
Láttu fara vel um þig og þína 
á Sigló Hótel.

Góður matur og drykkir,
notalegt andrúmsloft, heitur pottur
og gufa ásamt allskonar afþreyingu,

passar hverjum vinahóp. 

Í GÓÐRA VINA HÓP á Sigló

Snorragötu 3b • 580 Siglufirði • Sími 461-7730 • siglohotel@siglohotel.is • www.siglohotel.is 

Sigló Hótel • Snorragata 3 • 580 Siglufjörður
s. 467 7730 • siglohotel@siglohotel.is • www.siglohotel.is

Viltu komast í fallegt umhverfi
með reglulegan vinnutíma?

Sigló Hótel leitar að reynslumiklum þjónum og 
móttökustarfsfólki úr hótelgeiranum í fulla vinnu 

sem geta hafið störf á næstu mánuðum.

Einungis áreiðanlegir einstaklingar með gott 
frumkvæði koma til greina. 

Mikilvægt er að starfsmaður vinni vel í hópi,
sé sveigjanlegur, sýni öguð og góð vinnubrögð 

ásamt því að hafa áhuga á að taka þátt 
í nýju og spennandi verkefni.

Siglufjörður er fjölskylduvænn bær í notalegu 
umhverfi með frábærum afþreyingarmöguleikum. 

Gott tækifæri fyrir þá sem vilja skipta um umhverfi, 
vinna á fallegu hóteli með háu þjónustustigi og 
njóta útiveru eða afslöppunnar í frítíma sínum. 

Áhugasamir sendi umsóknir á 
sigmar@siglohotel.is eða hringi í síma 461-7730

ÞJÓNAR
& MÓTTÖKUSTARFSFÓLK

Líf án streitu 
- lærðu að njóta lífsins

11.-18. september 2016

Sorgin og lífið 
- ástvinamissir og áföll

2.-9. október 2016 
og 5.-12. febrúar 2017

Ritmennska 
- skapandi aðferð gegn þunglyndi 

Helgarnámskeið, 21.-23. okt. 
2016 og 27.-29. janúar 2017

Úr fjötrum kvíðans 
- að styrkja sig innan frá

6.-12. nóvember 2016

Fjölbreytt námskeið framundan

Berum ábyrgð á eigin heilsu

Grænumörk 10 - 810 Hveragerði
Sími 483 0300 - heilsa@heilsustofnun.is

Heilsustofnun NLFÍ

Allar nánari upplýsingar um námskeiðin má 
finna á heimasíðu okkar heilsustofnun.is 
og í síma 483 0300

25. ágúst 2016 • 23. tölublað 6. árgangur
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Mæðgur Ída er sjö mánaða en með þroska á við mun yngra barn. Hún er með lága vöðvaspennu og verður lengur að öllu en 
jafnaldrar hennar.  Mynd: Guðrún Þórs.

„Duttum í 
lukkupottinn“

Katrín Árnadóttir viður-
kennir að hafa farið í 
ákveðna afneitun þegar 
læknar tilkynntu henni að 
dóttir hennar Ída væri með 
Downs-heilkenni. Katrín og 
eiginmaður hennar fluttu 
heim til Akureyrar í sumar 
til þess að Ída gæti verið 
nær fjölskyldu og vinum 
en fjölskyldan hafði verið í 
Þýskalandi síðustu 15 árin. 
Katrín vill segja sögu fjöl-
skyldunnar til að opna um-
ræðuna um Downs en 
hún á sér þá ósk 
að þegar barn 
með Downs fæð-
ist verði það 
ekki áfall fyrir 
foreldrana 
heldur gleði-
efni.
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„Við erum að ráðast á vandann þar 
sem hann er stærstur,“ segir Ingi-
björg Ólöf Isaksen bæjarfulltrúi en í 
haust verður gervigrasið í Boganum 
endurnýjað og sérhannað kurl fyrir 
gervigras sett í stað dekkjakurlsins 
umdeilda. „Það er kominn tími á 
viðhald og endurnýjun. Grasið er 
orðið gamalt. Þess vegna og í kjöl-
far umræðu um skaðsemi kurlsins 
ákváðum við að stíga fyrsta skrefið 
þarna og um leið kaupa kurl sem er 
sérhannað fyrir gervigrasvelli,“ segir 
Ingibjörg sem segir kostnaðinn við 
endurnýjun grassins í Boganum í 
kringum 100 milljónir.

Aðrir vellir teknir síðar
Ingibjörg vitnar í tilmæli Um-
hverfisstofnunar frá því í júlí þar 
sem meðal annars kemur fram að 
Efnastofnun Evrópu mæli ekki gegn 
notkun íþróttavalla með dekkjak-
urli á forsendum núverandi þekk-
ingar. „Auðvitað eiga börnin alltaf 

að njóta vafans en þetta virðist ekki 
jafn hættulegt og fólk óttaðist. Um 
töluverða fjármuni er að ræða og 
þess vegna munum við fara í þetta 
á öðrum völlum bæjarins samhliða 
viðhaldi. Við viljum byrja inni þar 
sem svifrykið getur myndast. Úti 
höfum við veðrið; vindinn og rign-
inguna sem síar og hreinsar. Líklega 
er best að taka alla vellina í einu en 
það er spurning hvort það verði á 
næsta ári eða þar næsta. Þeir fara að 
komast á tíma líka,“ segir Ingibjörg 
en við mælingu Heilbrigðiseftirlits 
Norðurlands á svifryki í Boganum 
kom fram að magn svifryks inni 

í íþróttahúsinu væri yfir heilsu-
verndarmörkum.

Vetrarstarf raskast lítið 
Vinnan við að rífa gamla grasið af 
Boganum hefst á allra næstu dögum 
en verklok eru áætluð í kringum 12. 
október. Að sögn  Valdimars  Páls-
sonar, forstöðumanns Bogans, 
munu framkvæmdirnar ekki raska 
vetrarstarfi  KA  og Þórs að miklu 
leyti. „Einhverjir flokkar æfa út 
september en yfirleitt er gert hlé 
eftir Íslandsmót. Svo hefst starfið af 
fullum krafti í október. Ef tímara-
mminn stenst hentar þetta ágætlega,“ 
segir Valdimar sem fagnar komu nýs 
grass. „Gamla grasið var orðið slitið 
og ég var farinn að taka eftir meiri 
meiðslum síðustu árin. Nýja týpan 
gerir það að verkum að slysahætta 
verður minni.“
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Svæðisstjóri

Akureyrarbær óskar eftir að ráða Svæðisstjóra til 
starfa á skíðasvæðið í Hlíðarfjalli.  

Hlíðarfjall er vinsælasta skíðasvæði Íslands og er árlega heimsótt 
af tugþúsundum landsmanna til þess að renna sér á skíðum og 
snjóbrettum.

Helstu verkefni eru:
• Verkstjórn á skíðasvæðinu.
• Viðhaldsvinna á sumrin og haustin.
• Umsjón með öryggis- og gæðamálum.
• Þjálfun starfsfólks.
• Skipulag og vinna við snjóframleiðslu.
• Önnur tilfallandi verkefni. 

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af stjórnun er kostur.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Almenn skíða- eða snjóbrettakunnátta nauðsynleg.
• Iðnmenntun sem nýtist í starfi nauðsynleg.
• Vilji og geta við að vinna við erfiðar aðstæður.
• Grunnþekking á notkun helstu tölvuforrita æskileg.. 
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi nauðsynlegt.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og að  
 framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Akureyrar-
bæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2016

Nýtt gras í Bogann
Vinna við að rífa gervigrasið af í Boganum hefst á næstu dögum. Mælingar Heilbrigð-
iseftirlits Norðurlands sýna að magn svifryks inni í Boganum getur farið yfir heilsu-
verndarmörk.

