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„Hundurinn minn var búinn að 
vera í meðferðum hjá dýralækni  
í heilt ár vegna húðvandamála  
og kláða, þessu fylgdi mikið  

hárlos. Hann var búinn að vera  
á sterum án árangus. Reynt  

var að skipta um fæði sem bar 
heldur ekki árangur. Eina sem 
hefur dugað er Polarolje fyrir 

hunda. Eftir að hann byrjaði að 
taka Polarolje fyrir hunda hefur 
heilsa hans tekið stakkaskiptum. 
Einkennin eru horfin og hann er 
laus við kláðann og feldurinn 

orðinn fallegur.“

Sigurlín Birgisdóttir, hundaeigandi

Sími 698 7999 og 699 7887

Náttúruolía sem
hundar elska

Við Hárlosi 
Mýkir liðina 

Betri næringarupptaka  
Fyrirbyggir exem  

Betri og sterkari fætur

NIKITA 
hundaolía
Selolía fyrir 

hunda

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr

 Frelsi til að veiða! 

00000

www.veidikortid.is

Hríseyjarhátíð 2016
8.–9. júlí 

nánar á www.hrisey.is

Erfitt ár Árið 2016 hefur verið Höllu erfitt en hún neitar að gefast upp.  Mynd: Guðrún Þórs.

7. júlí 2016 • 20. tölublað 6. árgangur
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Halla Valey Valmundardóttir segir alla geta glímt við þunglyndi 
og önnur andleg veikindi og neitar að fela eða fegra hlutina. 
Bróðir Höllu, Viktor Geir, svipti sig lífi í vor eftir langa baráttu við 
þunglyndi og eiturlyfjafíkn. Halla Valey vill segja sögu bróður 
síns í von um að opna umræðuna en hún segir geðræn vandamál 
og sjálfsvíg ekki mega vera tabú. Fólk verði að geta stigið fram og 
leitað eftir hjálp áður en það verður of seint.

Vill opna umræðuna 
um sjálfsvíg
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Jón Hrói í búsetudeild
Jón Hrói Finnsson hefur verið ráðinn 
framkvæmdastjóri búsetudeildar Akur-
eyrarbæjar. Þetta kemur fram í frétta-
tilkynningu frá Akureyrarbæ. Jón Hrói 
lauk meistaranámi í stjórnsýslufræðum 
frá Aarhus Universitet í Danmörku og 
hefur á undanförnum árum aflað sér 
góðrar reynslu af rekstri og stjórnun á 
vettvangi sveitarfélaga. 

Síðustu 15 mánuði hefur Jón Hrói 
starfað sem sviðsstjóri velferðar- og 
mannréttindasviðs Akraneskaupstaðar 
sem meðal annars felur í sér stjórnun 

þeirra verkefna sem eru á hendi búsetu-
deildar. Á árunum 2010–2014 var hann 
sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps 
og þar áður þróunarstjóri Fjallabyggðar. 
Jón Hrói hefur gegnt ýmsum trúnaðar- 
og félagsstörfum, setið í stjórnum Gá-
sakaupstaðar, Vaxtarsamnings Eyja-
fjarðar, siglingaklúbbsins Nökkva, 
SÍMEY, Minjasafnsins á Akureyri, Bú-
seta í Reykjavík og verið varamaður í 
stjórn Eyþings. 

Jón Hrói Finnsson mun hefja störf 
um miðjan september. 

Nýr framkvæmdastjóri jón Hrói var sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps 
í fjögur ár en hefur undanfarið starfað sem sviðsstjóri velferðar- og mann-
réttindsviðs Akraneskaupstaðar.

Eyrún Ýr varð fyrsta konan til að sigra í A-flokki á Landsmóti. 

„Sigur er bara sigur“
„Þetta var alltaf draumurinn og það 
stærsta sem ég hef unnið hingað til. Ég 
setti stefnuna á sigur en vissi að þá yrði 
allt að ganga upp og það tókst, að mestu 
leyti allavega,“ segir knapinn Eyrún 
Ýr Pálsdóttir en hún og Hrannar frá 
Flugumýri II sigruðu í A-flokki gæð-
inga á Landsmóti á Hólum í Hjaltadal 
sem fram fór um síðustu helgi. Eyrún 
Ýr varð þar með fyrsta konan til að 
sigra í A-flokki á Landsmóti en hún 
hlaut einnig Gregesen-styttuna fyrir 
prúðmannlega reiðmennsku á vel 
hirtum hesti. Eyrún segir að vissulega 
sé skemmtilegt að sigra alla karlana. 
„En ég er ekkert að pæla í því. Sigur er 
bara sigur. Sama hvort maður er karl 
eða kona. Þetta er langt frá því að vera 
sjálfgefið. Hestarnir í ár voru óvenju 
sterkir í A-flokki.“

Ríkjandi Íslandsmeistarar
Bæði Eyrún og Hrannar eru frá 
Flugumýri í Skagafirði en Eyrún frum-
tamdi Hrannar þegar hann var fjögurra 
vetra. „Þá tók Þórarinn Eymundsson 

við honum en frá sex vetra aldri hef ég 
verið með hann. Ég hef því verið með 
puttana í honum frá upphafi. Þetta er 
hestur úr okkar ræktun en hann er með 
8,85 í aðaleinkunn í kynbótadómi,“ 
segir Eyrún en þetta er í annað skiptið 
sem Hrannar, sem er tíu vetra, sigrar á 

Landsmóti auk þess sem þau Eyrún eru 
ríkjandi Íslandsmeistarar í fimmgangi. 

Aðspurð hvað geri Hrannar að 
svo góðum hesti nefnir hún óvenju-
lega ganghæfileika. „Hann hefur 
allar tegundirnar og auðveldur með 
gangskil. Svo er hann ofboðslega heil-
steyptur og geðgóður og auðveldur 
í reið. Næst á dagskrá er að hleypa 
honum í merar. Hann fær frí eftir 
þetta landsmót og svo höldum við bara 
áfram að þjálfa.“ iáh

„Ég hef því verið með 
puttana í honum frá 
upphafi“

Sigurvegarar Eyrún og Hrannar eru bæði frá Flugumýri í Skagafirði.
Mynd: Bjarney Anna Þórsdóttir

Sigurður Sigurðsson, framkvæmdastjóri SS Byggir, var á meðal þeirra sem lentu í vandræðum varðandi miða á leik Frakklands og Íslands. 

„Virðist sem allt hafi farið í vaskinn“
„Það skiptir ekki máli hvort hann var 
sjálfur plataður. Hann hefði átt að láta 
alla vita fyrr, þá hefðum við kannski 
getað gert einhverjar ráðstafanir. Maður 
lætur ekki fólk, sem hefur flogið frá Ís-
landi með tilheyrandi kostnaði og þegar 
greitt fyrir miða á leikinn, bíða fyrir 
utan völlinn í von og óvon. Það er bara 
villimennska,“ segir Sigurður Sigurðs-
son, framkvæmdastjóri byggingarverk-
takans SS Byggir, en hann var á meðal 
þeirra sem lentu í miðaskandalnum 
á EM. 

Hópurinn tvístraður
Sigurður fór í beinu flugi frá Akureyri 
og er verulega ósáttur við meintan 
miðasölumann, sem fjölmiðlar hafa 
nafngreint sem Björn Steinbekk. „Sá 
sem keypti miðana fyrir okkur hafði 
áður keypt miða af þessum manni og 
þá stóðst allt upp á hundrað en þarna 
virðist allt hafa farið í vaskinn. Við 
vorum með mann úti sem átti að sækja 

miðana á ákveðið hótel en þegar hann 
mætti þangað, á hárréttum tíma, var þar 
enginn,“ segir Sigurður og bætir við að 

eftir að hópurinn kom út hefði hann 
verið dreginn á hvert hótelið á fætur 
öðru. „Miðarnir áttu að vera hér og þar 
en ekkert reyndist rétt og á endanum 
fengum við þær upplýsingar að þeir 
yrðu afhentir á ákveðnum stað við völl-
inn. Þar var kona sem var með nokkur 
umslög en flest þeirra voru án miða.“

Sigurður segist hafa verið heppnari 
en margur þar sem hann hafi komist 
inn að lokum. „Mörg okkar keyptu 
aðra miða með tilheyrandi kostnaði 
en þá var leikurinn byrjaður og Frakkar 
búnir að skora eitt mark. Við þurftum 
að hlaupa í kringum hálfa höllina til að 
finna opið hlið og sátum svo tvístruð 
um allan völlinn.“

