
Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í ýmsum stærðum 
og gerðum.  Bjóðum sérlausnir, sniðnar að þörfum viðskiptavina.

Hafðu samband!
Óseyrarbraut 12  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 568 0100

www.stolpigamar.is
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Eva segir sátt ríkja  
um nýja listann

Þorsteinn saknar  
ekki sjónvarpsins

Keyrt yfir nýsáningu og 
dauðum fiski hent í ána 

ÞÚ SÆKIR PIZZU OG STÓRAN SKAMMT AF BRAUÐSTÖNGUM EÐA GOTT 
AÐ EIGIN VALI OG FÆRÐ AÐRA PIZZU SÖMU STÆRÐAR AÐ AUKI. 

SÍMI 58 12345 DOMINO’S APP WWW.DOMINOS.IS

Þorsteinn gunnarsson er nýr sveitarstjóri

S HELGASON
- Steinsmiðja síðan 1953

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

FIMMTUDAGUR  19. maí 2011 7

Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH
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                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál

Tufa 
– gefst aldrei upp

Srdjan Tufegdzic, eða Tufa, þjálfari meistaraflokks karlaliðs KA, er varla kominn niður á 
jörðina eftir að liðið tryggði sér sæti í efstu deild. Í einlægu viðtali segir Tufa frá æskunni í 
Serbíu, ástinni sem hann fann í búningsklefanum, stríðinu á Balkanskaga, bróðurnum sem 
svipti sig lífi í fyrra, erfiðar fjarvistir við fjölskylduna, fótboltanum, metnaðnum sem hann 
hefur fyrir þjálfuninni og íþróttaklúbbnum sem hann tengist sérstökum böndum.
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Aðkoman var skelfileg,“ segir 
Egill Rögnvaldsson, starfs-
maður nýja golfvallarins í 

Hólsdal, en eins og myndirnar sýna 
var keyrt yfir nýsáningu á svæðinu 
með þeim afleiðingum að djúp för 
komu í sáninguna. Vefurinn  sigló.
is sagði fyrst frá.

Reið- og göngustígar
Egill segist ekki vita hver eða hverjir 
voru að verki. „Ég hef ekki hugmynd 
um það en þetta gerðist eftir að við 
hættum vinnu, um helgi eða að kvöldi 
til. Ég vona bara að þeir sem gerðu 
þetta hugsi sinn gang. Um er að ræða 
reið- og göngustíga. Vegurinn er ein-

göngu þjónustuvegur fyrir golfvöll-
inn, skógræktina og vatnsbólið. Öll-
um er velkomið að ganga um svæðið 
en við verðum að virða það.“

Dauður fiskur
Auk þess sem nýsáningin hafði verið 
tætt upp hafði dauðum fiski verið hent 

í Hólsá. „Þetta er mjög fín  silungs-
veiðiá og það var dapurlegt að sjá alla-

vega sjö fiska sem höfðu verið veiddir, 
blóðgaðir og hent ofan í aftur – alveg 

grátlegt að horfa upp á. Ég hef 
unnið að uppbyggingu á vell-
inum undanfarin árin en aldrei 
séð svona umgengni áður og 
vonandi sér maður aldrei svona 
aftur.“

Vígsla í sumar
Nýr golfvöllur og útivistarsvæði 
í Hólsdal er samstarfsverkefni 
Fjallabyggðar og Rauðku og að 
sögn Egils ganga framkvæmd-
ir vel þrátt fyrir þetta bakslag. 
„Þetta gengur ljómandi en 
planið er að vígja nýja völlinn 

næsta sumar.“
iáh

Á mánudaginn hófst kennsla 
í lögreglufræði við Háskól-
ann á Akureyri þegar fyrstu 

nemendurnir mættu í fyrstu staðar-
lotuna í náminu. Í athöfn sem haldin 
var í tilefni upphafsins tók Illugi 
Gunnarsson menntamálaráðherra til 
máls auk þeirra Ólafs Arnar Braga-
sonar, forstöðumanns Mennta- og 
starfsþróunarseturs lögreglu, Sigrúnar 
Stefánsdóttur, forseta hug- og félags-
vísindasviðs Háskólans á Akureyri, og 

Helgu Margrétar Jóhannesdóttur, for-
manns framkvæmdastjórnar Félags 
stúdenta við Háskólann á Akureyri.

Diplómagráða í boði
Fyrir rúmum tveimur vikum tilkynnti 
menntamálaráðherra að hann hygðist 
fela Háskólanum á Akureyri umsjón 
með náminu en þetta er í fyrsta skipti 
sem námið er kennt á háskólastigi hér 
á landi. Síðasta útskrift úr Lögreglu-
skólanum fór fram 26. ágúst. Rektor 

háskólans segir yfirfærslu námsins á 
háskólastig í góðum höndum. „Við 
höfum reynsluna af hjúkrunar- og 
iðjuþjálfunarfræði og því vitum við 
mætavel að það er mikilvægt að koma 
til móts við starfandi lögreglumenn 
með próf úr Lögregluskólanum. Þeir 
hafa nú þegar sýnt náminu mikinn 
áhuga og í boði er að taka diplóma-
gráðu á tveimur árum samhliða 
vinnu,“ segir Eyjólfur Guðmundsson, 
rektor HA. iáh

KAUP
AUKA
TILBOÐ

Sölustaðir: Flest apótek, heilsubúðir og heilsuhillur verslana.

Eitt mesta selda 
liðbætiefnið á Íslandi

P
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NUTRILENK GEL fylgir FRÍTT 
með sem kaupauki.

SpenninguR nemendur eru mættir í fyrstu staðarlotu í náminu. Mynd: Ha.

Kennsla í lögreglufræði á háskólastigi hófst í vikunni.

Kennsla hafin

BlóðgAð-
uR fiSKuR 
allavega sjö dauðir 
fiskar voru í ánni. 
Myndir: Kári Freyr 
Hreinsson.

„Ég vona 
bara að þeir 

sem gerðu þetta 
hugsi sinn gang

SKelfileg 
umgengni í HólSDAl
Keyrt var yfir nýsáningu golfvallarins og dauðum fiski hent í ána.

uTAnVegAAKSTuR Skemmdir voru á svæðinu eftir að ekið hafði verið yfir nýsáningu.
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mér líst ljómandi vel á þetta,“ 
segir Þorsteinn Gunnars-
son, nýráðinn sveitarstjóri 

Skútustaðahrepps. Þorsteinn hefur 
starfað í tæp níu ár hjá Grindavíkur-
bæ, fyrst sem upplýsinga- og þró-
unarfulltrúi og svo sem sviðsstjóri 
frístunda- og menningarsviðs, en 
áður starfaði hann í fjölmiðlum, til 
að mynda sem íþróttafréttamaður á 
Stöð 2. Hann segist ekki hafa beina 
tengingu við Mývatnssveit þótt hann 
hafi vissulega heimsótt svæðið. „Ég 
hitti fulltrúa sveitarstjórnarinnar um 
síðustu helgi þar sem við fórum um 
svæðið og ég fékk yndislegar móttök-
ur. Þetta er mjög heillandi umhverfi og 
verkefnin fram undan eru spennandi 
– mörg þeirra tengjast einmitt ferða-
þjónustu sem ég þekki ágætlega,“ seg-
ir Þorsteinn sem viðurkennir að hann 
eigi eftir að sakna Suðurnesja. „Okk-
ur hefur liðið mjög vel hér í Grinda-
vík og hér hef ég fengið góðan skóla 
í stjórnsýslunni þar sem ég hef unnið 
að fjölbreyttum verkefnum. Ég er hins 
vegar úr Vestmannaeyjum og því má 
segja að ég sé að koma úr slorinu yfir 
í allt annað umhverfi ferðaþjónustu og 
landbúnaðar.“

