
Guðni bjó til 
ostinn kúluskít

Rabbi Sveins 
fagnar 75 árum

Oddvitarnir 
um kjördæmið 13. október 2016 

30. tölublað, 26. árgangur 
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Réttur dagsins 1.690 kr.
Súpa og salat 1.490 kr.  -  Súpa salat og réttur dagsins 1.990 kr.

alla virka daga í október
Hádegis tilboðHádegis tilboð

Gekk 
í gegnum
helvíti

ÓsiGrandi en ekki 
Óstöðvandi Þuríður 

anna fór í jógakennaranám 
til Indlands. Hún segir jógað 
hafa kennt henni að hlusta á 

líkamann. Mynd: guðrún Þórs.

Þuríður Anna Sigurðardóttir notar 
æðruleysi til að takast á við reiðina 
en þrisvar sinnum hefur hún verið 

beitt kynferðisofbeldi. Þuríður Anna var 

reið í mörg ár en neitar að burðast lengur 
með reiðina. Hún segist aldrei fyrirgefa of-
beldið en vonast til þess að geta fyrirgefið 
ofbeldismönnunum einhvern tímann. Hér 

ræðir Þuríður Anna um æskuna, tættu 
unglingsstúlkuna sem þekkti engin mörk, 
ofbeldið og eftirköstin og jógað sem hefur 
hjálpað henni að komast nær kjarnanum.

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

rjá
T
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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

• Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
• Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
• Hágæða hráefni.
• Þolir íslenskt veðurfar.
• Stuttur afgreiðslutími. 

IS Hurðir | Sími 564 0013 | www.ishurdir.is | ishurdir@ishurdir.is

IÐNAÐARHURÐIR
BÍLSKÚRSHURÐIR
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Njarðarnes 9
Akureyri

Mán - fös kl. 9 - 18 Sími 466 3600
www.vidd.is

Við hjá Vídd leggjum metnað okkar í að vera ávallt með fyrsta flokks parketflísar.  
Parketflísarnar frá Vídd eru alltaf kantskornar og því má leggja þær með 1 mm. 
fúgubili. Þær endurspegla útlit og áferð viðarparkets en styrk flísa. Þola bleytu, 
ágang og upplitast ekki. Parketflísar leiða gólfhita betur en hefðbundin parket
og draga þannig úr hitakostnaði. 

Kíktu við í verslun okkar að Njarðarnesi 9, Akureyri, við tökum vel á móti þér.

Parketflísar í hámarksgæðum

Íslendingar ganga til alþingiskosninga 29. október. Þótt stutt sé til kosninga hafa 
eflaust margir ekki enn gert upp hug sinn. Þetta hafa oddvitar Norðaustur og 
Norðvestur um kjördæmi sín að segja.

Hvað ætlar þú að kjósa?
Kosningar eru á næsta 
leiti. Akureyri Vikublað 
sendi þrískipta spurningu 
á oddvita 
flokka sem 
bjóða fram í 
kjördæmum 
Norðaustur 
og Norðvest-
ur og spurði þá hvernig 
þeir hyggist beita sér 
fyrir kjördæmi sitt, hvar 
möguleikarnir liggi og 
hvar megi gera betur. Hér 
eru svörin sem bárust, 
fyrst í Norðausturkjör-
dæmi og svo í Norðvest-
urkjördæmi, í stafrófsröð.

miklu skiptir að byggja upp 
innviði alls staðar í kjör-

dæminu: Samgöngur, heilbrigðis-
þjónustu, menntun og fjarskipti. 
Stöðugt gengi og lágir vextir leggja 
grunn að blómlegu atvinnulífi.

Flugvellirnir bæta lífsgæði íbúa, 
bæði til þess að flytja inn ferða-
menn og sem gátt að þjónustu fyrir 
íbúana. Beint aðgengi er nauðsyn-
legt að höfuðborgarsvæðinu og 
Keflavíkurflugvelli.

Koma þarf á samstarfi við 
Landspítala, svo landið allt njóti 
þjónustu sérhæfðra heilbrigðis-
starfsmanna. Óviðunandi er að fólk 
njóti ekki þjónustu geð- eða augn-
lækna nema endrum og sinnum. 

Efla þarf og standa vörð um fram-
haldsskóla víða um landið.

Ljósleiðaravæðingu alls landsins 
verður að ljúka á komandi kjör-
tímabili.“

Benedikt Jóhannesson, Viðreisn NA

Betri og 
ódýrari 
samgöngur
Ég vil beita mér fyrir því að efla 

flugsamgöngur, jafnt í innan-
landsflugi sem millilandaflugi. Það er 
stærsta hagsmunamál okkar, því bætt-
ar og umfram allt ódýrari samgöngur 
gera landsbyggðina samkeppnishæf-
ari hvað fólk og fyrirtæki áhrærir.
Samhliða bættum samgöngum þarf 
að bæta innviði ferðaþjónustunnar 
þannig að hægt verði að taka á móti 
fleiri ferðamönnum með sómasam-
legum hætti, auk þess sem gera þarf 
stórátak í vegabótum.Ég vil beita mér 
fyrir stofnun háskólaseturs á Austur-
landi, en það mál hefur legið í dvala 
um skeið. Aukið framboð náms í kjör-
dæminu eykur líkurnar á því að fólk 
haldi tryggð við heimahagana, öllum 
til hagsbóta.“

Einar Brynjólfsson, Píratar NA

stöðugleiki og  
styrkir innviðir

virkt og 
lifandi 
samband 
við íbúa
Ég hef tröllatrú á framtíð kjör-

dæmisins. Þar býr fólk á öllum 
aldri, dugmikið, hugmyndaríkt, 
vel menntað og brennur af áhuga 
og metnaði fyrir nýsköpun, þekk-
ingargeiranum, iðnaði, sjávarút-
vegi, laxeldi og ferðaþjónustu svo 
eitthvað sé nefnt. Greiða þarf fyr-
ir auknum möguleikum íbúa og 
auðvelda eflingu byggðar og starf-
semi, tryggja jafnrétti. Þyngst vega 
bættar samgöngur, öruggt rafmagn 
og nettenging, ekki síst í dreifðar 
byggðir. Ég mun berjast fyrir úr-
bótum í framangreindum atriðum 
og mörgum öðrum, leitast við að 
skapa virkt og lifandi samband við 
íbúa kjördæmisins, vekja athygli á 
viðhorfum heima fyrir og greiða 
fyrir framgangi hagsmunamála 
sem skipta íbúa kjördæmisins og 
landsmenn mestu.“

Guðjón S. Brjánsson, Samfylk-
ingin NV

Framtíðin 
er björt
Framtíðin er björt fyrir NV-kjör-

dæmi ef við nýtum betur styrk-
leika okkar, en til þess þurfum við 
jöfn tækifæri. Möguleikarnir liggja 
í frekari nýtingu náttúruauðlinda, 
sjávarútvegi, orku og landbúnaði, 
upplifun ferðamanna, sérhæfingu 
framhaldsnáms, iðnaði og nýsköp-
un. Til að ná þessu þarf enn að bæta 
innviði, samgöngur, fjarskipti, heil-
brigðisþjónustu o.þ.h. Ég hef lagt til 
að skattkerfinu verði beitt í byggða-
málum til að ná jöfnuði byggð-
anna t.d. að tryggingargjald lækki 
fjær Reykjavík, að endurgreiðsla 
námslána lækki vegna búsetu og að 
ferðakostnaður vegna vinnu verði 
endurgreiddur að hluta. Ég mun 
fylgja þessu eftir og m.a. berjast fyr-
ir samgöngubótum og stóreflingu 
heilbrigðisstofnana.“