Beint flug styttir  
ferðalagið
Þrátt fyrir allt var Sigurður ánægður 
með ferðalagið í heild sinni. „Ferðalagið 
var æðislegt og ég vona að þetta sé bara 
byrjunin á beinu flugi frá Akureyri með 

Circle Air. Þjónusta þeirra var til mik-
illar fyrirmyndar. Beina flugið styttir 
ferðalagið um heilan dag og mér skildist 

að það hefði verið hægt að fylla tvær, 
þrjár vélar í viðbót,“ segir Sigurður sem 
vill skila kveðjum til strákanna okkar að 
lokum. „Landsliðið okkar hefur verið 
að skrifa nýjan kafla í Íslandssöguna 
og eiga allir sem standa að liðinu, 
leikmenn sem og aðrir, miklar þakkir 
skildar!“ iáh

„Þar var kona sem var 
með nokkur umslög en 
flest þeirra voru án miða“

„Maður er svo einfaldur“
 „Dóttir mín hringdi í mig hágrátandi 
þegar korter var búið af leiknum. Þá 
voru þau enn fyrir utan í biðröð og 
vissu ekki neitt. Þau komust svo inn 
í seinni hálfleik,“ segir Guðrún Una 
Jónsdóttir en 17 ára dóttir hennar og 
19 ára kærasti hennar voru á meðal 
þeirra sem lentu í vandræðum með 
miða á leik Íslands og Frakklands. 
Guðrún Una segir að þegar unga 
parið hafi loksins fengið miða hafi 
sætin ekki verið hlið við hlið. „Þá 

var himinn og haf á milli sætanna en 
einhvern veginn var þeim smyglað 
inn á íslenska svæðið og þar sátu þau 
í tröppunum. Annars hefði hún setið 
ein hjá Frökkunum,“ segir Guðrún 
Una sem segir þau hafa borgað 85 þús-
und fyrir miðana tvo. „Maður er svo 
einfaldur. Manni datt ekki einu sinni 
í hug að eitthvað svona gæti gerst.“

Akureyri Vikublað reyndi án ár-
angurs að ná tali af Birni Steinbekk

iáh

Ringulreið Mikil ringulreið skapað-
ist í íslendingahópnum þar sem miða, 
sem þegar höfðu verið greiddir, var 
hvergi að finna.

Mynd: Skjáskot/Baldur Guðmundsson

Steinsmiðja Akureyrar • Glerárgötu 36 • S: 466 2800 • sala@minnismerki.is •  www.minnismerki.is
Opnunartímar: Mán. - fim. kl. 13:00-18:00, föst. kl. 13:00-17:00

Frábært úrval af minnismerkjum!

Fagmennska • Gæði • Gott verð • 25 ára reynsla



Medieval Days at Gásir
15. - 17. July 2016  11:00 - 17:00

gasir.is  Við erum á Fésbókinni

Aðgangseyrir á Miðaldadagana á Gásum:
Fullorðnir: 1500 kr. • 15 ára og yngri: 750 kr. 
Börn minni en miðaldasverð: Frítt.
Fjölskyldumiði: 5000 kr. (2 fullorðnir og 3 eða fleiri börn) 

11 km north 
of Akureyri
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SLAKAÐU Á 
Í FAÐMI FJALLANNA Það er erfitt að ætla sér að skrifa um eitthvað annað en fótbolta enda á 

íslenska karlalandsliðið allt hrós í heiminum skilið. Síðustu vikur hafa 
verið dásamlegar. Mikið hefur verið skrifað, hrópað, huh-að, hlegið, 

grátið. Þvílík stemming, gott veður, Ísland að sigra heiminn og allir glaðir.

Hinn harði sannleikur tilverunnar er hins vegar sá að það eru ekki allir glaðir. 
Stórum hópi þarna úti líður ekki nógu vel. Það getur verið hver sem er, ég 
eða þú. Meiðsli á sál sjást oftast ekki utan á okkur.

Í blaðinu er viðtal við unga móður, Höllu Valeyju Valmundardóttur, sem syrgir 
bróður sinn, Viktor Geir, sem svipti sig lífi fyrir nokkrum vikum. Viktor Geir 
hafði lengi glímt við þunglyndi og eiturlyfjafíkn en hann var enn í grunnskóla 
þegar halla fór undan fæti.

Halla Valey neitar að fela og fegra hlutina og segir ótrúlegt að í dag, árið 
2016, séu geðræn vandamál enn það mikið feimnismál að fólk veigri sér við 
að leggjast inn á geðdeild af ótta við að vera stimplað geðveikt.

Sjálfsvíg er ein algengasta dánarorsök ungra íslenskra karla í dag. Það gengur 
ekki lengur að synir okkar, bræður, feður og vinir séu einir að burðast með 
vanlíðanina innra með sér. Að skömmin sem fylgir því að viðurkenna vandann 
og leita sér aðstoðar sé óyfirstíganleg. Að sama skapi er úrræðaleysið gagnvart 
þeim sem eru veikastir, og jafnvel einnig á botninum í fíkn sinni, ólíðandi.

Lífið er víst ekki bara fótbolti en það er nauðsynlegt að nýta þau tækifæri 
sem boltinn gefur til að lyfta upp geðlagi þjóðarinnar. Ekki veitir af. Voða-
lega væri samt gaman ef við myndum hvetja stelpurnar okkar á sama hátt og 
við höfum stutt við strákana. Þegar íslenska kvennalandsliðið reimar á sig 
takkaskóna og heldur sigurgöngunni um Evrópu áfram verður sko gaman 
að huh-a, hlæja og fagna að nýju.

Indíana Ása Hreinsdóttir

LEIÐARI

Lífið er ekki 
bara fótbolti

MA og VMA í 
Samkomuhúsið
Menningarfélag Akureyrar, Leikfélag 
Menntaskólans á Akureyri og Leikfé-
lag Verkmenntaskólans á Akureyri hafa 
gert með sér samning um að sýningar 
félaganna verði í Samkomuhúsinu næsta 
vetur. 

„Það er fagnaðarefni að MAk nái að 
fóstra þessi verkefni og skapa þannig 
ungum sviðslistamönnum tækifæri til 
þess að blómstra,“ segir Jón Páll Eyjólfs-
son, leikhússtjóri Leikfélags Akureyrar, 
en sýning Leikfélags MA, Konungur 
ljónanna, sem sýnd var í Samkomuhús-
inu á vormánuðum fékk frábæra aðsókn. 

Gróðurhús í sviðslistum
Jón Páll segir næsta leikár MAk muni 
einkennast af fjölbreyttri dagskrá í 
Samkomuhúsinu; bæði eigin fram-
leiðslu og tíðari gestasýningum. „Auk 
þess verður stutt betur við samfélagsleg 
verkefni. Samkomuhúsið verður þannig 
ekki bara leikhús heldur í raun gróð-
urhús í sviðslistum,“ segir Jón Páll og 
greinir frá því að leiklistarsviðið muni 

einbeita sér að því að fóstra verkefni 
af svæðinu. Þar megi meðal annars 
nefna verkefnið sem hinn ungi leik-
hópur Næsta Leikrit er með í bígerð en 
verkið Listin að lifa verður frumsýnt í 
Samkomuhúsinu 30. september. „Það er 
hlutverk okkar að tryggja fjölbreytni í 
menningarframleiðslu á Norðurlandi og 
ég tel að því verði meðal annars náð með 
því að hlusta á grasrótina og gefa henni 
góðan jarðveg til næringar og tækifæri 
til þess að hitta og hrífa áhorfendur.“

Leikhússtjóri jón Páll vonast til 
þess að samstarfið verði til þess að 
ungir sviðslistamenn fái tækifæri til 
að blómstra.  Mynd: Sigtryggur Ari

Vilhelmína Lever heiðruð
Á þriðjudaginn var listaverk 
Aðalheiðar Eysteinsdóttur, 
af Vilhelmínu Lever, af-
hjúpað við hátíðlega athöfn 
í Naust inu í Menningarhús-
inu Hofi. 

Í tilefni af 100 ára kosn-
ingaafmæli kvenna árið 
2015 var ákveðið að halda 
bæjarstjórnarfund með 
eingöngu kvenkyns bæjar-
fulltrúum. Á fundinum var 
meðal annars samþykkt að 
kaupa listaverk til heiðurs 
Vilhelmínu Lever, sem var 
fyrsta konan til að kjósa til 
sveitarstjórnar á Íslandi. 