Saknar ekki sjónvarpsins
Þorsteinn segist ekki sakna sjónvarps-
ins. „Þetta var skemmtilegur og lær-
dómsríkur tími. Það eru níu ár síðan 
ég hætti þar og þeim kafla er lokið. Ég 
tók þá ákvörðun þegar ég lenti í fjölda-
uppsögn eftir hrunið. Þá var ég hálfn-
aður með starfsferilinn og því var 
þetta það besta sem hefur komið fyrir 
mig, að fá tækifæri til að skipta um 
starfsvettvang. Ég fékk fljótlega vinnu 
sem upplýsinga- og þróunarfull-
trúi hjá Grindavíkurbæ og hef unnið 

í stjórnsýslunni síðan þá og komið að 
fjölmörgum spennandi verkefnum á 
ýmsum sviðum. Ég hef jafnframt ver-
ið að mennta mig meira og bæta við 
mig, ég tók m.a. meistarapróf í ver-
kefnisstjórnun við  HR  sem ég lauk 
2014 og í vor lauk lauk ég diplómu  í 
opinberri stjórnsýslu við HÍ. Nú er 
nýr kafli fram undan hjá mér á sveit-
arstjórnarstiginu,  sem mér finnst af-
skaplega spennandi vettvangur.“

iáh

Veröld mið-
aldra karla
mikið eiga miðaldra karlar það gott. Síðustu aldir hafa þeir 

stjórnað fyrirtækjum, löndum og styrjöldum og enn halda 
þeir sem fastast í stjórnartaumana – fullvissir um eigin yf-

irburði.
Við hin treystum þeim líka best. Glöggt dæmi 

um það eru niðurstöður úr prófkjöri Sjálfstæð-
isflokksins í Suðvestur- og Suðurkjördæmi um 
síðustu helgi þar sem konur – sér í lagi miðaldra 
konur – guldu afhroð.

Úrslit kosninganna eru birtingarmynd rót-
gróinnar hugsanavillu sem snýst um að við ber-
um ósjálfrátt meira traust til þeirra sem búa yfir 
karlkyns kynfærum. Hvort þetta séu leifar frá 
því snemma í þróunarsögunni, þegar verndar-
vængur sterks karlsapa var lífsnauðsynlegur, eða 
afleiðing uppeldis mæðra sem ólu syni sína upp 
á þeirri visku að þeir væru allra manna mestir og 
bestir, menningarmynstur sem mun breytast með auknu jafnrétti, eða 
hvort ástæðan fyrir þessu ofurvaxna egói og trú okkar hinna á þeirra 
ágæti sé einhver allt önnur, skal ósagt látið.

Staðreyndin er sú að konur þurfa að sanna sig margfalt á við karla 
auk þess sem þolinmæði gagnvart þeim er mun minni en gagnvart 
körlum. Konur byrja í mínus á meðan karlar byrja í plús. Viðbrögð við 
niðurstöðu prófkjörs Sjálfstæðisflokksins sýna að þetta er þó að breytast. 
Í dag vitum við að þótt einhver beri eftirnafn sem endar á -son er ekki 
þar með sagt að hann sé hæfari til að stjórna landinu okkar en einhver 
-dóttir. Og nú er bara að kjósa samkvæmt þessari vitneskju.
 Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðARi
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14.500 EiNTöK óKEypiS – Um ALLT NoRðURLANd

Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir

Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, 
eru fyrirliggjandi hjá okkur - hafðu samband.

Yfir 80 litir í boði. Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Við höfum framleitt viðhaldsfría glugga og hurðir í yfir 30 ár.

nýR KAfli Margir muna eflaust eftir 
Þorsteini af skjánum en hann starfaði áður 
sem íþróttafréttamaður Stöðvar 2.

Þorsteinn Gunnarsson er nýráðinn sveitarstjóri 
Skútustaðahrepps.

Úr slorinu yfir í 
ferðaþjónustuna

„Ég tók þá 
ákvörðun 

þegar ég lenti í 
fjöldauppsögn eftir 
hrunið

nýR SVeiTARSTjóRi Þorsteinn og 
Yngvi ragnar Kristjánsson oddviti. Myndin 
var tekinn í Mývatnssveit um síðustu helgi.



GÍRAÐU BÍLINN 
FYRIR HAUSTIÐ

Bíllinn heldur ábyrgðinni með vottuðum varahlut frá okkur!

LÆGRA VERÐ 3 ÁRA ÁBYRGÐ VOTTUÐ GÆÐI

ÞURRKUBLÖÐ

MOTTUR

Gott úrval frá þýsku 
gæðamerkjunum 
Bosch og Förch.

Bæði stakar 
mottur og 
í settum.

Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Dvergshöfða 2, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata,  
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, REYKJANESBÆR, Krossmóum 4,  
SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngási 13 

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

SJÖ VERSLANIR UM LAND ALLT

OSRAM 
PERUR
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niðurstaðan kom mér á óvart 
þar sem ég er frekar ný inn-
an flokksins, hef ekki verið 

mjög virk í grasrótinni og hef ekki 
stórt tengslanet innan flokksins, en 
að sama skapi er ég mjög ánægð með 
þessa niðurstöðu,“ segir nýkjörinn 
oddviti Pírata í Norðvesturkjördæmi, 
Eva Pandora Baldursdóttir.

 Sátt um listann
Miklar umræður sköpuðust eft-
ir prófkjörið en fyrri lista, þar sem 
Þórður Guðsteinn Pétursson hlaut 
oddvitasætið, var hafnað í stað-
festingarkosningu. Málið flæktist enn 
frekar þegar Ágúst Beaumont sakaði 
Birgittu Jónsdóttur um að hafa haft 
óeðlileg afskipti af uppröðuninni en 
Ágúst hefur nú dregið þær ásakanir 
til baka. Eva Pandora segir Pírata ekki 
ganga skaddaða frá prófkjörinu og að 
sátt ríki um nýja listann. „Þetta hefur 
verið rætt opinberlega, frjálslega og 

gagnrýnt, fram og til baka, sem er 
gott mál. Svona opinber umræða á 
innanbúðarmálum getur stuðað enda 
tíðkast hún vanalega ekki. Þetta er 
það sem Píratar standa fyrir; gegn-
sæi. Fólk á að geta sagt það sem því 
finnst og svo biðjast afsökunar ef svo 
ber við. Nú hefur almenn sátt skap-
ast og næstu skref eru að fara í kosn-
ingabaráttu og gera þar eins vel og við 
getum.“