Gunnar Bragi Sigurðsson, Fram-
sókn NV

Byggjum 
undir fjöl-
breytnina
sögulega hefur atvinnulíf í Norð-

vesturkjördæmi verið einhæft; 
sjávarútvegur og landbúnaður. Nú 
er öldin önnur. Margar sterkar stoð-
ir hafa bæst við. Þrír háskólar eru á 
svæðinu og þekkingariðnaður á stór-
um og litlum skala eykst. Ferðaþjón-
usta og laxeldi vaxa hratt og iðnaður 
veitir mörgum atvinnu. Möguleikar 
framtíðarinnar felast í enn meiri fjöl-
breytni. Það er hægt ef okkur auðnast 
að tryggja að ungt fólk vilji búa úti á 
landi. Þá þarf trygga heilbrigðisþjón-
ustu, kröftuga menningu, örugg fjar-
skipti, stöðugt gengi, lægri vexti og 
fjölbreytt mannlíf. Íbúarnir með sín-
um krafti og hugmyndaauðgi sjá um 
rest með nýjum fyrirtækjum og nýjum 
uppátækjum.“

Gylfi Ólafsson, Viðreisn NV
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SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK

Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

Í NÝJU VERSLUNINA

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN

BETRI SVEFN     HVÍLD

Opið virka daga kl .  10 -18 
Laugardaga kl .  11-16 

Suðurlandsbraut 24    108 Reykjavík    554 6969    lur@lur.is    www.lur.is

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARASTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

&
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TILBOÐIN GILDA Í ÖLLUM VERSLUNUM  
OG WWW.LINDESIGN.IS

SENDUM FRÍTT Á PÓSTHÚSIÐ ÞITT
GLERÁRTORGI   |   LINDESIGN.IS

50% AF BARNAFÖTUM   50% AF DÚNÚLPUM   30-50% AF VÖLDUM RÚMFÖTUM
30% AF LÖKUM   30% AF STÖKUM KODDAVERUM   ÁSAMT MÖRGU ÖÐRU

AFSLÁTTUR
30-50%

RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM

Samheldni 
gegn ofbeldi
Á síðustu árum hefur orðið bylting í um-

ræðu um kynferðisofbeldi. Unga kyn-
slóðin, sem nú er í mennta- og háskóla 

eða á þeim aldri og einkennist af krafti, hug-
rekki og þori svo maður stendur opinmynntur 
eftir, neitar að þegja þegar á henni er brotið og 
skilar skömminni til þeirra sem eiga hana skilið.

 Herferðir á borð við #freethenipple, sem 
hófst í Verzló en umturnaðist á Twitter og varð 
að alheimsbyltingu, var tilraun til að gengis-
fella hefndarklám og breyta hugsunarhætti; 
undirstrika að konur hafi rétt til að vera eins 
og þær vilja og brjóst þeirra séu ekki tabú. Og 
ekki má gleyma #þöggun-herferðinni sem fram fór að mestu á Beauty Tips 
á Facebook þar sem konur sögðu frá kynferðisofbeldi sem þær höfðu verið 
beittar.

 Á þriðjudaginn ýttu samtökin UN Women svo úr vör nýrri HeForS-
he-herferð – Ekki hata. Um leið var birt myndband, byggt á ljóði rapp-
arans Kött Grá Pje sem samdi textann upp úr grófum og hatursfullum 
athugasemdum sem hann fann á netinu, athugasemdum sem oftar en ekki 
eru dulið, kynbundið ofbeldi. Ég hvet alla til að taka þátt í herferðinni, skrá 
sig á www.heforshe.is og sýna þannig samstöðu gegn ofbeldi.

 Í blaðinu er viðtal við ungan Akureyring, Þuríði Önnu Sigurðardóttur, 
sem stendur stolt þrátt fyrir hrikaleg ofbeldisbrot gegn henni. Þuríður hef-
ur verið opinská um sína reynslu enda hefur hún ekkert að fela. Skömmin 
er gerendanna, ekki hennar.

Indíana Ása 
Hreinsdótti

leiðari

30. TBL. 26. ÁRGANGUR 2016
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 reykjavík. Ábyrgðarmaður: björn Ingi Hrafnsson,  

netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: ámundi ámundason sími 824-2466,  

netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. 

Ritstjóri: Indiana ása Hreinsdóttir, Indianahreins@gmail.com, 893 6152 

Umbrot: Vefpressan. Prentun: landsprent. Dreifing: Póstdreifing og Íslandspóstur

14.500 eiNTöK óKeypiS – Um ALLT NoRðURLANd

tækifæri 
í grænni 
orku
stöðugleiki skiptir máli, að að-

stæður séu til staðar fyrir dug-
mikið fólk til að byggja upp og efla 
samfélagið. Til að nefna eitthvað eitt 
sem sameinar hagsmuni byggðanna í 
kjördæminu nefni ég raforkuinnviði. 
Tækifæri felast í aukinni verðmæta-
sköpun, í nýtingu á grænni orku. Við 
þurfum stórátak í byggingu á flutn-
ingskerfi á raforku en í framleiðslu á 
raforku liggja mikil sóknarfæri. Þetta, 
auk átaks í samgöngum og fjarskipt-
um, getur skipt sköpun til að skapa 
góðar aðstæður til að efla byggð. Þetta, 
ásamt því að standa vörð um mennta-
mál og heilbrigðismálin, eru verkefni 
okkar og áhersluatriði.“

Haraldur Benediktsson, Sjálfstæðis-
flokkur NV

Hlustar 
á hjart-
sláttinn
Framtíðin er björt. Við búum 

við mikil gæði frá náttúrunnar 
hendi. Höfum öflugar menntastofn-
anir, ágætar samgöngur og trausta 
atvinnuvegi í ferðaþjónustu, sjáv-
arútvegi og landbúnaði, góða 
heilbrigðisþjónustu, skólakerfi og 
menningarstofnanir. Möguleikarn-
ir snúast fyrst og fremst um það að 
skapa fólki sífellt betri aðstæður til 
þess að búa til aukin verðmæti, þá 
er ég ekkert endilega að tala um efn-
isleg gæði. Það má hins vegar alltaf 
gera betur hvort sem við erum að 
tala um fáliðaða lögreglu, raforku- 
eða samgöngumál sem dæmi. Ég 
mun halda áfram að beita mér af 
krafti fyrir kjördæmið eins og ég hef 
alltaf gert. Ég bý í kjördæminu og á 
góð samskipti við íbúa þess. Þetta 
snýst um að hlusta á hjartsláttinn.“

Kristján Þór Júlíusson, Sjálfstæð-
isflokkur NA

nóg komið 
af skýrslum
kjördæmi sem byggir á sjávarút-

vegi, landbúnaði, ferðaþjónustu 
og öflugum iðnaði, nýsköpun og þjón-
ustugreinum, kallar á góðar samgöng-
ur og öfluga innviðauppbyggingu til 
að vera samkeppnisfært. Tækifæri eru 
í hefðbundnum atvinnugreinum sem 
og í nýsköpun og hugverkageiranum 
en til þess að frumkvæði og kraftur 
íbúanna fái að blómstra verður að 
tryggja að grunngerðin sé í lagi, orku-
verð jafnað og að jafnræðis sé gætt í 
búsetuskilyrðum. Fiskveiðistjórn-
arkerfinu þarf að breyta og tryggja 
byggðafestu aflaheimilda, auka ný-
liðun með eflingu strandveiða og leigu 
ríkisins á aflaheimildum og tryggja 
landbúnaðinum öruggt starfsum-
hverfi. Nóg er komið af skýrslum og 
stefnumótun. Við vitum hvar skóinn 
kreppir. Nú þarf að láta verkin tala í 
samvinnu við heimamenn.“