Verk Aðalheiðar er skúlp-
túr úr timbri sem sýnir 
Vilhelmínu í fullri líkams-
stærð, sitjandi á bekk. Við 
hlið hennar er einhvers 
konar kjörkassi sem, sam-
kvæmt fréttatilkynningu 
frá Akureyrarbæ, verður 
notaður sem hugmynda-
banki fyrir tillögur gesta 
og gangandi að skapandi 
verkefnum sem gætu orðið 
konum til framdráttar. 

Með skapara sínum Vilhelmína lever og Aðalheiður Eysteinsdóttir sitja hlið við hlið 
á bekk í Hofi. Mynd: Þórgnýr Dýrfjörð

Hlé á útgáfu
Akureyri Vikublað fer nú í sumarleyfi.   
Næsta blað kemur út þann 11. ágúst.



 

FJÖLBREYTT STÖRF HJÁ ESKJU 
 

Eskja hf. óskar eftir að ráða í eftirtaldar stöður í nýju 
uppsjávarfrystihúsi félagsins á Eskifirði: 
 
Rafvirkjar 

Starfssvið: 
 Viðhald, eftirlit og viðgerðir 
 Undirbúningur og skipulag 

viðhaldsverkefna 
 Vinna við fyrirbyggjandi 

viðhald  
 Samstarf við rekstrar- og 

tæknifólk 

Menntunar og hæfniskröfur: 

 Sveinspróf í rafvirkjun eða 
önnur sambærileg menntun 

 Reynsla af vinnu við PLC–
stýringar er mikill kostur 

  
Vélstjórar/Vélvirkjar 

Starfssvið: 
 Viðhald, eftirlit og viðgerðir 
 Undirbúningur og skipulag 

viðhaldsverkefna 
 Vinna við fyrirbyggjandi 

viðhald  
 Samstarf við rekstrar- og 

tæknifólk 

Menntunar og hæfniskröfur: 

 Menntun á sviði 
vélstjórnar/vélvirkjunar  

 Reynsla af vinnu við kæli- og 
frystikerfi er æskileg 

 
Starfsmenn í viðhaldi fiskvinnsluvéla (Baader) 

Starfssvið: 
 Viðhald, eftirlit og viðgerðir 

Baader-véla 
 Vinna við fyrirbyggjandi 

viðhald  
 Samstarf við rekstrar- og 

tæknifólk 

Menntunar og hæfniskröfur: 
 Reynsla af viðhaldi véla og 

tækja nauðsynleg 
 Umsækjendur með reynslu og 

þekkingu á Baader-vélum í 
forgangi  

 Iðnmenntun æskileg en 
reynsla og þekking 
mikilsmetin 

  

  

 
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst 
 

 

  

 

 

Nánari upplýsingar um 
störfin má finna á: 

www.eskja.is 
 

 

 
Umsóknir óskast fylltar út 

á:   
www.eskja.is 

 
Umsóknarblöð er að finna 
undir flipanum Fyrirtækið 

-> Atvinnuumsókn 

 

Starfsferilskrá skal fylgja umsókn. Allar umsóknir eru meðhön dlaðar se m trúnaðarmá 

Starfsferilskrá skal fylgja 
umsókn 

 
Öllum umsóknum verður 

svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið 

tekin 

 

 
Allar umsóknir eru 
meðhöndlaðar sem 

trúnaðarmál 
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Caroline Kerstin Mende býr á fyrrverandi eyðibýli, 
Hvammshlíð, og skrifar um  
íslenska hestinn. 

„Sjálfstæðið heillar“
„Ég hef alltaf verið hestakona en eftir að 
ég kynntist íslenska hestinum var ekki 
aftur snúið,“ segir Caroline Kerstin 
Mende sem í tilefni af Landsmóti hesta-
manna á Hólum í Hjaltadal gaf út enska 
útgáfu bókar um gamlar hrossarækt-
unarlínur en þýska útgáfan Alte Zucht-
linien hefur undanfarið verið vinsæl 
í þýskumælandi löndum. Bókin, Old 
breeding lines, kynnir gömlu línurnar 
auk þess að innihalda fróðleik um líf 
hesta og manna á Íslandi fyrr og nú og 
meðal annars um stóðréttir sem eru 
sérstakt fyrirbæri á Norðurlandi vestra.  

Fyrrum eyðijörð  
Caroline kom fyrst til Íslands árið 1989 
og gerðist vinnukona á Suðurlandi en 
býr nú ein með dýrunum sínum í litlu 
húsi í fjöllunum í austur Húnavatns-

sýslu. „Ég vildi flytja hingað strax en 
gat það ekki fyrr en fyrir nokkrum 
árum. Nú bý ég á fyrrverandi eyði-
jörð, Hvammshlíð, með reiðhestana 
og kindurnar mína. Þessi jörð var ekki í 
byggð í 130 ár svo það var ekkert eftir af 
byggingum, einungis rústir í dalnum. 
Hér er mikið pláss, gott beitarland og 
engin umferð svo möguleikarnir á út-
reiðartúrum eru endalausir.“  

Sjálfstæðið heillar
Aðspurð hvað heilli við íslenska hest-
inn nefnir hún sjálfstæði hans. „Þeir 

eru allt öðruvísi en þessir stóru hestar 
í Evrópu sem oft eru hræddir og háðir 
mönnum. Íslensku hestarnir gætu lifað 
af án manna. Það finnst mér hrífandi. 
Persónuleiki þeirra er allt öðruvísi. 
Þeir eru öruggir og það skilar sér 
til knapans.“ Samtök sveitarfélaga á 
Norðurlandi vestra og Þróunarsjóður 
hestamennskunnar veittu styrki til 
útgáfu bókarinnar sem fæst meðal 
annars á Sögusetri íslenska hestsins á 
Hólum, hjá Eymundsson og hjá höf-
undi sjálfum. 

iáh

Söngskáld skiptast á 
hljóðfærum
Hljómsveitin Herðubreið er á meðal 
þeirra sem taka þátt á fyrsta degi 
Listasumars á Akureyri 2016 þann 
16. júlí næstkomandi. Hljómsveitin 
Herðubreið er skipuð sex kven-
söngskáldum sem útsetja og flytja 
lög sín í sameiningu en gaman er að 
fylgjast með hljómsveitinni á sviði þar 

sem stelpurnar eru líflegar og skiptast 
á hljóðfærum. Dagskrá dagsins, sem 
verður þétt og fjölbreytt, hefst kl. 14 
og stendur fram eftir degi. Það verða 
gjörningar og barokk, dans og síðast en 
ekki síst Ritlistasmiðja fyrir unga jafnt 
sem aldna. Hægt er að skoða dagskrána 
á vefnum listasumar.is Eftir Sama sjónarhorn en nú er hús Caroline komið en húsið stóð áður í 

Hegranesi áður en hún færði það yfir í Hvammshlíð.

Hestakona Caroline býr á fyrrver-
andi eyðibýli ásamt hundi, fjórum 
hestum og 28 kindum. 
 Mynd: Isabel Muller Wilckens

„Þessi jörð var ekki í 
byggð í 130 ár svo það var 
ekkert eftir af byggingum, 
einungis rústir í dalnum“

Herðubreið Söngskáldin í Herðubreið troða upp á fyrsta degi listasumars 
á Akureyri.



Fisk Kompaní sælkeraverzlun

Fjölbreytt úrval 
af fersku sjávarfangi, 
kjöti & sælkeravörum

•Fisk Kompaní er ein stærsta fiskverzlun á landinu og úrvalið eftir því.
•Fjölbreytt úrval hvers konar fisk og kjötrétta tilbúna beint á grillið, 
ofninn eða pönnuna.
•Útvegum ferskan fisk og kjötvörur fyrir fyrirtæki og veitingastaði.
•Sendum vörur hvert á land sem er.

Lúxus humar frá 3990 kr/kg & allt annað á grillið færðu hjá okkur.

Sjón er sögu ríkari...
Opið: Mán-fimmtud 11-18:30 Föstudaga 10-19:00 Laugardaga 11-18 Sunnudaga 13-18
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 TILBOÐ
 

Fyrir þig og þína
Beint flug frá Egilsstöðum til London
 
Bókaðu þig og þína,
lágmark 10 manns, og þið fáið fargjaldið á 50.000 á mann og frítt fyrir einn.
Ef þið bætið fleirum við, lágmark 16 manns, þá fær hópurinn frítt fyrir tvo.
 
Hægt er að fljúga til yfir 200 áfangastaða frá London Gatwick og miklir 
möguleikar á að bóka „last minute offers“ þaðan í sólina.
 