„Auðvitað eiga börnin 
alltaf að njóta vafans en 
þetta virðist ekki jafn 
hættulegt og fólk óttaðist”

Ný klósett Ný salerni Umhverfisstofnunar við Hverfjall í Mývatnssveit voru 
tekin í notkun í síðustu viku. samkvæmt upplýsingum frá Umhverfisstofnun 
var mikil þörf á aðstöðunni og aðsókn mikil þessa fyrstu daga. salernin verða 
opin daglega og eru gjaldfrjáls til að byrja með.

Í yfirlýsingu frá oddvitum sveitar-
stjórnarflokka í Norðurþingi kemur 
fram að sveitarfélagið lýsi yfir 
þungum áhyggjum vegna þeirrar 
stöðu sem upp er komin varðandi 
framkvæmdir við Þeistareykjalínu 1 
sem ætlað er að flytja orku til iðnað-
arsvæðisins á Bakka.
Framkvæmdir við Þeistareykjalínu 
1 og Kröflulínu 4 hafa verið stöðv-
aðar. Landvernd segir að umhverfis-
meta beri fleiri valkosti en loftlínu 

frá Kröflu að Bakka svo draga megi 
úr umhverfisáhrifum og hafnar því 
að reist verði loftlína sem flutt geti 
tífalda raforkuþörf kísilmálmverk-
smiðju PCC á Bakka.
Í yfirlýsingu frá sveitarfélaginu Norð-
urþingi kemur fram að miklir samfé-
lagslegir og fjárhagslegir hagsmunir 
séu undir í því að niðurstaða fáist í 
málið á allra næstu dögum.
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Landvernd ítrekar kröfu um nýtt umhverfismat á 
Bakka

Lýsa yfir þungum 
áhyggjum

Bakki Framkvæmdir við Þeistareykjalínu 1 hafa verið stöðvaðar.

Dekkjakurlið umdeilda Akureyrarbær mun skipta um gervigras og dekkjak-
url í Boganum á þessu ári. Að sögn Ingibjargar Isaksen bæjarfulltrúa verður 
einnig skipt á öðrum völlum á næsta eða þar næsta ári.
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Sími 588 4000
circleair@circleair.is

www.circleair.is

68.000
Verð

báðar leiðir

Circle Air er nýtt flugfélag með höfuðstöðvar á 
Akureyrarflugvelli. Félagið gerir út  og útvegar 
flugvélar í leigu- og útsýnisflug, auk þess sem það 
starfrækir valin leiguflug til útlanda í samstarfi 
við danskt leiguflugfélag.
 
Við kappkostum að veita fjölbreytta og áreiðanlega 
þjónustu í flugi – hvert sem er.

Við störfum frá Reykjavik og Akureyri

Akureyri
Glasgow

Flugtími 1:45

Brottfarir frá 6. október

Sjaldan hagstæðara að versla í Bretlandi!

Kynntu þér málið á: www.circleair.is

Beint flug til Glasgow í haust I Oktober 2016 

I
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Hluti af atvinnulífinu

www.n1.is facebook.com/enneinn

Ertu á lausu? 
N1 óskar eftir að bæta við sig metnaðarfullu, kraftmiklu 
og lífsglöðu starfsfólki. Laus eru margvísleg störf 
víðsvegar um landið.

Kynntu þér málið og sæktu um  
á www.n1.is   
– merkt framtíðarstörf 
 
Hvetjum bæði kyn til að sækja um 
störf hjá fyrirtækinu.

„Viðbrögðin hafa verið góð og framar 
öllum vonum. Ég hef meira að segja 
fengið skilaboð frá fólki sem ég þekki 
ekki neitt,“ segir Daníel Þórarinsson, 22 
ára Skagfirðingur, en myndband hans 
hefur vakið mikla athygli.

Ekkert breytist
Í myndbandinu kemur Daníel út úr 
skápnum og hvetur um leið alla til að 
finna sinn innri kraft og fylgja hjart-
anu. „Tilgangur minn er að sýna að við 
eigum að leyfa okkur að vera við sjálf og 
hætta að lifa í einhverjum ramma sem 
samfélagið hefur búið til,“ segir Daníel 
sem segir mikla vitundarvakningu í 

samfélaginu þegar kemur að andlegum 
málefnum. „Víða í samfélaginu er fólk á 
öllum aldri að opna sig og í fyrra gerði 
ungur strákur svipað myndband sem 
vakti mikla athygli. Tæknilega er ég 
því kannski frekar seinn því ég vissi 
þetta í nokkur ár,“ segir Daníel sem vill 
ekki fara nánar út í hvað felst í því að 
koma út úr skápnum. „Ég er að koma 

út úr skápnum með tilfinningar mínar. 
Annað er aukaatriði. Ég hef alltaf verið 
trúr sjálfum mér og því kom þetta 
sumum ekki á óvart. Allir tóku frétt-
unum vel enda mun ekkert breytast. 
Þetta er bara smá partur af mér.“

Mikill léttir
Aðspurður játar hann því að upplifa 
létti eftir að hafa komið út úr skápnum 
fyrir fjölskyldu og vinum. „Mér finnst 
ég 100 kílóum léttari, það er ekki 
spurning. Það er mikil byrði að burð-
ast með hluti sem enginn á að þurfa að 
burðast með.“

iáh

Neitar að lifa í tilbúnum ramma Daníel segir mikla vitundarvakningu í samfélaginu þegar kemur að andlegum 
málefnum.

Myndband Daníels Þórarinssonar frá Sauðárkróki hefur vakið mikla athygli í netheimum.

Kom út úr skápnum á netinu

akureyri vikublað  
23. tölublað, x. 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

Viltu segja skoðun þína?
Akureyri Vikublað tekur við ábendingum, hugmyndum og aðsendum greinum lesenda.  
Vinsamlegast sendið tölvupóst á indianahreins@gmail.com.

Stundum tekur lífið óvænta stefnu sem gerir að verkum að tilveran verður 
ekki eins og við höfðum séð hana fyrir okkur. Það þarf ekki að þýða að 
hlutirnir séu verri eða betri, þeir bara æxluðust öðruvísi. 

Í blaðinu er viðtal við Katrínu Árnadóttur sem eignaðist dóttur með Downs-
heilkenni í janúar. Katrín viðurkennir að hafa lítið vitað um heilkennið en 
eftir sína upplifun vill hún opna umræðuna. Hún vildi óska að hennar viðbrögð 
við þeim tíðindum á sínum tíma hefðu verið á annan og jákvæðari máta 
en kennir þekkingarleysi sínu um. Hennar ósk er að foreldrar sem eignast 
barn með heilkennið gleðjist þegar þeir fá fréttirnar um að barnið þeirra sé 
með Downs, ami ekkert annað að, enda séu einstaklingar með Downs ekkert 
annað en gleðiefni. Flest okkar óttast það sem við þekkjum ekki enda eru for-
dómar oftast tilkomnir vegna þekkingarleysis. Ég mæli með að sem flestir lesi 
viðtalið við Katrínu og hjálpi henni þannig að opna umræðuna um heilkennið.

Í vikunni hófu flestir skólar göngu sína og fljótlega mun lífið aftur komast 
í sínar gömlu skorður. Nýrri árstíð fylgir nýtt upphaf, nýjar áskoranir, ný 
ævintýri. Lennon á að hafa sagt að lífið sé það sem gerist á meðan við erum 
upptekin við að skipuleggja eitthvað annað. Líklega erum við stundum dálítið 
upptekin við að fylla út í Excel-skjalið. Munum að staldra við og njóta.

Indíana Ása Hreinsdóttir

LEIÐARI

Óvæntu 
hlutirnir í lífinu

„Ég er að koma út úr 
skápnum með tilfinningar 
mínar“
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:  
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16 

FRUMSÝNINGARTILBOÐ TIL 12. SEPTEMBER
Nú stendur yfir frumsýning á glæsilegri bílalínu Peugeot. Af því tilefni eru glæsileg frumsýningar-
tilboð til 12. september. Komdu í nýjan sýningarsal Peugeot að Bíldshöfða 8 og kynntu þér málið. 
Peugeot bílar eru að sjálfsögðu einnig í boði hjá Brimborg Akureyri, Tryggvabraut 5.

