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Óskiljanlegt ofbeldi skotárásirnar hafa enn áhrif á líf Önnu. Hún hefur ekki áhuga á að ala börnin sín upp í landi þar sem 
91 einstaklingur deyr daglega af völdum skotvopna.             mynd: Ingi torfi

Loksins örugg

Anna Örvarsson flutti ásamt 
fjölskyldu sinni frá Los Ang-
eles til Akureyrar eftir að 
fjöldi skotárása hafði alvar-
leg áhrif á fólkið í kringum 
hana. Í dag nýtur Anna þess 
að ala upp börn sín innan 
um fjölskyldu mannsins síns, 
kvikmyndatónskáldsins Atla 
Örvarssonar, í rólegheitunum 
á Akureyri. Í einlægu viðtali 
ræðir Anna æskuna á hippa-
slóðum, áhugann á Íslandi, 
sem kviknaði þegar hún var 
átta ára, ástina sem hún fann 
í Hollywood, glamúrlífið sem 
hún saknar ekki og skotárás-
irnar sem breyttu öllu.
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S HELGASON
- Steinsmiðja síðan 1953
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Kaupvangsstræti 4 - Akureyri - 461 1516 - utivistogveidi@simnet.is
Opið virka daga frá kl 10 - 18 og á laugardögum frá kl 10 - 16

Skólapokar með fartölvuhólfi

Factor 221 Sellwood
verð: 7.995,-

Prom 25l Pixie
verð: 9.995,-

Hadley 26l Jackalope
verð: 10.995,-

Campus pack 33l Tabor
verð: 9.995,-

Haustverk í Húnavatnssýslu Göngur og réttir í sveitum landsins sýna og sanna að haustið er komið. bændur í Langadal og Laxárdal smöluðu fénu af fjöllum í blíðskaparveðri um síðustu helgi 
þegar þessi mynd var tekin.                 mynd: róbert Daníel Jónsson

Íbúar á Hvammstanga upplifa óöryggi vegna þess hve 
langur tími leið frá því að beiðni um aðstoð barst þar til 
lögregla mætti á staðinn þegar bíll fór fram af bryggjunni. 
Elín Jóna Rósinberg, formaður byggðarráðs Húnaþings 
vestra, segir ástandið ekki boðlegt.

Kalla eftir lögreglustöð 
á Hvammstanga
„Íbúar upplifa mikið óöryggi vegna þess 
hversu langan tíma það tók lögregluna að 
koma,“ segir Elín Jóna Rósinberg, for-
maður byggðarráðs Húnaþings vestra, en 
rúmir tveir tímar liðu frá því að tilkynnt 
var í neyðarnúmerið 112 að bifreið hefði 
farið fram af bryggjunni á Hvammstanga 
þar til lögreglan mætti á svæðið.

Hópur fylgdist með
Miðvikudaginn 24. ágúst fór bíll í höfnina 
á Hvammstanga með þeim afleiðingum 
að ökumaðurinn, sem var einn í bílnum, 
lést. Slysið átti sér stað um klukkan 16 
þegar margir íbúar voru á leið heim úr 
vinnu. „Fólk heyrði hvell og hélt að um 
bílslys væri að ræða. Fljótlega áttuðu 
menn sig á að bíll hafði farið í höfnina 
og hópur manna safnast að,“ segir Elín 
Jóna sem segir bifreiðina hafa flotið til 
suðurs í tíu mínútur áður en hún sökk. 
„Einn íbúi lagði af stað syndandi með 
björgunarhring en varð frá að hverfa 
vegna kulda, sem var eins gott því skað-
inn hefði annars geta orðið enn meiri.“

Aðrir viðbragðsaðilar 
mættu
Elín Jóna segir að þrisvar sinnum hafi 
verið hringt í 112 og fullyrðir hún að 
tvisvar hafi símtal við Neyðarlínuna 
hringt út. „Lögreglan mætti ekki vett-
vang slyssins fyrr en rúmum tveimur 
klukkustundum eftir að tilkynnt var um 
það. Þá voru allir viðbragðsaðilar okkar 
mættir á svæðið, sjúkraflutningamenn 
og björgunarsveitin. Kafari frá Bruna-
vörnum Húnaþings vestra var búinn að 
finna bifreiðina um 40 mínútum eftir að 
hún sökk. Þyrla Landhelgisgæslunnar 
var mætt og kafarar á þeirra vegum voru 
búnir að ná manninum upp. Auk þess 

var Björgunarsveitin Blanda mætt til að 
aðstoða. Lögregluna vantaði sárlega til 
að stýra aðgerðum á vettvangi og auð-
velda björgunarstarf svo ekki sé talað 
um að passa upp á rannsóknarvettvang 
slyssins.“

Eina sýslan án stöðvar
Lögreglan á Norðurlandi vestra er með 
aðalstöð á Sauðárkróki og starfsstöð 
á Blönduósi. „Lögregluumdæmið er 
stórt, bara okkar sveitarfélag nær til 
dæmis upp á Holtavörðuheiði, norður 
á Strandir að Stikuhálsi og að Gljúfurá í 
austri. Við gerum kröfu um lögreglustöð 
hér á Hvammstanga, en til þess að svo 
verði þarf innanríkisráðherra að breyta 
reglugerð um umdæmi lögreglustjóra 
og förum við öðru sinni að ræða það 
við ráðherra síðar í þessum mánuði. 
Nú erum við eina sýsla umdæmisins án 
löreglustöðvar. Skýring lögreglunnar á 
seinaganginum er sú að þeir hafi verið 
staðsettir á skotæfingu á Sauðárkróki 
auk þess sem það hafi verið þoka á hluta 
leiðarinnar, en frá Sauðárkróki er fjar-
lægðin við okkur orðin allt of mikil eða 
um 105 kílómetrar. Hvað ef það hefði 
verið útkall vegna bílslyss á Holtavörðu-
heiði? Þetta er ekki boðlegt.“

iáh

Harmleikur á Hvammstanga Bíll fór í 
höfnina á Hvammstanga þann 24. ágúst með 
þeim afleiðingum að ökumaðurinn, sem var 
einn í bílnum, lést.
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„Húsið var orðið lýti á þorpinu,“ segir 
Guðjón Gamalíelsson sem hefur unnið 
við það síðustu árin að gera Sandvík, 
elsta hús Þórshafnar, upp. Sandvík, 
sem var byggt 1902, hefur verið í fjöl-
skyldu Guðjóns frá árinu 1959 þegar 
foreldrar hans keyptu það. „Ég bjó í 
húsinu allt til 1989 og tengist því þess 
vegna töluverðum böndum. Sandvík 
var upphaflega byggt sem íbúðarhús 
en Friðrik Beykir byggði húsið en hann 
vann í Beykisbúð sem stóð skammt 
sunnan við Sandvík. Þriðja starfsár 
barnaskólans á Þórshöfn, 1935–1936 
fór einnig fram í húsinu.“