Þetta einstaka tilboðsfargjald:
Er háð því að einungis einn tengiliður sé við ferðaskrifstofuna.
Gildir einungis á völdum dagsetningum:
9., 13. og 16. júlí og 6., 10., og 13. ágúst.
Bóka þarf með að lágmarki 5 daga fyrirvara.
Börn 0-12 ára bókast aukalega.
Allur hópurinn þarf að ferðast á sama tíma og í sömu bókun.
Er háð sætaframboði.
Einungis bókanlegt í síma eða með tölvupósti!
Ekki er hægt að breyta bókun.
Forfallatrygging er ekki innifalin!
Tvær 20 kg. töskur á mann innifaldar!!

Bókanir á info@flyeurope.is og í síma 476-1399.

 

Fleiri tilboð á 

heimasíðunni fyrir 

heldri borgara og 

ungmenni 

kíkið á það!



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

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

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

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

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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Fullt nafn, aldur og starfstitill:
„Davíð Rúnar Gunnarsson, 45 ára, 
framkvæmdastjóri Viðburðastofu 
Norðurlands.“
Nám:
„Lærður rafvirki fyrir 100 árum sirka, 
útskrifaður viðburðastjóri frá HH og 
er að vinna í ferðamálafræði þegar tími 
gefst, en það verður klárað.“
Fjölskylduhagir:
„Kvæntur Berglindi Júdith Jónasdóttur 
(Dídí). Þrjú börn, Daði Hrannar, 18 
ára, Valgarður Nói, 16 ára, og Hanna 
Vigdís, 8 ára.“
Fæddur og uppalinn?
„Á Akureyri.“
Hvað er best við Norðurland?
„Snjómiklir vetur, sumur sólrík, fallegt 
fólk úti um allt. Við erum bara best.“
Í hverju ertu bestur?
„Ég er bestur í að telja mér trú um að 
ég sé bestur í því sem ég tek mér fyrir 
hendur.“
Dynheimar voru?
„Æðislegir og sorglegt að það sé ekkert 
svona flott og lifandi hús í dag sem 
krakkarnir nenna að mæta í í dag. Það 
eru nýir tímar og krakkarnir hittast 
bara í tölvunni.“
Draumabíllinn?
„Honda Prelude, sægrænn næntís bíll 

sem er í uppgerð núna og klárast von-
andi á þessari öld.“
Í hverju ertu lakastur?
„Tamningum hesta.“
Hverju mundirðu breyta ef þú værir 
einræðisherra í einn dag?
„Myndi setja aftur á vinstri umferð bíla 
á Íslandi.“

Fyrirmynd?
„Siggi Rún og Pétur Guð.“

Uppáhaldshljómsveit?
„U2.“

Uppáhaldsskemmtistaður?
„1929.“

Bítlarnir eða Stones?

„Stones, ekki spurning, hef aldrei fílað 
Bítlana.“
Fallegasti staður á Íslandi?
„Hönnugerði, sumarbústaður sem við 
systkinin eigum rétt við Húsavík.“

Uppáhaldskvikmynd?
Púff … Night at the Roxbury svo ein-
hver sé nefnd, en ég hef ferlega gaman 
af einhverju slíku rugli.“
Uppáhaldsstjórnmálamaður?
„Það er nú eiginlega enginn ofarlega 
á blaði.“
Uppáhaldsmatur?
„Fátt sem toppar lambalærissneiðar í 
raspi með öllu.“
Uppáhaldsdrykkur?
„C Morgan í Coke.“
Hvar vildirðu eiga heima ef ekki á 
Akureyri?
„Akureyri.“
Leyndur hæfileiki?
„Get látið gæludýr hverfa í sirka 20 
sekúndum.“
Facebook eða Twitter?
„Facebook, fatta ekki alveg Twitter-
-dæmið.“

Snapchat eða Instagram?
„Snapchat en nota þó Instagram 
þónokkuð.“

Hver vinnur EM í fótbolta?
„Ég hef ekkert vit á fótbolta en hef 
fylgst með strákunum okkar á EM og 
ég er að byrja að fatta þetta. Má ég hr-
ingja í vin?“

Á hvaða útvarpsstöð er stillt í bílnum 
þínum?
„Kiss FM og Bylgjuna.“

Besti íþróttamaður í heimi?
„Michael Schumacher.“

Hvað ætlarðu að gera skemmtilegt 
í sumar?
Vinna, vinna og vinna og fara sem oft-
ast með fjölskyldunni í ferðalag um 
landið.“

YFIRHEYRSLAN:  DAVÍÐ RÚNAR GUNNARSSON

Davíð Rúnar lærði rafvirkjun fyrir mörgum árum en er í dag útskrifaður 
viðburðastjóri og stefnir á að klára ferðamálafræði. Davíð Rúnar segir 
Dynheima hafa verið æðislega og 1929 besta skemmtistaðinn.



Við höfum aukið leikfangaúrvalið á pósthúsinu 
svo nú er það stútfullt af skemmtilegheitum. 
Þú finnur pakkann hjá okkur.

PAKKAR
SKEMMTILEGRISKEMMTILEGRI

LEGOPLAYMO SUMARVÖRUR FÓTBOLTAMYNDIR

NÝJAR VÖRUR

Franskir dagar
á Fáskrúðs�rði 21.- 24. júlí

Takið dagana frá!

LVF
FJARÐABYGGÐ

Fjarðabyggðar 
hafnirAusturlandi

Sýningar
Vínylplötukvöld
Kenderíisganga að kvöldlagi
Pétanque
Björgvin Franz
Persónur úr Latabæ
Brekkusöngur með Eiríki Hafdal
Hátíðardagskrá á sviði
Bergþór og Diddú
Leiktæki frá Hopp.is
BLIND tónleikar
Leikhópurinn Lotta
Dansleikur með Rokkabillýbandinu og Eyþóri Inga
Varðeldur
Flugeldasýning
Tónleikar með Jóni Hilmari og gestum
Tour de Fáskrúðsfjörður
Dorgveiði
- og margt, margt fleira.

Verið velkomin



29. - 31. júlí

EINAR TÖFRAMAÐUR RYTHMIK SÖNGVABORG LATIBÆRAMABADAMA

ævintýrið

TRILLUDAGAR 23. - 24. júlí
Sjóstöng· Grill · Fjölskylduratleikur

GÖNGUHÁTÍÐ 23. - 31. júlí
7 fjölbreyttar gönguferðir. Eitthvað fyrir alla!

FJALLABYGGD.IS

Hreimur og Made in sveitin
Amabadama

Latibær
Söngvaborg

Tóti

Rythmik
Dívurnar

Einar töframaður
Lína langsokkur

Söngvakeppni barnanna
Stúlli og Danni

Upplyfting

Hopp og Skopp leiktæki
Hvanndalsbræður

Gísli Rúnar
Eva Karlotta

Tröllaskagahraðlestin
Harmonikkubandið

Spútnik

Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is
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„Jæja þetta er búið að vera frábært … 
Er samt mjög stolt af okkar fyrsta EM 
móti. Takk fyrir mig strákar!“

Hilda Eichmann,  
verslunarstjóri Lindex,  

er ánægð með fótboltastrákana.

„Svo stolt af Íslendingum“
Akureyringurinn  

Björk Sturludóttir býr í Noregi  
en missti ekki af leik.

 
 „Jú jú, þetta er alveg sárt, en rosalega 
eru þeir búnir að standa sig vel.“

Eyfirðingurinn  
Bergþóra Þorsteinsdóttir tekur 

Pollýönnu á tapið gegn Frökkum.
 

„Hvernig sem fer eru drengirnir 
okkar og stuðningsmenn sigurvegarar 
þessa móts!! Áfram Ísland!!“

Sísý Malmquist  
er ánægð með Íslendinga.

 
 „Úffffffff … þetta er erfitt.“

Matreiðslumaðurinn  
Róbert Häsler skellti sér út á leikinn.

 
„Franska gengið vinstra megin við 
okkur söng þjóðsönginn sinn af inn-
lifun, Þjóðverjarnir, Ameríkanarnir 
og Svíarnir fyrir aftan okkur hvöttu 
Ísland, konurnar hægra megin við 
okkur sungu áfram Ísland og tóku 
myndir af úh-andi víkingastubbum. 
Á svona stundum hrærist saman svo 
dásamleg blanda þjóðernisástar og 
samkenndar að það er ekki hægt 
annað en fara glöð heim þótt úrslitin 
hefðu mátt vera betri.“

Brynhildur Þórarinsdóttir  
rithöfundur horfði á leikinn  

á Ráðhústorgi.
 

