
music festival in Ólafsfjörður

Föstudagur/Friday Söngtónleikar 20:00 kirkjan 
Laugardagur/Saturday Barnatónleikar 15:00 Pálshús
Laugardagur/Saturday Sellótónleikar  20:00 kirkjan

Sunnudagur/Sunday Berjamessa 11:00 kirkjan
Sunnudagur/Sunday Lokakvöld  20:00 Tjarnarborg

Þórunn Elín Pétursdóttir, sópran
Sólveig Anna Jónsdóttir, píanó
Guðmundur Ólafsson, leikari
Ólöf Sigursveinsdóttir, selló

Kjartan Guðnason, slagverk...o.fl.
Jón Þorsteinsson, tenór o.fl.

Sérstakur gestur á lokakvöldi:
Hanna Þóra Guðbrandsdóttir, sópran

Tónlist eftir: Báru Gríms, Tryggva Baldvins, 
Hafliða Hallgríms, Haydn, Mahler, Bach, o.fl. 

www.berjadagar-artfest.com
Miðar/Tickets: midi.is og við innganginn
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Hátíðin er tileinkuð minningu 
Sigursveins D. Kristinssonar, 

uppeldisfrömuðar og tónskálds

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

Óhræddur Baldvin segist hafa sofnað um leið og hann lagði höfuðið á koddann kvöldin fyrir aðgerðirnar.  Mynd: Ingi Torfi

11. ágúst 2016 • 21. tölublað 6. árgangur
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Baldvin Rúnarsson, 22 ára Akureyringur, greindist með heilaæxli fyrir þremur 
árum og er enn að berjast við veikindin. Baldvin greindist eftir að hafa fundið 
fyrir óvenjulegum þrýstingi í höfðinu. Hann er þakklátur heimilislækninum sem 
sendi hann í myndatöku þrátt fyrir takmarkaðar vísbendingar um að eitthvað 
alvarlegt væri að. Baldvin er mikill keppnismaður og er staðráðinn í að standa 
uppi sem sigurvegari í baráttunni við krabbameinið og ætlar enn fremur að 
hlaupa 21 kílómetra í Reykjavíkurmaraþoninu og styrkja um leið Krabbameins-
félag Akureyrar.

„Neita að láta 
krabbameinið stjórna“



2 11.  ágúst 2016

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

Knattspyrnustjörnur framtíðarinnar Pæjumótið 2016 fór fram á siglufirði um síðustu helgi. Um 250 stúlkur á 
aldrinum sex til tíu ára tóku þátt og er það mun meiri fjöldi en í fyrra.  Mynd: Stefán Freyr

Stærsta helgi 
sumars ins 
fór vel fram
Þrátt fyrir mikinn mannfjölda á 
Fiskideginum mikla á Dalvík, sem að 
sögn lögreglunnar var með því mesta 
sem hefur verið, fór hátíðin vel fram. 

Að sögn Daníels Guðjónssonar 
yfirlögregluþjóns komu engin alvar-
leg mál upp í bænum. „En talsverð 
ölvun var í bænum og 40 bókanir eftir 
helgina sem aðallega voru kvartanir 
um hávaða og ónæði á nóttunni og 
tilkynningar um ryskingar sem ekkert 
alvarlegt varð þó út. Stærsta málið 
sem kom upp var leitin að mönnunum 
sem taldir voru hafa stokkið fram af 
brúnni yfir Svarfaðardalsá. Þeir komu 
svo í leitirnar heilir á húfi en þá var 
umfangsmikil leit hafin,“ segir Daníel 
sem segir helgina þá stærstu í sumar í 
Eyjafirði en auk hins mikla fjölda sem 
sótti Dalvík heim var fjöldi saman-
kominn á Hrafnagili í tengslum við 
handverkshátíðina þar auk þess sem 
fjölmennt var á tjaldsvæðum á Akur-
eyri. „Mikil umferð var því í umdæm-
inu, sem gekk slysalaust. Fjöldi gesta 
á Dalvík leitaði til lögreglu á sunnu-
daginn til að fá að „blása“ og ganga úr 

skugga um hvort af því væri runnið 
áður en lagt væri af stað heim.“

Að sögn Daníels fór verslunar-
mannahelgin einnig vel fram fyrir 
norðan. Þá var minni umferð en 
síðustu ár og færra fólk sem sótti há-
tíðarhöldin á svæðinu.  iáh

Fengu að blása samkvæmt lög-
reglunni á Norðurlandi eystra leitaði 
fjöldi gesta Fiskidagsins til lögreglu 
á sunnudaginn til að fá að „blása“ 
áður en haldið var heim á leið.

Tónlistarhátíðin Gæran fer fram um helgina. 

„Popp, rokk og allt þar á milli“
„Páll Óskar og Jón Jónsson eru 
stærstu númerin,“ segir Adam Smári 
Hermannsson, eigandi og fram-
kvæmdastjóri Tónlistarhátíðarinnar 
Gærunnar sem hefst í dag, fimmtu-
dag, á Sauðárkróki en á meðal annarra 
listamanna sem stíga á svið eru Aron 
Óskars, Rythmatik, Kvika, Contalgen 
Funeral, Mosi Musik, Nykur og Ká-
-Aká. 

Stressandi sumar
Í sumar var um tíma óvíst hvort há-
tíðin færi fram. „Við lentum í töluverðu 
stressi þegar Loðskinn fór á hausinn en 
fyrirtækið hýsir hátíðina. Þaðan fær 
hátíðin nafnið. Framkvæmdastjóri 
Loðskinn á heiður skilið fyrir að fara 
í málið og tryggja okkur húsnæðið. 
Við tæmdum því geymsluna í gær 
og fluttum um 500 bretti af gærum í 
burtu.“

Sjöunda gæran
Gæran er nú haldin í 7. skiptið. „Þetta 
er annað árið mitt sem eigandi en ég 
hef alltaf verið viðloðandi þessa há-
tíð nema í eitt skipti. Sauðárkrókur er 

minn heimabær og mér finnst þessi 
hátíð æðisleg og hefur alltaf fundist 

það. Þegar þær sem áttu Gæruna ætl-
uðu að hætta fannst mér ekkert annað í 
boði en að kaupa hana og halda áfram. 
Í fyrra rifum við upp miðasöluna og í ár 
verður aftur aukning. Hér verður eitt-
hvað fyrir alla, bæði þekkt og óþekkt 
nöfn, popp, rokk og allt þar á milli. “

iáh

Allt klárt Adam smári, eigandi og framkvæmdastjóri gærunnar, með 
gærurnar í baksýn.

„Sauðárkrókur er minn 
heimabær og mér finnst 
þessi hátíð æðisleg og 
hefur alltaf fundist það“

Gengið heim að Hólum
Hólahátíð og Barokkhátíð stilla saman 
strengi sína um helgina á Hólum í 
Hjaltadal. Þess verður minnst að 350 
ár eru liðin frá fyrstu útgáfu Passíu-
sálmanna á Hólum árið 1660. Hátíðin 
hefst á föstudagskvöld með barokktón-
leikum í Hóladómkirkju en á laugar-

daginn verður pílagrímsganga eftir 
Hallgrímsveginum frá Gröf á Höfða-
strönd heim að Hólum. Seinna um 
daginn verður hátíðarsamkoma í kirkj-
unni þar sem barokksveit Hólastiftis 
leikur og herra Guðni Th. Jóhannesson, 
forseti Íslands, heldur ræðu. 