Gluggarnir úr rekaviði
Guðjón, sem hefur alla sína tíð búið á 
Þórshöfn, hóf framkvæmdir í byrjun 
október 2014 og hefur mest unnið einn 
að endurbótunum þó með dyggri að-
stoð vina og kunningja. Hann hefur 
lokið framkvæmdum að utan en á eftir 

vinnu inni í húsinu. „Húsið var orðið 
töluvert illa farið en samt var ótrúlegt 
hvað það var lítið fúið. Það var þá helst 
í kringum glugga,“ segir Guðjón sem 
vildi komast sem næst upprunalegu út-
liti hússins og smíðaði til að mynda alla 
gluggana úr rekaviði af Langanesinu.

Helmingi stærra
Húsið var stækkað 1931 og er nú 

helmingi stærra en það var upphaf-
lega. „Þótt það sé lítið í dag var það 
enn minna í upphafi,“ segir hann og 
bætir aðspurður við að það geti vel 
verið að hann eigi aftur eftir að búa 
á gamla æskuheimilinu þegar fram-
kvæmdum lýkur. „Það kemur vel til 
greina að flytja þarna inn þegar húsið 
verður tilbúið.“
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14.500  eintök ókeypis – Um allt norðUrland
Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com

Sandvík Framkvæmdum er lokið að utan en vinna inni er eftir.

Bæjarprýði Guðjón reyndi að ná upprunalegu útliti hússins og smíðaði til 
að mynda gluggana sjálfur úr rekaviði sem hann fann á Langanesinu.

Elsta hús Þórshafnar Guðjón segir sandvík hafa verið orðið lýti á þorpinu. 
svona leit það út áður en hann hófst handa við endurbæturnar.

„Ótrúlega lítið fúið“
Guðjón Gamalíelsson er að gera elsta hús Þórshafnar upp en hann ólst upp í húsinu 
sem heitir Sandvík.

Um þessar mundir eru níu mánuðir síðan ég tók við ritstjórn Akur-
eyri Vikublaðs en þetta blað er það 25. í röðinni. Þetta hefur verið 
skemmtilegur og lærdómsríkur tími.

Eftir rúmlega áratuga reynslu í blaðamennsku, þar sem höfuðborgarsvæðið 
hefur verið í brennidepli, hefur verið áhugavert að beina athyglinni að upp-
eldissvæðinu, Norðurlandi. Þegar ég byrjaði var ég efins um að það væri nógu 
mikið að gerast úti á landi fyrir vikulega útgáfu en annað hefur komið á daginn.

Sérstaklega skemmtilegt finnst mér að taka forsíðuviðtölin þar sem hver 
viðmælandinn á fætur öðrum hefur heillað mig með reynslu sinni og sögu. 
Í blaðinu í dag er það hin bandaríska Anna Örvarsson sem náði mér með 
einlægri frásögn sinni. Anna fluttist frá Los Angeles í rólegheitin á Akureyri 
en hún hafði fengið nóg af ofbeldinu í Ameríku eftir fjölda skotárása sem 
höfðu áhrif á fólkið í kringum hana. Anna er komin hingað til að vera og 
hlakkar til að ala börn sín upp í kringum fjölskyldu eiginmanns síns, kvik-
myndatónskáldsins og Akureyringsins Atla Örvarssonar.

Það var áhugavert að spjalla við Önnu og fá að upplifa bæinn okkar í 
gegnum hana. „Við viljum ala börnin upp á stað þar sem fólk reynir að gera 
hið rétta, er heiðarlegt og gott,“ segir Anna í viðtalinu. Ég viðurkenni að ég 
staldraði við þessa setningu. Las hana hugsi nokkrum sinnum yfir. Ég er samt 
komin að niðurstöðu og held að Anna hafi rétt fyrir sér. Við erum alveg ágæt.

Indíana Ása Hreinsdóttir

LEIÐARI

Glöggt er 
gests augað
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Þjónandi leiðsögn
myndin tengist efni fréttarinnar ekki 
beint.
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Að vera frá lítilli eyju í Norður-Atl-
antshafi telst vera nokkuð sérstakt í 
augum hins ókunnuga. Ekki hafa þó 
allir heyrt getið um Ísland eða hafa 
hugmynd um hvar eyjan er.

 Ég hef dvalið þó nokkuð erlendis 
vegna náms og hef heyrt margar 
skemmtilegar staðhæfingar um 
föðurlandið. Það kemur mér alltaf 
jafn mikið á óvart hvað fólki dettur 
í hug. Ég hef bæði verið spurð að því 
hvort við byggjum ekki örugglega í 
snjóhúsum og hvort við ættum ekki 
mörgæsir sem gæludýr. Hvort það 
væri ekki hluti af hversdagsleikanum 
að rekast á hvítabjörn á förnum vegi. 
Ekki er nú öll vitleysan eins.

 Á mínu fyrsta ári í Svíþjóð var 
bekkurinn minn viss um að á Íslandi 
tíðkaðist herskylda. Að bæði konur 
og menn væru send í herinn frá 
16 ára aldri. Ég undraðist þær get-
gátur og stóðst ekki mátið að spurja 

hvaðan þessi ályktun væri komin. 
Svarið sem ég fékk var að enginn 
annar en Íslendingur gæti gert svona 
margar armbeygjur.

 Á tímabili hélt bekkurinn minn 
að það væri alltaf táfýlulykt af Ís-
lendingum. Í hvert einasta skipti sem 
ég gekk inn í danssalinn í lopapeys-
unni minni var ég litin hornauga. 
Það var ekki fyrr en þau nöppuðu 
mig étandi harðfisk fyrir framan 
einn salinn að þau áttuðu sig á 
hvaðan lyktin kom, en ekki vildu 
þau smakka. 