Lilja Rafney Magnúsdóttir, VG NV

Hlúum 
að grunn-
stoðunum
ef við berum gæfu til að hlúa að 

grunnstoðunum er framtíðin 
mjög björt. Við þurfum að tryggja 
greiðari samgöngur, háhraðanet 
og nægjanlega raforku fyrir alla. 
Þá þarf að búa íbúum fyrsta flokks 
heilbrigðis- og menntakerfi. Ég 
mun leggja höfuðáherslu á að efla 
þessi grunnskilyrði sem ég nefndi 
að framan. Af einstökum atrið-
um er það forgangsmál að tryggja 
Háskólanum á Akureyri og fram-
haldsskólunum meira rekstrarfé. 
Efla heilsugæsluna og stíga stærri 
skref til að tryggja millilandaflug 
inn á svæðið. Þá mun ég leggja 
sveitarfélögum lið í baráttu fyrir 
réttlátari skiptingu tekna milli ríkis 
og sveitarfélaga.“

Logi Einarsson, Samfylkingin NA

mikil 
sóknarfæri
Grunnstoðir Norðvesturkjördæm-

is eru í sjávarútvegi, landbúnaði, 
ferðaþjónustu, iðnaði og menntun. 
Mikil sóknarfæri eru á öllum þessum 
sviðum. Kjördæmið býr að miklum 
auðlindum, bæði í mannauði og nátt-
úru. Auka skal frelsi til strandveiða 
minni handfærabáta svo sjávarbyggð-
ir kjördæmisins nái aftur vopnum 
sínum. Bæta þarf samgöngur s.s. á 
Vestfjörðum en líka á leiðum frá höf-
uðborgarsvæði og Suðurlandi. Laða 
verður fleiri ferðamenn í kjördæmið. 
Sóknarfæri eru í landbúnaði og mat-
vælaframleiðslu. Uppbygging á að 
halda áfram á Grundartanga. Hlúa á 
betur að fjölmörgum framhaldsskól-
um og þremur háskólum sem eru í 
kjördæminu – á Hvanneyri, Bifröst og 
Hólum. Menntastofnanirnar eru lykill 
okkar að bjartri framtíð.“

Ólafur Snævar Ögmundsson, Flokk-
ur fólksins NV
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Bjóðum ykkur velkomin 
á opnun

kosningaskrifstofu 
Viðreisnar

Hafnarstræti 99 (Amaro-húsinu)

föstudaginn 14. október 

frá kl. 16:30-18:30

Bjóðum ykkur velkomin 
á opnun

kosningaskrifstofu 
Viðreisnar

Hafnarstræti 99 (Amaro-húsinu)

föstudaginn 14. október 

frá kl. 16:30-18:30
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atvinnumálin  
undirstaða búsetu
Það verður að hefja mikla sókn í byggðamálum, sér-

staklega samgöngumálum, fjarskiptum og heilbrigð-
ismálum. Lykilatriði er að standa vörð um Reykjavíkur-
flugvöll og lagfæra opin sár í vegakerfinu. Þá þarf að klára 
vegi og leggja grunn að dreifingu ferðamanna, m.a. með 
uppbyggingu á flugvöllunum á Akureyri og Egilsstöðum, 
stórefla heilbrigðisstofnanir og sérstaklega huga að hjúkr-
unarrýmum á minni þéttbýlisstöðum. Atvinnumálin eru 
undirstaða búsetu og velferðar í NA-kjördæmi. Þar verð-
ur að huga að hlutum eins og orkuafhendingu, sem nú er 
óviðunandi norðanlands, skattalegum hvötum og því að 
þau verðmæti sem verða til í kjördæminu verði eftir þar 
eða skili sér til baka og nýtist þar til uppbyggingar og ný-
sköpunar.“

Sigmundur Davíð, Framsókn NA

Háir vextir afleiðing 
stjórnvaldsákvarðana
Ég vil lækka vexti og tel að varanleg lækkun gagnist fólki best. Háir vextir 

eru ekki lögmál heldur afleiðing stjórnvaldsákvarðana. Háir stýrivextir, 
jafngreiðslulán, ávöxtunarkrafa lífeyrissjóða upp á 3,5% sem myndar vaxta-
gólf og verðtrygging neytendalána festa almenning í vaxtaánauð. Þessu má 
breyta. Stofnun samfélagsbanka til að veita bankaþjónustu á kostnaðarverði 
er nauðsyn. Möguleikar kjördæmisins liggja víða. Aukið frelsi í strandveiðum 
færir líf í byggðirnar. Ég vil að afgjöld af auðlindum, t.d. veiðileyfagjald og 
gistináttaskattur, verði eftir á heimasvæði. Bæta þarf samgöngur, víða vantar 
þriggja fasa rafmagn og net- og fjarskiptaþjónusta er veikburða. Allt eru þetta 
verkefni sem þingmenn kjördæma verða að fylgja fast eftir svo þau verði ekki 
útundan þótt uppbygging innviða gagnist allri þjóðinni.“

Sigurður Eiríksson, Dögun NA

afnema 
tilgangs-
laus höft
möguleikarnir liggja víða, í 

iðnaði, hönnun, ferðaþjón-
ustu, landbúnaði og sjávarútvegi. 
Dögun mun beita sér fyrir lækkun 
vaxta, sem auðveldar uppbyggingu 
fyrirtækja og bætir hag heimilanna. 
Fyrst og fremst þarf að stórbæta 
innviði kjördæmisins, bæði vegi og 
gagnaflutninga, afnema tilgangs-
laus atvinnuhöft á borð við bann 
við frjálsum handfæraveiðum og 
gera upp við sjómenn í samræmi 
við sanngjarnt markaðsverð. Það 
stórbætir kjör sjómanna og tekjur 
hins opinbera. Standa þarf vörð 
um mennta- og heilbrigðisstofn-
anir. Sveitarfélögin eiga að nýta 
sjálf það skattfé sem nú rennur til 
menningarstarfs á höfuðborgar-
svæðinu. Þannig eflist menningar-
starf vítt og breitt um landið. Sama 
á við um að gefa íbúum kost á að 
ráðstafa hluta af afnotagjaldi RÚV 
til fjölmiðla heima í héraði.“

Sigurjón Þórðarson, Dögun NV

reykjavíkurvöllur 
lífsspursmál
Ég sé mikla möguleika 

á öllum sviðum í 
kjördæminu. Ég vil efla 
heilbrigðismálin, sjá 
sjúkrahúsin í meiri notk-
un svo fólk þurfi ekki að 
ferðast um langan veg 
t.d. vegna fæðinga barna 
sinna, hafa Reykjavíkur-
flugvöll með öllum flug-
brautum þar á meðal 
NA/SV-brautinni vegna 
neyðarflugs, það er al-
gjört lífsspursmál, einnig 
lækkun á fluggjöldum 
og fullt frelsi til strand-
veiða smábáta undir 
fjórum tonnum. Ég styð 
beint flug á Egilsstaði 
og Akureyri til og frá landinu, ég vil fullt verð fyrir auðlindirnar okkar, og 
mannauðinn okkar heim í héruð með góðu aðgengi að húsnæði og menntun, 
jöfnuð í samfélaginu, einn fyrir alla og allir fyrir einn.“