Lægra varahlutaverð og öflug verkstæðisþjónusta. Auk lægra bílverðs hefur Brimborg hafið 
innflutning á varahlutum í Peugeot bíla og náð að lækka varahlutaverð með hagstæðum innkaupum 
beint frá framleiðanda. Brimborg býður jafnframt verkstæðisþjónustu og ábyrgðarviðgerðir fyrir 
alla Peugeot bíla, hvort sem þeir eru fluttir inn af Brimborg eða öðrum.

peugeotisland.is

PEUGEOT  
ER Í BRIMBORG

Nýttu þér glæsileg frumsýningartilboð 
fyrir 12. september

Brimborg og Peugeot áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Peugeot_Frumsyning_ongoing_5x38_20160822_END.indd   1 22.8.2016   15:47:12
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„Þetta er gríðarleg vinna og sem betur 
fer eru ekki margir hér á landi sem eru 
nógu vitlausir til að standa í svona lög-
uðu,“ segir Þorsteinn Bergsson, fram-
kvæmdastjóri Minjaverndar, um fram-
kvæmdirnar við Gamla Apótekið sem 
stendur við Aðalstræti 4 á Akureyri.

Eitt elsta húsið
Gamla Apótekið, sem var byggt árið 
1859 af Jóni Chr. Stephánssyni fyrir 
lyfsalann Jóhann Pétur Thoraren-
sen, er eitt elsta hús bæjarins og að 
sögn Þorsteins eitt merkilegasta hús 
landsins. „Húsið er það fyrsta sem var 
byggt hér upp á brekkunni á sínum 
tíma þegar aðlinum var farinn að vaxa 
fiskur um hrygg og þurfti að láta bera 
svolítið á sér. Húsið er stórt og hátt 
uppi í brekku svo hægt var að horfa 
yfir almúgann.“

Flís fyrir flís
Húsið mun fá sína upphaflegu mynd 
að utan en inni verða þrjár íbúðir 
sem þegar hefur verið ráðstafað. „Við 
reynum komast sem næst upprunalegu 
útliti hússins nema á vesturhliðinni. 
Þar sköpum við nýja aðkomu en öll 
klæðning og frágangur verður eins. 

Grind hússins var mjög illa farin og að 
norðan var hún eiginlega öll farin. Þar 
hafði verið steypt í stað þess að nota 
timbur og hefur reynst töluvert mál 
að ná steypunni í burtu. Alls staðar 
þar sem nokkur kostur er notum við 
sömu stoðir á sömu stöðum og það 
sama má segja um klæðningu. Þessu 
húsi hefur verið breytt ótal sinnum og 
öll seinni tíma klæðning fór í ruslið en 
sú upphaflega var tekin, fjöl fyrir fjöl 
og flís fyrir flís, og send suður þar sem 
hún er endurunnin og svo sett aftur á 
sömu staði og hún var upphaflega.“
 Húsið flutt
Það vakti mikla athygli þegar húsið var 
flutt svo hægt væri að gera nauðsyn-
legar endurbætur á grunninum. 
„Undirstöður hússins voru ákaflega 
veikar og því tvær leiðir færar; annars 
vegar að lyfta húsinu upp af staðnum, 
grafa undan og steypa nýja undirstöðu 
og hins vegar að flytja húsið í burtu á 
meðan nýr sökkull var settur undir. 
Þetta var stór aðgerð en flutningarnir 
gengu ljómandi vel. Það erfiðasta var 
aðkoman, það gekk erfiðlega að koma 
tækjum að en þetta gekk allt upp með 
hjálp góðs teymis og stærsta krana 
landsins.“

Mikil staðarprýði
Verklok eru áætluð á næsta ári og 
aðspurður segir Þorsteinn ekki frek-
ari verkefni á Akureyri hjá döfinni á 
næstunni. „Við vildum taka að okkur 
verðugt verkefni hér fyrir norðan – 
sem skildi eitthvað eftir sig og væri af 
þeirri stærðargráðu að ósennilegt væri 
að einhverjir aðrir létu sér detta í hug 
að takast á við það. Það var að stórum 
hluta ástæðan fyrir því að við völdum 
Gamla Apótekið og ég get fullyrt að 
það á eftir að verða mikil staðarprýði 
og eitthvað sem fólk tekur eftir.“

iáh

Menntaskólinn á Ísafirði
www.misa.is

Ennþá er hægt að innrita sig í neðangreint nám á haustönn 2016.
 Sótt er um nám í gegnum

www. misa.is/namid/umsokn_um_skolavist/

25 ára og eldri eru velkomin í bóknám ef laust pláss er í áföngum.  
Ekkert aldurstakmark er í verk- og starfsnám.

Fjarnám
MÍ býður upp á fjarnám í fjölmörgum áföngum og er auk þess í samstarfi við Fjarmenntaskólann (www.fjarmenntaskol-
inn.is). Frekari upplýsingar um fjarnám má finna á heimasíðu skólans, www.misa.is/fjarnam, og þar er einnig hægt að 
skrá sig.

Nám með starfi (kennt í fjarnámi og staðbundnum lotum) 
• Skipstjórnarbraut A og B (skip styttri en 24 metrar). 

Upplýsingar um námið veita Heiðrún Tryggvadóttir áfanga- og 
gæðastjóri (heidrun@misa.is, s. 450 4400) og Hildur Halldórsdóttir 
aðstoðarskólameistari (hildur@misa.is, s.450 4400).  

Verk- og starfsnámsbrautir
Grunnám bíliðngreina
Grunnám málmiðngreina
Húsasmíði á 2. ári
Skipstjórn A og B
Stálsmíði
Vélstjórn B

Brautir til stúdentsprófs
Eldri námskrá:
Félagsfræðabraut
Náttúrufræðabraut
Viðbótarnám til stúdentsprófs
Ný námskrá:
Félagsvísindabraut
Náttúruvísindabraut
Opin stúdentsbraut (mögulegt fram-
hald af lista- og nýsköpunarbraut sem 
og verk- og starfsnámsbrautum)

Styttri námsbrautir
Framhaldsskólabraut
Lista- og nýsköpunarbraut

Brautir í boði

„Eitt merkilegasta 
hús landsins“

Miklar framkvæmdir hafa staðið yfir við Aðalstræti 4 á Akureyri en athygli vakti 
þegar húsið var flutt á meðan gert var við grunn þess. Gamla Apótekið, sem er eitt 
elsta hús bæjarins, fær sitt upprunalega útlit.

Aðalstræti 4 Húsið var byggt árið 
1859 fyrir lyfsalann Jóhann Pétur 
thorarensen.

Húsið fært Í ljós kom að undirstöður hússins voru afar veikar. Afráðið var 
að færa húsið á meðan ný undirstaða væri steypt.

Vandasamt verk Þorsteinn, framkvæmdastjóri Minjaverndar, segir flutning 
á húsinu hafa tekist vel með hjálp vanra manna og stærsta krana landsins.

Myndir: Minjavernd

Svona leit húsið út árið 2010 Að sögn Þorsteins hefur húsinu verið breytt 
ótal sinnum. Minjavernd vinnur nú að því að byggja húsið aftur upp í upp-
runalegri mynd. Öll nothæf klæðning er endurnýtt og sett á sinn gamla stað.

Staðarprýði Þorsteinn er þess fullviss að tekið verði eftir húsinu þegar 
framkvæmdum lýkur.

„Alls staðar þar sem 
nokkur kostur er notum 
við sömu stoðir á sömu 
stöðum og það sama má 
segja um klæðningu“





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 / Tvöföld 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
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Fullt nafn, aldur og starfstitill?
„Ingi Þór Tryggvason. 40 ára. Tónlistar-
maður og grafískur hönnuður.“
Fjölskylduhagir:
„Einstæður og barnlaus en á hund sem 
heitir Bugsy.“
Fæddur og uppalinn?
„Er fæddur og uppalinn á Akureyri. Bjó 
fyrst á Brekkunni en flutti svo upp í 
Þorp sem unglingur. Flutti svo suður 
24 ára.“
Lýstu þér í þremur orðum?
„Opinn. Hippi. Brussa.“
Akureyri er …?
„Fallegasti bær á Íslandi og þótt víðar 
væri leitað.“
Uppáhaldshljómsveit/-tónlistar-
maður?