„Er á leið suður með strætó og fremst 
í vagninum sitja tvær konur á sjö-
tugsaldri. Bílstjórinn er myndarlegur 

maður um fertugt og þær daðra og 
mala endalaust við hann!!! Þetta er 
alveg dásamleg sýn.“

Kolbrún Inga Rafnsdóttir  
er á Facebook í strætó.

„Þetta er það sem gerir 
okkur spes, verum 
þessi áfram! Þetta er 

Ísland!“
Arnþrúður Eik Helgadóttir  
er ánægð með móttökurnar  
sem íslenska landsliðið fékk  

þegar það kom heim.

„Verður nú seint sagt að maður sé 
heppnasti maður í heimi. En stundum 
þó. Seldi auka miða á landsleikinn 
nokkrum tímum fyrir leik. Mínum 
stolið kortéri seinna. Fann þennan 
öðling frá Senegal fyrir utan leik-
vanginn sem seldi mér miða og málið 
leyst. Takk fyrir allt nema þjófana.“

Lán í óláni hjá  
Sigurði Guðmundssyni athafna-
manni sem skellti sér til Parísar.

 
„Ljublana. Segi bara eins 
og pabbi „hér er gott 
að vera hér ætti Björn 
bróðir að vera“. Ein-
hver gamall bóndi sem 
sagði þetta víst þegar hann komst 
loksins inn á Klepp.“

Hildur Eir Bolladóttir  
nýtur lífsins í Slóveníu.

„Bláa hafið. Það eru forréttindi að 
vera hluti af þessum hópi og að vera 
Íslendingur. Ekki bara þegar við 
stöndum saman og gengur vel líka 
þegar á móti blæs. Takk strákar og 
allir hjá KSÍ sem að liðinu komu á 
EM 2016.“

Eiríkur Björn Björgvinsson,  
bæjarstjóri Akureyrarbæjar, skellti 

sér á leik Frakklands og Íslands.

AF FACEBOOK
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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.

Myndir: Sigtryggur Ari

Flokkar lifandi fisk
Tilraunir til veiða á karfa með T-90 
trollpoka frá Fjarðarneti á Akureyri lofa 
góðu. Þetta kemur fram á vef Hampiðj-
unnar en Fjarðarnet er dótturfyrirtæki 
Hampiðjunnar á Íslandi. Fiskifréttir 
sögðu fyrst frá. 

Haft er eftir Angantý Arnari Árna-
syni, skipstjóra á ísfisktogaranum 
Kaldbaki EA, að trollpokinn lofi góðu. 
„Við höfum reynt T-90 pokann á þorsk-

veiðum og hann virkar gríðarlega vel í 
blönduðum afla. Nánast allur þorskur 
undir 60 cm að lengd hefur skilist út 
og eftir er bara stærsti og verðmætasti 
fiskurinn. Fyrstu niðurstöður á karfa-
veiðum benda til hins sama og maður 
spyr sig hvort loks sé komin fram að-
ferð til að flokka lifandi fisk í sjónum. 
Það styður við sjálfbærni nytjastofna á 
Íslandsmiðum.“ iáh



Isavia annast rekstur íslensku flugleiðsöguþjónustunnar og er eini starfsvettvangur 
flugumferðarstjóra á Íslandi. Flugumferðarstjórar stýra flugumferð á flugvöllum  
á Íslandi og á íslenska flugstjórnarsvæðinu sem er 5,4 milljónir ferkílómetrar  
að stærð og eitt það stærsta í heiminum. Isavia og forverar þess hafa jafnan  
annast alla þjálfun flugumferðarstjóra .

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Viðkomandi þarf að vera a.m.k. 18 ára og hafa  
lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi

• Góð tök á íslensku og ensku í tali og riti
• Viðkomandi þarf að vera góður í mannlegum  

samskiptum og sjálfstæður í vinnubrögðum
• Umsækjendur skulu geta staðist læknisskoðun  

skv. reglugerð um skírteini flugumferðarstjóra 

Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteinum og einkunnum  
úr námi. Hæfir umsækjendur verða boðaðir í inntökupróf. 

Sérstök athygli er vakin á því að nemar sem teknir verða inn í grunnnám  
í flugumferðarstjórn hjá Isavia í janúar 2017 munu ekki greiða skólagjöld. 
Þó fullnægjandi árangur náist í námi er það ekki trygging fyrir starfi  
hjá Isavia að námi loknu. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. júlí. Nánari upplýsingar  
veitir Jóhann Wium, netfang: johann.wium@isavia.is.

L A N G A R  Þ I G  A Ð  L Æ R A  
A Ð  S T J Ó R N A  F L U G U M F E R Ð ?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims.  
Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns. Okkar markmið er að vera 
hluti af góðu ferðalagi allra þeirra sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði.
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Halla Valey Valmundardóttir segir alla geta glímt við 
þunglyndi og önnur andleg veikindi og neitar að fela 
eða fegra hlutina. Bróðir Höllu, Viktor Geir, svipti sig lífi 
í vor eftir langa baráttu við þunglyndi og eiturlyfjafíkn. 
Halla Valey vill segja sögu bróður síns í von um að opna 
umræðuna en hún segir geðræn vandamál og sjálfsvíg 
ekki mega vera tabú. Fólk verði að geta stigið fram og 
leitað eftir hjálp áður en það verður of seint. 

Vill opna 
umræðuna 
um sjálfsvíg
„Maður er enn að meðtaka þetta. Þetta 
er svo skrítið. Ég varð virkilega reið, 
ekki við hann heldur við mig. Hefði 
ég getað gert eitthvað? Maður ásakar 
hann ekki en getur ekki annað en velt 
fyrir sér af hverju hann hringdi ekki. 
Hann hafði áður kallað á hjálp og við 
hefðum hjálpað honum núna eins og 
í hin skiptin,“ segir Halla Valey Val-
mundardóttir en bróðir hennar, Viktor 
Geir Valmundsson, svipti sig lífi þann 
26. apríl síðastliðinn. 

Lesblinda og einelti
Viktor Geir var 31 árs þegar hann lést 
en hann hafði lengi barist við þung-
lyndi og eiturlyfjafíkn en að sögn systur 
hans fór að halla undan fæti hjá honum 
í grunnskóla. „Hann flosnaði ungur 
upp úr skóla. Hann var lesblindur og 
klárlega ofvirkur og með athyglisbrest 
þótt hann hafi aldrei fengið grein-
ingu. Hann var látinn lesa upphátt í 
tímum, eins og tíðkaðist, og uppskar 
mikinn hlátur frá samnemendum og 
kennara, og fyrir dreng með lesblindu 
og mögulega ýmsar greiningar var það 
ekki gott. Þar að auki var hann með 
gríðarlegt skap og rauk oftar en ekki á 
dyr. Hann var brotinn niður og lagður 
í einelti en í sjöunda eða áttunda bekk 
fann hann loksins hóp sem samþykkti 
hann en sá hópur var ekki góður fé-
lagsskapur,“ segir Halla sem segir að 
þrátt fyrir lesblindu og lestrarerfiðleika 
hafi Viktor verið eldklár. „Hann var 
fær í höndunum, gat gert hvað sem er. 
Það er svo slæmt að þurfa að setja alla 
í sama rammann. Sumir eru sterkari í 
þessu verklega en þeir eru ekki metnir 
til jafns við þá sem eru góðir á bókina.“

Fátt um úrræði
Halla Valey tekur á móti blaðamanni 
í notalegri íbúð sinni í Giljahverfinu. 
Hún talar lágt því hún er nýbúin að 
koma einkasyninum, Arnari Loga, í 
háttinn. Faðirinn, Ágúst, er úti að brasa 
og gefur okkur næði til að spjalla. Úti 
er rigningarsuddi og dimmt yfir þótt 
júlí sé rétt að hefjast. Við setjumst við 
eldhúsborðið og ákveðum að ljóstíran 
frá sjónvarpinu, þar sem Wales leikur 
gegn Belgíu í EM í knattspyrnu, sé nóg. 
Halla er yngst og eina stelpan í systkina-
hópnum sem alinn var upp í þorpinu á 
Akureyri. „Ég var þremur árum yngri 
en Viktor og var í fimmta bekk þegar 
hann fór út af sporinu; bara barn sem 
átti nóg með sig og sinn fótbolta. Ég fór 
allt aðra leið í lífinu en hann og vissi 
bara brot en í framhaldsskóla tók ég 
viðtal við hann fyrir félagsfræðiáfanga 
þar sem hann opnaði sig og var hrein-

skilinn við mig. Það var erfitt að heyra 
hann segja frá en upp frá því vissi ég 
nokkurn veginn hvað hann var að bar-
dúsa. Við vorum líka nálægt hvort öðru 
í aldri og með tímanum fórum við að 
þekkja mikið af sama fólkinu og þannig 
gat ég fylgst með. Hann vildi helst halda 
mér fyrir utan. Hann ofverndaði mig 
alltaf, og þeir allir bræðurnir. Ég var 
litla prinsessan á heimilinu. Mamma 
og pabbi þekktu ekkert til þessa heims 
og vissu ekkert í hvorn fótinn þau ættu 
að stíga en á þessum tíma var fátt um 
aðstoð eða úrræði. Þau hafa gengið 
í gegnum helvíti með honum og eru 
ótrúlega sterkar manneskjur. Ég skil 
stundum ekki hvernig þau fara að. Það 
á enginn að þurfa að vera í þessum 
sporum, að þurfa að kveðja barnið sitt.“