Sigurveig S. Bergsteinsdóttir, Flokkur fólksins NA

mögu-
leikarnir 
eru við sjálf
Framtíð Norðausturkjördæmis er 

björt ef okkur tekst að byggja upp 
nauðsynlega innviði og bæta almennt 
forsendur farsællar samfélagsþróun-
ar í víðlendu landsbyggðarkjördæmi. 
Möguleikarnir liggja í okkur sjálfum, 
fólkinu sem hér býr og starfar og því 
unga fólki sem hér vill gjarnan búa ef 
réttu skilyrðin eru sköpuð. Landbún-
aður, sjávarútvegur, matvælaiðnaður, 
ferðaþjónusta, iðnaður og þjónusta, 
menntun, nýsköpun o.s.frv. Alls stað-
ar liggja tækifæri sem framsækið og 
þekkingarmiðað samfélag mun gera 
sér möguleika úr ef rétti grunnurinn 
er lagður. Ég mun nota reynslu mína 
og þekkingu eins og best ég get í þágu 
kjördæmisins og landsins alls eftir því 
sem ég fæ aðstöðu til.“

Steingrímur J. Sigfússon, VG NA

mannauður 
og hrein-
leiki afurða
Ég sé næstu framtíð kjördæmis-

ins fyrir mér svipaða og hún er í 
dag nema að ferðaþjónusta mun efl-
ast, einkum á þeim svæðum þar sem 
hún er nú minnst. Samgöngukerfið 
þarf að stórbæta með áherslu á að 
útrýma einbreiðum brúm og malar-
vegum. Möguleikarnir liggja m.a. 
í mannauðinum, hreinleika afurða 
og aukinni fullvinnslu og uppruna-
tengingu matvæla. Verði ég kjörinn á 
þing mun ég beita mér af alefli fyrir 
þeim góðu málum sem er að finna í 
stefnuskrá flokksins. Öllum verk-
efnum í þágu kjördæmisins mun ég 
einnig sinna eftir bestu getu. Útvegun 
ríkisstyrkja til iðnfyrirtækja í erlendri 
eigu er þó ekki þar á meðal.“

Þorsteinn Bergsson, Alþýðufylk-
ingin NA
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uppgangur ferðaþjónustunn-
ar hefur vart farið framhjá 
nokkrum íbúa Eyjafjarðar. 

Dögum saman er miðbær Akureyr-
ar fullur af ferðamönnum, rútur fara 
með hópa vítt og breitt um sveitirn-
ar og hvert sæti er skipað á veitinga-
húsunum. Fjölmörg ný fyrirtæki hafa 
bæst við þau sem fyrir voru í ferða-
þjónustunni og þúsundir einstaklinga 
starfa við atvinnugreinina. Fyrir liggur 
að ferðaþjónustan norðanlands ræður 
vel við gestafjöldann og er reiðubúin 
til að fá fleiri heimsóknir.

 En engin er rós án þyrna. Vaxtar-
verkir fylgja því óhjákvæmilega þegar 
ferðamönnum fjölgar sem raun ber 
vitni ár hvert. Atvinnugreinin sjálf 
hefur mætt þessum áskorunum m.a. 
með nauðsynlegum og miklum fjár-
festingum og heilmikilli útsjónarsemi. 
En það sama verður vart sagt um við-
brögð stjórnmálanna.

Hætt við neikvæðri upplifun
Ljóst er að ríkisvaldið hefur ekki sinnt 
sem skyldi uppbyggingu innviða og 
úrbótum á ferðamannastöðum. Þetta 
skapar hættu á neikvæðri upplifun 
ferðamanna, en ekki síður heima-
manna. Fjölgun ferðamanna skapar 
álag sem þarf að bregðast við. Bæta 
þarf vegakerfið, fjölga bílastæðum, 
leggja göngustíga, fjölga salernum, 
auka öryggi, fjarlægja sorp og þar 

fram eftir götunum. Ríkið hefur mörg 
þessara verkefna á sínum herðum og 
sveitarfélög önnur. Áætlað er að rík-
issjóður fái um 70 milljarða króna í 

beinar tekjur af erlendum ferðamönn-
um á þessu ári. Sveitarfélögin sitja 
hins vegar mörg hver eftir hvað varðar 
tekjur á móti þeim kostnaði sem fylgir 

fjölgun ferðamanna.

Þá er bara að ræða málið
Það er löngu tímabært að stjórnmál-

in taki ákvörðun um hvort þau ætla 
að sitja hjá í málefnum ferðaþjón-
ustunnar eða að nýta þau tækifæri 
sem í greininni felast. Enn fremur þarf 
að huga að ráðstöfunum til að jafna 
dreifingu ferðamanna um landið, 
því ekki njóta öll byggðarlög góðs af 
komu þeirra.

 Í aðdraganda alþingiskosninganna 
er því kjörið að ræða stöðu atvinnu-
greinarinnar við oddvita stjórnmála-
flokkanna. Samtök ferðaþjónustunn-
ar standa fyrir fundi þess efnis, sem 
verður helgaður Norðausturkjördæmi 
– kjördæmi Eyfirðinga og nærsveita-
manna. Fundurinn verður í Menn-
ingarhúsinu Hofi á Akureyri, þriðju-
daginn 18. október næstkomandi kl. 
20.00, og eru allir velkomnir. Á fund-
inum verður rætt við oddvita flokk-
anna um það hvernig stjórnvöld geta 
tryggt eðlilegan vöxt og viðgang ferða-
þjónustunnar í sátt við land og þjóð.

 Allir eru velkomnir á fundinn, sem 
verður jafnframt í beinni útsendingu á 
vefsíðu SAF og upptaka frá fundinum 
verður sýnd á N4.

 
Helga Árnadóttir, 

framkvæmdastjóri Samtaka 
ferðaþjónustunnar.

Grímur Sæmundsen, 
formaður Samtaka ferðaþjón-

ustunnar.
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Við flytjum hlýju yfir hafið til þeirra sem þér þykir vænt um

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA

ætla stjórnmálin að segja 
pass við ferðaþjónustuna?
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Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575  8001 • www.samhentir.is

PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

• Kassar og öskjur
• Arkir og pokar
• Bakkar og filmur

• Pökkunarvélar
• Hnífar og brýni
• Einnota vörur o.fl.