„David Bowie er mitt „idol“ og stærsti 
áhrifavaldur. Þegar kemur að íslenskri 
tónlist þá held ég að Agent Fresco sé 
alveg með þetta. Þeir eru eitt besta rokk 
band í heiminum í dag án efa.“

Hvar vildirðu eiga heima ef ekki á 
Íslandi?
„Er að hugsa Spánn, því mig langar að 
læra spænsku, annars finnst mér margir 
staðir í Evrópu heilla.“
Uppáhaldsmatur?
„Þetta er mjög erfið spurning. Ég elska 
mat. Fátt toppar góða nautasteik.“
Uppáhaldsdrykkur?
„Pepsi á virkum og White Russian um 
helgar.“
Besti sjónvarpsþátturinn?
„Rick and Morty.“
Uppáhaldsveitingastaður?
„Mandí sem er lítil sjoppa rekin af 
sýrlenskum innflytjendum við Ing-
ólfstorg.“
Fallegasti staðurinn á Íslandi?

„Eyjafjörður, en ekki 
hvað?“
Uppáhaldsstjórn-
málamaður?
„Enginn!“
Donald Trump er 
…?
„Gott dæmi um 
klikkunina í heim-
inum í dag.“

Áhugamál?
„Tónlist, konur og 

motocross.“

Fyrirmynd?
„David Bowie.“
Leyndur hæfileiki?
„Get staðið á haus og labbað sjúklega 
hratt.“
Facebook eða Twitter?
„Facebook klárlega.“
Snapchat eða Instagram?
„Instagram. Ég er enn þá að venjast 
snappinu.“
Uppáhaldsíþróttalið?
„Landsliðið. Húh!“

Hverju ertu stoltastur af í lífi þínu?
„Að hafa látið vaða, verið ég sjálfur og 
elt drauminn.“
Hvaða drauma áttu eftir að láta ræt-
ast?
„Ferðast um heiminn til að spila tónlist 
og lifa á því.“
Hvað ætlaðirðu að verða þegar þú 
yrðir stór?
„Atvinnumaður í motocross, grafískur 
hönnuður og tónlistarmaður. „Two out 
of three ain’t bad“.“

YfIRhEYRsLAn:
IngI ÞóR TRYggvAson

Ingi Þór Tryggvason er tónlistarmaðurinn Mosi sem leiðir Mosi Musik. 
Ingi Þór ólst upp á Akureyri sem hann segir fallegasta bæ á Íslandi og þótt 
víðar væri leitað.
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Komdu að...

Steinar í  Hofi • Rökkurró í  Lystigarðinum
Draugaslóðin í  Innbænum • Vísindasetur í  Rósenborg 

Ljóð og l jósmyndir• Með grátt í  vöngum
Gestir út um allt • Friðarvakan • Ingó veðurguð • #Gangandi
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Í 7. grein reglugerðar um Orkusjóð nr. 185/2016 eru tilgreindar heimildir til

veitingu sérstakra styrkja úr Orkusjóði:

A) Styrkir til verkefna sem stuðla að samdrætti í olíunotkun til
 húshitunar eða rafmagnsframleiðslu utan veitna.

B) Styrkir til verkefna sem leiði til lægri kostnaðar við óniðurgreidda
 rafkyndingu húsnæðis eða mannvirkja í eigu sveitarfélaga.

C) Styrkir til verkefna er leiða til orkusparnaðar.

Ráðgjafarnefnd Orkusjóðs hefur ákveðið að styrkveitingar Orkusjóðs á árinu

2016 verði til verkefna samkvæmt B) lið ofangreindra heimilda.

Til greina koma meðal annars: Uppsetning  á varmadælum, uppsetning eða 

endurbætur hitastýringarkerfa og önnur verkefni sem leiða til minni 

raforkunotkunar við hitun

Við mat á umsóknum verður sérstaklega litið til:

• Að fyrir liggi ítarleg verk- og kostnaðaráætlun

• Að fyrirliggi raunhæft mat á áætluðum raforkusparnaði

• Verkefna þar sem hlutfallslega mikill orkusparnaður næst miðað 

 við kostnað

Umsóknarfrestur er til 1. október 2016
Skrifleg staðfesting á afgreiðslu umsókna mun berast umsækjendum eigi síðar en 

1. desember 2016.

Orkustofnun fylgir stefnu stjórnvalda um rafræna stjórnsýslu og skal senda 

rafrænar umsóknir af vef Orkustofnunar www.os.is

Nánari upplýsingar á www.os.is og hjá Orkusjóði, Rangárvöllum við Hlíðarfjallsveg, 

603 Akureyri í símum 569 6083 – 894 4280 – Netfang Orkusjóðs er jbj@os.is

ORKUSJÓÐURORKUSTOFNUN

ORKUSJÓÐUR 
Orkusjóður auglýsir sérstaka styrki 2016

Við stækkum og styrkjum hópinn á Akureyri

Starfsfólk í viðskiptaþjónustu og endurskoðun
Vegna aukinna umsvifa vantar okkur liðsauka í okkar frábæra hóp á Akureyri. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
Við leitum að öflugum og drífandi einstaklingum sem búa yfir menntun og/eða 
reynslu af bókhaldi, uppgjörum, endurskoðunarverkefnum, skattframtalsgerð eða 
sambærilegum verkefnum.

PwC leggur mikið upp úr faglegum vinnubrögðum og gerir miklar kröfur til 
starfsfólks síns í þeim efnum. Umsækjendur þurfa umfram allt að vera 
samviskusamir, nákvæmir í vinnubrögðum og hafa áhuga á framþróun í starfi. 
Umsækjendur þurfa einnig að vera jákvæðir, hafa frumkvæði og vinna vel í hóp.  

Umsóknir 
Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2016 og umsóknum skal skilað í tölvupósti á 
netfangið storf@pwc.is. Umsókninni skal fylgja ferilskrá þar sem tilgreint er um 
nám og fyrri störf ásamt upplýsingum um meðmælendur.

Frekari upplýsingar veitir Rúnar Bjarnason, forstöðumaður PwC á Norðurlandi, í 
síma 843 5405 eða með tölvupósti á netfangið runar.bjarnason@is.pwc.com. 

Öllum umsóknum verður svarað og verða þær meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

PwC er stærsta endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki heims. PwC á Íslandi 
hefur á að skipa reynslumiklum sérfræðingum í endurskoðun, 
viðskiptaþjónustu, fyrirtækjaráðgjöf, skatta- og lögfræðiráðgjöf og innri 
endurskoðun og kappkostar að veita framúrskarandi þjónustu á þeim sviðum.

Að starfa hjá PwC þýðir að starfa sem hluti af liðsheild 
með reynslumiklum sérfræðingum í krefjandi og 
spennandi umhverfi íslensks og alþjóðlegs 
viðskiptalífs. Sú reynsla og þekking sem starfsfólk PwC
ávinnur sér í störfum sínum getur gert viðkomandi að 
verðmætum einstaklingi í atvinnulífinu.
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Rösk Listahópurinn samanstendur af Jonnu, Dagrúnu Matthíasdóttur, Bryn-
hildi Kristinsdóttur og Þóru Karlsdóttur.

Skrímslaskór gestir og gangandi geta mátað forvitnilega skó í Listagilinu.

Leikurinn #gangandi sem listahópurinn Rösk stendur 
fyrir er á meðal þess sem verður boðið upp á á Akur-
eyrarvöku sem fram fer um helgina.

„Tilgangurinn er 
gleði og leikur“
„Tilgangurinn er gleði og leikur,“ segir 
Jónborg Sigurðardóttir, betur þekkt sem 
listakonan Jonna, en hún og myndlist-
arkonurnar Dagrún Matthíasdóttir, 
Brynhildur Kristinsdóttir og Þóra Karls-
dóttir, sem mynda listahópinn Rösk, 
standa fyrir leiknum #gangandi í tilefni 
af Akureyrarvöku.

