
Rjúpnaveiði- 
tímabilið hefst

„Allt er 
gott í hófi“

Fokk launa- 
mismunur
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Kjósum heilbrigðara samfélag
Kjósum Samfylkinguna

Kjósum heilbrigðara samfélag
Kjósum Samfylkinguna

Við óskum eftir  
þínum stuðningi

Nú skiptir hvert einasta atkvæði máli

Logi Már 
Einarsson

Erla Björg
Guðmundsdóttir

27. október 2016 
32. tölublað, 26. árgangur 

Þótt flestir þekki ráma rödd Hús-
víkingsins Björgvins Sigurðssonar 
þekkja hann ekki margir í sjón. 

Björgvin er aðalsöngvari Skálmaldar sem 
hefur um árabil verið ein vinsælasta rokk-

hljómsveit á Íslandi. Þrátt fyrir velgengni 
hljómsveitarinnar hefur Björgvin engan 
áhuga á frægð og frama og hefur tekist 
að halda sér fjarri sviðsljósinu. Hér ræðir 
Björgvin um lífið úti á landi, fjölskylduna, 

tónleikaferðalögin, ástina sem hann fann 
á unglingsárunum, feimnina og tónlistina 
sem óhjákvæmilega hefur togað hann út 
úr skelinni.

Viðtal á bls. 12-13

ClArk kent 
þungaRokksins

gefur sjAldAn færi á sér björgvin  
finnst frábært að vera í hljómsveit en líkar ekki jafn  
vel athyglin sem fylgir því, en hann lýsir sér sem  
hæglátum og feimnum manni. Mynd: Ingi Torfi

Nýr og öflugur Ninja nagli
Mjúkt og hljóðlátt dekk

Opið daglega 13-16
Árskort 
á 5 söfn 
3000 kr.

Fánar og veifur í úrfali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.
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Tónleikar og fróðleikur

Barokksveit Hólastiftis spilar, einnig sýna 
meðlimir sveitarinnar hljóðfærin og segja frá 
sögu barokktónlistar í sögulegu samhengi.

Þór Hjaltalín, minjavörður á Norðurlandi 
vestra greinir frá Vatnsdælasögu og stöðum 
tengdum sögunni í nágrenni Þingeyra.

Fulltrúi frá Þjóðminjasafni Íslands mun 
greina frá þeim kirkjugripum sem eru í  
sögu- og menningar legum tengslum við 
Þingeyraklausturskirkju.

Boðið verður upp á kaffiveitingar  
að lokinni dagskrá.

Sunnudaginn 30. október næstkomandi verður haldin fróðleiks- og 
tónleikadagur í Þingeyraklausturskirkju. Hefst hátíðin klukkan 15:00

Sóknarnefnd Þingeyraklausturskirkju
og Uppbyggingasjóður Norðurlands vestra

fokk lAunAMisMunur
kvennafrídagurinn var á 

mánudaginn, 24. október. 
Af því tilefni lagði fjöldi 

kvenna niður vinnu og mætti á Ráð-
hústorgið á Akureyri til að mótmæla 
launamismun kynjanna. Í ár er 41 ár 
síðan íslenskar konur nutu alheims-
athygli þegar um 90% þeirra lögðu 
niður vinnu og skunduðu niður í 
miðbæ Reykjavíkur þar sem þær 
kröfðust sömu réttinda og karlar. Á 
Ráðhústorgi höfðu margar konur á 
orði hversu skammarlegt það væri að 
baráttan væri ekki komin lengra, en 
samkvæmt tölum Hagstofu Íslands 
voru konur með tæplega 30% lægri 
meðaltekjur en karlar árið 2015.