• Aðgöngumiðar
• Límmiðar 
• Plastkort

Skoðaðu vörulistann okkar á www.samhentir.is

LÍMMIÐAR • PLASTKORT
AÐGÖNGUMIÐAR OG

MARGT FLEIRA...
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Ég er að þessu fyrir mig og 
mína og svo verður diskurinn 
til sölu á 1.500 krónur í von 

um að ná upp í kostnað,“ segir tón-
listarmaðurinn Rafn Sveinsson sem 
er að gefa út geisladisk með 22 lögum, 
sem öll eru með textum eftir hann, í 
tilefni að 75 ára afmæli sínu.

spilaði með ingimar eydal
Diskurinn heitir einfaldlega Rabbi 
Sveins en á honum er að finna lög frá 
árunum 1976 til 2011. „Fyrsta lagið, 
Ég sigli á morgun, var tekið upp hér 
á Akureyri árið 1976. Ég hef farið yfir 
öll þessi lög, lagað til og bætt og sung-
ið ofan í sum eins og hægt er að gera 
með tækninni í dag,“ segir Rafn sem 
hefur starfað sem tónlistarmaður frá 
árinu 1961 en í tólf ár spilaði hann 
á Hótel KEA með hljómsveit í eigin 
nafni. „Ég spilaði líka með Ingimar 
Eydal og mörgu fyrirtaks fólki í gegn-
um árin og enn erum við, fimm karl-
ar, að spila á elliheimilum og víðar. 
Við erum ekkert hættir,“ segir Rafn 
sem hefur skráð hvert einasta skipti 
sem hann hefur komið fram, frá 1960 
til dagsins í dag. „Þetta eru næstum 
2.000 böll. Ég skrifa þetta niður í bók 
þar sem fram kemur hvar og hvenær 
og nöfn hljómsveitarmeðlima. Þetta 
er orðin heilmikil heimild sem ég 
mun að vísu ekki gefa frá mér því 
þarna stendur líka hvað við fengum 
fyrir hvert ball,“ segir hann hlæjandi.

spila á elliheimilum
Hann segist alltaf hafa jafn gaman 
af tónlistinni. „Á tímabili var þetta 
orðið ansi mikið en í dag geri ég 
þetta af tómri ánægju. Tónlistin veitir 

mér svo mikið. Við félagarnir spilum 
einu sinni í mánuði á Dvalarheimil-
inu Lögmannshlíð þar sem við tök-
um gömlu lögin sem meira að segja 
einstaklingar með Alzheimer kunna. 
Tónlistin er víst það síðasta sem fer 
frá okkur.“

iáh

 
Margverðlaunuð Nokian gæðadekk

 Ein öruggustu dekk sem völ er á
 Sérstaklega hönnuð fyrir krefjandi  
akstursaðstæður norðlægra slóða

 Valin bestu dekkin í gæðakönnunum
 Mikið úrval dekkja fyrir fólksbíla, 
jeppa og sendibíla

VELDU ÖRYGGI
Veldu fyrsta flokks vetrardekk frá Nokian, negld eða ónegld.

Nokian dekkin eru margverðlaunuð finnsk gæðadekk sem eru 
sérstaklega hönnuð fyrir krefjandi aðstæður norðlægra slóða.

Við bjóðum Nokian dekk í hæsta gæðaflokki á frábæru verði. 
Greiðsludreifing í boði.

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Söludeildir eru opnar  
alla virka daga kl. 8-17  
og laugardaga kl. 12-16

MAX1_Dekk_142x219_Dagskráin_20160919_Draft1.indd   1 19.9.2016   12:47:53

skriFar allt niður rafn hefur skrifað niður allar helstu upplýsingar um öll 
þau böll sem hann hefur spilað á – næstum því 2.000 böll.

rafn sveinsson gefur út disk 
í tilefni af 75 ára afmæli sínu.

„tónlistin 
veitir mér 
svo mikið“

„Á tímabili 
var þetta 

orðið ansi mikið en 
í dag geri ég þetta 
af tómri ánægju
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Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2

MD VÉLAR  |  Vagnhöfða 12  |  110 Reykjavík  |  Sími 567 2800  |  Fax 567 2806  |  hjalti@mdvelar.is  |  www.mdvelar.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

V
H
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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

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
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Ég held að ég hafi grátið allan 
fyrsta jógatímann minn. 
Ég hafði aldrei grátið eftir 
ofbeldið, kannski af niður-

lægingu en aldrei af sársauka,“ segir 
Þuríður Anna Sigurðardóttir sem hefur 

smám saman verið að vinna sig í gegn-
um kynferðisofbeldi og höfuðhögg sem 
hún fékk þegar bílastæðisstöng féll ofan 
á hana en Þuríður hefur meðal annars 
stuðst við jóga og hugleiðslu í átt að 
bata. „Í gegnum jóga hef ég komist nær 

kjarnanum í mér. Ég hef leikið hlutverk 
svo lengi en er smám saman að átta mig 
á því að ég get bara verið ég sjálf. Slysið 
vakti mig. Heimurinn var að segja stopp, 
hingað og ekki lengra. Ég þurfti þetta til 
að hægja á mér og leyfa mér að finna til.“

Persónuleg mörk brengluðust
Fyrsta brotið átti sér stað þegar Þuríður 
var átta ára þegar frændi hennar braut 
á henni kynferðislega. „Hann læsti mig 
inni og kyssti mig og þar með urðu öll 
mín persónulegu mörk brengluð. Í aug-

um einhverra var þetta aðeins koss en 
koss er alveg nóg. Það er alls ekki í lagi að 
læsa barn inni í herbergi og þvinga það 
til að kyssa sig. Fjölskyldan tók á þessu 
eins og hún taldi réttast og best en þau 
skilaboð sem ég fékk voru að það væri 
best að ræða þetta ekki. Fyrir vikið var 
ég rög við að viðurkenna og sjá alvar-
leikann þegar brotið var á mér seinna.“

nauðgun og misnotkun
Þuríður ólst upp á Eyrinni á Akureyri 
sem hún lýsir sem hálfgerðu gettói á 
þeim tíma. Hún segir æskuna hafa ver-
ið góða heima við en í skólanum hafi 
hún orðið fyrir einelti. Þegar hún komst 
á unglingsaldur fór hún í uppreisn. „Í 
byrjun menntaskóla nauðgaði fyrrver-
andi kærasti bestu vinkonu minnar mér. 
Hann var líka besti vinur stráksins sem 
ég missti meydóminn með og misnot-
aði mig svo rúmu hálfu ári seinna. Eftir 
þetta var ég á útopnu. Mamma og pabbi 
réðu ekkert við mig og ég drakk mig 
rænulausa allar helgar, hafði engin mörk, 
enga sjálfsvirðingu, svaf hjá alls konar 
mönnum og fann ekki fyrir neinu.“

sogaðist í ruglið
Hún segir að það hafi tekið hana langan 
tíma að viðurkenna fyrir sjálfri sér að 
henni hefði verið nauðgað. „Ég var svo 
meðvirk og hugsaði að ég hlyti að vera 
að rugla, mér hefði örugglega ekki verið 
nauðgað, sökk dýpa í ruglið og sogaðist 
inn í undirheimana, sem eru ekki falleg-
ur staður. Það var svo lítil fræðsla um 
nauðganir á þessum tíma. Manni hafði 
verið sagt að berja frá sér og sparka í 
punginn en þess í stað fraus ég og horfði 
niður á sjálfa mig og það sem var að ger-
ast. Ég var lengi að sætta mig við þessi 
viðbrögð en veit núna að þetta eru klass-
ísk viðbrögð við svona ofbeldi.“