Hólar Myndin er tekin af Facebook síðu Barokksmiðju Hólastiftis.
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AKUREYRI VIKUBLAÐ  
21. TÖLUBLAÐ, 6. ÁRGANGUR 2016
ÚTGEFANDI Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. 
ÁBYRGÐARMAÐUR Björn Ingi Hrafnsson, netfang: bjorningi@pressan.is
AUGLÝSINGASTJÓRI Ruth Bergsdóttir, ruth@pressan.is, 694-4103.
RITSTJÓRI Indiana Ása Hreinsdóttir, Indianahreins@gmail.com, 893 6152
UMBROT Prentsnið PRENTUN Landsprent DREIFING Póstdreifing og Íslandspóstur

14.500  EINTÖK ÓKEYPIS – UM ALLT NORÐURLAND

Héraðssamband Þingeyinga óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Starfssvæði HSÞ 

nær yfir Norður og Suður Þingeyjarssýslur. Um er að ræða 50% starf með áherslu á 

rekstur og starfsemi sambandsins.

Framkvæmdastjóri er starfsmaður stjórnar HSÞ og sinnir �ölbreyttum verkefnum fyrir 

Héraðssambandið. Starfið snýst að verulegu leyti um að leiða starf sambandsins, bæði 

hvað varðar innra starf sem og samskipti og samstarf við samstarfsaðila HSÞ. Einnig 

umsjón og umsýsla með �árhag sambandsins.

Áhersla er lögð á góða samskiptahæfileika, frumkvæði og innsýn og skilning á inntaki 

ungmennahreyfingarinnar. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af félagsstörfum og 

hafi þekkingu á �ármálum og rekstri.

Umsóknarfrestur er til 27. ágúst. 

Gert er ráð fyrir að viðkomandi geti hafið störf 15. september en er umsemjanlegt. 

Senda skal umsóknir á netfangið anitakg@gmail.com.

Framkvæmdastjóri HSÞ

Nánari upplýsingar veitir Anita Karin Guttesen, formaður HSÞ í síma 698-5161.

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

Sumarið er tíminn. Útivera í góðu veðri og fallegri náttúru, ferðalög með 
fjölskyldunni, grill, sund og skemmtilegheit fjarri rútínu og heilögum 
háttatíma – getur ekki klikkað. Sjálf var ég, eins og margir líklega, farin 

að sjá sumarleyfið í glæstum ljóma strax og fyrstu merki vorsins birtust og 
var snemma í maí mætt út í búð til að kaupa sólarvörn, sólgleraugu og nýjan 
sundbol.

Fríið var fínt en líka erfitt og krefjandi. Við fjölskyldan erum heppin og gátum 
ferðast, stórslysalaust, um landið okkar, hitt vini og haft gaman og svo á þetta 
allt saman eftir að verða enn skemmtilegra í minningunni. Sem er alltaf plús.

Eftir mánuð af samverustundum með þeim sem mér þykir vænst um er 
hversdagsleikinn í öllum sínum kalda, grámyglaða rúðustrikaða veruleika 
ekki lengur svo fráhrindandi. Vinna, leikskóli og skóli, sólarhringnum snúið 
við til baka og matarmikil kjötsúpa sett á eldavélina í stað hvítvínslegna grill-
matarins. Tilbreyting er af hinu góða en í rauninni felst galdurinn, lífið sjálft, 
í hversdagsleikanum en ekki í hinu taumlausa rútínuleysi sem nær sjaldnast 
upp í uppskrúfaðar væntingar okkar.

Haustið er á leiðinni. Hverri árstíð fylgja nýjar væntingar. Undirbúningur 
fyrir skólann fer nú á fullt. Vonandi eru sem flestir spenntir að byrja, hvort 
sem það er að hitta skólafélagana aftur eftir sumarið eða eru að taka sín fyrstu 
skref í menntakerfinu sem oftast eru jafn ógnvænleg og þau eru spennandi.

Eftir nokkra vikna hlé á útgáfu vegna sumarleyfa er Akureyri Vikublað aftur 
komið á stjá og mun koma út vikulega héðan í frá. Munum að njóta síðustu 
daga sumarsins.

Indíana Ása Hreinsdóttir

LEIÐARI

Velkomin rútína

Bændur eru vörslumenn landsins
Íslenskur landbúnaður hefur tekið 

miklum breytingum á undan-
förnum árum. Ástæðurnar eru 

margar, nefna má breytta þjóðfélags-
hætti, tækninýjungar og breytt neyslu-
mynstur. Við slíkar aðstæður skapast 
auðvitað tækifæri í nýsköpun, sem við 
á Eyjafjarðarsvæðinu getum og eigum 
að nýta okkur. 

Leiðir ferðaþjónustunnar og land-
búnaðarins liggja klárlega saman í 
þessum efnum, sameiginlegir hags-
munir virðast blasa við á mörgum 
sviðum. Sagt er að erlendir ferðamenn 
neyti liðlega 20 tonna af innlendri 
matvöru á dag, enda er neysla ferða-
fólks á innlendri framleiðslu hluti af 
upplifun þeirra í heimsókn til lands-
ins bláa. Landbúnaðurinn leikur stórt 
hlutverk í þessum efnum, með því að 
framleiða hágæða hráefni. 

Traustari byggðir
Ferðaþjónusta bænda býður nærri 200 
gististaði víða um land, sem í flestum 
tilvikum eiga það sameiginlegt að 
gefa ferðamönnum kost á nálægð 
við landbúnaðarhéruðin. Þetta hafa 
bændur nýtt með því að bjóða upp 
á margvíslega afþreyingu og sölu á 

heimagerðum varningi. Matur úr hér-
aði er víðast hvar í öndvegi á þessum 
stöðum. Allt þetta treystir byggðir 
landsins með einum eða öðrum hætti. 

Þessi nýja staða hefur skapað tæki-
færi á sviði nýsköpunar og þróunar 
í vöru og þjónustuframboði. Hérna 
í Eyjafirði eru stoðirnar um margt 
sterkar og íslensk matvælaframleiðsla 
og ferðaþjónusta fara í flestum til-
vikum vel saman. Með því að nýta alla 
kostina, verður Eyjafjarðarsvæðið enn 
eftirsóknarverðara í augum allra. 

Heyrúlluplast
Bændurnir eru kjölfestan í margþættri 
atvinnustarfsemi landbúnaðarins. 

Stundum er sagt að þeir séu vörslu-
menn landsins. Þýskur bóndi gisti hjá 
mér fyrr í sumar og spurði margs um 
íslenskan landbúnað, sem ég reyndi 
eftir bestu getu að svara. Hann var 
um margt hrifinn af uppbyggingu 
landbúnaðarins, þótt sumt hafi verið 
honum nokkuð framandi. Þýski 
bóndinn spurði meðal annars um 
notkun á heyrúlluplasti og hvernig 
endurvinnslu væri háttað. Ég svaraði 
því til að megninu væri skilað, enda 
væri það hagur bænda að skila plast-

inu á réttan stað. Mér til nokkurrar 
furðu, hafði þessi þýski bóndi nokkrar 
efasemdir um að nógu hart væri 
gengið eftir því að heyrúlluplastinu 
væri skilað til endurvinnslu hérna á 
Íslandi. 

Flestir með sitt á hreinu
Kannski hefur þessi erlendi gestur 
eitthvað til síns máls. Ég held samt 
sem áður að þorri bænda sé með þessi 
mál á hreinu, en betur má ef duga skal. 
Svo mikið veit ég. Fjúkandi plast um 
sveitir landsins – jafnvel plægt plast í 
jörð – er tæplega merki um hreinan 
landbúnað. 