Flestir hafa heyrt um einstaka 
náttúrufegurð Íslands og tengja hana 
við jökla og eldfjöll, heitt, rennandi 
hraun og halda að öskufall sé dag-
legt brauð, enda er landið frægt 
fyrir að stöðva flugumferð. Margir 
eru þó oftast sammála um að það 
sé dulúð yfir landinu. Eitthvað dul-
rænt en hrífandi í senn. Ein ástæðan 

gæti verið sú að margir halda að 
Íslendingar trúi á vætti. Að flest 
okkar búi yfir skyggnigáfu. Við séum 
tengdari náttúrunni vegna nándar 
við hana.

 Heimurinn er ekki allur þar sem 
hann er séður. Þónokkrir ímynda 
sér að Ísland sé allt fullt af nöktum 
ferðamönnum svamlandi í heitum 
laugum í öllum landshornum. Það 
er nokkuð til í því. Það hefur orðið 
sprenging í ferðamannastraumnum 
til landsins. Öll tjaldstæði, hótel og 
gistiheimili eru yfirfull. Ég er ekki 
hissa því margir vilja svala forvitni 
sinni um landið og eigum við það 
íslenskum íþróttamönnum að þakka 
enda hafa þeir heldur betur slegið 
í gegn á erlendri grundu og vakið 
áhuga á landi og þjóð.

 Höfundur er 
Ingunn Elísabet 

dansari 
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Hágæða vinnuföt í miklu úrvali

Dunderdon

Öryggisvörur Tæki og múrfestingar
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Demantsbor-/skurðarvélar • Batterísvélar

Skot-/Gasbyssur • Brunaþéttiefni
Hjálmar • Fallvarnarbúnaður

Íslendingur

Stór, alþjóðleg ráðstefna um þjónandi 
leiðsögn fer fram í Hofi dagana 13.–15. 
september. Á þriðja hundrað manns 
hafa skráð sig þegar þetta er skrifað en 
þema ráðstefnunnar er tengsl, samskipti 
og samvera.

Á Akureyri hefur verið unnið eftir 
hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar í 
tveimur búsetukjörnum frá árinu 1993 
en undanfarið hefur markvisst verið 
unnið að því að innleiða aðferðina í alla 

þjónustu Búsetudeildar Akureyrarkaup-
staðar og Öldrunarheimila Akureyrar. 
Í þjónandi leiðsögn byggja samskipti 
á virðingu og umhyggju, og áherslu á 
að skapa traust milli einstaklinga og 
umönnunaraðila sem felur í sér að 
refsingar, líkamlegar eða andlegar, eru 
aldrei notaðar til að ná fram breytingu.

Aðalfyrirlesarar í Hofi eru bæði inn-
lendir og erlendir auk þess sem styttri 
fyrirlestrar verða í minni málstofum.

Stúlkan sem lést síðastliðinn sunnu-
dag í umferðarslysi á Ólafsfjarðarvegi 
hét Svala Dís Guðmundsdóttir. Svala 
Dís var fædd árið 2008 og til heimilis 
á Siglufirði.

Lögreglan á Norðurlandi eystra fer 
með rannsókn málsins og biður þá 
sem kunna að hafa orðið vitni að slys-
inu að hafa samband í síma 444-2800.

Nafn stúlkunnar 
sem lést

Hof Ráðstefnan 
fer fram í Hofi í 
næstu viku.

Alþjóðleg ráðstefna 
um þjónandi leiðsögn
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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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Fullt nafn, aldur og starfstitill:
„Jón Páll Eyjólfsson, 46 ára, leikhús-
stjóri.“
Fjölskylduhagir:
„Kvæntur með börn.“
Fæddur og uppalinn?
„Keflavík.“
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
„Gljúfrin í Stóru-Laxá í Hreppum.“
Lýstu þér í þremur orðum?
„Forvitinn, miðaldra listamaður.“
Hvað er best við Akureyri?
„Nálægðin við frábæra útivistar-
möguleika, opið og lifandi samfélag.“
Hvað er lakast við Akureyri?
„Of fáir klukkutímar í sólar-
hringnum.“
Uppáhaldshljómsveit?
„Spilverkið og Smiths.“
Uppáhaldsleikari/-leikkona?
„Núna er það „crewið“ í Helga magra.“
Uppáhaldsskáld?
„Bulgakov.“
Uppáhaldsleikrit?
„Húsvörðurinn e. Pinter.“
Hvar vildirðu eiga heima ef ekki á 
Íslandi?
„Argentínu.“
Uppáhaldsmatur?
„Rifið lamb.“

Uppáhaldsdrykkur?
„Engifer og eplasafi.“
Besti sjónvarpsþátturinn?
„Sherlock Holmes.“ 
Uppáhaldsveitingastaður?
„Á engan slíkan.“
Uppáhaldsstjórnmálamaður?
„Sá sem stendur vörð um jöfnuð og 
réttlæti.“
Hver verður næsti forseti Bandaríkj-
anna?
„Hillary.“
Áhugamál?
„Skíði, kajak og fluguveiði.“
Fyrirmynd?
„Móðir mín í flestu og pabbi með rest.“
Leyndur hæfileiki?
„Ég kann að breika.“
Facebook eða Twitter?
„Ég „miðaldrast“ á Fb.“
Snapchat eða Instagram?
„Instagram.“
Uppáhaldsíþróttalið?
„Áfram Ísland – HÚH!“
Hverju ertu stoltastur af í lífi þínu?
„Mínum frábæru dætrum.“
Hvaða drauma áttu eftir að láta ræt-
ast?
„Á fara á kajak með fjallaskíðin inn á 
Látraströnd.“

YfIRhEYRsLAn:
Jón PáLL EYJóLfsson

Jón Páll Eyjólfsson leikhússtjóri lýsir sér sem forvitnum miðaldra listamanni. 
Í augnablikinu heldur Jón Páll mest upp á leikarahópinn í Helga magra en 
sýningar á verkinu eru hafnar í Samkomuhúsinu.

mynd: sigtryggur Ari



fyrir frábærum endursölu-
aðilum okkar um land allt:

SKÁL!