Á þriðjudaginn stóðu svo ungar 
konur og stúlkur úr sætum sínum í 
Verkmenntaskólanum á Akureyri og 
Menntaskólanum á Akureyri og héldu 
mótmælunum áfram. Vegna haustfrís 
grunn- og framhaldsskólanna á 
mánudeginum varð þriðjudagurinn 
fyrir valinu hjá nemendum sem settu 
fram skýrar kröfur. Akureyri Vikublað 
ræddi við nokkrar ungar og ákveðnar 
konur.

iáh

konur mótmæltu launamisrétti í tvo daga í röð á akureyri

ég Þori, get og vil Konur við framhaldsskólana á akureyri fjölmenntu á ráð-
hústorgi á þriðjudaginn. Margar þeirra höfðu einnig mætt á mánudeginum.Mættu gAlvAskAr Hópur kennara úr VMa sem lét sig ekki vanta á mótmælin.

kennArAr Þessi hópur kennara úr 
VMa mætti að sjálfsögðu á mótmælin.

fokk lAunAMisMunur „Ég er að berjast fyrir launajafnrétti. Ég vil einfaldlega að 
allir fái það sama,“ sagði Heiðrún ásta sem mætti niður í miðbæ ásamt vinkonum sínum.

„við eruM hér til Að sýnA 
sAMstöðu.“ ragnheiður og Sara

Mikilvægt „Mér finnst mjög mik-
ilvægt og þarft að koma hingað,“ sagði 
Hafdís Sigurðardóttir sem sagði flesta 
strákana í skólanum skilja af hverju þær 
væru að mótmæla. „En þeir sem skilja það 
ekki eru hálfvitar.“

stönduM sAMAn Með kröfuspjöld 
á lofti voru lögin Maístjarnan og áfram 
stelpur sungin í fjöldasöng.

kröftugAr konur Femínistinn og baráttukonan Þuríður anna Sigurðardóttir 
hélt magnaða ræðu.

styður konur  „Mamma er alltaf 
að tala um launamun kynjanna og ég er 
því hér til að styðja konur.“ Elmar, nemi í 
VMa

„ég vil jöfn lAun fyrir 
konur og kArlA í söMu 
störfuM.“ lóa aðalheiður

tveggjA dAgA MótMæli Þær 
andrea Mist og María lillý eru í Menntaskól-
anum á akureyri. Þær mættu báða dagana 
til að mótmæla launamismun kynjanna.





4   27. október 2016

Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra

U T A N K J Ö R F U N D A R A T K V Æ Ð A G R E I Ð S L A

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna kosninga til Alþingis þann 
29. október 2016 fer fram á skrifstofum embættisins sem hér segir:

n Akureyri, Hafnarstræti 107, virka daga frá kl. 9:00 til 18:30. 
Laugardaginn 29. október er opið frá kl. 10:00 til 18:00.  
n Húsavík, Útgarði 1, virka daga frá kl. 9:00 til 15:00.

n Siglufjörður, Gránugötu 6, virka daga frá kl. 9:00 til 15:00.
n Dalvík, Ráðhúsinu, virka daga frá kl. 9:00 til 13:00.

Minnt er á að atkvæðagreiðsla fer einnig fram í samstarfi við 
sveitarfélög á virkum dögum sem hér segir:

n Grýtubakkahreppur: Túngötu 3, Grenivík, frá kl. 10:00 til 15:00.
n Þingeyjarsveit: Kjarna, Laugum í Reykjadal, frá kl. 10:00 til 15:00.

n Skútustaðahreppur: Hlíðarvegi 6, Reykjahlíð, frá kl. 9:00 til 12:00 og kl. 
13:00 til 15:00.

n Langanesbyggð: Fjarðarvegi 3, Þórshöfn, frá kl. 10:00 til 15:00.
n Raufarhöfn: Skrifstofu Norðurþings, Aðalbraut 6, frá kl. 12:00 til 15:00.
n Kópasker: Skrifstofu Norðurþings, Bakkagötu 10, frá kl. 8:00 til 16:00.
n Hrísey: Skrifstofu Akureyrarbæjar í Hrísey, frá kl. 8:00 til 13:00 og skv. 

samkomulagi.
n Grímsey: Skrifstofu kjörstjóra, Miðtúni, skv. samkomulagi.

Kjósendur eru minntir á að hafa persónuskilríki meðferðis.