Blíðasti bróðir í heimi
Hún segir að Viktor hafi verið eins og 
tveir ólíkir menn. „Hann gat verið besti 
bróðir, sonur og faðir í heimi, blíðasti 
og besti maður sem ég hef kynnst, svo 
hjálpsamur og mikill vinur vina sinna. 
Hann var alltaf sá fyrsti til að hjálpa 
og lenti oft í bobba vegna þess. Inni 
á milli umturnaðist hann svo. Maður 
vissi aldrei hvar maður hafði hann og 
ég held að mögulega hafi hann verið 
með einhvers konar geðsjúkdóm líka. 
Það var ekkert eðlilegt hvað hann gat 
breyst. Þegar hann fór í þennan ham 
voru allir hræddir við hann. Hann 
breyttist í einhverja manneskju sem við 
þekktum ekki – enginn þekkti. Hann 
blokkeraðist og varð til alls líklegur 
svo það voru allir tiplandi á tánum í 
kringum hann.“

Kjaftasögurnar særa
Hún segir að þótt Viktor hafi verið 
tengdur afbrotum af ýmsum toga á 
sínum yngri árum hafi hann að mestu 
verið búinn að koma sér réttum megin 
við lögin í seinni tíð. Bestu vinirnir 
voru komnir með fjölskyldur og góð 
störf og þangað hafi hann einnig viljað 
stefna. Hins vegar hafi ýmsir draugar 
fortíðar gjarnan minnt á sig auk þess 
sem félagar hans í neyslunni tengdust 
undirheimunum. „Hann vildi gera 
allt fyrir vini sína og nokkrum dögum 
fyrir dauða sinn fékk hann símtal frá 
vinkonu sem bað hann um að koma,“ 
segir Halla og vísar í frétt af líkams-
árás þar sem ráðist var á karlmann og 
hann skilinn eftir meðvitundarlaus 
fjarri mannabyggð. „Samkvæmt upp-
lýsingum frá lögreglu kom hann ekki 
nálægt barsmíðunum heldur kom á 
staðinn þegar ofbeldið var um garð 
gengið. Það skal vera á hreinu. Hann 

tengdist þessu máli með því að útvega 
bílinn og keyra. Hann vissi að það væri 
ekki rétt en viljinn til að aðstoða vini 
sína var réttvísinni yfirsterkari. Kjafta-
sögurnar sem fóru af stað særðu okkur 
því þótt við vitum að hann var enginn 
engill var sárt að heyra honum kennt 
um þetta. En svona er bara Akureyri. 
Hér verða alltaf kjaftasögur.“

Geðveikir stimplaðir
Andleg veikindi og sjálfsvíg hafa lengi 
verið tabú en Halla vill opna umræðuna 
í von um að fleiri þori að stíga fram og 
leita sér hjálpar áður en það verður of 
seint. „Þessi krafa, að þurfa að fela allt 
og fegra hlutina, fer í taugarnar á mér 
en sem betur fer er umræðan aðeins að 
opnast. Það geta allir glímt við þung-
lyndi eða andleg veikindi. Það er alveg 
jafn slæmt að vera veikur á sálinni og 
annars staðar og á ekki að vera neitt 
öðruvísi að leita til geðdeildar þegar 
maður meiðist á sálinni en að fara á 
slysadeild þegar maður fótbrotnar. Þessi 
stimpill sem fylgir geðdeild er löngu 
úreltur, það er árið 2016. Við tókum 
strax þá ákvörðun að vera dugleg að 
tala um Viktor enda átti hann það svo 
170 prósent skilið að vera minnst. Það 
var svo mikið varið í hann,“ segir hún 
og bætir við að oft viti utanaðkomandi 
ekki hvað þeir eigi að segja. „Það er ekki 
hægt að skilja þetta nema hafa misst 
einhvern á þennan hátt. Ég veit ekkert 

hvað fólk á að segja en bara allt annað 
en að láta eins og maður eigi að gleyma 
honum. Það er það versta, þegar fólk 
vill bara gleyma þessu og halda áfram 
með lífið. Ég er ekki að sækjast eftir 
vorkunn en ég vil skilning á því að þetta 
tekur tíma. Þetta er ekki bara jarðarför 
og búið, það tekur annað ferli við. Það 
er engin sérstök formúla fyrir sorg.“

Skilur eftir sig börn
Viktor lætur eftir sig tvö börn, sex ára 
dreng og níu ára stúlku. „Hann átti sín 
edrú tímabil og þá var hann mikið með 
þeim, var frábær pabbi, en féll svo aftur. 
Hann passaði sig að láta þau ekki hitta 
sig í neyslu og oftar en ekki sagðist hann 
ætla að taka þau en gerði ekki, eins og 
gengur og gerist hjá fíklum. Börn eru 
lengur að meðtaka dauðann og það 
gæti tekið enn lengri tíma hjá þeim þar 
sem stundum leið langur tími á milli 
þess sem þau hittu pabba sinn, vegna 
óreglu. Þau eru bæði ótrúlega sterk og 
mamma þeirra líka. Hann sá ekki sólina 
fyrir börnunum sínum en þrátt fyrir 

þá birtu varð myrkrið yfirþyrmandi 
þennan örlagaríka dag.“

Kvikindislegur húmor
Hún segist harma að sonur hennar 
muni ekki fá að kynnast Viktori. „Hann 
var mjög hrifinn af Arnari Loga frá því 
hann sá hann fyrst. Allir bræðurnir 
voru svo ánægðir þegar ég sagði þeim 
að ég væri ófrísk. Við Ágúst höfðum 
reynt svo lengi. Þeir gjörsamlega lypp-
uðust niður við fréttirnar, enda búnir 
að bíða jafn lengi og við. Ég mun vera 
dugleg að ræða við son minn um 
Viktor. Hann var svo flottur karakter. 
Svo hrekkjóttur og fannst gaman að 
stríða. Við erum með svolítið kvikindis-
legan húmor systkinin.“

Erfitt ár
Árið 2016 hefur verið Höllu hræðilega 
erfitt. Sonur hennar veiktist um ára-
mótin og var lagður inn á sjúkrahús 
og svo kom stóra áfallið. „Hann fékk 
vírus ofan á vírus og þegar maður 
var að jafna sig eftir það gerðist þetta. 
Maður gæti auðveldlega farið í þann 
pakka að byrgja allt inni og byrja bara 
að drekka en ég ætla ekki þá leið. Ég 
ætla frekar að tala um þetta. Fólk fær 
þá bara ógeð á mér. Það er ekkert annað 
í stöðunni en að taka einn dag í einu 
en svo kemur kannski lag í útvarpinu 
sem minnir mann á hann og þá hrynur 
allt. Við fjölskyldan og vinir hans erum 

„Ég veit ekkert hvað fólk 
á að segja en bara allt 
annað en að láta eins og 
maður eigi að gleyma 
honum“

Andleg veikindi eiga ekki að vera tabú Halla Valey vill opna umræðuna um andleg veikindi og sjálfsvíg. 
Mynd: Guðrún Þórs.
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samt að tækla þetta þokkalega, svona 
miðað við aðstæður. Sumir eiga erfiðara 
með þetta en aðrir. Við Viktor vorum 
náin en ekki næstum jafn náin og hann 
og Einar bróðir. Þeir voru bræður og 
bestu vinir.“