Höfundur er
Sigurður Karl Jóhannsson, 

Hótel Sveinbjarnargerði

Minningin heiðruð Minnisvarði um Pál steindór steindórsson flugstjóra og 
Pétur Róbert tryggvason, slökkviliðs- og sjúkraflutningamann, var afhjúpaður 
í látlausri athöfn á föstudaginn. Mennirnir tveir létust í flugslysi rétt fyrir ofan 
Akureyri í ágúst árið 2013.  Mynd: Jón Gunnar Benjamínsson



 

 

www.volkswagen.is

Við frumsýnum nýjan Volkswagen Tiguan hjá Höldi, laugardaginn 13. ágúst milli kl. 12 og 16. 
Skarpari hönnun, ríkulegra innanrými og ótal tækninýjungar prýða þennan frábæra bíl sem hægt 

er að fá með allt að 240 hestafla vél. Opnaðu fyrir alla möguleika og prófaðu nýjan Tiguan. 
Hlökkum til að sjá þig!

Tiguan Nýr

frumsýndur

Við frumsýnum nýjan Tiguan 

samtímis á eftirfarandi stöðum:

• Hekla Reykjavík

• Bílás Akranesi

• Hekla Reykjanesbæ

• Bílasala Selfoss

Höldur bílasala · Þórsstíg 2 · Akureyri · Sími 461 6020 · holdur.is



Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is
lifland@lifland.is

Blönduós
Efstubraut

Lífland ræktar lýð og land

Hvolsvöllur 
Stórólfsvelli

Reykjavík
Lynghálsi

Akureyri
Óseyri

Borgarnes 
Borgarbraut
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YFIRHEYRSLAN:  
INGIBJÖRG ÖSP STEFÁNSDÓTTIR

Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir er forstöðumaður mennta- og mannauðsmála 
hjá Samtökum iðnaðarins. Ingibjörg Ösp er fædd og uppalin á Punkti í 
Eyjafjarðarsveit og stefnir á að giftast Magnúsi Geir útvarpsstjóra í haust.

Fullt nafn, aldur og starfstitill:
„Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, 40 ára, 
forstöðumaður mennta og mannauðs-
mála hjá Samtökum iðnaðarins.“
Fjölskylduhagir:
„Góðir. Fimm börn og gift Magnúsi 
Geir Þórðarsyni frá og með haustinu 
ef allt gengur að óskum.“
Fædd og uppalin?
„Fædd á Akureyri og uppalin á Punkti 
í Eyjafjarðarsveit.“
Hvað ætlaðirðu að verða þegar þú 
yrðir stór?
„Lengst af læknir.“
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
„Sveitin mín og Gjáin.“
Hvaða vefsíðu heimsækirðu oftast?
„Ruv.is og Facebook.“
Eyjafjörður er?
„Heima.“
Lýstu þér í þremur orðum?
„Hvatvís, ákveðin og dugleg.“
Uppáhaldshljómsveit?
„Amabadama og Nýdönsk.“
Hvar vildirðu eiga heima ef ekki á 
Íslandi?
„Norðurlöndin koma sterk inn og þar 
á eftir Bretland.“
Uppáhaldsmatur?
„Nautalund á asíska vísu sem maður-

inn minn eldar og pastað hans er líka 
alveg geggjað.“
Uppáhaldsdrykkur?
„Fer eftir tilefninu. Kaffi, kók og bjór, 
einstaka sinnum vatn.“
Besti sjónvarpsþátturinn?
„Orðbragð er dæmi um frábært sjón-
varpsefni.“
Uppáhaldsveitingastaður?
„RUB 23.“
Uppáhaldsstjórnmálamaður?
„Við eigum fleiri góða en við höldum.“
Áhugamál?
„Leikhús og tónlist, útivist, ferðalög 

og flest allt sem tengist skemmtilegum 
samverustundum með börnunum 
okkar, vinum og fjölskyldu.“
Fyrirmynd?
„Þær eru margar, nær og fjær. Maður-
inn minn er sennilega þar fremstur í 
flokki, fjölskylda, vinir og vinnufélagar 
hafa líka mörg hver verið mínar fyrir-
myndir í ólíkum viðfangsefnum sem 
lífið hefur boðið.“
Leyndur hæfileiki?
„Get drukkið úr glasi liggjandi.“
Facebook eða Twitter?
„Facebook.“

Snapchat eða Instragram?
„Snapchat en ég get nú ekki sagt að ég 
sé með meiraprófið.“
Síðasta sms sem þú fékkst?
„Fékk fuglaskít beint ofan á hausinn.“
Uppáhaldsíþróttalið?
„Held að það sé ekki til nema eitt svar 
við þessari spurningu á Íslandi í dag.“
Af hverju ertu stoltust?
„Börnunum mínum og fjölskyldu.“
Uppáhaldsárstíð?
„Haustið.“

Hvaða drauma áttu eftir að láta ræt-
ast?
„Mér líður eins og allir mínir stærstu 
draumar hafi ræst og ég er ótrúlega 
þakklát fyrir það. Á auðvitað áfram 
drauma um að börnin dafni vel, fjöl-
skyldunni vegni vel. Að við náum að 
sjá meira af heiminum og fleira í þeim 
anda en stóra málið er að ég er þakklát 
fyrir ævintýri dagsins og vildi ekki hafa 
þetta neitt öðruvísi.“
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GRÓÐURHÚS 5x6 METRAR ÚTDRAGANLEGT BOGAHÚS Á AKUREYRI
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Verkmenntaskóli Austurlands býður upp á fjölbreytt bók- og iðnnám. 
Getum bætt við okkur nemendum á allflestar brautir skólans.

Vekjum sérstaka athygli á:
• Grunnbraut hársnyrtiiðnaðar – ný þriggja anna námsbraut • Kvöldnám í rafvirkjun, 5. önn.

Áfangaframboð er að finna á heimasíðu skólans – www. va.is.

Nánari upplýsingar gefur áfangastjóri skólans – Þorbjörg Ólöf Jónsdóttir – bobba@va.is – sími 4771620 www.va.is

Í Verkmenntaskóla
Austurlands er hlýleg
og notaleg heimavist.

Ódýr búsetukostur
sem auðveldar aðgengi

að námi.
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Hátíðin Fiskidagurinn mikli fór fram um síðustu helgi: 

Mannhaf á Dalvík
„Þetta gekk ótrúlega vel og hefur 
sjaldan gengið betur,“ segir Júlíus 
Júlíusson, framkvæmdastjóri Fiski-
dagsins mikla, sem fram fór á Dalvík 
um síðustu helgi. 

120 matarskammtar
Júlíus segir aldrei fleiri gesti hafa mætt 
til Dalvíkur líkt og um síðustu helgi. 
„Við höfum heyrt töluna 33 þúsund 
manns. Þrátt fyrir mannhafið var 
enginn þjófnaður, engin líkamsárás 
og ekkert kynferðisbrot. Allt fór 

vel fram og hér runnu 120 þúsund 
matarskammtar ljúflega ofan í gesti 
í blíðunni. Á matseðlinum voru yfir 
20 réttir og margir þeirra kláruðust, 
sem er alltaf gott.“

Allt frítt
Aðspurður um leyndarmálið að svo 
vel heppnaðri hátíð nefnir Júlíus tvö 
atriði. „Við viljum meina að þær línur 
sem voru lagðar strax í upphafi hafi 
áhrif. Þetta er fjölskylduhátíð með 
kærleiksríku innihaldi. Aðgangseyr-

irinn er að haga sér vel og ganga vel 
um og ef það koma upp mál leysum 
við þau með knúsi. Í öðru lagi koma 
allir hingað með bros á vör til að njóta 
þess sem hér er verið að bjóða upp á. 
Á hátíðum þar sem selt er inn verður 
til öðruvísi andrúmsloft. Hér er allt 
frítt og því eru börnin ekki að betla. 
Þess vegna er orkan öðruvísi og þægi-
leg. Hér koma fjölskyldur til að dóla 
sér saman á svæðinu og borða góðan 
mat. “

iáh

Súpuvaktin Þessar stóðu vaktina galvaskar.  Mynd: Bjarni Eiríksson

Sól og blíða Þessar nutu veðursins á Dalvík.  Mynd: Bjarni Eiríksson
Flugeldasýning Risatónleikar og flugeldasýning sló botninn í hátíðina. 