Tangarhöfða 2 • 110 Reykjavík 
Sími 533 1020 • aman@aman.is 

www.aman.is

• Jötunn vélar ehf á Akureyri & Selfossi
• Vaskur ehf á Egilsstöðum
• Kaupfélag Skagfirðinga á Sauðárkróki
• Kaupfélag Vestur Húnvetninga á Hvammstanga
• Vélsmiðjan Þristur á Ísafirði
• Verslunin Skerjakolla á Kópaskeri
• Samkaup Ólafsfirði



 

 

Eftirfarandi námskeið verða í boði  
fyrir byggingamenn á haustönn 2016:

Nýtt líf eftir starfslok

Vinnuvélanámskeið - frumnámskeið

Stjórnun á verkstað

Hefðbundinn stjórnbúnaður hitakerfa

Frágangur raka- vind- og vatnsvarnarlaga, 

með efnum frá SIGA

Brunaþéttingar

Afhending lagnakerfa

22. og 29. september.

4., 5. og 6. október.

14. – 15. október.

27. október.

2. nóvmeber.

10. nóvember.

17. nóvember.

Námskeið á Akureyri  
á haustönn 2016

Nánari upplýsingar og skráning á idan.is

Skráning á idan.is

www.idan.is 

heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?

Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?

Er húsfélagið þitt hausverkur?
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Alltaf flott Fjöldi fólks fylgdist með Önnu richardsdóttur leggja mat á 
Akureyri.          myndir: Daníel starrason

Alþjóðleg 
gjörningahátíð
Gjörningahátíðin A! fór fram í annað 
sinn á Akureyri um síðustu helgi. Að 
þessu sinni var hátíðin með nokkuð 
alþjóðlegum blæ enda kom fjöldi 
listamanna til landsins sérstaklega til 

að taka þátt. Hátt í 1.700 gestir sóttu 
viðburði sem yfir 40 listamenn stóðu 
fyrir. A! er orðin að árlegum viðburði 
og mun næst fara fram í lok ágúst og 
byrjun september á næsta ári.

Object Perception Ásdís sif Gunnarsdóttir kom fram á A!.

Næring Aðalheiður s. eysteinsdóttir var með gjörning í Ketilhúsinu.

Myrkramessa Fjölbreyttur hópur ungra listamanna efndi til myrkramessu 
á Listasafninu á Akureyri.



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   

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



12 8.  september 2016

„Aldrei í lífinu hefði mér dottið í 
hug að ég ætti eftir að búa hér,“ segir 
Anna Örvarsson sem er í óða önn að 
skapa fjölskyldu sinni heimili á Akur-
eyri en fjölskyldan flutti til landsins 
fyrir ári. Anna, sem er amerísk, er gift 
kvikmyndatónskáldinu og Akureyr-
ingnum Atla Örvarssyni. Eftir ítrek-
aðar skotárásir í Bandaríkjunum, sem 
höfðu alvarleg áhrif á fólkið í kringum 
hana gat Anna ekki lengur hugsað sér 
að ala upp börnin, Óðinn, átta ára, og 
Sóleyju, fjögurra ára, í Bandaríkjunum 
og ákvað að leita í öryggið í fámenninu 
á Akureyri. „Önnur ástæða fyrir flutn-
ingunum var að vera nær fjölskyldunni. 
Við vildum ekki ala upp börnin ein í 
stórborginni. Við viljum að þau þekki 
ömmu sína og fjölskyldu og geti verið 
eins mikið í kringum hana og mögulegt 
er. Við viljum ala börnin upp á stað þar 
sem fólk reynir að gera hið rétta, er 
heiðarlegt og gott. Við viljum ekki að 
börnunum líði eins og gestum þegar 
þau koma hingað. Við viljum að Ísland 
sé „heima“ fyrir þau, staðurinn sem þau 
geta alltaf komið aftur til, staðurinn þar 
sem þau geta verið frjáls.“

Fjöldamorð í Virginia Tech

Fyrsta skotárásin sem hafði afgerandi 
áhrif á líf Önnu átti sér stað í janúar 
2002 þegar skólabróðir föður hennar 
mætti vopnaður í skólann. „Pabbi fór 
að læra lögfræði á sextugsaldri. Um-
ræddur nemandi náði ekki prófunum 
og skaut skólastjórann og mætti svo 
á bókasafnið með byssuna þar sem 
pabbi horfði í augun á honum. Eitt-
hvað truflaði athygli morðingjans og 
pabba tókst að hlaupa í burtu og hr-
ingja á hjálp,“ segir Anna og bætir við 
að næsta skotárás hafi verið fimm árum 
seinna, í apríl 2007, þegar 23 ára nem-
andi í Virginia Tech-háskólanum myrti 
32 einstaklinga áður en hann svipti sig 
lífi. „Bróðir minn var nýútskrifaður úr 
þessum skóla en maðurinn réðst inn á 
deildina hans og myrti meðal annars 
tvo kennara sem höfðu unnið með 
bróður mínum að mastersritgerðinni 
hans. Þetta hafði skiljanlega mikil áhrif 
á bróður minn.“

Skotárás sem breytti öllu
Þriðja skotárásin átti sér stað í 

september árið 2011. „Bróðir gömlu 
barnapíunnar okkar skaut 17 ára 
kærustu sína til bana og framdi síðan 
sjálfsvíg,“ segir hún og hristir haus-

inn. Fjórða skotárásin, og sú sem sem 
fyllti mælinn og varð til þess að hjónin 
ákváðu að flytja til Íslands, var gerð í 
júní 2013 í hverfinu þeirra, rólega fjöl-
skylduhverfinu í Santa Monica. „Ég var 
að sækja strákinn minn úr skólanum 
og var á leiðinni heim þegar ég ók inn 
í algjöra ringulreið. Það voru svartir 
lögreglubílar og lögregluþjónar úti um 
allt. Ég hef aldrei séð svona hræddar 
löggur en það vissi enginn hvað 
árásarmennirnir væru margir. Okkur 
var bannað að fara inn í hverfið en ég 
vissi um aðra leið. Ég varð að komast 
heim til dóttur minnar sem var þar 
hjá barnapíunni. Á endanum komst ég 
heim og sat á gólfinu í nokkra klukku-
tíma og lék við börnin í von um að þau 
hefðu hljótt. Á meðan fylgdist ég með 
fréttum í símanum og fékk loks þær 
upplýsingar að ástandinu væri lokið. 
Karlmaður hafði myrt föður sinn og 
bróður, kveikt í húsinu og farið svo út 
á götu þar sem hann stökk upp í bíl til 
konu sem hann lét keyra sig um hverfið 
á meðan hann skaut á fólk af handahófi 
áður en hann fór inn í skóla og skaut 
á fólk þar. Af ótta við að hann ætti vit-
orðsmenn voru lögreglubílar á ferðinni 
og þyrlur sveimandi næstu daga. Þetta 