Kærastinn kletturinn
Hún viðurkennir að erfiðleikarnir, 
bæði tengdir ófrjóseminni, veikindum 
barnsins og bróðurmissinum, hafi haft 
sín áhrif á sambandið. „Algjörlega og 
ég veit að ég væri ekki á þessum stað 
ef ég hefði ekki Ágúst. Hann hefur 
bjargað mér. Hann er sá maður sem 
ég get leitað til og rætt við um allt sem 
bjátar á. Auðvitað leggst þetta líka á 
sálina á honum en hann hefur verið 
mér ótrúlegur klettur. Ég hef oft sagt 
við hann, og segi enn og aftur, að ég 
veit ekki hvar ég væri ef ég hefði ekki 
kynnst honum fyrir þessum tólf árum. 
Hann vissi snemma í okkar sambandi 
að það fylgdi mér bakpoki og hann 
hefði auðveldlega getað flúið en hann 
er miklu betri maður en það. Hann 
og tengdafjölskyldan öll, sérstaklega 
tengdamamma, hefur reynst mér mjög 
vel.“

Hrikaleg vanlíðan
Aðeins eru rúmir tveir mánuðir síðan 
Viktor Geir lést. „Það er svo stutt síðan 
en samt eins og heil eilífð. Dagarnir 
hafa verið langir. Viktor hafði átt góðan 
tíma í nokkrar vikur og því var áfallið 
líklega enn meira. Leiðin virtist liggja 
upp á við. Hann mætti á AA-fundi og 
hafði keypt sér íbúð. Það virtist allt 
ganga vel hjá honum en svo kom í 
ljós að þetta var skipulagt hjá honum. 
Þetta var ekkert stundarbrjálæði. Við 
fengum einhver svör þegar við fórum 
í gegnum dótið hans og fundum bréf 
og dagbókina hans. Vanlíðanin var 
svo hrikaleg. Þegar hann leit í spegil 
sá hann skepnu. Eftir allan þennan 
tíma í undirheimunum er ekki hægt 
að ímynda sér bakpokann sem hann 
hafði burðast með. Allt það sem hann 
hafði upplifað. Hann hafði eytt 18 árum 
af sínu lífi í þessum heimi. Hann var svo 
ungur þegar hann byrjaði í neyslu og 
náði því líklega ekki að þroskast eðli-
lega, hvað varðar andlegan þroska. Svo 

er það þunglyndi sem er undirliggjandi 
í fjölskyldunni. Það hefur ekki hjálpað 
til. En hann reyndi, það verður ekki 
tekið af honum. Hann reyndi eins og 
hann gat. Hann hafði oft farið í með-
ferð, inn á geðdeild og hitt sálfræðinga. 
En þessir djöflar, fíkniefnadjöfullinn og 
þunglyndið, voru sterkari.“

Allir glíma við eitthvað
Halla hefur átt erfitt með að fyrirgefa 
sjálfri sér að hafa ekki verið nægilega 
mikið til staðar fyrir bróður sinn en 
eftir erfiðan tíma tók hún þá ákvörðun 
að loka á hann. „Ég varð að gera það 
á meðan ég var í náminu og að byggja 
upp mitt líf með minni fjölskyldu. Ég 
varð að setja sjálfa mig í fyrsta sætið í 
fyrsta skipti og það bjargaði geðheilsu 
minni. En eftir á að hyggja efast ég um 
að hafa gert rétt. Fjölskyldan stóð alltaf 
þétt við bakið á honum og reyndi allt 
sem hún gat til að bjarga honum. Ég 
var sú eina sem hafði kjark til að setja 
honum stólinn fyrir dyrnar en það er 
hins vegar ekki nóg að einn aðili geri 
það. Kannski hefði ég átt að tækla þetta 
öðruvísi. Hringja oftar, spjalla meira. 
Maður er með alls kyns vangaveltur 
en ég veit innst inni að ekkert hefði 
dugað. Mögulega hefði maður fengið 
fengið pláss fyrir hann á geðdeild um 
tíma en lítið annað. Mér hefði aldrei 
tekist að snúa honum. Hann var svo 
ákveðinn. Auðvitað vildi ég glöð bjarga 
öllum heiminum en það er ekki hægt. 
Við reyndum allt sem við gátum en 
það gekk illa að fá aðstoð. Til að fara 
til sálfræðings þarf maður að eiga nóg 
af peningum og ef maður fer á geðdeild 
á maður á hættu að vera stimplaður. 
Þetta þarf að breytast. Andlega hliðin 
þarf að vera sterk svo við getum staðið 
undir okkur. Geðræn vandamál mega 
ekki vera feimnismál og ef við opnum 
augun og lítum í kringum okkur sjáum 
við að þetta er alls staðar. Það eru allir 
að glíma við eitthvað og það gagnast 
engum að fegra hlutina og fela þá á bak 
við luktar dyr. Ég ætla allavega ekki að 
fela mig.“ iáh

SÍLDARÆVINTÝRIÐ
29.-31. júlífrábær fjölskylduhátíð

LAUGARDAGINN 23. JÚLI

TRILLUdagar 23. - 24. júlí

Gönguferðir -  Fjölskylduratleikur 
Síldarhlaðborð á Rauðku 

Síldarsöltun við  Síldarminjasafnið 
Golfmót - Tónleikar

FRÍTT Á SJÓSTÖNG
nesti fyrir alla um borð

10:00 - 16:00

16:00 - 18:00

16:00

GRILL Á HAFNARSVÆÐINU
í boði Samkaup-Úrval

FJALLABYGGD.IS

TÓNLEIKAR Á RAUÐKUSVIÐI
Stúlli - Harmonikkubandið
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„Leiðin virtist liggja  
upp á við“

Erfitt ár Árið 2016 hefur verið Höllu erfitt en hún neitar að gefast upp. 
Mynd: Guðrún Þórs.

Byrjaði ungur í neyslu Viktor Geir háði langa baráttu við þunglyndi og eiturlyfjafíkn. Hann svipti sig lífi þann 
26. apríl síðastliðinn.
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TILVERAN

Laufey Margrét Pálsdóttir myndlistarkona og eiginmaður hennar, 
Valdemar Valdemarsson matreiðslumaður, rækta kál, kartöflur, 
jarðarber og grænmeti í bakgarðinum. Hjónin féllust á að gefa 
lesendum Akureyri Vikublaðs uppáhaldsuppskriftirnar sínar. 

„Afslappandi 
að reyta arfa“
„Mér finnst þetta allt ægilega skemmtilegt, 
hvort sem það er að reyta arfa, hreinsa beð eða 
klippa runna. Ég bara elska að vera úti við,“ segir 
Laufey Margrét Pálsdóttir myndlistarkona, en 
hún og eiginmaður hennar, matreiðslumaður-
inn Valdemar Valdemarsson, eru með fallegan 
matjurtagarð í bakgarðinum hjá sér í Stórholtinu 
á Akureyri þar sem þau rækta meðal annars 
gulrætur, grænkál, radísur, óreganó, rósmarín, 
steinselju, myntu, graslauk, hjálmlauk, rauðrófur, 
grænkál, klettasalat, rauðkál, blómkál, kartöflur 
og jarðarber. 

Lifrarbuffið vinsælt
Aðspurð segjast hjónin þó ekki grænmetisætur. 
„Við borðum mikið grænmeti en matreiðslumað-
urinn verður að hafa sitt kjöt með,“ segir Laufey 
en Valdemar bætir við að hann bjóði allavega upp 
á mikið og fjölbreytt grænmeti með matnum þó 
að hann borði það kannski ekki mikið sjálfur. 
Valdemar, sem er kokkur í Hrafnagilsskóla, segist 
helst vilja elda íslenskan gamaldags heimilis-
matmat. „Ég hef lagt mig fram við að laga allan 
mat frá grunni, til dæmis er lifrarbuff vinsælt, 
sérstaklega í leikskólanum. Þessi hefðbundni 
heimilismatur er vinsælastur að mínu mati.“

Ræktun og list
Laufey segir lítið mál að rækta grænmeti heima 
við og finnst að allir ættu að rækta heima hjá 

sér. „Við eigum að hugsa okkur nær og sjá sjálf 
um matinn okkar og okkar grænmeti. Þetta er 
auðvitað vinna en að mínu mati skemmtileg 
vinna. Svo er hægt að sleppa ræktinni í staðinn og

stunda núvitund á meðan maður reytir arf-
ann. Þetta er svo afslappandi,“ segir Laufey og 
viðurkennir að það sé margt líkt með ræktun og 
list. „Það er þetta næði – að fá að vera í friði og 
skapa sína list eða gleyma sér úti í runnabeði. 
Að fá að vera í friði í núvitundinni,“ segir Laufey 
að lokum en hjónin féllust á að gefa lesendum 
Akureyri Vikublaðs nokkrar af uppáhalds af 
uppskriftum sínum. 

iáh

Hjónin laufey Margrét ræktar grænmeti og 
Valdemar sér um matreiðsluna.