Mynd: Bjarni Eiríksson

Góðgæti  Listakonan Anna Richards-
dóttir lét sig ekki vanta. 

Mynd: Bjarni Eiríksson

Salka Sól stórstjarnan salka sól á 
rætur að rekja til Dalvíkur og mætti 
að sjálfsögðu til að troða upp. 

Mynd: Bjarni Eiríksson

Hélt tölu Nýkjörinn forseti Íslands, guðni th. Jóhannesson, ræddi við gesti 
hátíðarinnar.  Mynd: Bjarni Eiríksson

Ostaveisla Ekki minna en þrjá menn þarf til að setja ost á svo stóra pítsu. 
Mynd: Bjarni Eiríksson

Eitthvað fyrir alla Latibær og Litaland skemmtu krökkunum. 
Mynd: Bjarni Eiríksson Klassík skemmtikrafturinn Laddi kom, sá og sigraði. Mynd: Bjarni Eiríksson
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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.



Hofsbót 4 - Akureyri  |  Sími 462 3504

Yankee Candle - kerti og ilmur

Fullt af öðrum frábærum
vörum á útsölu

40%
AFSLÁTTUR

Púðar

Dúnsæng og koddi

Handklæðasett

9.800

21.600

Fataefni - mikið úrval

20-70%
AFSLÁTTUR

20-70%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR
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KVÖLDVAKA OG MARGT 
FLEIRA

HRÚTASÝNING AFÞREYING FYRIR BÖRNIN

OPIN BÚ
DÝRAGARÐUR VÉLASÝNING

Búgreinafélögin 
í Skagafirði

Búnaðarsamband 
Skagfirðinga

SveitamarkaðurKvöldvaka

NÁNARI DAGSKRÁ MÁ FINNA Á  www.svadastadir.is

Opin bú
 í Skagafirði

Dagskrá sýningarinnar
10:00	 Sýningin	opnuð
11:00		 Vélnautið	fer	af	stað.
	 •Hver	er	besti	knapinn	og	helst	lengst	á	vélnautinu?
	 •Öllum	er	velkomið	að	spreyta	sig
11:00	 	Smalahundasýning.
11:00		 Gæðingamót	Hestamannafélagsins	Skagfirðings.
	 •Fyrsta	félagsmót	nýs	félags	og	von	á	mikilli	skemmtun.
12:00	 	Íþróttaálfurinn	og	Solla	stirða	skemmta	gestum.	
13:00	 Setning
	 •	Gunnar	Bragi	Sveinsson	landbúnaðar-	og	sjávarútvegsráðherra
	 			setur	hátíðina
	 •	Svavar	Halldórsson	framkvæmdarstjóri	Landssambands	sauðfjárbænda.
	 •	Gunnsteinn	Björnsson	fulltrúi	í	sveitarstjórn	Svf.	Skagafjarðar
	 •	Tónlistaratriði	frá	Gærunni
13:45		 Kálfasýning.
14:30		 Hrútadómar.
15:30		 Skagafjarðarrakki/tík	Sveitasælunnar	2016
	 Það	er	mikið	af	fallegum	hundum	og	tíkum	í	Skagafirði,	en	hver	er		 	
	 skemmtilegastur,	fallegastur,	og	hefur	bestu	söguna?
	 Allir	hvattir	til	þess	að	koma	með	hundinn	eða	tíkina	og	eiga	von	á		 	

	 flottum	vinningum.
	 Auka	verðlaun	verða	veitt	fyrir	erfiðasta	hundinn/tíkina.
Skráning	á	staðnum	30	mín	fyrir	á	básnum	hjá	Dýrakotsnammi.
15:30	 Smalahundasýning
16:00	 Klaufskurður	á	kúm	að	hætti	Guðmundar	Hallgríms.
	
Kvöldvaka í Reiðhöllinni Svaðastaðir
19:30	Kvöldvaka
	 	 Söngur	og	skemmtun	að	hætti	heimamanna	og	góðra	gesta.	
	 	 Bændafitnessið	verður	á	sínum	stað	og	vélnautið	verður	í	gangi.	
	 	 Hlynur	Ben	skemmtir.

Opin bú í Skagafirði sunnudaginn 14. ágúst kl. 10–15
  Sauðfjárbúið á Stóru-Ökrum 1 í Blönduhlíð
  Kúabúið á Kúskerpi í Blönduhlíð
  Ferðaþjónustubýlið Kringlumýri í Blönduhlíð  
  •Sigurður	Hansen	verður	með	sögustund	á	Sturlungaslóð	eins	og	honum	er	einum	lagið	kl.	13:00
	 	 Loðdýrabúið Syðra-Skörðugili  
  •Einnig	bjóða	ferðaþjónustubýlin	Sölvanes,	Stórhóll	og	Lýtingsstaðir	heim
	 	 	í	skemmtilegan	fjölskylduratleik.	Sjá	nánar	á	facebook-síðu	þeirra
	 	 	„The	Icelandic	Farm	Animals“

Það er ennþá ráðrúm til þess að vera með 
í Sveitasælu 2016. 
Þeim	sem	hafa	áhuga	er	bent	á	að	hafa	samband
	við	Steinunni	Gunnsteinsdóttur	í	síma	865-5146	
eða	á	netfangið	sveitasaela@svadastadir.is

Sýningin	er	opin	frá	10:00	–	17:30	

og	er	aðgangur	ókeypis

	–	Kvöldvaka	frá	kl.	19:30

Veitingasala	er	allan	daginn	

meðan	á	sýningu	stendur.

Skemmtileg	atriði	í	gangi	allan	daginn	sem	

henta	allri	fjölskyldunni.	

Fjölbreyttar	vörur	til	sölu	á	

handverksmarkaðnum	og	fjölmörg	fyrirtæki	

sem	mæta	og	kynna	vörur	sínar.

Kjörið tækifæri til að kynnast íslenskum landbúnaði!

HANDVERKSSÝNING

Landbúnaðarsýning og bændahátíð 13. ágúst 
í  Reiðhöllinni Svaðastöðum við Sauðárkrók 
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Sól og blíða Forseti Íslands mætti á handverkshátíðina. Hér er guðni th. 
ásamt eiginkonu sinni Elizu Reid, guðný Jóhannesdóttur og Katrínu árna-
dóttur, framkvæmdastjórum hátíðarinnar, og Ólafi Rúnari Ólafssyni, sveitar-
stjóra Eyjafjarðarsveitar.  Mynd: Agnes Þorleifs.

Íslenskt 
handverk á 
Hrafnagili
Handverkshátíðin að Hrafnagili fór 
fram dagana 4.–7. ágúst í 24. sinn. 
Um 100 hönnuðir og handverksfólk 
seldi fatnað sinn, keramík, snyrtivörur, 
textílvörur og skart sem oftar en ekki er 
framleitt úr íslensku hráefni. Forseta-
hjónin, herra Guðni Th. Jóhannesson 
og frú Eliza Reid, létu sig ekki vanta á 
hátíðina og dáðust að handverki lista-
mannanna. 

Flottur Forseti Íslands, herra guðni 
th. Jóhannesson, líkist helst forseta 
Bandaríkjanna, Barack Obama, á 
þessari mynd. 
 Mynd: Agnes Þorleifs.