Kosningavefur innanríkisráðuneytisins, www.kosning.is, og vefur 
sýslumanna,  www.syslumenn.is, hafa að geyma margvíslegar upplýsingar 

varðandi kosningarnar. 

Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
24. október 2016
Svavar Pálsson

Það er gott að sjá að fyrir kom-
andi alþingiskosningar virðast 
flestir flokkar setja umhverfis-

mál á stefnuskrá sína. Það sem áður 
þótti sérviska Vinstri grænna er sem 
betur fer að verða almenn skoðun, 
þ.e. að náttúran eigi að njóta vafans. 
Náttúruvernd hefur þó ekki fengið þá 
athygli sem henni ber í þessari kosn-
ingabaráttu – þó að mörg málefni 
brenni á okkur eru loftslagsbreytingar 
stærsta ógn samtímans og samfélags-
ins. Það skiptir ekki höfuðmáli í stóra 
samhenginu hvar nýr landspítali rís ef 
súrnun sjávar og ofsaveður eyðileggja 
lífsskilyrði á Íslandi, og heiminum 
öllum, innan fárra kynslóða.

tæknilausnir duga skammt
Við erum of mörg sem höfum von-
að og búist við að mannkyn finni 
lausn á loftslagsbreytingum, að við 
reddum þessu með tæknilausnum, 
græjum sem gleypa koltvísýring eða 
nýrri tækni sem mengar minna. Það 
eru sannarlega skref til bóta, en bið 
í slíkri von kemur í veg fyrir að við 
sjáum hvar mikilvægasta lausnin fel-
ur sig – í þér. Það er samt ekki rétt að 
tala um lausn, við mannkynið höfum 
ekki hæfni til að snúa við þeim skaða 
og breytingum sem hafa orðið á vist-
kerfum heimsins og lofthjúpnum, en 
við getum unnið að skaðaminnkun, 
og komið í veg fyrir frekari hlýnun.

taktu ábyrgð á þínu vistspori
Staðreyndin er að vistspor okkar Ís-
lendinga er með þeim stærstu í heim-
inum. Ef neysla allra annarra jarðar-
búa væri eins og neysla okkar væri 
þörf á þremur jörðum til að standa 
undir henni. Það er hægt að benda á 
einfalda hluti eins og að kaupa minna, 
kaupa ekki einnota varning og fjár-
festa í hlutum sem endast. En mik-
ilvægast er að við vinnum að því að 
breyta matar- og neysluvenjum okk-
ar. Neysla dýraafurða er ein stærsta 
ástæðan fyrir því hvað vistspor okk-
ar er stórt, jörðin okkar stendur ekki 
undir því að þú fáir þér beikon bæði í 
morgunmat og kvöldmat.
 
ábyrgar leiðir að betri  
framtíð
Vinstri græn vilja standa vörð um 
fjölskyldubúin í landinu, koma í veg 
fyrir verksmiðjuframleiðslu í land-
búnaði og virða nýju dýraverndarlög-
in. Eins og staðan er núna framleið-
um við meira lambakjöt en innlendi 
markaðurinn tekur við og til að hafa 
rekstrargrundvöll þurfa mjólkurbú 
að stækka eða hætta rekstri ella. Við 
þurfum að nýta tímann vel í sam-
vinnu við bændur til að endurskoða 
það sem betur má fara í búvörusamn-
ingnum. Nýta þarf styrkjakerfið til að 
efla nýsköpun í kvikfjárrækt og græn-
metis-, ávaxta-, bauna- og kornrækt. 

Ísland gæti orðið sjálfbært um mat og 
við gætum auk þess snúið algjörlega 
að vistvænni og lífrænni framleiðslu 
á næstu áratugum.

gerum það saman
Þetta er eitthvað sem við þurfum að 
gera saman. Ríkið þarf að styðja við 
innlendan landbúnað, standa vörð 
um fjölskyldubýlin um allt land og 
vinna að því að settir séu rammar 
sem hjálpa okkur að standa við Par-
ísarsamkomulagið. Þú þarft líka að 
leggja eitthvað af mörkum, að taka 
ábyrgð á eigin vistspori – þora að taka 
„vegan Wednesday“ eða „meatless 
Monday“. Hvorugt mun drepa þig, en 
það er nokkuð ljóst að óbreytt ástand 

mun að endingu valda óafturkræfum 
og stórfelldum skaða.