Grafin  
nautalund
Ferskt krydd:
Basilíka
Mynta
Timjan
Rósmarín
Estragon (fáfnisgras)
Graslaukur
Hvítlaukur

Ólífuolía
Hunang

Lundin lögð í grófmalað salt í 
ca. 3 klukkutíma.

Saltið skolað af.
Krydd, olía og hunang sett 

í matvinnsluvél og maukað, 
smurt á lundina og hún látin 
marínerast í ca. tvo sólar-
hringa, fryst.

Ofnbakað  
blómkál:
1 blómkálshöfuð
3 msk. ólífuolía
½ tsk. reykt paprika
½ tsk. túrmerik
Safi úr ½ sítrónu
½ tsk. chiliduft eða flögur
3 hvítlauksrif
2 msk. sojasósa
Sjávarsalt og nýmulinn 
svartur pipar

Blómkálið skorið í bita og velt 
upp úr blöndunni og bakað í 
ofni í ca. 15 mínútur við 180 
gráður.

Kartöflusalat 
Kristínar:
Kartöflusmælki
Sólþurrkaðir tómatar
Fylltar ólífur, grænar
Rúsínur
Púðursykur
Paprikuduft
Salt og pipar
Ólífuolía

Vesturbæingur í 
sparifötum
Spínatlagbaka aldarinnar – 
einfaldur réttur sem flestum 
þykir góður.

2 dósir af tómötum, og jafn-
vel nokkrir ferskir tómatar
2 stórir laukar, saxaðir 
frekar smátt
Nóg af hvítlauk, fínt söx-
uðum
400 g frosið spínat eða ferskt 
ef til er.
500 g kotasæla
Fersk lagbökublöð frá Pestó
Rifinn ostur, fínt að nota 
niðurrifinn mozzarella
Basilíka, svartur pipar, 
cayenne-pipar, salt
Kaffirjómi

Tómatar og laukar settir í pott 
og látnir malla saman, gott 
er að setja smá tómatpúrru 
út í og krydd. Varast skal að 
setja of mikið af cayenne-pip-
arnum.

Frosna spínatið látið í salt-
vatn og tekið af hellunni um 
leið og byrjar að sjóða. Það 
síðan kælt og því blandað 
saman við kotasæluna og ost-
inn. Einnig er nauðsynlegt að 
setja smá krydd. Þá er allt að 
verða klárt til samsetningar.

Eldfast mót, risastórt því 
þessi réttur er ofsalega góður 
daginn eftir þó svo að mér 
hafi aldrei tekist að eiga ein-
hvern afgang. Smyrja mótið 
með olíu. Setja kotasælu-
blönduna í botninn, eina 
umferð af lagbökublöðum, 
síðan tómatblönduna sem 
vonandi hefur nú mallað í 
nánast klukkutíma og aftur 
lagbökublöð. Setja nokkrar 
hæðir, flottast að enda á kota-
sælublöndunni. Kaffirjóma 
hellt yfir þar til yfir flýtur. Inn 
í ofn, 170 g í 30–40 mínútur. 
Borið fram með salati, brauði 
og ólífum í skál.

 

Geggjaður  
eftirréttur:

Vanilluís settur í skál
Fersk jarðarber, skorin í 

bita sett út á
Da Vinci súkkulaðisíróp 

út í
Espressókaffi, hellt upp á 

í mokkakönnu, sett yfir sem 
sósa

Myntulauf söxuð yfir eða 
sett í heilu lagi.
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KÆLDU ÞIG UPP & NIÐUR  Jóker er seiðandi og ljúffengur jarðarberjapinni frá Kjörís, 
með salmíakfyllingu og hjúpaður sterkri lakkrísdýfu.



FYRIR HE IMIL IN Í  LANDINU

25% afsláttur 
af öllum            vörum

í nokkra daga

TILBOÐSDAGAR

Ofnar
Háfar

Kæliskápar

Helluborð

Frystikistur

Ryksugur
Uppþvottavélar

Þvottavélar

Þurrkarar

Opnunartímar: Ormsson, Akureyri, opið virka daga kl. 10-18, lokað á laugardögum í sumar. 
KS, Sauárkróki, opið virka daga kl. 9-19, laugardaga kl. 10-16. SR BYGG, Siglufirði, opið virka daga kl. 8-17, laugardaga kl. 10-12. 

Penninn/Eymundsson, Húsavík, opið virka daga kl. 9-18, laugardaga kl. 10-17 og sunnudaga kl. 13-17.

// KS SAUÐÁRKRÓKI  • SÍMI 455 4500  // SR BYGG SIGLUFIRÐI  • SÍMI 467 1559
// PENNINN-EYMUNDSSON • GARÐARSBRAUT 9 · HÚSAVÍK • SÍMI 464 1515

FURUVÖLLUM 5 • SÍMI 461 5000
Greiðslukjör

Vaxtalaust 
í allt að 12 mánuði

BAKSÍÐAN
Theodór Ingi 

Ólafsson
fjölmiðlafræðingur

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

14.500 EINTÖK FRÍTT UM ALLT NORÐURLAND Á HVERJUM FIMMTUDEGI

Auglýsingar: 

694 4103
ruth@pressan.is

Jæja, þá er draumurinn úti, Ísland 
er dottið úr keppni á EM 2016 eftir 
hetjulega frammistöðu sem skilaði 

þeim alla leið í átta liða úrslit. Ísland 
er sko stórasta land í heimi eins og 
hún Dorrit okkar sagði á sínum tíma. 
Því miður munum við ekki fá svona 
skemmtileg komment frá nýju forseta-
frúnni enda er hún er nánast altalandi 
á íslensku ólíkt forvera sínum. Sorrí 
útúrdúrinn, áfram með fótboltann. 
Það var gaman að fylgjast með vinum 
og vandamönnum á samfélagsmiðlum 
meðan á þátttöku Íslands stóð. Maður 
varð vitni að því að alhörðustu fót-
boltahatarar, menn og konur sem hafa 
dundað sér við það í gegnum tíðina 
að setja stöðuuppfærslur á Facebook á 
borð við að það væri skemmtilegra að 
horfa á málningu þorna en að horfa á 
fótbolta, voru allt í einu farnir að grát-
biðja um miða á leik í Frakklandi líkt 
og þeir hefðu aldrei gert neitt annað 
en að fylgjast með fótbolta alla sína 
ævi. Þetta er búinn að vera skemmti-
legur tími sem hefur sameinað þjóð-
ina og gert okkur stolt af því að vera 
Íslendingar. Nú er bara að halda áfram 
að styðja við bakið á strákunum okkar 
og líka stelpunum okkar. Það væri 
gaman að sjá fjölda fólks flykkjast til 
Hollands á næsta ári til að styðja við 
stelpurnar á EM 2017. Þar geta allir 
haldið áfram að syngja „ég er kominn 
heim“, tekið víkingaklappið og gaulað 
„áfram Ísland“ eins og þeim sé borgað 
fyrir það. Í kaupbæti geta svo allir þóst 
geta sungið með þjóðsöngnum, sem 
mér hefur reyndar alltaf fundist æðis-
legur þó ég geti ekki fyrir mitt litla líf 
sungið hann rétt. Ó guð vors lands!

gr@rettarholl.is • www.rettarholl.is
Símar 461 1660 og 844 1760

Opið mánudaga til föstudaga 
frá kl. 13:00-19:00

Auk hefðbundins opnunartíma
er kvöldsala í júní frá kl. 20:00-22:00

Laugardaga og sunnudaga  
frá kl. 10:00-18:00.

Plöntulisti á rettarholl.is

Matjurtir, 
sumarblóm,  

 tré og runnar 

PLÖNTUSALA
Tré og runnar

og nokkar fjölærar  
blómplöntutegundir. 

Opið  
Mánudaga til föstudaga  

frá kl. 13:00–19:00

Laugardaga og sunnudaga   
frá kl. 10:00–18:00.

  Sjá plöntulista á  
www.rettarholl.is

Erum á  Facebook.

gr@rettarholl.is • www.rettarholl.is
Símar 461 1660 og 844 1760

Opið mánudaga til föstudaga 
frá kl. 13:00-19:00

Auk hefðbundins opnunartíma
er kvöldsala í júní frá kl. 20:00-22:00

Laugardaga og sunnudaga  
frá kl. 10:00-18:00.

Plöntulisti á rettarholl.is

Matjurtir, 
sumarblóm,  

 tré og runnar 

PLÖNTUSALA