fæðir á Akureyri
Þegar blaðamaður náði tali á Evu 
Pandoru (á mánudaginn) var hún 
stödd á Sjúkrahúsinu á Akureyri. „Ég 
er komin tæpar 40 vikur á leið og 
verð skorin í fyrramálið ef ég fer ekki 
af stað í dag,“ segir Eva sem á heima 
á Sauðárkróki. Nokkrir dagar eru síð-
an hún missti vatnið og þar sem ekki 
er fæðingardeild á Sauðárkróki hefur 
hún þurft að dvelja á Akureyri. „Það 
er mjög margt innan heilbrigðismál-

anna sem ég vil beita mér fyrir og eitt 
af því er styrking heilbrigðisstofn-
ana á landsbyggðinni. Þrátt fyrir að 
starfsfólkið hérna á HSN Akureyri sé 
yndislegt hefði ég auðvitað frekar vilj-
að vera heima hjá mér, eins og kon-
ur sem búsettar eru á Akureyri væru 
í minni stöðu, og mæta svo upp á 
fæðingardeild í minni heimabyggð og 
eiga barnið. Ég held að fáar konur vilji 
ferðast svona seint á meðgöngunni.“

Á leið í fæðingarorlof

Ef Eva Pandora kemst inn á þing byrj-
ar hún sína þingmennsku í fæðingar-
orlofi. „Það er ekkert eðlilegra í þess-
um heimi en að eignast barn og það 

er einmitt það sem flokkurinn stend-
ur fyrir; að fá fjölbreytt og venjulegt 
fólk inn á þing.“

iáh

nýBöKuð móðiR Eva Pandora var stödd á fæðingardeildinni þegar blaðamaður 
náði tali af henni. Hér er hún ásamt kærasta sínum, Daníel Valgeiri Stefánssyni.

Mynd úr einkasafni.

eva pandora Baldursdóttir er nýkjörinn oddviti pírata í Norð-
vesturkjördæmi. miklar umræður voru eftir prófkjörið en fyrri lista var 
hafnað í staðfestingarkosningu auk þess sem Birgitta Jónsdóttir var 
sökuð um óeðlileg afskipti af uppröðun. Eva segir málið ekki hafa skað-
að pírata.

Sátt náðst um nýja listann

„Fólk á að 
geta sagt það 

sem því finnst og 
svo biðjast afsök-
unar ef svo ber við

Munum að klósettið er EKKI ruslafata!
Lyfjum og lyfjaafgöngum á að skila í lyfjaverslanir

Bændur í 
sjónvarp

Við höfum lagt metnað okk-
ar í þetta verkefni og ég 
er afskaplega ánægð með 

árangurinn,“ segir María Björk 
Ingvadóttir, framkvæmda- og 
rekstrarstjóri  N4, en sjónvarpsstöð-
in  N4  sýnir í haust þætti um ís-
lenskan landbúnað. Í þáttaröðinni, 
sem hlotið hefur nafnið Hvað segja 
bændur?, er leitast við að sýna fjöl-
breytni landbúnaðarins og þeirra 
starfa og afurða sem honum tengjast, 
en að sögn Maríu Bjarkar er mark-
miðið að stuðla að aukinni umfjöll-
un um landbúnað og auka þannig 
þekkingu almennings á greininni. 
„Þættirnir eru fræðandi og gefa 
glögga mynd af íslenskum landbún-
aði út frá mismunandi búgreinum, 
ólíkum landsvæðum og þeim tæki-

færum sem eru til staðar í atvinnu-
greininni. Fjölbreytnin í landbúnaði 
er mikil, auk þess sem vandað hefur 
verið til verka við gerð þáttanna á öll-
um sviðum. Ég er viss um að áhorf-
endur taka þessu fagnandi.“

Um eitt stærsta verkefni N4 er að 
ræða en vinna við gerð þáttanna hef-
ur staðið í rúmt ár. Fyrsti þátturinn 
fer í loftið á sunnudagskvöld.

Ný þáttaröð um íslenskan land- 
búnað hefst á sunnudagskvöld.„Ég er viss um 

að áhorfend-
ur taka þessu fagn-
andi

BÚgReinAR í SViðSljóSið 
María björk segir markmiðið að stuðla 
að aukinni umfjöllun og auka þekkingu 
almennings á greininni.



Ræðst gegn verkjum

Notkunarsvið: Paratabs inniheldur virka efnið parasetamól 500 mg. Paratabs er verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Lyfið er m.a. notað við 
höfuðverk, tannverk, tíðaverk, vöðvaverk og hita. Skömmtun: Fullorðnir og unglingar sem eru 50 kg eða þyngri: 1 til 2 töflur á 4 til 6 
klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 6 töflur/3 g á dag. Börn og unglingar sem eru 43-50 kg að þyngd: 1 tafla á 4 klst. fresti eftir þörfum, að 
hámarki 5 töflur/2,5 g á dag. Börn sem eru 34-43 kg að þyngd: 1 tafla á 6 klst. fresti eftir þörfum, að hámarki 4 töflur/2 g á dag. Börn sem eru 
26-34 kg að þyngd: ½ tafla á 4 klst. fresti eða 1 tafla á 6 klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 3 töflur/1,5 g á dag. Paratabs 500 mg er ekki ætlað 
börnum sem eru innan við 26 kg. Varúðarreglur: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota 
lyfið. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með skerta lifrar- og nýrnastarfsemi, samhliða meðferð með ly�um sem hafa áhrif á á lifrarstarfsemi, 
skort á glúkósa-6-fosfatdehýdrógenasa, rauðalosblóðleysi,  ofnotkun áfengis, ofþornun og langvarandi vannæringu. Forðast skal samhliða 
notkun Paratabs og áfengis. Paratabs á ekki að nota samtímis öðrum ly�um sem innihalda parasetamól. Ef teknir eru stærri skammtar en 
ráðlagðir hámarksskammtar á sólarhring er hætt við alvarlegum lifrarskemmdum. Langvarandi notkun getur valdið alvarlegum og tíðum 
höfuðverkjum. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með astma, sem eru næmir fyrir acetýlsalicýlsýru. Ef hár hiti eða einkenni sýkingar eru enn 
til staðar eftir meðferð í meira en 3 daga, eða ef verkur er enn til staðar eftir meðferð í meira en 5 daga, skal leita til læknis. Meðganga og 
brjóstagjöf: Nota má Paratabs í ráðlögðum skömmtum á meðgöngu eða samhliða brjóstagjöf. Aukaverkanir: Parasetamól þolist almennt 
vel, aukaverkanir eru sjaldgæfar ef ráðlögðum skömmtum er fylgt. Ekki taka meira en ráðlagðan skammt. Athugið að hærri skammtar en 
ráðlagðir eru geta valdið mjög alvarlegum lifrarskemmdum. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Geymið þar sem börn hvorki 
ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Mars 2015.
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Paratabs®
– Öflugur verkjabani!
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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