Ráðherraskór og hraun-
skór
Rösk hefur áður verið með sýningarnar 
Kjólandi, Skóhattandi, Svuntandi, Gleðj-
andi og Skrímslandi en sú síðastnefna 
er í gangi í Listagilinu þessa dagana. 
„Við verðum með átta pör af skóm á 
mottum í Gilinu. Fólk fer í skóna, tekur 
mynd af sér, skilar skónum og „hashtag-
ar“ myndina #gangandi svo hún fari 
í netheima og lifi þar. Sjálf er ég með 
ráðherraskó og annað par sem heitir 
100% öryggi.“
En fólk er með misstóra fætur. Munu 
allir geta tekið þátt? „Öryggisskórnir 
eru númer 47 svo það ættu flestir að 
finna sér skó. Svo erum við líka með 
skrímslaskó og hraunskó. Með því að 
prófa skóna verður fólk þátttakendur í 
listaverkinu og setur sig í hlutverk með 
því að prófa skrítna skó.“

Púkar og forynjur
Akureyrarvaka fer fram á föstudag og 
laugardag en hátíðin verður sett í Lysti-
garðinum á föstudagskvöldið en þar sem 
koma meðal annars fram hljómsveitin 
Herðubreið, kammerkórinn Hymnodía 
og Karlakór Akureyrar-Geysir. Að því 
loknu hefst Draugaslóð í Innbænum. Þá 
eru öll götuljós slökkt í elsta hluta bæj-
arins og púkar og forynjur fara á stjá til 
að skjóta fólki skelk í bringu. Hápunktur 
Akureyrarvöku er á laugardagskvöld 
þegar skemmtidagskráin „Gestir út um 
allt“ verður send út beint í Sjónvarpinu, 
N4 og Rás 2. Þar taka Margrét Blöndal 
og Felix Bergsson á móti góðum gestum 
sem taka lagið og sprella með áhorf-
endum. Meðal gesta eru Jakob Frímann 
Magnússon, Hera Björk Þórhallsdóttir 
og Jónas Sigurðsson. Hátt í þúsund 
kertaljós verða tendruð í kirkjutröpp-
unum á Friðarvöku og Ingó veðurguð 
slær botninn í kvölddagskrána með 
samsöng í Listagilinu.

iáh

Akureyrarvaka Mikil og fjölbreytt dagskrá verður alla helgina. Hægt er að 
nálgast nánari upplýsingar á vefslóðinni visitakureyri.is.

„Sjálf er ég með ráðherra-
skó og annað par sem 
heitir 100% öryggi“



bryndis@talent.is

Umsjón með starfinu hafa Lind, lind@talent.is og 
Bryndís, bryndis@talent.is, s: 552-1600

Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst nk. 
Sótt er um starfið á www.talent.is. 

Menningarfulltrúi Vestfjarða

Starfssvið:
• Dagleg umsýsla, skýrsluhald og stefnumótun á sviði menningar og lista
• Þróunarstarf á sviði menningarmála og skapandi greina
• Fagleg ráðgjöf og verkefnastjórnun í völdum þróunarverkefnum
• Efling samstarfs á sviði menningar og lista
• Vinna að framgangi Sóknaráætlunar Vestfjarða
• Önnur verkefni á starfssviði Fjórðungssambands Vestfirðinga

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Skipulagshæfileikar og stjórnunarreynsla
• Þekking og reynsla af lista- og menningarstarfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Fjórðungssamband Vestfirðinga auglýsir laust til umsóknar starf menningarfulltrúa Vestfjarða 
með aðsetur á Hólmavík. Um er að ræða fullt starf við stefnumótun, ráðgjöf og þróunarverkefni 
á sviði menningarstarfs og lista á Vestfjörðum, auk verkefna tengdum Sóknaráætlun Vestfjarða, 
starfsemi Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða og tilfallandi verkefna á starfssviði Fjórðungssambands.

Við leitum að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi sem á auðvelt með samskipti við fólk, er vanur sjálfstæðum vinnubrögðum og frumkvæði í störfum.
Vinnutími krefst nokkurs sveigjanleika og starfinu fylgja ferðalög. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Launakjör eru í samræmi við kjarasamninga BHM og sveitarfélaga. 

Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Óskarsson framkvæmdastjóri Fjórðungssambandsins í síma 
450 3001, netfang: adalsteinn@vestfirdir.is. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Fjórðungssambandið áskilur sér rétt til að framlengja umsóknarfrestinn, ef nauðsyn krefur.
  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is

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
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„Þegar hún fæddist höfðum við orð á 
því að hún líktist Mongóla, kringluleit 
með skásett augu og minnti helst 
á Genghis Khan, en ekki í eitt augna-
blik datt okkur í hug að hún væri 
með Downs,“ segir Katrín Árnadóttir 
en í janúar eignuðust Katrín og eig-
inmaður hennar, Anton Rúnarsson, 
dótturina Ídu sem er með Downs-
heilkenni.

Lína í lófa
Katrín og Anton eru fædd og upp-
alin á Akureyri, en eru nýflutt heim 
frá Berlín. Þau áttu fyrir dótturina 
Elínu Karlottu verður fjögurra ára í 
október. „Ída var svo ólík eldri systur 
sinni og okkur fannst svo ótrúlegt 
hvað tveir einstaklingar gætu búið til 
mismunandi börn en það hvarflaði 
ekki að okkur að eitthvað væri að. 
Í Berlín fá nýbakaðir foreldrar að vera 
í næði eftir fæðinguna og enginn gaf 
neitt upp. Ein ljósmóðirin kom og 
skoðaði hendur hennar og fætur en 
ég hugsaði ekkert út í það. Ég hélt 
bara að það væri vegna þess hvað hún 
hafði verið blá á höndum og fótum 
þegar hún fæddist. Nú veit ég að hún 
var að skoða línuna sem sést í lófa 

barna með Downs. Ég er ánægð með 
það hvernig tekið var á þessu en hefði 
viljað að Anton hefði verið hjá mér 
þegar mér var sagt að hún væri að 
öllum líkindum með Downs. Hún 
fæddist um nóttina og hann var far-
inn heim að leggja sig. Ég hafði miklar 
áhyggjur af því hvernig ég átti að segja 
honum þetta án þess að hann myndi 
fríka út. Ég hafði suðað svolítið í 
honum að eignast annað barn og það 
fyrsta sem ég sagði, þegar hann kom, 
var „fyrirgefðu“,“ segir hún og viður-
kennir að hafa farið í vissa afneitun. 
„Ég trúði þessu ekki og það eina sem 
mér tókst að stama upp úr mér var 
eitthvað varðandi lífslíkur. Læknirinn 
brosti bara og sagði þær góðar; það 
væri ekkert að þessu barni.“

Fluttu heim
Katrín segist vilja koma fram með 
þeirra sögu í von um að opna um-
ræðuna um Downs. „Ég vildi að ég 
hefði brugðist við öðruvísi, en ég 
vissi ekki betur. Mín heitasta ósk er 
að þegar barn með Downs fæðist að 
þá sé það ekki áfall heldur gleðiefni 
og að foreldrarnir upplifi að þeir hafi 
dottið í lukkupottinn. Þannig líður 

okkur í dag. Okkur finnst hún jafnvel 
betri en „the real thing“,“ segir Katrín 
sem segir þau hafa ákveðið að flytja 
heim þegar Ída fæddist. „Ég fann svo 
sterkt fyrir tilfinningunni að ég vildi 
að það yrðu margir í kringum hana og 
margir sem þekktu hana. Þess vegna 
vildi ég fara heim. Svo fólkið hennar 
gæti litið eftir henni. Þýska heil-
brigðiskerfið er mjög gott en flókið. 
Maður þarf alltaf að vera að fylla út 
100 eyðublöð. Hér er kerfið einfaldara 
en sérfræðingarnir kannski reynsl-
uminni. Ég held það séu aðeins tvö 
Downs-börn hér á Norðurlandi, yngri 
en tveggja ára og það næsta tíu ára, og 
við verðum að sækja okkar þjónustu 
á Greiningarstöðina fyrir sunnan. Við 
erum samt hæstánægð með alla þá 
þjónustu sem við höfum fengið hér 
heima.“