var ömurleg upplifun og þarna breytt-
ist allt. Ég varð ekki söm og þorði til 
dæmis ekki lengur að ganga með 
börnin út á róluvöll. Santa Monica á 
að vera rólegt og gott fjölskylduhverfi 
en eftir þetta var ég alltaf hrædd,“ segir 
Anna sem viðurkennir að vera kvíðin 
að eðlisfari. „Vinir mínir taka þessu 
ekki svona alvarlega og eflaust hefði ég 
ekki flutt í burtu ef ég ætti ekki börn. 
Ég skil bara ekki hvurslags ríkisstjórn 
horfir aðgerðarlaus upp á morð á sak-
lausum börnum. Þetta snýst allt um 
peninga. Hvurslags samfélag lætur 
svona viðgangast? Ég ætla allavega ekki 
að ala mín börn upp í svona samfélagi.“

Sandy Hook-skotárásin
Sjötta skotárásin átti sér svo stað í byrjun 
þessa árs á skólasvæði UCLA þar sem 
tengdasonur hennar var í námi en 
hann starfar í dag í háskólanum og 
gat séð lögregluna athafna sig út um 
skrifstofugluggann sinn. „Og það eru 
fleiri árásir. Skotárásin sem er kennd 
við  Sandy  Hook  hafði einnig mikil 
áhrif á mig en fórnarlömbin voru jafna-
ldrar Óðins. Á sama tíma og sú skotárás 
átti sér stað var ég á skólatónleikum hjá 
mínu barni. Þetta getur ekki annað en 

haft áhrif á mann og ég vil ekki bíða 
eftir að fá þetta símtal. Það er til svo 
margt klikkað fólk og þegar hver sem 
er getur náð í byssu er voðinn vís.“

Sjálf er Anna alin upp rétt hjá Was-
hington DC. „Við fluttum upp í sveit 
þegar ég var unglingur svo þetta róleg-
heitalíf er ekkert nýtt fyrir mér. Ég flutti 
svo tvítug í fjöllin í Rappahannock, sem 
er listamanna- og hippasamfélag, og 
bjó þar ein í átta ár. Ég átti fjölda vina 
þarna en næsta manneskja bjó í meira 
en mílu fjarlægð. Sjálf er ég alin upp 
af hippum en mamma og pabbi voru 
menntaðir úthverfishippar,“ segir Anna 
sem er textílhönnuður og með gráðu 
í heimspeki, siðfræði og heilsumann-
fræði og hönnun.

Öskra á hjálp
Árið 2001 ákvað Anna að venda sínu 
kvæði í kross og flutti til Los Angeles. 
„Ég vildi reyna fyrir mér í kvikmynda-

Laus við vesenið Anna segir mikla dramatík fylgja lífinu í Los Angeles. bara það að skipuleggja leikdag fyrir börnin krefjist heilmikils undirbúnings.        mynd: Ingi torfi

Anna Örvarsson flutti ásamt fjölskyldu sinni frá Los Angeles til Akureyrar eftir að fjöldi skotárása hafði alvarleg áhrif á fólkið í kringum hana. 
Í dag nýtur Anna þess að ala upp börn sín innan um fjölskyldu mannsins síns, kvikmyndatónskáldsins Atla Örvarssonar, í rólegheitunum á 
Akureyri. Í einlægu viðtali ræðir Anna æskuna á hippaslóðum, áhugann á Íslandi, sem kviknaði þegar hún var átta ára, ástina sem hún fann 
í Hollywood, glamúrlífið sem hún saknar ekki og skotárásirnar sem breyttu öllu.

Loksins örugg
„Þetta getur ekki annað en 
haft áhrif á mann og ég vil 
ekki bíða eftir að fá þetta 
símtal“
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bransanum og hafði áhuga á að fram-
leiða en datt inn í „set decorating“. 
Fyrsti maðurinn sem ég kynntist þar 
var Íslendingur en við bjuggum í sömu 
blokk. Ég fékk vinnu í mynd hjá honum 
en fyrir utan mig voru eiginlega bara Ís-
lendingar að vinna við myndina,“ segir 
hún en Ísland hafði lengi verið henni 
hugleikið. „Pabbi hafði gefið mér bók 
um jarðfræði þegar ég var átta ára en 
einn kaflinn í bókinni fjallaði um Ís-
land. Ég las hann aftur og aftur og vissi 
strax að ég yrði að fara þangað en svo 
þegar ég var níu ára kvæntist frændi 
minn íslenskri konu, henni Kötu. Ég 
gleymi aldrei þegar ég hitti hana í fyrsta 
skiptið. Hún var fallegasta kona sem ég 
hafði á ævinni séð og talaði við mig eins 
og jafningja, horfði í augun á mér og gaf 
sér tíma fyrir mig. Ég hafði ekki kynnst 
því áður. Menningin er allt öðruvísi í 
Bandaríkjunum. Auðvitað eru margir 
góðir foreldrar en allt of margir for-
eldrar hlusta ekki á börnin sín sem 
upplifa fyrir vikið að þau séu ósýnileg. 
Mér leið oft þannig. Þetta held ég að sé 
stór ástæða fyrir ofbeldinu í Ameríku 
– börnin eru að öskra á hjálp.“

Sjálfvirk vopn
Þótt Anna sé flutt í öryggið á Íslandi 
hafa skotárásirnar í heimalandinu enn 
áhrif á hana. „Ég er í samtökunum „Ev-
ery town for gun safety“ og las í gær að 
í Ameríku er jafn líklegt að þú deyir í 
skotárás og bílslysi. Á síðasta ári týndu 
33 þúsund manns lífi vegna skotvopna, 
það er 91 á hverjum degi. Þetta er svo 
hræðilegt. Ofbeldið er svo mikið,“ segir 
hún og bætir við að hún vilji útrýma 
byssum í Bandaríkjunum. „Ég ólst upp í 
kringum veiðar og finnst þær eðlilegar 
þótt þar geti hlutirnir snúist upp í vit-
leysu líka en það eru þessi sjálfvirku 
vopn sem geta drepið 15 manns á einni 
sekúndu sem ég vil útrýma. Annars 
verðum við ekki örugg. Þetta er löngu 
farið úr böndunum.“

