. 
Ég er til dæmis búin að ákveða að við 
höfum sérstaka leynikveðju og blikka 
eða veifa öllum rauðhærðum svona eins 
og Landrover-eigendur gera þegar þeir 
mætast. Það virðast ekki allir kannast 
við þetta en það hefur ekki stoppað mig. 
Ég hef reyndar líka móðgast sárlega 
þegar rauðhærður frændi minn heils-
aði mér ekki á markaði í London en 
komst seinna að því að þetta var frægur 
Hollywood-leikari.

En það er nefnilega bara svo miklu 
skemmtilegra þegar við erum saman 
í liði. Það finnum við þessa dagana 
þegar við öskrum saman „áfram Ísland“ 
með tárin í augun. Áfram rauðhærðir! 
Áfram Ísland!
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Alla fimmtudaga