Réttu handverkin Helgi Þórisson í Kristnesi tók þátt í handverksýningunni. 
Mynd: Agnes Þorleifs.

Miðaldir Beate stormo eldsmiður var glæsileg í miðaldakjól. 
Mynd: Agnes Þorleifs.



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

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

Frábærar kajakferðir frá Grenivík www.capetours.is   



12 11.  ágúst 2016

Baldvin Rúnarsson, 22 ára Akureyringur, greindist með heilaæxli fyrir þremur árum og er enn að berjast við veikindin. Baldvin greindist eftir að 
hafa fundið fyrir óvenjulegum þrýstingi í höfðinu. Hann er þakklátur heimilislækninum sem sendi hann í myndatöku þrátt fyrir takmarkaðar 
vísbendingar um að eitthvað alvarlegt væri að. Baldvin er mikill keppnismaður og er staðráðinn í að standa uppi sem sigurvegari í baráttunni 
við krabbameinið og ætlar enn fremur að hlaupa 21 kílómetra í Reykjavíkurmaraþoninu og styrkja um leið Krabbameinsfélag Akureyrar. 

„Neita að láta krabbameinið stjórna“
„Ég ætla að fara þetta undir tveimur 
tímum. Það er kannski metnaðarfullt 
markmið en ég held að mér takist 
það,“ segir Baldvin Rúnarsson, 22 ára 
Akureyringur, sem ætlar að hlaupa 21 
kílómetra í Reykjavíkurmaraþoni Ís-
landsbanka þann 20. ágúst og styrkja 
í leiðinni Krabbameinsfélag Akureyrar. 

Óvenjulegur höfuðverkur
Baldvin greindist með heilaæxli fyrir 
þremur árum og er enn að berjast við 
veikindin. Veikindasaga hans hófst 
þegar hann fór að finna fyrir undar-
legum þrýstingi í höfðinu þegar hann 
var á sínu síðasta ári í Menntaskólanum 
á Akureyri. „Þetta var mjög óvenju-
legur höfuðverkur sem ágerðist ef ég 
hnerraði eða hallaði mér fram til að 
reima skóna mína. Einn morguninn 
vaknaði ég með mikinn verk og bað 
mömmu að bóka tíma hjá heimilis-
lækni. Ég á þeim lækni mikið að þakka 
því þótt hann fyndi ekkert athugavert 
að mér sendi hann mig í myndatöku. 
Eflaust hefði einhver greint mig með 
stíflaðar ennisholur en hann vildi ekki 
taka áhættuna. Ég var ekki með kvef 
og lungun voru hrein svo hann vildi 
láta skoða þetta betur og fyrir það er 
ég mjög þakklátur.“

Greindur með krabbamein
Baldvin var sendur í myndatöku þar 
sem í ljós kom að eitthvað væri ekki 
eins og það átti að vera. „Ég var strax 
sendur suður til að hitta heilaskurð-
lækna og bóka aðgerð. Í aðgerðinni var 
tekið sýni sem var sent út í greiningu 
og greint sem fyrsta og annars stigs 
æxli, sem hvort tveggja er góðkynja. 
Ég hélt því mínu striki, sótti um nám 
við viðskiptafræði við háskóla í Banda-
ríkjunum og fékk 100% námsstyrk til 
að spila fótbolta. Haustið 2014 fór ég út 
en í desember, rétt fyrir jólafríið, fékk 
ég flogakast og í myndatöku, þegar ég 
kom heim, komu í ljós breytingar á 
æxlinu svo ég var sendur í aðra aðgerð. 
Aftur var tekið sýni og þá kom í ljós að 
einhver hluti æxlisins var orðinn þriðja 
og fjórða stigs – sem sagt krabbamein.“

Vont en það venst
Eftir að hafa hvílst og jafnað sig eftir 
aðgerðina var Baldvin sendur í geisla- 
og lyfjameðferð. „Þeir hafa skorið þann 
hluta af æxlinu í burtu sem þeir treysta 
sér til að taka án þess að skaða mig enn 
frekar. Meðferðirnar gerðu sitt gagn. 
Æxlið hagar sér, það er ekki að stækka 
og eftir síðustu skoðun kom í ljós að 
það hefur minnkað. Ég er því nokkuð 
góður, eins og er. Æxlið er samt þarna 
og mun alltaf vera þarna. Ég finn alveg 
fyrir þessu en er laus við höfuðverk-
inn. Þetta er óþægilegast þegar ég sef. 
Annars get ég alveg lifað með þessu. 
Þetta er svona vont en það venst,“ segir 
hann og brosir. 

Knúsaði mömmu sína
Brosið er einmitt lýsandi fyrir viðhorf 
Baldvins til sjúkdómsins. Þar sem hann 
situr á móti blaðamanni, útitekinn og 
hraustlegur, er lítið sem minnir á veik-
indi, nema þá skurðurinn á rökuðu 
höfðinu. „Fyrst eftir að ég missti hárið 
gekk ég með húfu en ég nenni því ekki 
lengur. Ég hef ekkert að fela. Ég nenni 
ekki að velta mér of mikið upp úr þessu 

og verð aldrei stressaður, hvort sem 
það er fyrir aðgerðir eða skoðun. Ég 
mæti bara og heyri það sem læknarnir 
hafa að segja. Það erfiðasta við þetta 
allt er hvað þetta tekur á mömmu og 
pabba. Það var mikið áfall fyrir þau 
þegar ég greindist aftur og þá var það 
ég sem knúsaði og huggaði mömmu 
en ekki öfugt. Hún skilur ekki hvernig 
ég get tekið svona á þessu en þetta er 
mín leið,“ segir hann en neitar því að 
vera í afneitun. „Alls ekki. Kannski 
er ég kærulaus en það er þá bara fínt. 
Það hentar mér í þessu. Ég veit að ég 
er veikur en ég neita að láta krabba-
meinið stjórna öllu í mínu lífi. Ég vil 
bara vera sami Baldvin og ég var áður 
en ég veiktist.“

Má ekki keyra
Eftir að Baldvin kláraði geisla- og lyf-
jameðferðirnar hefur hann verið að 
njóta lífsins. Hann er nýkominn heim 
af Þjóðhátíð þegar hann sest niður 
með blaðamanni auk þess sem hann 
hefur ferðast mikið um heiminn síð-
ustu mánuðina. „Veikindin hafa ekki 
breytt neinu í mínu lífi nema að þurfa 
að hætta í skóla og mega ekki keyra. 
Ég stefni á að halda áfram að læra í 
haust og hef fengið inngöngu í nám 
í verðbréfamiðlun við Háskólann í 
Reykjavík. Ég hafði skráð mig í Há-
skólann á Akureyri í fyrrahaust en þá 
var ég á sama tíma í lyfjameðferð og 
það var einfaldlega of mikið. Núna er 
ég ekki í neinu slíku og ætla að athuga 
hvort mér takist ekki að halda áfram að 
læra. Læknarnir hafa sagt mér að það 
gæti verið erfitt en ég ætla að reyna,“ 
segir hann og bætir við að veikindin 
hafi ekki breytt honum. „Nema að því 
leytinu að ég hef þroskast heilmikið; 
örugglega um heil tíu ár á síðustu 
tveimur árum. Annars er ég ennþá 
jafn gleyminn og utan við mig og mjög 
óratvís. Ég hef alltaf verið þannig svo ég 
held að það tengist ekki veikindunum. 
Nema það hafi ágerst. Annars er allt 
annað eins og það á að vera, sjón og 
heyrn og persónuleiki.“