Einstaklingurinn, ekki 
litningurinn
Katrín og Anton höfðu þegar hringt 
í nánasta fólkið sitt og tilkynnt því 
að dóttirin væri fædd. „Það var svo-
lítið erfitt að þurfa að hringja aftur 
og segja að það væri líklega ekki allt 
með felldu. Það var smá pressa að 

láta vita. Þetta fréttist hratt en enginn 
vissi nákvæmlega hvað væri að og við 
vorum í útlöndum. Þess vegna settum 
við fljótlega myndir af henni á Face-
book þar sem við sögðum frá því að 
hún væri með  Downs  en lögðum 
áherslu á hana, einstaklinginn, en 
ekki aukalitninginn,“ segir Katrín 
og bætir við að hamingjuóskirnar 
hafi streymt yfir þau. „Ég fór að leita 
eftir skrítnum viðbrögðum en það 
kom ekkert slíkt. Það hafa allir sýnt 
henni mikinn áhuga líkt og hún væri 
„venjulegt barn“ og mamma náði 
strax sérstökum tengslum við hana en 
hún flaug út til okkar daginn eftir að 
hún kom í heiminn. Sjálf vorum við 
fyrst um sinn mjög upptekin af því að 
sinna eldri dótturinni sem fríkaði út 
yfir tilkomu litlu systur, sama hvernig 
hún var, og því sá mamma mest um 
Ídu. Ég var bara mjólkurstöðin.“

Klúðruðu skimuninni
Downs-heilkenni kemur fram þegar 
aukaeintak er af litningi 21. Barns-
hafandi konur geta valið um að láta 
skima eftir heilkenninu og er boð-
inn sá kostur að binda endi á með-
gönguna ef líkur eru á heilkenninu. 
„Við klúðruðum skimuninni. Við 
vorum hjá fæðingarlækni en til að 
fara í skimun hefðum við þurft að 
fara annað. Eftir á að hyggja er ég 
mjög ánægð að hafa ekki farið því 
ég veit ekki hvaða ákvörðun ég hefði 
tekið, þótt innst inni þykist ég halda 
að ég hefði aldrei látið verða af fóst-
ureyðingu. Mér finnst að konur eigi 
að fá að velja hvort þær láti skima 
einfaldlega til þess að þær geti undir-
búið sig fyrir komu barnsins. Mín ósk 
er að við verðum það upplýst að það 
þyki ekki lengur neikvætt að fóstur sé 
með Downs og að lausnin sé ekki að 
eyða heldur fagna; að fjölbreytileik-
anum sé fagnað í allri sinni mynd. Það 
er enginn heimsendir að eignast barn 
með Downs – bara gaman, ef ekkert 
annað er að eins og hjartagalli. Fólk 
er alls konar og eins og það er. Barn 
er bara barn. Þessi aukalitningur er 
líka okkar, hann kemur ekki bara úr 

Flutt heim Katrín er markaðs- og kynningarstjóri hjá Háskólanum á Akureyri. Hún flutti heim í sumar eftir 15 ára dvöl í Þýskalandi.  Mynd: Guðrún Þórs.

„Þessi aukalitningur er 
líka okkar, hann kemur 
ekki bara úr geimnum“

Katrín Árnadóttir viðurkennir að hafa farið í ákveðna afneitun þegar læknar tilkynntu henni að dóttir hennar Ída væri með Downs-heil-
kenni. Katrín og eiginmaður hennar fluttu heim til Akureyrar í sumar til þess að Ída gæti verið nær fjölskyldu og vinum en fjölskyldan hafði 
verið í Þýskalandi síðustu 15 árin. Katrín vill segja sögu fjölskyldunnar til að opna umræðuna um Downs en hún á sér þá ósk að þegar barn 
með Downs fæðist verði það ekki áfall fyrir foreldrana heldur gleðiefni.

„Duttum í lukkupottinn“
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geimnum. Hún er því enn meira af 
okkur, það hlýtur að vera jákvætt.“

Bilið breikkar
Í dag er Ída sjö mánaða, yndis-
fríð stelpuskotta sem bræðir alla í 
kringum sig. „Þótt hún sé orðin sjö 
mánaða er hún eins og fjögurra, 
fimm mánaða barn í þroska. Hún 
er með mjög lága vöðvaspennu og 
í raun algjör hrúga og mun verða 
lengur að öllu. Læknirinn útskýrði 
þetta vel þegar hann sagði „venju-
leg“ börn þroskast í þrepum en að 
tröppurnar hjá Ídu væru lengri. Hún 
er lengi á hverri tröppu og smám 
saman brekkar bilið á milli hennar 
og jafnaldranna. Það tekur allt meiri 
tíma en hver sigur verður þeim mun 
sætari fyrir vikið,“ segir Katrín og 
bætir við að Ída sé bæði vær og góð. 
„Hún er algjört draumabarn sem 
sefur og drekkur. Það var svolítið 
erfitt að fá hana til að taka brjóstið en 
það tókst með þrjósku móðurinnar. 
Við fáum oft að heyra að við eigum 
eftir að þurfa að hafa mikið fyrir 
henni en við höfum engar áhyggjur 
af því. Við erum í góðri æfingu þar 
sem stóra systir hennar er algjört 
tryllitæki.“

Hvert ár telur
Katrín viðurkennir að hausinn 
hafi farið á flug fyrstu dagana eftir 
fæðinguna. „Ég sá allt líf hennar 
fyrir mér og vildi helst fæða fleiri 
börn svo hún yrði örugglega aldrei 
ein. Þetta voru bara svona týpískar 
áhyggjur foreldra en þarna voru þær 
hnitmiðaðri. Ég veit að hún mun lifa 
hamingjusömu og innihaldsríku lífi 
en þetta snýst að miklu leyti um að 
umhverfið sé jákvætt. Ef það tekur 
vel á móti henni mun hún pluma sig 
fínt. Og samfélagið er að breytast í 
rétta átt. Hvert ár telur. Ég held að 

hún muni gera allt það sem við hin 
gerum, fara í skóla, flytja að heiman, 
verða ástfangin. Barneignir eru eitt-
hvað sem ég hef áhyggjur af en pabbi 
hennar hló bara að mér og sagði 
mér að anda rólega, hún væri aðeins 
vikugömul. Það er líka engin ástæða 
til að velta þessu öllu fyrir sér. Hvað 
með eldri systur hennar? Hvað ef hún 
lendir í góssinu, vændinu og eiturlyf-
junum? Við hugsum ekkert út í það 
heldur einblínum á Ídu af því að við 
höldum að hún sé svo ósjálfbjarga. 
Við vitum í raun ekkert – nema hvað 
hún er frábær. Ég vona bara að hún 
fái að lifa sjálfstæðu lífi, fái sínar óskir 
uppfylltar og að við náum að heyra og 
hlusta á hana og það sem hún vill. Og 
ef hún vill ekki vera í boccia þá bara 
finnum við aðra íþrótt handa henni,“ 
segir Katrín og brosir.