YfiRHeYRSlAn:
eRlA BjöRg guðmunDSDóTTiR

Erlu Björgu Guðmundsdóttur finnst best að drekka vatn en 
skemmtilegast að drekka freyðivín. Erla Björg á sér marga 
drauma en einn þeirra er að komast inn á þing.

nafn:
„Erla Björg Guðmundsdóttir, 41 árs, 
sérfræðingur í lífinu.“

fjölskylduhagir:
„Gift Agli Snæ Þorsteinssyni og á með 
honum þrjú börn.“

fædd og uppalin?
„Fædd í Keflavík (í jólafríinu), alin upp 
á Akureyri.“

fallegasti staðurinn á íslandi?
„Eignuðumst nýlega landskika við ósa 
Hörgár, held að þar sé kannski falleg-
asti staður á Íslandi.“

lýstu þér í þremur orðum?
„Réttsýn, jákvæð, lausnamiðuð.“

Hvað er best við Akureyri?
„Fólkið, veitinga- og kaffihúsin, 
vegalengdirnar, menningarlífið, sund-
laugarnar, veðrið og náttúran.“

uppáhaldshljómsveit?
„Ég hlusta yfirleitt bara á það sem er í 
útvarpinu og finnst gott að hlusta á eig-
inlega allt nema óperur.“

Hvar vildirðu eiga heima ef 
ekki á íslandi?
„Ég hef búið tímabundið í Asíu, Þýska-
landi og Bandaríkjunum og held að 
það sé alls staðar gott að vera ef maður 

hefur fólkið sitt hjá sér, getur borðað 
góðan mat og hefur áhugaverð verkefni 
að fást við.“

uppáhaldsmatur?
„Flamberaður  humar annars vegar og 
lambakótelettur hins vegar.“

uppáhaldsdrykkur?
„Best þykir mér að drekka vatn, heitt 
vatn, kalt vatn, volgt vatn og sódavatn. 
Það er samt skemmtilegast að drekka 
freyðivín.“

Besti sjónvarpsþátturinn?
„Horfi óskaplega lítið á sjónvarp.“

uppáhaldsveitingastaður?
„Í mötuneyti starfsfólks MA er fram-
úrskarandi góður matur, það er í mestu 
eftirlæti hjá mér þessa dagana.“

uppáhaldsstjórnmálamaður?
„Logi Einars er í langmestu uppáhaldi 
hjá mér.“

Áhugamál?
„Ég hef áhuga á öðru fólki, hesta-
mennsku, símenntun, (aðallega minni 
eigin), útivist og góðum mat. Bestu frí-
stundirnar eru fólgnar í samverustund-
um fjölskyldunnar.“

fyrirmynd?
„Fyrir utan nánustu ættingja langar 

mig að nefna Soffíu Gísladóttur, sem er 
jákvæðasta kona í heimi, og Önnu Ric-
hardsdóttur, en það breytti lífi mínu að 
kynnast henni.“

leyndur hæfileiki?
„Ég er hæfileikarík í meðförum tungu-
brjóta, hnoðri í norðri verður að veðri 
þótt síðar verði.“

facebook eða Twitter?
„Facebook.“

Snapchat eða instagram?
„Ég set stundum myndir á Instagram en 
bara ef þær eru af manninum mín-
um.  Snapchat  skoða ég flesta daga en 
set sjaldnast nokkuð þangað inn.“

uppáhaldsíþróttalið?
„Á því miður ekki uppáhaldsíþróttalið, 
allir flottir!“

Hvað er spennandi framund-
an?
„Ég er að bjóða mig fram til alþing-
iskosninga, það er æsispennandi.“

Hverju ertu stoltust af í lífinu?
„Auðvitað er ég stoltust af börnunum 
mínum en ég er líka stolt af því að tak-
ast oft á við  ögrun  og verkefni þó að 
þau geri mig stressaða og ég gæti valið 
að gera það ekki.“

Hvaða drauma áttu eftir að 
láta rætast?
„Ég er ástríðu-drauma-uppfinninga-
maður og legg metnað í að eiga marga. 
Valdir af handahófi eru t.d. að reka 

pínulitla konfektverslun, búa nokkra 
mánuði á Ítalíu og læra ítölsku, ná tök-
um á að standa á höndum lengur en í 
tíu sekúndur og skrifa bók. Það væri 
líka draumur að komast á þing.“



ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
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
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

Gerðu samanburð og þú munt sjá að Ford Kuga er gríðarlega vel búinn. Til viðbótar er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: starthnappur, hraðastillir, brekkuaðstoð, LED lýsing í farþegarými, leðurklætt stýrishjól og 
gírstangarhnúður, rafstillanlegir og upphitanlegir útispeglar, þokuljós og Easy Fuel. Öryggi Ford Kuga er framúrskarandi enda fékk hann fimm stjörnur af fimm mögulegum í árekstra- og öryggisprófunum Euro NCAP. 
Ford Kuga er fáanlegur í þremur útfærslum: Trend Edition, Titanium og Titanium S.  Ford Kuga AWD 2,0 TDCi dísil 150 hö. 6 gíra beinsk./6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,2/5,4 l/100 km. CO2 
losun 135/140 g/km.  Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

NÝR FORD KUGA AWD
Yfirburðir Ford Kuga liggja í óviðjafnanlegum aksturseiginleikum, fyrsta 
flokks öryggi og hámarks þægindum. 

Staðalbúnaðurinn er sérstaklega glæsilegur. Þar á meðal er skynvætt 
tölvustýrt fjórhjóladrif sem lagar sig að undirlagi og ástandi vega, 
SYNC II samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringingu í 112, íslenskt 
leiðsögukerfi, 8'' snertiskjár í miðjustokk, tvískipt tölvustýrð miðstöð 
með loftkælingu og 17'' álfelgur.

Ford Kuga er tilvalinn til ferðalaga. Dráttargetan er mikil eða 2.100 kg. 
Veghæðin er jafnframt mikil eða um 20 cm undir lægsta punkt. 

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Kuga AWD
- komdu og prófaðu

Fjórhjóladrifinn dísiljeppi með  
SYNC II samskiptakerfi, 8'' snertiskjá  
og íslensku leiðsögukerfi

FORD KUGA AWD 

FR
Á 5.490.000 KR.

BEINSKIPTUR AWD DÍSIL

FR
Á 5.690.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR AWD DÍSIL

Ford_Kuga_SyncII_5x38_20160727_END.indd   1 28.7.2016   14:57:32
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Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2016.  Nánari upplýsingar um starfið veita Þór Hauksson Reykdal forstöðumaður  (threykdal@vmst.is) 

og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri (vilmar.petursson@vmst.is) í síma 515 4800. 