Flog í Evrópureisu
Baldvin fór einn í mánaðarferð til 
Ástralíu í janúar og í Evrópureisu með 
vini sínum í vor. Hann viðurkennir 
að fjölskyldan hafi átt erfitt með að 
sleppa af honum hendinni og ekki 
aðeins foreldrum hans heldur líka afa 
hans og ömmu. „En þau vita hvað ég 
er þrjóskur. Þau voru skíthrædd um 
mig allan tímann en ég neita að lifa 
vafinn inn í bómull,“ segir hann og 
bætir við að í Evrópureisunni hafi 
hann fengið flogakast. „Ég hafði fengið 
flog rétt áður en við fórum af stað svo 
við vissum að það gæti gerst. Mamma 
hafði búið vin minn undir það og hann 
og annar vinur okkar, sem hafði flogið 
til okkar, tóku mjög vel á þessu. Ég hef 
aldrei áður getað spáð fyrirfram um 
að ég væri að fá flog en þarna fann ég 
að það var að gerast og sagði ítrekað 
við þá; ég er að fá flog, ég er að fá flog. 
Og datt svo út. Þeim fannst örugglega 

hálfóhugnanlegt að sjá mig svona en 
þetta eru flottir strákar. Þeir lögðu 
mig bara á hliðina og hringdu eftir 
sjúkrabíl. Eftir að ég kom heim og fór 
í skoðun spurði læknirinn hvort ég 
hefði ekki orðið hræddur um að flogið 
væri merki um að meinið væri aftur 
farið af stað. Hann svaraði sér sjálfur 
áður en ég náði að svara að líklega væri 
það ekki rétt hjá honum þar sem ég 
spái ekkert í slíkt. Sem er alveg rétt 
hjá honum.“

Þakklátur og orðlaus
Baldvin er enginn hlaupagikkur en er 
staðráðinn í að hlaupa 21 kílómetra 
fyrir Krabbameinsfélag Akureyrar en 
félagið stóð vel við bakið á honum 
þegar hann varð að flytjast suður 

vegna meðferða. „Allt síðasta ár hef 
ég verið að ferðast og njóta lífsins og 
kom ekki heim fyrr en eftir EM en ég 
fór á alla íslensku leikina. Eftir það fór 
ég að skokka en ég hljóp 15 kílómetra 
í gær. Ég hleyp svona þrisvar, fjórum 

„Það erfiðasta við þetta 
allt er hvað þetta tekur  
á mömmu og pabba“

Með mömmu Baldvin segir fjölskyldu og vini hafa staðið eins og klettar við 
bak hans í gegnum veikindin.  Mynd: Úr einkasafni

Nýtur lífsins Baldvin hefur ferðast mikið síðan hann lauk lyfjameðferð. Hann fór einn til ástralíu, með vini í Evrópu-
reisu, til Frakklands á alla leiki Íslands á EM og á Þjóðhátíð í Eyjum.  Mynd: Ingi Torfi.

Eftir heilauppskurð Baldvin segist 
hlusta á læknana en dettur ekki í hug 
að lesa sig til um veikindin á netinu. 

Mynd: Úr einkasafni
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sinnum í viku en það er stutt í þetta,“ 
segir Baldvin en hann hefur safnað 
langmestum áheitum allra í mara-
þoninu. „Ég er keppnismaður, setti 
markið hátt og er ákveðinn í að tækla 
þetta. Pabbi hló að mér þegar ég setti 
eina milljón sem markmið. Hann hélt 
að ég myndi aldrei ná því en ég er nú 
þegar kominn með rúma milljón. Ég 
og foreldrar mínir þekkjum ótrúlega 
marga, bæði hér og fyrir sunnan og 
svo þegar landsliðsmennirnir Jóhann 
Berg og Sverrir Ingi hentu inn stórum 
upphæðum gripu fjölmiðlar þetta og 
þá fór boltinn af stað. Ég þekki flesta 
sem skilja eftir nafn en þarna eru líka 
nöfn sem ég þekki ekki og skilaboð frá 
foreldrum veikra barna sem hvetja mig 
áfram. Mér þykir ótrúlega vænt um 
það. Ég er bæði þakklátur og orðlaus 
yfir öllum stuðningnum,“ segir Baldvin 
en hægt er að skoða stöðuna og heita á 
Baldvin á hlaupastyrkur.is

Aldrei orðið reiður
Baldvin segist aldrei hafa orðið reiður 
vegna síns hlutskiptis. „Auðvitað er 
þetta ósanngjarnt en það þýðir ekkert 
að hugsa um það. Svona lagað gerist 
og ég breyti því ekki með því að verða 
reiður. Það er miklu betra að halda 
áfram að vera „djollí“ á því. Ég leyfi 
mér ekki að fara þangað í huganum 
og ég myndi aldrei gúgla eitthvað um 
þetta og hvað þá lífslíkurnar. Ekki séns. 
Ég læt bara læknana segja mér hvað 
ég eigi að gera, enda vita þeir betur. 
Þetta er mín leið og sú leið sem ég tel 
besta til að sigrast á þessu – að halda 
bara áfram. Ég er ekki hræddur við 
að deyja – þótt ég viti að þetta muni 
líklega draga mig til dauða á endanum. 
Einn daginn kemur að því en kannski 
ekki fyrr en ég verð sjötugur. Og ef 
ég dey ekki úr þessu dey ég bara úr 
einhverju öðru.“

Eitt skref í einu
Hann segist ekki finna hjá sér þörf til að 
mæta á stuðningsfundi eða ræða við sál-
fræðinga um sína líðan. „Þegar ég var í 
meðferðinni fyrir sunnan var ég beðinn 
um það á hverjum degi að fara til sál-

fræðings en sagði alltaf nei. Allir slíkir 
bæklingar fóru beint í hanskahólfið og 
eru þar ennþá. Ég nenni ekki að láta ein-
hvern predika eða lesa yfir mér. Kannski 
finnst sumum þetta heimskulegt hjá 
mér en fyrir mér er þetta best. Fólk 
verður að finna sína leið til að tækla 
svona. Það eru allir misjafnir og því 
get ég ekki sagt neinum hvernig á að 
gera þetta. Ég tek bara eitt skref í einu 
og svo ef eitthvað kemur upp á tek ég 
á því verkefni. Ég er ekkert að hugsa 
um stóru myndina. Eflaust væri ég líf-
hræddari ef ég ætti börn en ég hef aldrei 
verið upptekinn af dauðanum. Meira að 
segja kvöldin fyrir stóru aðgerðirnar, 
þegar margir ná ekki að sofna, lagði ég 
höfuðið á koddann og sofnaði um leið. 
Hins vegar var það fyrsta sem ég gerði í 
bæði skiptin þegar ég vaknaði að sparka 
upp með vinstra fætinum. Læknarnir 
höfðu sagt mér að það væri möguleiki 
á að ég gæti misst allan mátt vinstra 
megin og það sat greinilega í mér.“

Staðráðinn í að sigra
Hann segist heppinn að eiga fjölskyldu 
og vini sem standa við hlið hans eins og 
klettar. „Mamma og pabbi hafa verið 

ótrúleg og einnig tveir frændur mínir 
fyrir sunnan, þeir Hrafnkell og Ágúst. 
Ég á þeim mikið að þakka en þeir sækja 
mig á flugvöllinn, skutla mér og fara 
með mér í myndatökur. Þeir eru mér 

mjög mikilvægir,“ segir Baldvin sem 
er staðráðinn í að sigrast á þessu stóra 
verkefni. „Ég vil bara fá að lifa sem 
eðlilegustu lífi og vil alls ekki að fólk 
tipli á tánum í kringum mig þótt ég sé 

veikur. Ég hef alltaf verið trúðurinn í 
vinahópnum; strákurinn sem fíflast 
sem mest. Þetta mun allt ganga vel. Það 
kemur ekkert annað til greina. “

iáh

  Endurmenntun  
  Atvinnubílstjóra  

Atvinnubílstjórar með réttindi: 
- farþegaflutningar í atvinnuskyni (D1 og D) 
- vöruflutningar í atvinnuskyni (C1 og C) 
Eiga samkvæmt breytingum á umferðalögum 50/1987 að gangast undir endurmenntun á fimm ára 

Námskeið á Akureyri haust 2016 

Lög og reglur   10. september kl. 10.00-15.30. 
Vistakstur - öryggi í akstri   24. október kl. 10.00-15.30.  