Verðlaun á Cannes
Atli hefur starfað í kvikmynda-
bransanum í hartnær 20 ár og unnið 
að tónlist sjónvarpsþátta á borð 
við Chicago Fire og kvikmynda eins 
og Vantage Point, Thick as Thieves 
og Hrútar en hann var einnig fram-
leiðandi að þeirri síðastnefndu. Hrútar 
vann Un Certain Regard-verðlaunin 

á Cannes-kvikmyndahátíðinni í fyrra 
og er fyrsta íslenska myndin í fullri 
lengd til að vinna verðlaun á hátíðinni. 
Anna segir Atla með það góð sambönd 
í bransanum að það skipti ekki máli 
hvar hann búi. „Hann hefur verið svo 
lengi í Hollywood og í dag getur maður 
búið hvar sem er vegna tækninnar,“ 
segir hún og viðurkennir að það hafi 
verið mikil upplifun að fylgjast með 
því þegar Hrútar fékk verðlaunin. „Við 
fórum með engar væntingar og ætl-
uðum bara að njóta hátíðarinnar en svo 
sigraði myndin og það var æðislegt. Ég 
elska þessa mynd og veit ekki hvað ég 
hef horft á hana oft. Þetta er svo frábær 
og einlæg mynd og svo ekta fyrir Atla. 
Hann hefur lengi talað um að sumar 
þessar myndir sem hann hefur hingað 
til unnið við í Hollywood séu ekkert 
endilega myndirnar sem hann myndi 
sjálfur fara að sjá í bíó og nú hefur hann 
ákveðið að snúa sér að myndum á borð 
við Hrúta; einlægum myndum.

Sú breyting passar vel við flutninga 
okkar til Íslands. Við viljum komast 
í burtu frá dramanu og njóta lífsins. 
Hér er lífið ekki einfalt en það er ein-
faldara. Í Los Angeles eyddi ég fjórum 
og hálfum klukkutíma í bíl á hverjum 
degi. Það gat gert mann alveg bilaðan. 
Núna elska ég þessar tíu mínútur 
þegar allt er á fullu. Við tölum um 
„rush minute“ í stað „rush hour“. Svona 
á þetta að vera. Það var gaman að búa 
í Los Angeles þegar maður var barn-
laus en ég get ekki hugsað mér að vera 
þar lengur. Móðurhlutverkið breytti 
mér. Á besta mögulegan máta,“ segir 
hún en neitar því að hún sakni glam-
úrsins sem fylgir borg englanna. „Við 
ferðumst mikið og ég fæ oft tækifæri 
til að fara í fína kjóla en ég sakna ekki 
alls dramans sem fylgir Los Angeles. 
Það er ótrúlega mikið drama í þessari 
borg og ég veit að borgin sjálf hefur 
ekki breyst heldur ég sjálf. Ég sé það 
þegar ég er komin í þessa fjarlægð. 
Bara það að skipuleggja leikdag fyrir 
börnin er ákaflega flókið. Maður er 
alltaf með dagatalið uppi að reyna að 
finna tíma sem hentar öllum og svo eru 
foreldrarnir í heimsókn hjá þér á meðan 
börnin leika sér. Börnin eru aldrei ein 
og taka aldrei neinar ákvarðanir sjálf. 
Við köllum þetta „þyrlu-uppeldi“. Þegar 
við fluttum hingað gat þriggja ára dóttir 
mín skrifað nafnið sitt en hún kunni 

ekki að klæða sig til að fara út að leika 
sér. Sjö ára sonur minn kunni að lesa 
og skrifa á tveimur tungumálum en 

hann kunni ekki að hjóla eða fara einn 
yfir götu. Þessu vildum við breyta. 
Við viljum leyfa börnunum að verða 

sjálfstæð og frjáls sem var ómögulegt 
í Los Angeles.“

Hugsar í þögninni
Hún segir það aldrei hafa komið til 
greina að flytja nær hennar fjölskyldu 
í Bandaríkjunum þótt þar sé lífið rólegra 
en í stórborginni. „Fjölskyldan mín býr á 
Donald Trump-svæði og þótt þau styðji 
hann ekki vil ég ekki ala börnin mín upp 
í slíku umhverfi. Foreldrar mínir koma 
frekar hingað enda elska þau Ísland. Ég 
sakna samt fólksins úti en fer stundum 
í heimsókn þótt mér hafi fundist það 
erfitt fyrst um sinn. Sem betur fer er fjöl-
skylda Atla dásamleg – ég datt sannar-
lega í lukkupottinn með þau.“

Anna hefur verið upptekin af því að 
koma börnunum inn í skólann. „En nú 
er komið að mér að koma mér inn í 
samfélagið. Við erum á fullu að byggja 
okkur hús og vonandi mun ég opna mitt 
eigið stúdíó. Ég kann að meta listalífið 
hér í bænum, hér er gott umhverfi og 
þögnin mikil. Ég næ að hugsa í allri 
þessari þögn. Ég hef reglulega heimsótt 
Ísland síðustu 15 árin en aldrei hefði 
ég trúað að ég ætti eftir að setjast hér 
að. Það er bara allt annað að eiga sitt 
eigið heimili hérna heldur en að búa 
á sófanum hjá öðrum. Ég er kolfallin 
fyrir Akureyri. Loksins er ég örugg og 
hamingjusöm. Hér á ég heima.“

iáh
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BÍLARAFMAGN-F l jó t  og  örugg þ jónusta

Loksins örugg

Óskiljanlegt ofbeldi skotárásirnar hafa enn áhrif á líf Önnu. Hún hefur ekki áhuga á að ala börnin sín upp í landi þar sem 91 einstaklingur deyr daglega 
af völdum skotvopna.                 mynd: Ingi torfi



Raf– og véliðnaðarmenn
Við leitum að jákvæðum og drífandi raf– og véliðnaðar-
mönnum, bæði í dag– og vaktavinnu. Verkefnin eru �ölbrey� 
en áhersla er lögð á ástandsgreiningu og go� fyrirbyggjandi 
viðhald en einnig þarf að sinna stórum og smáum við- 
gerðum, endurbótum og bilanagreiningu. Umsækjendur 
þurfa að hafa sveinspróf, gild ökuré�indi og gerð er krafa 
um hreint sakavo�orð.