Vinnumálastofnun

Fimm stöðugildi fulltrúa:

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Upplýsingagjöf og samskipti við viðskiptavini

• Vinnsla  umsókna um húsnæðisbætur

• Önnur verkefni í starfsemi skrifstofunnar

Menntunar- og hæfnikröfur
• Stúdentspróf er æskilegt

• Góð tölvukunnátta

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg

• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði
til að skila góðu starfi

Sækja skal um störf fulltrúa á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is/ með númerið 201609/1189

Fimm stöður sérfræðinga:

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Afgreiðsla og mat á umsóknum um húsnæðisbætur

• Framkvæmd og ábyrgð á afgreiðslufundum

• Formleg samskipti við einstaklinga og opinberar
stofnanir

• Ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini

• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólanám sem nýtist í starfi

• Góð þekking á húsaleigumarkaði

• Reynsla af greiningarvinnu sem nýtist í starfi

• Reynsla af rafrænni málsmeðferð er kostur

• Gott vald á íslensku og ensku

• Góð tölvukunnátta

• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði
til að skila góðu starfi

Sækja skal um störf sérfræðinga á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is/ með númerið 201609/1190

Fjármálastjóri:

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Dagleg fjárumsýsla skrifstofunnar

• Sjá um greiðslur til umsækjenda

• Sjá um upplýsingagjöf til fjármálsviðs
Vinnumála stofnunar

• Önnur tilfallandi verkefni, samvinna og stuðningur
við yfirstjórn

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta- eða hagfræði

• Mjög góð bókhaldskunnátta og farsæl reynsla af
bókhaldsstörfum nauðsynleg

• Nákvæmni í vinnubrögðum og tölugleggni

• Mjög góð tölvufærni, þ.m.t. excel

• Hæfni til að miðla upplýsingum

• Gott vald á íslensku og ensku

• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði
til að skila góðu starfi

Sækja skal um starf fjármálastjóra á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is/ með númerið 201609/1191

Vinnumálastofnun leitar að öflugum starfsmönnum í áhugaverð og fjölbreytt störf á nýrri þjónustuskrifstofu 
húsnæðisbóta sem mun sjá um afgreiðslu og útborgun húsnæðisbóta í samræmi við ný lög um húsnæðisbætur.  
Þjónustuskrifstofan verður staðsett á Sauðárkróki og mun hefja starfsemi í nóvember. 

Leitað er eftir einstaklingum sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: 
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.     

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

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Greiðslustofa húsnæðisbóta 
á Sauðárkróki

Kvengera 
sjómannalögin
Við vildum taka fyrir karl-

mennskutengda tónlist 
og kvengera hana, losa 

hana við kynjastimpilinn,“ segir 
Helga  Kvam  en Norðlenskar konur 
í tónlist ætla að syngja um sjóinn, 
sjósókn, sjómennsku og ævintýr á 
tónleikum í Síldarminjasafninu á 

Siglufirði. Tónleikarnir eru hluti af 
tónleikaröð þar sem þemað er sjór, 
loft og land. Tónleikarnir í Síldar-
minjasafninu verða haldnir þriðju-
daginn 20. september og eru fyrstu 
tónleikarnir í röðinni. Sérstakur 
gestur á tónleikunum er  Ave  Silla-
ots harmoníkuleikari. iáh

Sæmdur 
gulluglu
Skólameistari Menntaskól-

ans á Akureyri, Jón Már 
Héðinsson, veitti Níels 

Karlssyni gulluglu, heiðursmerki 
skólans, þegar hann þakkaði Ní-
els fyrir áralöng störf við skól-
ann. Níels lætur nú af störfum 
en hann hefur kennt stærðfræði, 
eðlisfræði og stjörnufræði frá ár-
inu 1979.

noRðlenSKAR KonuR í TónliST Frá vinstri: ásdís arnardóttir, Kristjana 
arngrímsdóttir, Þórhildur örvarsdóttir, Helga Kvam og lára Sóley Jóhannsdóttir.

ljósmyndari Daníel Starrason

evrópska samgönguvikan 
hefst á Akureyri föstudaginn 
16. september og stendur til 

22. september. Á föstudeginum verð-
ur bílastæðinu við Pennann breytt í 
almenningsgarð auk þess sem boðið 
verður upp á rólega hjólaferð með 
leiðsögn frá Minjasafninu.

Á laugardeginum leiðir Hjól-
reiðafélag Akureyrar hjólalestir frá 
grunnskólum bæjarins að Ráðhús-
torgi þar sem boðið verður upp á 
grillaðar pylsur og drykki, kynning 

verður á hjólum og hjólaleiðum og 
margt annað í boði.

Á sunnudeginum verð-
ur hjólreiðamót fyrir börnin við 
Minjasafnið þar sem hjólað er við 
tjörnina. Keppt verður í aldurs-
flokkum. Í næstu viku verða úrslitin 
í ljósmyndasamkeppni kunngjörð, 
göngu- og fræðsluferð um fólk-
vanginn í Krossanesborgum og 
svo bíllausi dagurinn, en þá verður 
nýtt  leiðakerfi  Strætisvagna Akur-
eyrar tekið í notkun.

Skemmtileg 
samgönguvika

Akureyri:



1450kr
/m

HITAVÍR

Þurrkbox

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Þakrennukitt

Tilbúinn hitavír í rennur 
með  hitastilli og 
rafmagnskapli.

Tilboð
3 fyrir 2

í ferðavagnin 
fyrir veturinnEr von á grýlu?

Haltu rennunum grýlufríum í vetur

Tilboð
frá kr44.990

Grátandi gluggar?
Þurrktæki lækkar rakastigið
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ViðTAl

maður er bara ennþá í 
sjokki. Í tólf ár hefur 
þetta verið draumurinn 

og loksins náðist markmiðið,“ segir 
knattspyrnuþjálfari karlaliðs meist-
araflokks KA, Srdjan Tufegdzic, betur 
þekktur sem Tufa, en liðið tryggði sér 
sæti í efstu deild í byrjun mánaðarins.

Tárin í augunum
Tufa er varla kominn niður á jörðina 

þegar blaðamaður sest niður með 
honum á kaffihúsi í miðbæ Akureyr-
ar. „Þetta er bara alveg geggjað. Mað-
ur vissi ekki hvort maður ætti að gráta 
eða hlæja og að sjá allt upp í sjötuga 
aðdáendur klúbbsins með tárin í aug-
unum gerði þetta ennþá sætara. Mér 
líður ótrúlega vel en er um leið svo-
lítið tómur enda hafa tilfinningarnar 
farið á mikið flug og núna erum við 
að vinna í því að koma okkur aftur í 

venjulega rútínu. Þetta er búið að vera 
erfitt sumar; tíu, tólf tíma vinna á dag 
við að undirbúa æfingar, leiki, tala við 
leikmenn og stjórn. Það unnu allir að 
þessu saman og nú erum við að upp-
skera.“

mikill keppnismaður
Tufa kom hingað frá Serbíu árið 2006 
til að spila með KA. Frá 2013 hefur 
hann þjálfað meistaraflokk karla, fyrst 

sem aðstoðarþjálfari en í ágúst í fyrra 
tók hann við sem aðalþjálfari. Áður 
hafði hann stýrt yngri flokkum KA 
og enn í dag gefur hann sér tíma til 
að kíkja á æfingar krakkanna. Hann 
er vel liðinn af iðkendum, áhangend-
um og leikmönnum liðsins sem segja 
virðingu hans fyrir öllu sem snýr að 
félaginu og íþróttinni til fyrirmyndar, 
sem lýsir sér til dæmis í því að hann 
mætir alltaf prúðbúinn á hliðar-
línuna. „Ég er svo mikill keppnismað-
ur að ég get ekki einu sinni spilað spil 
við konuna án þess að vilja vinna. Mér 
líður bara ekki vel ef ég tapa,“ segir 
hann hlæjandi og bætir svo alvarlegri 
við: „Ég er einfaldlega týpan sem ger-
ir hlutina alla leið eða sleppi þeim og 
er svo heppinn að konan mín stend-
ur við bakið á mér. Við höfum verið 
lengi saman og hún þekkir þetta líf 
– fótboltalífið – og styður mig í því. 
Annars gengi þetta aldrei upp.“