Heppin í lífinu
Aðspurð viðurkennir hún að hún 
taki eftir mun fleiri einstaklingum 
með Downs en áður en Ída fæddist. 
„Allt í einu erum við farin að sjá 
„Downara“ úti um allt. Ég er orðin 
opnari og legg mig fram við að 
spjalla við alls konar fólk. Við vitum 
af nokkrum einstaklingum hér á 
Akureyri og ætlum að setja okkur í 
samband við þá. Okkur finnst mikil-
vægt að komast í samband við aðrar 
fjölskyldur svo við getum fræðst eins 
vel og við getum fyrir barnið okkar.“
Einstaklingar með Downs-heil-
kennið geta haft ýmsa hjartagalla en 
búið er að útiloka slíkt hjá Ídu. „Við 
unnum ekki bara í lottóinu að fá barn 
með Downs heldur líka þegar kom í 
ljós að hún er ekki með hjartagalla. 
Þetta fer að verða spurning um að 
kaupa sér happdrættismiða. Ég hef 
verið ótrúlega heppin í mínu lífi; 
einhvern veginn hafa hlutirnir alltaf 
gengið upp. Ég hugsaði meira að segja 
að einhvern tímann hlyti mér að 
hefnast fyrir alla þessa heppni, jafnvel 
með því að eignast fatlað barn. Svo 
gerðist það en þá kom í ljós að það 
var alls engin hefnd heldur bara enn 
meiri heppni.“
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Kominn tími á álestur!
Á næstu vikum eiga viðskiptavinir Norðurorku hf. von á heimsókn því nú 
er ha�nn árlegur álestur á rafveitu- og hitaveitumæla

Viðskiptavinir eru vinsamlega beðnir um að 
taka vel á móti álesurum, meðal annars með 
því að tryggja greitt aðgengi að mælum.  

Húseigendur eru minntir á að ýmsar kröfur 
eru gerðar til inntaksrýma þar sem inntök og 
mælar eru staðsettir. Inntaksrými eiga að 
vera með niðurfalli og ekki á að geyma í 
þeim verðmæti sem t.d. eru viðkvæm fyrir 
raka.  Þá er óheimilt að birgja inntök og 
mæla með innréttingum, hillum o.s.frv. 
Mikilvægt er að virða þessar reglur.

Álesarar eru í fatnaði merktum Norðurorku 
og með starfsmannaskírteini. 

Mæðgur Ída er sjö mánaða en með þroska á við mun yngra barn. Hún er með lága vöðvaspennu og verður lengur að öllu en jafnaldrar hennar.        Mynd: Guðrún Þórs.

„Og ef hún vill ekki vera 
í boccia þá bara finnum 
við aðra íþrótt handa 
henni“
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Ekki bera harm þinn í hljóði
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TILvERAn

„Mér finnst einfaldur matur eiginlega 
bestur. Matur á borð við soðna ýsu með 
kartöflum, smjöri og tómatsósu, siginn 
fiskur með hamsatólg og kartöflum og 
lambalæri, eins og mamma gerði það, 
með sósu og tilheyrandi. Slíkt er afskap-
lega góður matur,“ segir þinkonan Val-
gerður Gunnarsdóttir sem segist alltaf 
hafa haft gaman af því að dunda sér í eld-
húsinu. „Ég hélt stórar og miklar tertu-
veislur hér áður fyrr en hef minni tíma í 
það í dag. Ég á fullt af matreiðslubókum 
og í eðli mínu er ég mikil matmóðir og 
hef gaman af því að elda góðan mat fyrir 
fólkið mitt.“

Tvö heimili
Valgerður heldur tvö heimili, annað í 
Reykjavík en hitt við Hrísateig í Reykja-
hverfi. Hún viðurkennir að elda minna 
þegar hún er í Reykjavík þar sem hún býr 
ein. „Við fáum heitan mat hér í hádeginu 
í þinginu og svo er þetta það óreglulegur 
vinnutími. Maður veit ekki hvort maður 
kemur heim um sjö eða tíu og ég er ekki 
mikið fyrir að borða seint á kvöldin. Þess 
vegna fæ ég mér oftast bara eitthvað létt 
á kvöldin. Annars mun þetta kannski 
eitthvað breytast á næstunni þar sem 
dóttir mín var að flytja hingað suður 
með fjölskyldu sína,“ segir hún brosandi.

 Smurbrauð með tilheyrandi
Aðspurð segist hún reyna að kom-
ast norður flestar helgar. „Það er mér 

mikilvægt og þá reyni ég að elda eða 
útbúa einhvern góðan mat handa okkur 
hjónum. Reglulega útbý ég smurbrauð, 

til að mynda með roastbeef eða hangi-
kjöti og tilheyrandi. Þá ríf ég gjarnan 
niður gulrætur og saxa rauðrófur. Þetta 
er arfur frá því í gamla daga og þetta 
finnst mér og flestum í fjölskyldunni 
ofsalega gott. Ég hef alltaf verið hrifin 
af smurðu brauði.“

Ómissandi skerpukjöt
Valgerður féllst á að gefa lesendum 
Akureyri Vikublaðs sínar uppá-
haldsuppskriftir en þar á meðal er 
spennandi uppskrift að skerpukjöti 
sem kemur frá Noregi. „Skerpukjötið 
er jafn ómissandi á jólaborði fjöl-

skyldunnar og íslenska hangikjötið. 
Helst viljum við hafa það svo þurrt að 
það liggi við að það molni. Við elskum 
þetta og þegar börnin urðu eldri þurfti 
ég helst að útbúa lágmark þrjú svona 
læri fyrir jólin.“

Iáh

Einfaldur matur bestur Valgerður heldur mikið upp á soðna ýsu, siginn 
fisk og lambalæri matreitt á gamla mátann.   Mynd: Örlygur Hnefill

„Helst viljum við hafa það 
svo þurrt að það liggi við 
að það molni”

Valgerður Gunnarsdóttir heldur tvö heimili, eitt fyrir sunnan og annað í Reykja-
hverfi. Valgerður eldar minna fyrir sunnan þar sem hún býr ein en útbýr eitthvað gott 
handa þeim hjónum um helgar.

„Matmóðir í eðli mínu“
Túnfisksalat 
Ferskt og gott með hafrakexi

2 bollar óhrært skyr
1 msk. majónes
2 msk. grísk jógúrt
1 dós túnfiskur í vatni
1 stór rifin gulrót
1½ rauðlaukur saxaður
salt
malaður svartur pipar

Snittubrauð ristað 
á pönnu í jómfrúar-
ólífuolíu   
Dönsk uppskrift frá Anne mad

Þegar brauðið er kalt, er útlend (t.d. 
portúgölsk), stór, ca ½ sardína sett 
ofan á.
Þar ofan á salatlaukur í litlum hr-
ingjum, steinseljugrein og dillgrein 
og ofan á þetta er dreift blöndu af 
kryddsalti:

2 msk. Maldon-salt
Fínrifinn börkur af einni sítrónu og 
einni appelsínu 
Ein grein timjan
5 greinar rósmarín, laufin hreinsuð 
af og söxuð

Öllu blandað saman.

 

Lambalæri
1½ msk. salt
1 msk. sykur
Saltpækill
1½ dl salt + ½ dl sykur í hvern lítra 
af vatni.

Skerið mestu fituna af kjötinu 
og nuddið það með salt/sykur-
blöndunni. Látið standa í kæliskáp 
eða á köldum stað eina nótt.
Sjóðið pækilinn og látið hann kólna. 
Best er að nota lítinn bala og þá þurfið 
þið 4–6 l af pækli.
 
Setjið kjötið ofan í kaldan pækilinn. 
Pækillinn verður að fljóta vel yfir 
kjötið svo það skemmist ekki. Því 
er best að setja disk ofan á kjötið 
og eitthvert farg þar ofan á eða að 
skorða það undir yfirborði pækilsins 
á annan hátt.
Látið kjötið liggja í pæklinum á 
köldum stað í tvo til fjóra daga eftir 
því hversu salt kjötið á að vera. Ef þið 
eruð hrædd um að kjötið sé orðið of 
salt má leggja það í kalt vatn á svölum 
stað í hálfan sólarhring.
Setið ofninn á 100 gráður.
Til þess að þurrka kjötið er það sett á 
grind yfir ofnskúffu inn í ofn neðar-
lega og látið þorna við þennan hita 
í tíu til tólf klukkustundir eða þar 
til það er allt skroppið saman og 
sprungið.
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Komdu í opinn tíma eða í tækjasalinn og spjallaðu við 
okkur. Við viljum endilega sjá þig!

KOMDU OG PRÓFAÐU!