Bolti í leggöngunum
Seinna varð Þuríður fyrir hrottalegu 
kynferðisbroti þegar bolta var troðið 
upp í leggöng hennar án hennar vitund-
ar og hann skilinn þar eftir. „Við höfðum 
stundað harkalegt kynlíf sem ég gerði af 
skyldurækni í von um að honum líkaði 
við mig. Það gátu allir vaðið yfir mig 
í kynlífi. Ég þorði aldrei að segja nei. 
Nokkrum vikum seinna sagði pabbi að 
það væri skrítin lykt af mér og bað mig 
að fara til kvensjúkdómalæknis. Ég hafði 
fundið fyrir verkjum sem ég skrifaði á 
túrverki. Líkaminn blokkeraði það sem 
hafði gerst en sem betur fer fékk ég fljótt 
tíma hjá lækni þar sem kom í ljós að ég 
var með sex sentimetra bolta inn í mér. 
Ég trúði lækninum ekki en svo kviknaði 
á perunni. Þetta var hrikalega niðurlægj-
andi. Mér leið eins og hóru,“ segir Þur-
íður sem var strax send í aðgerð þar sem 
boltinn var fjarlægður. „Læknirinn sagði 
mér að ég yrði að kæra þennan dreng og 
ég man hvað ég var hissa. Ég hafði aldrei 
gert mér grein fyrir að það stæði mér til 
boða. Sama kvöld fór ég á lögreglustöð-
ina þar sem ég var spurð hvort ég hefði 
verið drukkin. Ég man að ég missti allan 
kjark og fór grátandi út í bíl til pabba. Ég 
vona að enginn manneskja sem hefur 
safnað krafti til að kæra svona voðaverk 
þurfi nokkurn tímann aftur að heyra 
þessa setningu; varstu ekki bara drukk-
in?“

Þunglyndi og kvíði
Málið fór fyrir dóm í desember 2008 
þar sem gerandinn var dæmdur til að 
greiða Þuríði miskabætur. Þrátt fyrir 
það leið henni ekki sem sigurvegara. „Ég 
lenti í ógeðslegu ofbeldi og gerandinn 
fékk skilorðsbundinn dóm og varð að 
greiða miskabætur sem eru hlægilega 
lágar miðað við peninginn sem ég hef 
pungað út í kostnað til að byggja upp 
geðheilsu mína aftur. Ég reiknaði laus-
lega út þá upphæð sem ég hef greitt í 

Þuríður anna sigurðardóttir notar æðruleysi til að takast á við reiðina 
en þrisvar sinnum hefur hún verið beitt kynferðisofbeldi. Þuríður Anna 
var reið í mörg ár en neitar að burðast lengur með reiðina. Hún segist 
aldrei fyrirgefa ofbeldið en vonast til þess að geta fyrirgefið ofbeldis-
mönnunum einhvern tímann. Hér ræðir Þuríður Anna um æskuna, tættu 
unglingsstúlkuna sem þekkti engin mörk, ofbeldið og eftirköstin og jógað 
sem hefur hjálpað henni að komast nær kjarnanum.

viðtal
ÓsiGrandi en ekki 

Óstöðvandi Þuríður anna fór 
í jógakennaranám til Indlands. Hún 

segir jógað hafa kennt henni að 
hlusta á líkamann.

Mynd: guðrún Þórs.

„Mér fannst 
mjög gott að 

geta kallað mig les-
bíu og geta haldið 
þannig körlum í 
fjarlægð

Gekk í 
gegnum 

helvíti
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sálfræðikostnað. Sjálf hef ég borgað 150 
þúsund krónur, bara í viðtöl, og mamma 
borgaði að auki 100 þúsund fyrir mig. 
Auk þess hef ég farið í alls konar heilun, 
nálastungur, ferðir á bráðamóttöku geð-
deildar og svo er það lyfjakostnaðurinn 
vegna kvíða og þunglyndis sem fylgdi 
í kjölfarið. Sá kostnaður nær hátt í 100 
þúsund krónur. Ég varð fyrir grófu of-
beldi og það er nógu erfitt að þurfa að 
læra að lifa með því hvað þá þegar mað-
ur þarf að borga fyrir að byggja upp það 
sem einhver annar eyðilagði. Ég er afar 
þakklát fyrir Aflið þar sem þolendur of-
beldis geta sótt sér aðstoð sér að kostnað-
arlausu en það er náttúrlega hlægilegt að 
þurfa að borga 13 þúsund krónur fyrir 
klukkutíma viðtal hjá sálfræðingi. Það er 
munaður sem fáir geta leyft sér. Það þarf 
að breyta bæði heilbrigðis- og réttarkerf-
inu. Ég á að telja mig heppna fyrir að 
hafa unnið mitt mál fyrir rétti. Hvurslags 
pæling er það? Fólk fær hærri dóma fyr-
ir þjófnað á dauðum hlutum heldur en 
fyrir að beita lifandi manneskju ofbeldi. 
Ég skil þetta ekki.“

Hélt körlum í fjarlægð
Í kjölfar ofbeldisins þróaði Þuríður 
með sér átröskun og mikinn kvíða sem 
endaði með vægu taugaáfalli sumarið 
2010. „Á endanum tók mamma málin í 
sínar hendur og sendi mig til Hollands 
þar sem ég fékk að ferðast með bróður 
hennar um Evrópu. Ég hélt að ég yrði 
aldrei söm og man hvað ég var hissa 
þegar ég heyrði mig hlæja aftur. Eftir 

ferðalagið fór ég aftur í menntaskól-
ann þar sem ég var í yndislegum bekk, 
viðurkenndi fyrir mér að ég væri hrifin 
af konum og byrjaði með stelpu. Mér 
fannst mjög gott að geta kallað mig les-
bíu og geta þannig haldið körlum í fjar-
lægð. Mér fannst ég örugg og að enginn 
gæti snert mig,“ segir Þuríður sem í 
dag hefur ekki þörf fyrir að skilgreina 
kynhneigð sína. „Samböndin mín tvö 
kenndu mér mikið um lífið. Ég er mjög 
þakklát fyrir að hafa kynnst þessum 
stelpum og mikilvægasti lærdómurinn 
sem ég dró úr báðum samböndunum 
er að þú þarft að læra að elska sjálfan 
þig áður en þú ætlar að vera í ástarsam-
bandi. Ég hafði alltaf veika von um að 
mín ástarsambönd myndu „lækna“ mig 
en það gerir enginn nema maður sjálfur. 
Það er hægt að fá aðstoð en árangurinn 
er alltaf undir manni sjálfum kominn.“

Fyrirgefur ekki verknaðinn
Aðspurð segist hún vera að vinna í fyrir-
gefningunni. „Ég var mjög reið í mörg ár 
en það sem hefur hjálpað mér er æðru-
leysi; ég lenti í þessu og get ekki breytt 
því en ég ræð hvernig ég tekst á við þetta 
núna. Það er allt í lagi að vera reiður og 
maður verður að hleypa öllum tilfinn-
ingum út en passa að reiðin taki ekki 
stjórn. Ég mun aldrei fyrirgefa það sem 
þessir menn gerðu og það verður eilíf 
vinna að fyrirgefa þeim en mig langar 
ekki að burðast lengur með hatrið. Ég 
þurfti að ganga í gegnum helvíti en ég 
þarf allavega ekki að ganga í gegnum lífið 

vitandi að hafa gert annarri manneskju 
þetta. Svona ofbeldi er miklu meira en 
stundin þegar atburðurinn á sér stað. Ég 
hef þurft að lifa með afleiðingunum, hef 
þurft að læra upp á nýtt að treysta, elska 
og finnast ég verðug, alltaf í basli með 
sjálfsmyndina, ómöguleg og mölbrotin. 
En þetta kemur, ég veit það. Ég þarf að 
muna að það versta, ofbeldið sjálft, er 
yfirstaðið. Ég var að vona að þessu væri 

lokið en síðustu mánuðir hafa verið erf-
iðir. Alls kyns líkamlegir kvillar fylgja 
svona ofbeldi sem líkaminn tekst á við í 
skrefum. Það væri ekki hægt að takast á 
við þetta allt í einum rykk.“