Námskeiðin verða kennd í húsnæði Símeyjar, Þórsstígur 4 
Hvert námskeið kostar 26.900 krónur. 

Skráning 

Skráning á námskeiðin fer fram hjá Framvegis í síma 581-1900 eða 
með pósti á netfangið bilstjori@framvegis.is.  

Hámarksfjöldi í námskeiðum er 25 manns nema annað sé tekið fram. 
Námskeið fara einungis fram þegar lágmarksfjölda þátttakenda hefur verið náð, þ.e. 14 manns. 
Framvegis uppfyllir öll skilyrði sem liggja starfsleyfi frá Samgöngustofu til grundvallar. 

Sjá nánar á www.framvegis.is 

Skeifan 11B • 108 Rvk. • sími: 581 1900 • framvegis@framvegis.is • www.framvegis.is 

„Ég vil bara vera sami 
Baldvin og ég var áður  
en ég veiktist“

Óhræddur Baldvin segist hafa sofnað um leið og hann lagði höfuðið á 
koddann kvöldin fyrir aðgerðirnar. 

Mynd: Úr einkasafni

Keppnismaður Baldvin hefur safnað mestum áheitum allra hlaupara. Þegar þetta var skrifað var hann kominn með 1.129.000 krónur, 113% af markmiði 
sínu.  Mynd: Ingi Torfi.



Rekstrarstjóri viðhalds
Alcoa Fjarðaál leitar að sérfræðingi í starf rekstrarstjóra viðhalds. Í star�nu felst umsjón með öllu 
viðhaldi á viðkomandi framleiðslusvæði.

Ábyrgð og verkefni 
•    Yfirumsjón viðhalds á framleiðslusvæði

•    Að samþykkja verkpantanir

•    Forgangsröðun verkefna

•    Að halda utan um viðhaldskostnað

•    Tæknilegur stuðningur við iðnaðarmenn

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 22. ágúst.
Skriflegri umsókn ásamt ferilskrá skal skilað á www.alcoa.is.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað.

Áhugasamir eru hva�ir til að afla sér frekari upplýsinga 
um starfið hjá Árna Páli Einarssyni í gegnum netfangið 
arni.einarsson@alcoa.com eða síma 470 7700.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Menntun og hæfni

•    Verkfræði, tæknifræði eða önnur hagnýt menntun

•    A.m.k. fimm ára reynsla af viðhaldsmálum framleiðslufyrirtækja

•    Jákvæðni og atorkusemi

•    Frumkvæði og skipulagshæfni

•    Að vinna vel með öðrum

Alcoa Fjarðaál hefur stöðugar umbætur að leiðarljósi. Umhverfi, heilsa og öryggi eru forgangsmál. Mikið er lagt upp úr teymisvinnu, 
góðum aðbúnaði, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið. Starfsmönnum bjóðast �ölbrey� tækifæri til starfsþróunar.
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TILVERAN

Kjötbollur með  
hvítlaukssalati:

500 g grísahakk 
1 laukur 
1 hvítlaukur 
2 dl fetaostur 
Salt og pipar eftir smekk

Laukurinn og hvítlaukurinn saxast 
mjög smátt. Allt hrærist saman við 
hakkið. Það er best að mylja fetaost-
inn á milli fingranna áður en hann 
er hrærður út í hakkið. Mótið litlar 
bollur og steikið á pönnu eða í ofni.

 

Salat:
2 agúrkur
1 sellerístilkur
3 vel þroskaðir tómatar
3 feitir hvítlaukar, saxaðir í öreindir
Gróft salt
Svartur pipar
Ólífuolía

Flakið tvær agúrkur og flysjið það 
grænasta utan af þeim. Skafið síðan 
það mýksta innan úr með teskeið 
og gefið hænunum. Sneiðið síðan 
gúrkuflökin í bita. Sneiðið selleríið 
í svipaða bita.

Sneiðið tómatana langsum og 

hrærið hvítlauk, salt og pipar í ólífu-
olíu saman við. Þeir sem ekki þora að 
setja þrjá heila hvítlauka geta sosum 
breytt því í þrjú rif, en hitt verður 
maður að prófa allavega einu sinni 
áður en maður deyr.

 

EM réttur:
1 bökuð kartafla á mann
Smátt saxaður rauðlaukur
Niðursoðinn maís
Kjöt í strimlum, t.d. skinka 
eða kjúklingur
Pítusósa
Rifinn ostur, helst piparostur 
Smér
Salt og pipar eftir smekk.

Bökunarkartöflurnar eru bakaðar eða 
grillaðar. Það má stytta bökunartím-
ann með því að vefja kartöflunum í 
eldhúspappír og baka 1 mínútu pr 
kartöflu á mesta styrk í örbylgjuofni.

Þær eru flysjaðar og innihaldið 
sett í litla, eldfasta skál, eina á mann. 
Kartaflan er stöppuð gróflega með 
sméri og mynduð lítil hola í miðj-
unni. Í hana setjum við lauk, maís, 
kjöt og piparost. Skálin bakast í 7 
mínútur á sæmilega góðum hita, 
180°C eða svo. Pítusósa yfir og voilá!

Skúli Gautason, hjá hvalaskoðunarfyrirtækinu Ambassador, segir hvali búa yfir ótrú-
legu aðdráttarafli og geti vakið upp sterkar tilfinningar hjá mörgum. Sumir ferða-
mannanna hreinlega komast við þegar draumurinn um að sjá þessi stóru dýr rætist 
loksins. 

„Tíguleiki og dulúð heillar“
„Akureyri er kjörinn staður til hvala-
skoðunar. Siglingin er stutt þar sem 
hvalirnir ganga langt inn í fjörðinn og 
fjörðurinn er sléttur svo sjóveiki þekk-
ist nánast ekki,“ segir Skúli Gautason, 
hjá hvalaskoðunarfyrirtækinu Amba-
ssador. 