Allt eða ekkert týpan
Sjálfur lagði Tufa skóna á hilluna fyr-
ir þremur árum. „Ég var í veseni með 
meiðsli og farinn að eyða meiri tíma 

hjá sjúkraþjálfara en á æfingasvæðinu 
og þar sem ég er allt eða ekkert týpan 
ákvað ég að þetta væri komið gott. Ég 
gat ekki lengur gefið allt í þetta.“

En hvernig þjálfari er hann?
„Ég er ekki týpan til að tala um 

sjálfan mig en ég vil vera sanngjarn 
þjálfari og ég bera virðingu fyrir öll-
um leikmönnum. Ég vil ekki segja eitt 
og gera annað. Þetta starf er þannig 
að það er mjög erfitt að blanda tilfinn-
ingum í það en á sama tíma tengist 
þetta miklum tilfinningum.“

Srdjan Tufegdzic, eða Tufa, þjálfari meistaraflokks karla-
liðs KA, er varla kominn niður á jörðina eftir að liðið tryggði 
sér sæti í efstu deild. Í einlægu viðtali segir Tufa frá æskunni 
í Serbíu, ástinni sem hann fann í búningsklefanum, stríðinu 
á Balkanskaga, bróðurnum sem svipti sig lífi í fyrra, erfiðar 
fjarvistir við fjölskylduna, fótboltanum, metnaðnum sem hann 
hefur fyrir þjálfuninni og íþróttaklúbbnum sem hann tengist 
sérstökum böndum.

gefST AlDRei upp„Hún er besti 
vinur minn, 

konan mín og 
stundum líka  
aðstoðarþjálfar-
inn minn
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missti bróður sinn
Tufa fæddist árið 1980 og ólst upp í 
borginni Krusevac í Serbíu. Þrátt fyrir 
stríðið lýsir hann æskunni sem góðri. 
„Við vorum mjög heppin en enginn 
úr okkar fjölskyldu flæktist inn í 
átökin. Maður horfði bara á þetta í 
sjónvarpinu. Lífið var samt erfitt og 
atvinnuleysi mikið og foreldrar mínir 
börðust við að skapa mér og bróður 
mínum eðlilegt líf,“ segir Tufa sem er 
sá eldri af tveimur bræðrum en yngri 
bróðir hans svipti sig lífi í fyrra. „Það 
var ekkert sem benti til þess að eitt-
hvað væri að svo áfallið var mikið. 
Ég fór strax út til mömmu og pabba 
en kom svo heim eftir jarðarförina. 
Mér hefur fundist betra að takast á 
við þetta í vinnunni. Þetta er búið að 
vera mjög erfitt og sérstaklega fyrir 
foreldra mína. Nú er ég eina barnið 
þeirra og ég veit að þau sakna okkar 
mikið og sérstaklega strákanna. Þeir 
stækka hratt. Það væri oft gott að hafa 
fjölskyldurnar nær eins og á afmælum 
og hátíðum. Fjölskyldan skiptir mjög 
miklu máli í Serbíu og þótt við eigum 
marga góða vini hér er það aldrei eins. 

En svona er lífið; maður getur ekki 
fengið allt sem maður vill.“

Sorg og reiði
Hann segist bæði hafa upplifað reiði 
og sorg vegna bróðurmissisins. „Til-
finningarnar breytast frá degi til 
dags. Einn daginn er ég reiður við 
hann. Hann hafði enga ástæðu til að 
gera þetta. Svo upplifi ég mikla sorg. 
Hann gerði líf okkar allra erfiðara 
með þessari ákvörðun og var sjálfum 
sér verstur. Hann var bara 29 ára og 
hafði ekki lifað lífinu til fulls. Það get-
ur enginn sem ekki þekkir það af eig-
in raun að missa einhvern á þennan 
hátt sett sig í þessi spor. En lífið heldur 
áfram og það eina sem er í boði er að 
vera sterkur.“

Virðing fyrir foreldrum
Eiginkona hans og synir voru lengur 
úti hjá fjölskyldu hans eftir jarðarför-
ina. „Það var gott fyrir foreldra mína 
að vera í kringum strákana. Það getur 
verið mjög erfitt að vera svona langt 
í burtu frá fólkinu sínu. Við erum 
samt í góðum samskiptum og töl-
um saman á hverjum degi í gegnum 
Skype. Pabbi horfir á alla leiki og er 
stoltur af mér en hann er þannig týpa 
að honum finnst alltaf hægt að gera 
betur. Það var líka þannig þegar ég 
var barn. Hann er aldrei 100 prósent 
ánægður og hefur skoðanir á þessu 
öllu saman. Ég grínast oft við hann 
og segi að hann verði bara að koma 
í þjálfarateymið mitt,“ segir Tufa og 
brosir og bætir við að þótt foreldrar 
hans hafi gert til hans kröfur í æsku 
hafi þær að mestu komið frá honum 
sjálfum. „Í Serbíu bera krakkar mikla 
virðingu fyrir foreldrum sínum og 
vilja gera þá stolta. Ég vildi alltaf vera 
prúður drengur og standa mig vel í 
skólanum og fótboltanum. Maður var 
alinn þannig upp – að virða sér eldra 
fólk, gera foreldra sína og sjálfan sig 
stoltan.“

minnti á herinn
„Ég var sex, sjö ára þegar ég byrjaði 
að æfa fótbolta en í Serbíu á þessum 
tíma fengu ekki allir að æfa. Bara 
þeir bestu voru valdir en þeir þurftu 
ekki að borga æfingagjöld. Aginn var 
svo mikill að æfingar minntu helst á 
herinn og þótt ég sé ekki að segja að 
það hafi allt verið gott og rétt þá lærði 
ég mikið á þessum tíma. Ég lærði 
að berjast fyrir sjálfan mig og gefast 
aldrei upp. Samkeppnin var svo mikil 
og ef þú mættir illa eða stóðst þig ekki 
vel dastu út og annar komst inn í stað-
inn. Þetta var barátta frá fyrsta degi. 
Álagið á litla stráka var mikið, við 
börðumst eins og ljón í stað þess að 
hafa gaman af því að æfa, en ég held 
samt að þetta hafi hjálpað mér mikið í 
lífinu yfirhöfuð.“

En hvað með agann hjá íslensku 
krökkunum?