tætt í þúsund mola
Þuríður segist heppin með fjölskyldu 
sem hafi staðið með henni. „Þau vissu 
aldrei á hvaða símtali þau áttu von en 
gáfust aldrei upp á mér. Þetta hlýtur að 
hafa verið ömurlegt fyrir þau. Ég var 
martröð allra foreldra en alltaf voru þau 
til staðar. Ég er svo þakklát fyrir að þau 
hafi aldrei misst trú á mér. Ég var bara 
svo týnd. Þegar maður lendir í ofbeldi 
er maður tættur í þúsund mola, eins 
og púsluspil og svo þegar maður ætlar 
að púsla sér saman veit maður ekkert 
hvar á að byrja, hvaða púsl eiga að koma 
fyrst,“ segir hún en bætir við að hún sjái 
ekki eftir neinu. „Fortíðin hefur skapað 
mig eins og ég er í dag og fært mér alls 
konar yndislegt fólk. Smátt og smátt 
hef ég lært að treysta körlum og það 
hjálpar að vinna á kaffihúsi þar sem ég 
get fylgst með hvernig falleg og yndis-
leg ástarsambönd milli karla og kvenna 
geta verið. Það sem ég upplifði var ekki 

heilbrigt.“

Ósigrandi en ekki óstöðvandi
Í dag hefur Þuríður lagt áfengi á hill-
una sem hún segir eina bestu gjöf 
sem hún gat veitt sér. „Núna er engin 
undankomuleið. Ég þarf að díla við og 
meðtaka allt „heads on“. Það hefur ekki 
alltaf verið auðvelt, en rosalega gott og 
nauðsynlegt. Ég skammaðist mín lengi 
fyrir það hvernig ég hagaði mér sem 
unglingur og hvernig ég deyfði mig með 
áfengi en í dag veit ég að ég hefði ekki 
verið tilbúin til að takast á við sársauk-
ann innra með mér án þess,“ segir

Þuríður sem er á góðri leið að bata 
og hefur hellt sér á kaf í andleg mál-
efni og í febrúar fór hún meðal annars 
til Indlands þar sem hún fór í jóga-
kennaranám. „Það var algjörlega mögn-
uð ferð. Ég varð ástfangin af Indlandi og 
það brennur í mér að fara þangað aftur. 
Jóga hjálpar mér svo mikið og hefur 
kennt mér að hlusta á líkamann. Í dag 
veit ég að þótt ég sé ósigrandi er ég ekki 
óstöðvandi. Ég er stolt af því að hafa lif-
að þetta allt af og veit að ég er ekki kvíð-
inn, átröskunin eða ofbeldið. Þetta allt 
litar mig en skilgreinir mig ekki,“ segir 
hún og viðurkennir að það geti verið 
erfitt að búa í litlum bæ eins og Akureyri 
með sína fortíð. „Á hverju strái liggja 
minningar en ég vil ekki leyfa þessum 
mönnum að bola mér úr mínum heima-
bæ. Ég er stolt af þeirri manneskju sem 
ég er í dag og leyfi unglingsstelpunni að 
vera eins og hún var. Ég þarf ekki lengur 
að afsaka hana. Mér finnst ég geta borið 
fortíðina með reisn.“

iáh

„Svona of-
beldi er 

miklu meira en 
stundin þegar at-
burðurinn á sér 
stað

enGin undankOmuleið Þuríður anna deyfði sig lengi með áfengi því hún treysti sér ekki til að takast á við sársaukann. Í 
dag er hún hætt að drekka. Mynd: guðrún Þórs.

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

Kælar - frystar

Í þakrennur eða vatnslagnir
Selt í lausu eða í kittum.

Hitavír

Hljóðlátir Hitablásari

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr89.990

Tilboð
kr24.990

Gastæki
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

100 mm

30
ára reynsla

1983 - 2013

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

Einnota kútar  
Engin leiga

Verð
frá kr1.450

Grátandi gluggar?

Þurrktæki

Tilboð
frá kr44.990

Þurrkaðu loftið og dragðu úr rakaþéttingu

Loka dagar
tilboðsins

íshúsið

Mikið úrval af stærðum og 
gerðum.

Blásarar

mig hefur dreymt um að opna 
svona verslun í mörg ár,“ 
segir Guðni Hannes Guð-

mundsson ostagerðamaður sem rekur 
sælkeraverslunina Langabúr í miðbæ 
Akureyrar ásamt eiginkonu sinni, Indu 
Björk Gunnarsdóttur, þar sem þau selja 
meðal annars vörur beint frá býli og 
heimagerða osta.

vantaði svona búð
Aðspurður segir Guðni Akureyri nógu 
stóran bæ fyrir svona verslun. „Eins og 
er fáum við meira af innlendum ferða-
mönnum en heimamönnum en ég 
held að það muni bara taka tíma fyrir 
Akureyringa að átta sig á okkur,“ segir 
Guðni sem vinnur tvö störf samhliða 
rekstrinum til að halda öllu gangandi. 
„Ég er í þessu af áhuga og ástríðu en 
okkur fannst vanta svona búð í bæinn. 
Ég hef tröllatrú á að þetta muni í fram-
tíðinni standa undir sér.“

Guðni segir Akureyringa helst kíkja 
í Langabúr á laugardögum. „Þegar fólk 
ætlar að gera vel við sig er tilvalið að 
kíkja til okkar og eins til að fá gjafa-
körfur handa fólki sem á allt. Allt sem 
við seljum smellpassar með búðinni 
á ská á móti okkur og oft kemur fólk 
bara með flöskuna með sér til að finna 
eitthvað hentugt sem passar við vínið 
enda erum við með hátt í 40 tegundir 
af ostum, erlendum og íslenskum, sem 
við skerum niður eftir óskum hvers og 
eins.“

kúluskítsostur á kex
Langabúr fékk frumkvöðlaverðlaun á 
matarsýningunni Local Food Festival 
sem fram fór á Akureyri á dögunum. 
„Þar leyfðum við meðal annars gestum 
að smakka kúluskítsostinn okkar en kon-
an mín er ættuð frá Mývatnssveit og fékk 
hugmyndina að ostinum,“ segir Guðni 
og bætir við að bragðið sé ekkert ósvipað 
reyktum silungi og osti á brauði. „Fólki 
finnst kúluskítsosturinn góður ofan á 
kex, á ristað brauð og svo er ein kona sem 
kaupir mikið af honum og borðar hann 
með skeið. Ég hef ekki hitt neinn sem 
finnst hann vondur en mörgum bregður 
þegar þeir sjá hann. Hann lítur alveg eins 
út og ekta kúluskítur. Ég er afskaplega 
ánægður með útlitið á honum.“

iáh

„Í þessu af áhuga og ástríðu“

Guðni og inda reka sælkeraverslunina Langabúr á Akureyri en verslunin fékk frumkvöðla-
verðlaun á matarsýningunni Local Food Festival. Hér eru uppáhaldsuppskriftir þeirra hjóna.