Opin vika á Bjargi

OPNIR TÍMAR

NÁMSKEIÐ

Það kostar ekkert!

Skoðaðu tímatöfluna á bjarg.is

Skoðaðu nánar á bjarg.is

29. ágúst - 4. sept
Allir velkomnir!

Vertu með!  
Skráðu þig strax í dag!

Nánari upplýsingar á bjarg.is 
og skráning í síma 462-7111

OPIÐ Í VETUR:
mán - fim kl 5:50 - 23

föstudaga kl 5:50 - 21

laugardaga 9 - 16

sunnudaga 10 - 14

Við erum með öflugt lið spinning kennara! 
Meiriháttar tónlist í frábæru hljóðkerfi og 
þú gleymir stað og stund. Frábær brennsla 
og svitinn bogar af þér!  Erum með 40 hjól 
og ekki veitir af, einn af alvinsælustu tímum 
stöðvarinnar fyrr og nú.
Mán 8:15, þri og fim 17:30, mið 12:10 og 16:50, 
fös 6:05 og sun 10:00
Kennarar: Tryggvi, Anný, Guðrún, Arna Benný 
og Jonni

Sjálfsnudd á rúllum og litlum boltum þar 
sem markmiðið er að losa um spennu í 
bandvef og vöðvum, losa um svokallaða 
triggerpunkta og auka blóðflæði. Tímar sem 
henta öllum og eru góð viðbót við aðrar 
æfingar. Þri og fim 18:30
Kennarar: Anný og Þóra 

Styrktaræfingar fyrir alla - nauðsynlegt í 
æfingaplanið þitt. Hver og einn stjórnar 
þyngdum og álagi. Tímar sem njóta mikilla 
vinsælda. Þri og fim 16:30
Kennarar: Anný og Tryggvi

Frábærir tímar þar sem unnið er í gravity 
bekkjum og á boltum. Bekkirnir fara 
mjúklega með þig en eru samt þrælöflugir 
ásamt boltunum sem taka vel á miðjuna. 
Þri og fim 17:30
Kennarar: Birgitta og Tóta

Zumba er skemmtileg líkamsrækt byggð á 
danssporum frá latino dönsum og tónlist. Mikil 
brennsla og eykur þol og líkamlegan styrk. Mikil 
áhersla er lögð á maga og mjaðmasvæði.
Zumba Toning er stuð og brennsla eins og í 
venjulegum Zumba tímum en dansað er með 
handlóð. Auðveld dansspor og æfingar sem 
allir geta fylgt. Fyrir allan aldur.   
Mán 17:30, þri 12:10, mið 18:30, fim 8:15, Lau 11:15
Kennari: Eva Reykjalín og Arna Benný Hefðbundnar Yoga æfingar gerðar við hita-

stig á bilinu 37-40 gráður. Mýkir og opnar 
liðamót, styrkir, mótar og lengir vöðva. 
Hreinsar og byggir upp líkama og sál. Gott 
fyrir alla, íþróttafólk og hinn venjulega 
skrifstofumann, hver og einn fer að sínum 
mörkum.  
Mán, þri, fim 17:30, mið 6:05, 8:15, sun 11:00
Kennarar: Guðrún og Rannveig

SPINNING

RÚLLUR OG BOLTI B-FIT

GRAVITY/BOLTI

ZUMBA/ZUMBA TONING

HOT YOGA

LÍFSSTÍLL: Hentar öllum sem vilja 

gera breytingu á mataræði og hreyfingu.

STERK/UR: Lyftinganámskeið 

sem hefur slegið í gegn. Þú lærir rétta 

líkamsbeitingu og eykur styrkinn. Sterkur 

#1  hentar byrjendum og Sterkur #2 þeim 

sem hafa verið áður eða hafa reynslu af 

lyftingum.

FRÍSKAR: Hressandi morgun-

námskeið fyrir nýbakaðar mæður ásamt 

öllum þeim skvísum sem hentar að æfa 

á þessum tíma dags. Barnagæsla í boði. 

DEKUR: Fjölbreytt 6/12 vikna 

námskeið fyrir 50 ára og eldri.

HRAUSTAR: fyrir stelpur á aldrinum 

12-15 ára þar sem áhersla er lögð á jákvæða 

sjálfsmynd og fjölbreytta líkamsrækt. 

LEIKFIMI 60+: Fjölbreyttir tímar þar 

sem við notum Gravitybekkina, hjól, dýnur, 

bolta o.fl. til að gera æfingar sem reyna á 

þol, styrk, jafnvægi og liðleika.
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TÆKJASALUR OG OPNIR TÍMAR ERU 
INNIFALDIR Í ÖLLUM NÁMSKEIÐUM!

...þú getur byrjað að æfa um 

leið og þú greiðir námskeiðið!



*Um 74% þátttakenda í könnun Gallup, sem var unnin fyrir kokkalandsliðið, nefndu lambakjöt
þegar þeir voru spurðir hver þjóðarréttur Íslendinga væri.

8,4%   Fiskréttir 73,9%   Lambakjöts-
réttir

17,7%   An-
nað

Þjóðarréttur Íslendinga
er lambakjöt

73,9%

17,7%

8,4%

BAksíÐAn
Alfa Dröfn

Nemi

Eining-Iðja stendur 
vörð um réttindi þín!
460 3600 / ein@ein.is / www.ein.
is / Skipagötu 14 / Hafnarbraut 5 
Dalvík / Eyrargötu 24b Fjallabyggð

Hafðu samband er þú telur að hlutirnir séu ekki í lagi!

aUglýsingar 694 4103 & ruth@pressan.is | ritstjórn indianahreins@gmail.com, 893 6152

14.500 eintök frítt uM allt norðurland á HverjuM fiMMtudeGi

Hálfvita-
uppeldið
Sem foreldrar horfumst við í augu við alls 
konar miserfiðar áskoranir í því ferli að 
skapa ágæta samfélagsþegna og hjálpa 
þeim að vaxa og dafna sem einstaklingar 
sem eru ekki algjörir hálfvitar. Það sem 
hefur reynst mér erfiðast í þessu hlut-
verki er að muna að börnin læra það sem 
fyrir þeim er haft. Jújú, börnin mín eru 
fordómalaus og víðsýn, þau eru hlý og 
kærleiksrík gagnvart öðrum, kurteis og 
segja „takk fyrir mig“ óaðfinnanlega. En 
þau eiga það til að vera algjörir hálfvitar. 
Þau bera ekkert skynbragð á hvað er ókei, 
og hvað er ekki ókei. Eins og til dæmis 
þegar dóttir mín, þá sex ára, sagði við 
mig stundarhátt í biðröð á kassa í Hag-
kaupum: „Mamma, manstu áðan þegar 
þú varst að kúka og sagðir mér að spyrja 
þig seinna, má ég það núna?“ Eða þegar 
ég labbaði á milli herbergja eftir sturtu 
og hún spurði mig grafalvarlega hvort að 
rassinn á öllum gömlum konum hristist 
svona mikið.

Svo rann það upp fyrir mér um daginn 
að ég er algjör hálfviti líka. Ég nefnilega 
geri svona hluti. Ég borðaði til dæmis 
öskudagsnammið hennar án þess að 
blikna. Svo þegar hún spurði hvað hefði 
orðið um pokann sinn, hjálpaði ég henni 
að leita alveg vandræðalega lengi og sagði 
henni ítrekað að gefast ekki upp á leitinni. 
Þegar ég sagði við hana að allt mitt væri 
hennar líka og hún andvarpaði og sagði: 
„Jájá, allt nema nammið þitt sem þú felur 
og borðar þegar þú heldur að við séum 
sofandi.“

Eða þegar ég laug að henni að teikni-
myndin sem við værum að fara að sjá í 
bíó væri bara sýnd með ensku tali af því 
að ég nennti ekki að sjá hana á íslensku. 
Ég get þá líklega þakkað fyrir það að við 
erum hálfvitar í sama bátnum.

VI
KU

BL
AÐ

Alla fimmtudaga