„Þetta er allt öðruvísi hérna. 
Krakkar komast upp með of mikið. 
Ég væri til í að sjá meiri aga og meiri 
baráttu en það sem er jákvætt er að 
hér hafa allir tækifæri til að vera með, 
þótt það sé bara til að hafa gaman með 
vinum sínum. Ég veit samt að það er 
að breytast í Serbíu líka. Núna geta 
allir verið með.“

lífið er fótbolti
Eiginkona Tufa er Irena Tufegdzic 
en hjónin eiga tvo drengi, Stefan og 
Novak, sem eru fjögurra og sex ára. 
„Við Irena kynntumst þegar við vor-
um unglingar. Hún var að spila hand-
bolta og ég fótbolta og við hittumst 
inni í búningsklefanum. Íþróttirnar 
ýttu okkur saman. Okkar samband 
hefur alltaf verið sterkt og sú reynsla 
að flytja saman til nýs lands ýtti okkur 
enn betur saman. Því hefur oft verið 
haldið fram að andstæður laðist að 
hver annarri en svo er ekki hjá okkur. 
Við höfum alltaf verið lík. Hún er besti 
vinur minn, konan mín og stundum 
líka aðstoðarþjálfarinn minn. Lífið 
í fótbolta er ekki alltaf skemmtilegt. 
Stundum gengur vel en stundum illa, 
stundum er maður sterkur en stund-
um ekki og þá er gott að hafa einhvern 

sem klappar manni á bak-
ið og hvetur mann áfram; 
einhvern sem þekkir mann 
best allra.“

Vill gleyma stríðinu
Ræturnar heima í Serbíu eru 
sterkar svo þegar tímabil-
inu lýkur fer fjölskyldan 
út og nýtur lífsins og 
síðustu daga sum-
ars. „Við söknum 
stundum sólar og 
alvöru hita og 
auðvitað vina og 
fjölskyldu og 
það er afskap-
lega gott að 
slökkva á 
m ó t o r n -
um og 
fylla á tank-
inn. Serbía er 
fallegt land og 
Serbar glatt fólk 
með miklar 
t i l f inningar 
sem hugsa í 

lausnum, sama hvaða vandamál koma 
upp. Það tekur tíma fyrir þjóðina að 
jafna sig eftir stríðið en ég vona að við 
notum þá reynslu til að læra af svo við 
gerum betur næst. Sjálfur vil ég helst 
gleyma stríðinu enda er ekki hægt 
að spóla til baka og breyta neinu. En 

svo eru þeir sem lentu í stríðu; þeir 
munu aldrei gleyma.“

Aukinn áhugi
Tufa vissi lítið sem ekk-
ert um Ísland þegar 
hann kom hingað fyrst. 
„En ég vissi að þetta 

væri stórt skref fyrir mig 
og tók þessu strax mjög 

alvarlega og mætti í 
mínu besta mögu-

lega formi. Innst 
inni vissi ég 

að þetta 
væri rétt 
ákvörðun. 
S u m i r 
dagar eru 
erfiðari en 
aðrir þegar 
maður er 
svona langt 

í burtu frá fjöl-
skyldu og vinum 
en ég er að gera 
það sem ég elska. 
Það hjálpar,“ seg-
ir hann og játar 
aðspurður að 
áhugi annarra 
liða hafi aukist 
eftir velgengni 

KA. „Síminn hringir öðru hverju en 
þannig er það bara í þessum bransa. Ef 
menn gera góða hluti eykst áhuginn. 
Mér finnst ég hins vegar ekki bú-
inn með KA. Það eru fleiri markmið 
fram undan og ýmislegt sem ég þarf 
að klára fyrst. Ég hef mikinn metnað 
fyrir þjálfun og ef ég fengi tækifæri í 
atvinnumennsku myndi ég grípa það. 
En ekki strax. Samband mitt við KA 
er sérstakt. Þetta er svo miklu meira 
en bara vinna. Það verður mjög erfitt 
að fara héðan.“

meira en klúbbur
Fram undan er að klára mót og undir-
búa liðið fyrir Pepsi-deildina. „Þessir 
strákar eiga heima í efstu deild enda 
var stefnan strax sett þangað. Núna 
þurfum við að setjast niður og meta 
stöðuna. Við erum með frábæran 
grunn og með smá styrkingu öðlumst 
við enn meiri gæði. Við viljum ekki 
bara fá einhverja menn. Annaðhvort 
fáum við menn sem styrkja okkur eða 
okkur finnst við nógu sterkir. Það hef-
ur verið stefnan hingað til og verður 
áfram,“ segir hann og viðurkennir að 
hafa ekki hugsað sig tvisvar um þegar 
honum bauðst tækifæri til að gerast 
aðalþjálfari. „Það var dálítið óþægi-
legt að taka við þegar það voru sjö 
leikir eftir af tímabilinu en það kom 
aldrei til greina að segja nei. KA er 
mér miklu meira en klúbbur. Þetta er 
eins og fjölskyldan mín og allir sem 
koma að KA skipta máli; leikmenn, 
þjálfarar, stjórn og stuðningsmenn – 
þetta er árangur okkar allra.“

 iáh

gefST AlDRei upp

„Það var ekk-
ert sem benti 

til þess að eitthvað 
væri að svo áfallið 
var mikið

fjölSKYlDAn 
tufa og eiginkona hans, 

Irena, ásamt sonunum 
Stefan og novak sem 

eru fjögurra og sex ára. 
Myndir úr einkasafni.

einBeiTTuR 
tufa mætir jafnan 
jakkafataklæddur á 
hliðarlínuna. Hann 
segir stefnuna alltaf 
hafa verið að komast 
upp úr deildinni.

Aðalfundur
 

Búseti á Norðurlandi auglýsir aðalfund.
 

Fundurinn verður haldinn miðvikudag 
28. september kl. 20:00 og fer fram í 

Alþýðuhúsinu á Akureyri, 4.hæð.
 

Dagskrá samkvæmt samþykktum.
 

Tillögur að samþykktarbreytingum og nýtt 
nafn; Búfesti hsf, koma til afgreiðslu.

 
Stjórnin
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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   

mér finnst ofsalega gott að 
elda mér steikta rauð-
sprettu og hafa með henni 

nýjar kartöflur. Lykillinn að uppskrift-
inni er nóg af smjörlíki. Þetta er alveg 
beint úr eldhúsinu hennar ömmu,“ 

segir Hilda Dröfn Eichmann, versl-
unarstjóri Casa á Akureyri, sem féllst 
á að gefa lesendum sínar uppáhalds-
uppskriftir. Hilda segist njóta sín í 
eldhúsinu en að hún hafi ekki gefið 
sér nægan tíma til þess undanfarin ár 

vegna vinnu. „Ég er alin upp af ömmu 
og afa og því elda ég mest svokallaðan 
mömmumat. Það má reyndar segja að 
ég hafi verið alin upp á fiski en ég er þó 
ekki alveg nógu dugleg í fiskinum sjálf 
en það er allt að breytast.“

gamaldags heimilismatur
Hilda býr með unglingssyni sínum 
sem hún segir deila smekk hennar á 
gamaldags heimilismat. „Sem betur 
fer er hann óður í svið, bjúgu, steikt-
an fisk og allt þetta gamla góða,“ segir 
hún og bætir við að hún prófi gjarnan 
nýjar uppskriftir í kringum áramót og 