Orkumikil og góð linsu-
baunagúllassúpa
Fyrir fjóra

n 700 g nautagúllas frá Kaffi Kú eða 
sambærilegt
n 1 meðalstór laukur, saxaður
n 1 sneiddur blaðlaukur
n 3–4 cm. engifer, gróft rifinn
n 3 msk. olía
n túrmerik, engiferduft og kanill – ½ tsk. 
af hverju
n 1 tsk. arabískar nætur
n 2 tsk. grænmetiskraftur
n 2 dósir saxaðir tómatar
n 150 g þurrkaðar linsubaunir
n 1 lárviðarlauf
n 1 msk. hunang
n 1 ½ l vatn
n Sjávarsalt og nýmalaður pipar eftir 
smekk.
brúnið kjötið, laukinn og engiferinn í 
olíunni. bætið við þurrkryddinu og steikið 
áfram í mínútu.
Setjið síðan allt í pott og látið sjóða í 
u.þ.b. 30 mínútur.
berið fram með brauði. t.d. naan-brauði.
Kjötið má alveg taka út fyrir þá sem ekki 
vilja kjöt, hún stendur alveg undir sér án 
þess. Þessi súpa er líka eins og íslenska 
kjötsúpan, jafnvel betri daginn eftir.
 

Carbonara
Fyrir 4–5
n 1 pakki linguini pasta
n 1 pakki beikon, 5 þykkar sneiðar 
(Pylsumeistarinn)
n 1–2 hvítlauksgeirar
n 6 eggjarauður úr frjálsum hænum úr 

sveitinni
n 100 g parmesanostur
n Sjávarsalt og pipar
Aðferð: Sjóðið pastað al dente. á 
meðan: setjið eggjarauðurnar í skál ásamt 
meirihlutanum af rifnum parmesan 
(geyma smá hluta til að eiga yfir pastað) 
og pipar og geymið. brúnið kramda 
hvítlauksgeirana (heila) í smá olíu, skerið 
beikonið í litla bita og steikið í olíunni. 
Þegar pastað er soðið, hellið vatninu 
af (geymið 2–3 dl). Fjarlægið hvítlauks-
geirana af pönnunni, skutlið pastanu 
á pönnuna og veltið í olíunni. takið af 
hellunni eða hafið á mjög lágum hita. 
Hellið eggjaostablöndunni á pönnuna 
og blandið við pastað, notið soðið til 
að þynna sósuna þar til hún verður 
passlega þykk og gljáandi. berið fram á 
disk með rifnum parmesan og ef til vill 
smá steinselju eða ruccola. uppskriftin er 
fengin að láni frá lindu björk Óladóttur. 
Hún kom til okkar í búðina og keypti 
hráefnið hjá okkur og sendi okkur síðan 
uppskriftina. Þetta carbonara er í miklu 
uppáhaldi hjá okkur hjónum.
 
Ostahlaðborð að hætti osta-
gerðarmannsins
Fyrir 6–8 manns.
n 2 stk. Kúluskítur (ostur frá langabúri)
n 80–100 g Séra guðni (kryddostur með 
chili, cayennepipar og heitreyktri papriku)
n 80–100 g lemon (ostur með sítrónu-
fylltum ólífum)
n 50–70 g Jarl frá KS
n 80–100 g enskur Stilton eða íslenskur 
gráðaostur

n 80–100 g brie de Maxim’s eða camem-
bert
n 60–80 g gamli Óli
n 40 g dökkt súkkulaði – minnst 56%
n balsamic vinegar – 6 ára gamalt eða 
eldra
n birkisíróp frá Holt og Heiðar (má nota 
annað síróp)
takið Jarlinn og skerið í teninga. Setjið 
hann í skál og drippið yfir balsamic 
vinegar.
takið Stilton eða gráðaostinn og skerið 
í þunnar sneiðar. Setjið á bakka og rífið 
dökka súkkulaðið yfir.
Skerið gamla Óla í teninga, setjið í skál og 
hellið yfir birkisírópi. gott að gera kvöldið 
áður.
berið aðra osta heila fram og leyfið fólki 
að skera sjálft. nauðsynlegt er að taka 
þetta allt úr kæli minnst 30 mínútum 
áður en borið er á borð, því kuldinn tekur 
bragðið úr og upplifunin verður því ekki 
eins og hún á að vera.
Með þessu er gott að bera fram app-
elsínumarmelaði, chili-hlaup og pestó 
frá Huldubúð, Sælkerasinnep frá Svövu. 
Cantalope-melónu, hunang og döðlur, 
papriku og hnetur. Dökkt brauð, hrökkkex 
eða jafnvel mysukex frá Íslandus. Salami 
frá tarinello og Chorizo eða Einiberjapylsu 
frá Pylsumeistaranum.
Verið óhrædd að leika ykkur með meðlæti 
á ostabakkann. Það er svo margt miklu 
skemmtilegra en bara ritz-kex og sulta.
Það getur verið mjög erfitt að bera fram 
eitt vín sem passar með svona fjöl-
breyttum ostabakka, en ef við yrðum þá 
myndum við bera fram sætt hvítvín.

HjÓn guðni Hannes guðmundsson og 
Inda björk gunnarsdóttir reka langabúr. 
Hér eru þau ásamt Degi og Dagmar 
Júlíönu.
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14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
auglýsingar 824-2466, amundi@fotspor.is ritstjórn indianahreins@gmail.com, 893 6152
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30. tölublað, 26. árgangur 

...úúúps...

Og hvað nú?
Hafðu samband við CAR-X

Bjóðum upp á tjónaskoðun og tjónaviðgerðir 

Car-X bifreiðaverkstæði - Njarðarnes 8 - 603 Akureyri- Sími 462 4200 - car-x@car-x.is

Í nóvember munum við aðskilja almennar
 bílaviðgerðir frá body vinnu
  Munum �ytja almennar bílaviðgerðir 
   í Njarðarnes 10

Óskum því eftir úrræðagóðum bifvélavirkja til starfa 
- þarf að hafa gott vald á ensku og haldgóða þekkingu á notkun bilanagreina

Flott fólk
Við sitjum þögul við eldhúsborðið 
á sunnudagsmorgni, drekkum kaffi 
og flettum blöðum. Ég geispa og bít 
áhugalaus í brauðsneiðina mína. 
Stafirnir eiga það til að renna saman 
í eitt svona snemma morguns – bú-
vörusamningsgjaldeyrishaftabónusar.

Ég sé betri helminginn rýna í blaða-
grein. Hann hnyklar brúnirnar og 
virðist eiga í basli með nýtt orð. „Um 
hvað ertu að lesa?“ spyr ég og skotra 
augunum yfir blaðsíðuna. Íslenska 
er ekki móðurmálið hans. „Flooooo 
…,“ byrjar hann og bætir við: „… 
oooóóttamaður.“ 

„Veistu hvað það þýðir?“ spyr ég. 
Hann þegir í smástund og spyr svo 
hikandi: „Er það ekki bara svona …
flottur maður?“ Ég frussa næstum því 
út úr mér kaffinu. Svo útskýri ég bros-
andi fyrir honum orðið. Ekki nema 
von að íslenskunám sé krefjandi.

„Þú ert sniðugur,“ segi ég. Hann 
ansar ekki – er sokkinn ofan í næstu 
grein og hrukkunum á enninu fjölgar 
eftir því sem hann sekkur dýpra í haf-
djúp íslenskra fréttahugtaka. Svo fer 
ég að hugsa. Ég gleymi mér og er búin 
að margtyggja brauðbitann þegar 
hann ýtir við mér. „Halló? Ert‘anna?“ 
Ég hrekk upp úr vangaveltunum, lít 
á hann og segi: „Ímyndaðu þér… ef 
orðinu flóttamaður yrði skipt út fyrir 
orðin „flottur maður“ í allri samfé-
lagsumræðu.“ Við sitjum þögul við 
eldhúsborðið á sunnudagsmorgni, 
drekkum kaffi en erum búin að leggja 
frá okkur blöðin.

Eva María ráðgjafi
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