Ber marga ofurliði
Skúli segir hvali búa yfir ótrúlegu að-
dráttarafli. „Tíguleiki þeirra og dulúð 
heillar. Fyrir marga er mjög sterk upp-
lifun að sjá hval – upplifun sem ber 
suma nánast ofurliði tilfinningalega. 
Suma hefur dreymt um þetta árum 
saman og margir komast hreinlega 
við. Þetta orkar mjög sterkt á fólk,“ 
segir Skúli og bætir við að það sé mjög 
persónubundið hvaða hvalir séu vin-
sælastir hjá ferðamönnum. „Margir 
eiga sína uppáhaldshvali en okkur 
finnst skemmtilegast að sýna hnúfu-
bakinn. Hann er sýnilegur, mjög lifandi 
og kemur hátt upp úr sjónum. Það er 
oft mikill bægslagangur á honum og 
maður getur rétt ímyndað sér hvað þarf 
mikið afl til að svona stór skepna geti 
stokkið alveg upp úr sjónum eins og 
hann gerir stundum. Hrefnan er al-
geng hér inni í firðinum og eins minni 
hvalir, höfrungar og hnísur. Stórhveli 
á borð við steypireyðina koma sjaldan 
inn í fjörðinn. Hana sjáum við einstaka 
sinnum í mynni fjarðarins.“

Mæla gegn hvalkjöti
Aðspurður segir Skúli fáa erlenda 
ferðamenn forvitna um hvalveiðisögu 
landsins. „En þeir sem minnast á hana 
hafa mjög sterkar skoðanir og berj-
ast gegn veiðum. Hópur ferðamanna 
sniðgengur til að mynda veitingahús 
sem bjóða upp á hvalkjöt enda mælum 
við eindregið gegn slíku. Það er miklu 
gáfulegra að skoða hvalina en að veiða 
þá til matar. Einhverra hluta vegna 
vekja þessi dýr upp sterkar tilfinn-
ingar hjá mörgum en hvalaskoðun er 
í eðli sínu fyrirmyndar ferðaþjónusta 
því þar er engu tortímt og þar er ekki 
átroðningur á landinu. Við skoðum 
bara úr ákveðinni fjarlægð og förum 

eftir ströngum umgengnisreglum. Við 
reynum að koma aftan að hvölunum 
eða á hlið og stoppum í ákveðinni fjar-
lægð og leyfum þeim að ákveða hvort 
þeir komi nær eða færi sig fjær. Hvalir 
eru einstaklingar sem eru jafn ólíkir 
og við mannfólkið, með sína dynti 
og skapsveiflur. Þetta eru greindar 
skepnur.“

Þrír feitir hvítlaukar
Skúli, sem hefur gaman af því að elda, 
féllst á að gefa lesendum Akureyri 
Vikublaðs uppáhaldsuppskriftirnar 
sínar. „Ég fer nú sjaldnast eftir upp-
skriftum, læt bara nefið ráða samsetn-
ingunni. Þegar ég flutti til Danmerkur 
steikti ég þó einu sinni kjötbollur og 
gerði salat samkvæmt uppskrift, en 
var kannski ekki orðinn alveg nógu 
sleipur í dönsku og þar sem stóð „3 
fed hvidløg“ skildist mér að ætti að 
setja þrjá feita hvítlauka í salatið. Þeir 
sem eru hagvanir í Danaveldi vita hins 
vegar að þarna er átt við þrjú hvítlauks-
rif. Til að gera langa sögu stutta varð 
salatið mjög kröftugt og áhrifaríkt og 
setti alveg ný viðmið í því hvernig ég 
hugsaði salat. Læt uppskriftina fylgja 
hér með. Hinn réttinn smakkaði ég á 
veitingahúsi í París eftir að Íslendingar 
unnu Austurríki á EM. Ódýr, fljótlegur 
og skemmtilegur réttur sem má útfæra 
á ótal vegu. “

Gaman að elda skúli segist sjaldn-
ast fara eftir uppskriftum. 

Ljósmynd: Marjolein van Groningen.

Bægslagangur skúli segir hvali vekja upp sterkar tilfinningar hjá mörgum. 
Ljósmynd: Marjolein van Groningen.



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-
03

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- 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 ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM



SPARIDAGARfyrir heimilin í landinu

Tilboð • Afslættir • Verðlækkun

OFNAR OG 
HELLUBORÐ

Á TILBOÐSVERÐI 25%

T61271AC

ÞURRKARI 7 KG. BARKALAUS
Rétt verð: 119.900,-

Sparidagaverð: 89.900,-
T76280AC

ÞURRKARI 8 KG. BARKARLAUS
Rétt verð: 129.900,-

Sparidagaverð: 97.900,-

25%

25%
Þrifalegu ruslaföturnar 

vinsælu eru til í mörgum 
stærðum, gerðum og litum.

TILBOÐSVERÐ 
Á KÆLI- OG 

FRYSTISKÁPUM
25%

LM63472FL

ÞVOTTAVÉL 7 KG. 1400 SN.
Rétt verð: 119.900,-

Sparidagaverð: 89.900,-
LW76806

ÞVOTTAVÉL 8 KG. 1600 SN.
Rétt verð: 169.900,- 

Sparidagaverð: 126.900,-

25%

Þetta merki hefur 
verið hjá Ormsson 
í 25 ár. Það köllum 
við góða reynslu.

25%

Alsjálfvirkar 
afkastamiklar kaffivélar 

til heimilisnota. 

Stilltu á hámarksgæði.
22%

Ryksugur

25%

UPPÞVOTTAVÉL FSILENCM2P-STÁL
Rétt verð: 139.900,- 

Sparidagaverð: 104.900,-

UPPÞVOTTAVÉL FSILENCW2P-HVÍT
Rétt verð: 129.900,- 

Sparidagaverð: 97.900,-

Uppþvottavélar
á Sparidagaverði

 

- Fyrir heimilin í landinu

 FURUVÖLLUM 5 · AKUREYRI · SÍMI 461 5000
Greiðslukjör

Vaxtalaust 
í allt að 12 mánuði

OpIð VIRKA dAgA 10-18
Og LAUgARdAgA 11-14

PENNINN HÚSAVÍK S: 464 1515 • KS. SAUðÁRKRÓKI S: 455 4500 • SR.BYGG SIgLUFIRðI S: 467 1559

BAKSÍÐAN
Anna María  

Þórhallsdóttir 
kennari

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

14.500 EINTÖK FRÍTT UM ALLT NORÐURLAND Á HVERJUM FIMMTUDEGI

Gassagangur
Með árunum hef ég tamið mér 

talsvert óþol gagnvart gassa-
gangi. Fyrir utan að finnast orðið 
sjálft skondið og skemmtilegt þá hef ég 
enga ánægju af upp-hæpuðu fólki með 
athyglissýki á háu stigi. Hver þekkir 
ekki týpuna sem stelur sviðsljósinu í 
hverju einasta partíi með yfirgengi-
legum sögum af sjálfri sér? Eða út úr 
hressa gaurnum á ættarmótinu sem 
gengur á milli borða með háreysti svo 
heilu ættleggirnir rorra um í vand-
ræðalegheitum? 

Einu sinni, fyrir mörgum árum, sat 
ég á kaffihúsi í Reykjavík með vinkonu 
minni. Á næsta borði sat annað vin-
kvennapar og fór önnur þeirra mikinn 
í alls kyns yfirlýsingar um eigið líf og 
fyrirætlanir. Henni lá síður en svo lágt 
rómur svo við heyrðum allt um nýaf-
staðna Asíuferð og gríðarlegan upp-
gang hennar innan ákveðins fyrirtækis 
svo lá við heimsyfirráðum. 

Maður, börn og almennt fjölskyldulíf 
var ekki á dagskrá hjá þessari, enda 
svoleiðis bara tímasóun fyrir mikil-
menni á borð við hana sjálfa. Ég man 
að ég fitjaði upp á nefið í vandlætingu 
og vinkona mín tók undir með því að 
ranghvolfa í sér augunum. 

Um daginn rakst ég svo á Instagram-
-síðu þessarar annars ágætu konu (já, 
ég er forfallinn Instagram-perri, viður-
kenni það!). Ég þekkti hana um leið 
og þegar ég skrollaði í gegnum mynd-
irnar af henni í blússandi hamingju á 
erlendri grundu með mann og barn 
sá ég að sennilega hafði gassagangur-
inn skilað sér í ágætis lífi. Aðalástæða 
fyrir þessari heift minni á gassagangi 
er nefnilega sú að inni í mér býr 100% 
gassi sem ég hef bælt niður árum 
saman og skammast svo út í fólk sem 
gerir ekki slíkt hið sama. 

Kannski að það sé tími til kominn 
að sleppa gassanum lausum!
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Alla fimmtudaga