Skriflegri umsókn skal skilað á www.alcoa.is og umsóknar-
frestur er til og með 14. september. Við hvetjum konur jafnt 
sem karla til að sækja um.

Raf- og véliðnaðarmenn

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver Fjarðaáls við Reyðar�örð er 
meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Fjarðaál hefur stöðugar umbætur að leiðarljósi. Umhverfi, heilsa og öryggi 
eru forgangsmál. Mikið er lagt upp úr góðum aðbúnaði, teymisvinnu, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Ábyrgðarsvið
•    Viðhald og viðgerðir á tækjabúnaði
•    Bilanagreining
•    Ástandsgreining

Hæfniskröfur
•    Sveinspróf í raf– eða vélvirkjun
•    Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
•    Metnaður til að ná árangri í starfi
•    Lipurð í mannlegum samskiptum
•    Góð íslensku– og enskukunná�a

Frekari upplýsingar veitir Árni Páll Einarsson: 
arni.einarsson@alcoa.com og 470 7700

14 8.  september 2016

„Við vinkonurnar byrjuðum með þetta 
þegar við vorum 19 ára menntskæl-
ingar í keppninni Ungir vísindamenn,“ 
segir Valdís Ösp Jónsdóttir, sem á ásamt 
tveimur öðrum fyrirtækið Cuddle-
Me sem er tíu ára um þessar mundir. 
Valdís og vinkonur hennar voru í 
Menntaskólanum á Akureyri þegar 
þær vantaði hugmynd að lokaverk-
efni í uppeldisfræði sem einnig gæti 
gengið í keppninni. „Okkur datt fyrst í 
hug að finna upp vél sem gæti nuddað 
ungbörn en sáum fljótt að þar vantaði 
upp á nándina. Hugmyndin þróaðist 
svo út í samfellur sem leiðbeina, hvetja 
og kenna foreldrum að nudda börnin 
sjálfir.“

Kepptu í Rússlandi
Vinkonurnar stóðu uppi sem sigur-
vegarar í keppninni og árið 2005 héldu 
þær til Rússlands til að keppa fyrir 
hönd Íslands. „Þar vorum við komnar 
í samkeppni við krakka sem störfuðu 

á alvöru rannsóknarstofum við að leita 
að lækningu við Parkinson og slíku. 
Okkar hugmynd var ekki alveg á pari 
við það en þetta var skemmtileg upp-
lifun. Í kjölfarið stofnuðum við þetta 
fyrirtæki og höfum verið að framleiða 
og selja síðan.“

Ótvíræður ávinningur
Í dag eru samfellurnar úr lífrænni 
bómull og koma í fallegri gjafaöskju 
auk þess sem fleiri vörur eru komnar 
á markaðinn. „Næst á dagskrá er að 
reyna að selja þetta erlendis. Það fæð-

ast ekki nógu mörg börn á Íslandi til 
að fyrirtækið stækki og því erum við 
að leita að stórri vörusýningu til að 

kynna þetta betur. Það er alveg sama 
hvar við kynnum þetta; það verða allir 
jafn hrifnir. Þetta gengur um allan 
heim. Ávinningurinn er ótvíræður, 

til að mynda styrkir ungbarnanudd 
ónæmiskerfið og börnin sofa betur.“

Iáh

TILVERAn

„Okkur datt fyrst í hug 
að finna upp vél sem gæti 
nuddað ungbörn en sáum 
fljótt að þar vantaði upp á 
nándina“

Valdís Ösp Jónsdóttir stofnaði fyrirtækið Cuddle-Me með vinkonum sínum þegar þær 
voru 19 ára menntskælingar. Núna tíu árum seinna eru þær enn að hanna og fram-
leiða samfellur og eru farnar að líta út fyrir landsteinana til að fyrirtækið geti dafnað 
og stækkað. Valdís Ösp féllst á að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs uppáhaldsupp-
skriftirnar sínar.

Horfa út fyrir 
landsteinana

Ótvíræður ávinningur Valdís Ösp 
og vinkonur hennar framleiða sam-
fellur með leiðbeiningum um ung-
barnanudd.

Karríkjúklingur
10 stk. kjúklingaleggir
50 g smjör
2 stk. Laukur, skorinn smátt
2–3 hvítlauksrif, pressuð
1 dós niðursoðnir tómatar
3 msk. karrí
2 tsk. salt
pipar eftir smekk
1 tsk. cumin
½ tsk. Cayenne-pipar
250 ml rjómi
100 g kasjúhnetur
Aðferð:
Laukurinn er skorinn smátt og steiktur upp 
úr smjöri ásamt hvítlauknum.
Niðursoðnu tómötunum er blandað saman 
við laukinn.
Karrí, salt, pipar, cumin og cayenne-pipar 
er bætt út í.
Rjóminn er settur í stóran pott ásamt lauk-
blöndunni. Kjúklingaleggirnir eru settir út 
í. Rétturinn er eldaður í um 40 mínútur eða 
þar til allt er orðið eldað í gegn.
Kasjúhnetum er bætt við í lokin.

af eldum.is

Karamellusúkkulaði
22–25 stórar döðlur, mjúkar og steinlausar
60 ml kókosolía (hituð þar til fljótandi)
2 msk. möndlusmjör (eða hnetusmjör)
2 tsk. vanilludropar
1/4 tsk. sjávarsalt
20–50 g kókosmjöl
 Súkkulaðihjúpur
30 g kakó
60 ml kókosolía
2 msk. hlynsíróp
Aðferð:
Setjið döðlur, kókosolíu, möndlusmjör, 
vanilludropa og sjávarsalt í matvinnsluvél 
og maukið vel saman í um 1–2 mínútur eða 
þar til karamella hefur myndast.
Setjið karamelluna í skál og blandið kókos-
mjöli saman við. Magn eftir smekk, ætli ég 
láti ekki ca. 20–30 grömm.
Mótið karamelluna í litla bita og látið á 
smjörpappír. Frystið í um 20 mínútur.