þrettándann. „Þá elda ég akurhænur, 
kanínur og gæsir auk þess sem mér 
hefur tvisvar sinnum tekist að gera 

þakkargjörðarmáltíð með öllu og þar 
með talið fyllinguna.“

prófar alla staðina
Hilda segist ánægð með flóru veitinga-
staða á Akureyri. „Ég held að ég hafi 
prófað alla staðina hérna og það góða er 
að það skiptir ekki máli í hvernig stuði 
maður er; það er alltaf hægt að fá það 
sem mann langar í. Ég fer annað slagið 
út að borða og er alltaf ánægð – sama 
hvort ég fæ mér fisk eða fiskisúpu á Fish 
and chips, steik á Strikinu eða hreinlega 
kjúklingasalat á Hlölla. Það er nefnilega 
líka alveg hrikalega gott.“ iáh

gAmAn Að elDA Hilda er verslunarstjóri Casa á akureyri. Hún segist oftast elda 
gamaldags heimilismat en að hún prófi nýjar uppskriftir í kringum áramót og þrettánd-
ann.

Mynd: Úr einkasafni

Hilda eichmann eldar mest svokallaðan 
mömmumat. Hún og unglingurinn hennar 
deila smekk á sviðum, bjúgum og steiktum 
fiski. Hilda deilir hér sínum uppáhaldsupp-
skriftum með lesendum Akureyri Vikublaðs.

„lykillinn er nóg af smjörlíki“„Ég er alin 
upp af ömmu 

og afa og því elda 
ég mest svokallað-
an mömmumat

 Sælusalat
 fYRiR 2-3
 
n 1⁄2 Iceberg salathaus
n 1 rauð paprika
n 1 stór tómatur
n 1⁄2 agúrka
n grænmeti saxað smekklega niður og 
sett í skál.
n 2 msk. af Salatblöndu (frá H-berg) 
dreift yfir
n góð handfylli af nachos, kramið og 
dreift yfir
n Fetaostur með olíunni dreift yfir. Magn 
eftir smekk.
 
blandið svo vel saman. 

best er að leyfa salatinu að standa í 
ísskáp í smátíma áður en það er borið 
fram.
 
Hægt að borða sem máltíð, forrétt, með-
læti eða sem „pick nick snarl“ eins og ég 
gerði í sumar.

Rauðspretta „eins 
og amma gerði“
fYRiR TVo
 
4 rauðsprettuflök. Persónulega finnst 
mér best að nota lítil flök. Mér finnst þau 
ekki alveg eins feit og þau líta betur út á 
diski. Passa að flökin séu beinlaus.
 
Flökum velt lauslega upp úr mjólk og 
hveitiblöndu (ég nota brauðrasp, hveiti 
og alls konar krydd sem ég finn).
 
Sett á pönnu þar sem búið er að bræða 
væna klípu af smjörlíki og fiskinum leyft 
að malla svolítið á pönnunni þar til hann 
er orðinn gullinbrúnn.
 
til að gera smá spari eftir steikingu þá 
er hægt að henda handfylli af rækjum 
á pönnuna og dassi af rjóma til að gera 
hina fullkomnu sósu með.
 
best borið fram með glænýjum kartöfl-
um og salati, t.d. Sælusalatinu.
 

pestó-kjúklingur
fYRiR fjóRA

get alltaf reddað mér með þennan rétt, 
fljótgerður og góður og unglingurinn á 
heimilinu sáttur.
 
n 4 stórar kjúklingabringur
n 2 pokar af hrísgrjónum
n 4 msk. rautt pestó
n 2 msk. rautt chili-pestó
n 1 ferna af matarrjóma
n rifinn ostur
 
bringurnar forsteiktar með salti og pipar 
á pönnu. Settar í eldfast mót.
 
Hrísgrjón soðin, vatnið tekið af. Pestó og 
rjómi sett saman við. Hrært saman og 
hellt yfir bringurnar.
 
rifinn ostur ofan á og hitað í ofni í 10–15 
mín á 180°C.
 
borið fram með hvítlauksbrauði og góðu 
salati, t.d Sælusalatinu. (Einnig má nota 
fisk í staðinn fyrir kjúkling).



10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og veitir lengra geymsluþol

Temprukassarnir sjá til þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum
       stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin
       vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður
       lengri fiskflök raðast betur innan kassa
       meira rými er fyrir ís eða kælimottur 
       rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol
       breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  
 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

Fiskur
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einangrun – umbúðir
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Fæst í apótekum og heilsubúðum

Góð melting styrkir ónæmiskerfið

Stjórnaðu bakteríu-
flórunni með OptiBac
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óþroski

frá því ég man eftir mér hef 
ég hlegið að óförum annarra. 
Sumir segja það óþroska, að 

mig skorti samkennd. Ég tel þetta bara 
góðan húmor. Ég var 13 ára þegar ég 
var á leið með móður minni í búð. Við 
erum komnar úr bílnum og rennur þá 
móðir mín á hálkubletti. Hún er ekki 
nema rétt 1,50 á hæð og létt sem fis, 
og skautar á maganum á næsta kyrr-
stæða bíl. Mér fannst þetta að sjálf-
sögðu óhemju fyndið. Ég bókstaflega 
grét úr hlátri og gott ef það láku ekki 
einhverjir pissudropar! Seinna kom 
þó í ljós að hún hafði brotið upp úr 
tönn, tognað á hendi og marist víða 
um líkamann. Sú vitneskja hefur ekki 
aftrað mér frá að skella upp úr í hvert 
sinn sem ég hugsa um óhappið. Það er 
víst ekki gott að hlæja bara að öðrum 
og maður á að líka að getað hlegið að 
eigin óhöppum. Ég hef heyrt að slíkt sé 
ákveðið þroskamerki. 

Á unglingsaldri vann ég í fatabúð 
þegar inn í búðina kemur þekktur 
fréttaþulur. Hún kaupir sér bol, þann 
síðasta í þeirri stærð. Ég er að brjóta 
hann saman þegar ég þarf skyndilega 
að hnerra. Ég næ ekki að bera hönd 
fyrir munn, og eflaust hef ég verið eitt-
hvað kvefuð, því út kemur þessi væna 
slumma og lendir á bolnum. Ég stari á 
þetta í hryllingi, og veit sem er að ég 
get ekki boðið henni annan bol. Ég fer 
í einhverjar aðgerðir til að ná þessu af 
á meðan svitinn sprettur fram og ég 
orðin kirsuberjalituð í framan. Sem 
betur fer var fréttakonan hin skiln-
ingsríkasta og brosti bara að þessu. Ég 
hins vegar fæ enn doða í fingurna af 
hryllingi þegar ég hugsa um þetta, og 
er svona rétt nýfarin að brosa að þessu. 
Svo kannski er ég að þroskast eftir allt 
saman.

Dagný Rut Haraldsdóttir 
lögfræðingur

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!