Gerið súkkulaðihjúpinn með því að setja 
kakóduft, kókosolíu og hlynsíróp saman í 
skál og hræra vel saman.
Dýfið því næst karamellubitunum ofan í 
súkkulaðið og setjið á smjörpappír. Látið í 
frysti í um 15 mínútur áður en þið gæðið 
ykkur á þessari dásemd. Geymið bitana í 
kæli eða frysti.

af Gulur, rauður, grænn og salt

Kjúklingabaunasúpa
Tveir blaðlaukar, allt nema blöðin, saxaðir 
smátt
2–3 hvítlauksrif
1 msk. kókosolía
1½ gerlausir grænmetisteningar
600–800 ml vatn
400 g kjúklingabaunir, hella vatninu af, ef 
þær eru saltaðar þá minnkar saltið.
20 g parmesanostur, rifin
Smá klípa svartur pipar
Smá klípa salt
Aðferð:
Saxið blaðlaukinn smátt.
Afhýðið hvítlaukinn og saxið smátt.
Hitið kókosolíu í potti. Steikið blaðlauk-
inn ásamt hvítlauknum í nokkrar mínútur. 
Notið vatn ef þarf meiri vökva.
Til að losa hýðið af kjúklingabaunum er 
gott að leggja þær í smástund í vatn og 
nudda þær varlega með fingrunum. Við 
það losnar hýðið og flýtur á yfirborðið. 
Það þarf ekki að losa hýðið af en er samt 
mjög gott, súpan verður ekki verri svoleiðis.
Bætið baununum, grænmetisteningunum 
og vatninu saman við og leyfið þessu að 
malla í pottinum í 15 mínútur.
Kælið aðeins og maukið svo í smá-
skömmtum í matvinnsluvél eða notið 
töfrasprota.
Gott er að skilja svolítið eftir af baununum 
til að bíta í þ.e. mauka ekki í klessu.
Setjið súpuna aftur í pottinn og hitið að 
suðu.
Saltið (ef þarf) og piprið. Það má alveg 
setja slatta af pipar.
Rífið parmesanostinn og bætið út í. Það 
má líka bera hann fram í sér skál.

Uppskrift af cafesigrun.com



RAV4 2WD dísil eða Hybrid með kaupauka 
að eigin vali: 
- Ferðaklár með sex manna tjaldi, gasgrilli 
   og fl. í 486.000 kr. ferðapakka.  
- Dráttarklár með kerru og dráttarbeisli 
   í aukahlutapakka að verðmæti 344.000 kr. 

Corolla á sérkjörum
Valdar gerðir úrvalsbíla á 
áður óséðu sértilboðsverði. 

Auris á sérkjörum
Valdar gerðir úrvalsbíla á 
áður óséðu sértilboðsverði.

AYGO með 2 ára 
þjónustupakka: 
Skoðun og smurning 
í tvö ár!   

Spurðu söluráðgjafa út í 

haustgíruð sértilb
oð!

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

Bílarnir í þessari auglýsingu endurspegla ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Glæsileg sértilboð á haustdögum
Við setjum í haustgír hjá öllum viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi. 
Nú er rétti tíminn til að gera frábær kaup og ná sér í veglegan kaupauka.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM
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Avensis Touring Sports með aukahlutapakka: 
Leiðsögukerfi, dráttarbeisli, farangursbox 
og þverbogar. Verðmæti: 399.000 kr.

Avensis Sedan með aukahlutapakka: 
Leiðsögukerfi, króm á púst, krómlistar á allar hliðar 
og gluggavindhlífar. Verðmæti: 322.000 kr.



*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
Eva María

Ráðgjafi

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.
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aUglýsingar 694 4103 & ruth@pressan.is | ritstjórn indianahreins@gmail.com, 893 6152

14.500 eintök FRíTT uM allt norðurland á HVeRjuM FiMMTuDeGi

Póliflík
Ég  renni  yfir  fréttaveituna mína 
á Facebook  og staldra við fram-
boðsmyndband – sponsað. Ókei. 
Ég ætla að gefa þessu séns. Þó svo að búið 
sé að borga fyrir að ég horfi á. Peningar 
og pólitík eiga ekki saman en fara samt 
saman. Flokkar sem styðja kvótakerfið 
og frambjóðendur sem eru hvað sýni-
legastir  á  samfélagsmiðlum  mynda 
áhugavert sniðmengi.

Ég smelli á „spila“. Við mér blasir  
brosandi andlit, frambjóðandi sem ætlar 
að leiða okkur eitthvert annað en nú-
verandi ríkisstjórn, sem ætlar að breyta, 
bæta, berjast fyrir réttum hugsjó … –  
bíddu nú við. Er ein af stjörnum flokks-
ins að segja frá því þegar hún hélt ræðu í 
þingsal á brókinni? Mínu innra gamal-
menni er misboðið. Ég læt ekki plata mig. 
Ég hlæ ekki einu sinni. Ég slekk á mynd-
bandinu. Póliflík klæðir ekki alla. Sorrí, 
meinti pólitík.

Næsti frambjóðandi. Smelli á „spila“. 
Brosandi andlit og fullt af barnabörnum. 
Heill haugur, dettandi hvert um annað í 
tískufötum. Fjölskyldan og heil-
brigðiskerfið í 1. sæti. Ég sé fyrir 
mér Kára  Stefáns  mæta  fyrir  utan 
hjá þessum  með bakka af erfða-
breyttum eggjum ef hann stendur 
ekki við loforðin. Í a.m.k. einu kjör-
dæmanna er engin kona í oddvitasæti. 
Þær áttu ekki nógu mörg  barna-
börn. Það er rakspíralykt af kosninga-
baráttu landsbyggðarinnar.

Ný  frétt  á  veitunni.  Flokkur  felur   
framtíð sína og stjórn í hendur köku-
skrímslisins. Aftur. Flokkurinn fyrir-
gefur. Ég fyrirgef ekki. Og mig langar í 
köku. Ég mundi deila henni með 
vinkonu minni – námsmanni á öðru 
ári sem  getur  ekki leyft sér  stöku 
kaffihúsaferð þrátt fyrir að vera búin 
að LÍN a sig upp. „Ísland, er feðranna 
afrekum hlúði. Ísland er foldin, sem … 
námslánið þér gaf,“ raula ég í huganum. 
Ég sit buguð fyrir framan tölvuna. Næst 
verða það fríar vöfflur, pylsur og svali. 
Atkvæðið mitt er þunglynd kona á þrí-
tugsaldri undir sæng.