 Hvorki þú né við getum ákveðið 
að gera ekki neitt, og við getum ekk-
ert án hvert annars.Kjósum náttúru-
vernd nú á laugardaginn – kjósum 
Vinstri græn.

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir
Sindri Geir Óskarsson

Höfundar skipa 2. og 9. sæti  
á framboðslista Vinstri grænna í 

Norðausturkjördæmi 

náttúruvernd og landbúnaður

nýtum  
kosningaréttinn
síðustu laugardaga hefur hópur fólks mætt á Ráðhústorgið á Akur-

eyri til að mótmæla stríðinu í Sýrlandi og sýna um leið sýrlensku 
fjölskyldunum, sem hér fundu öryggi, stuðning og samhug vegna 

hörmungarástandsins sem ríkir í heimalandinu. 
Sýrlendingurinn Khattab Al-Muhammed stend-
ur fyrir samkomunni og stjórnar henni af rögg-
semi en um leið af auðmýkt og þakklæti. Það 
hefur verið heiður að fá að hlusta á Khattab og 
finna um leið samheldnina í hópi viðstaddra sem 
flestir eru með kusk í auga. Hryllingurinn í Sýr-
landi hefur áhrif á okkur öll. Myndir og fréttir 
af látnum börnum og grátandi foreldrum snerta 
alla. Það minnsta sem við getum er að mæta á 
laugardögum til að sýna að okkur sé ekki sama.

 Síðasta laugardag talaði Khattab um komandi kosningar hér á landi 
og þau forréttindi að fá að kjósa þau sem við viljum að séu við stjórn-
völinn í landinu okkar. Það er ágætt að vera minnt á þau mannréttindi 

sem felast í því að fá að kjósa í lýðræðislegum kosningum og vonandi 
nýta allir sinn kosningarétt – sama hvar krossinn lendir þegar inn í kjör-
klefann er komið. Hjá mér eru það viðhorf flokkanna gagnvart málefn-
um flóttafólks sem vega þyngst. Íslendingar komust í heimsfréttirnar 
þegar mörg okkar sögðust ætla að opna heimili okkar fyrir flóttafólki en 
síðan ekki í söguna meir. Það er óskiljanlegt að við höfum ekki opnað 
landið fyrir fleiri fjölskyldum. Khattab og fjölskylda hans duttu kannski í 
lukkupottinn þegar þau fengu boð um að setjast hér að en vinningurinn 
er alfarið okkar. Akureyri er betra samfélag fyrir vikið.

 Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðAri
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Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

Þvottavél
Lavamat 63472FL
Tekur 7 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 84.900,- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 99.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

Þvottavél
Lavamat 63272FL
Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 75.900,- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 89.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

uppÞvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 43db með 7 þvottakerfi
og þurrkun.

hVÍT Nú kr. 109.900,- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 129.900,-

uppÞvottavél
FSILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 39db með 6 þvottakerfi
og þurrkun.

STáL Nú kr. 101.900,- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 119.900

Þurrkari - barkalaus
T76280AC
Barkarlaus þurrkari með 
rakaskynjara. Tekur 8 kg. af þvotti. 
Ný ryðfrí tromla sem minnkar slit og 
snýst í báðar áttir.

Nú kr. 92.900.- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 109.900,-

Þurrkari - barkalaus
T61271AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 84.900.- 
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 99.900,-

Þvottavél
Lavamat 76806FL
Tekur 8 kg af þvotti. 
1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. 

Nú kr. 126.900,-
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 149.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
Lavamat 76485FL
Tekur 8 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
Íslensk notendahandbók. 

Nú kr. 109.900,-
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 129.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

15%
LÆKKAÐ VERÐ* MEÐ AFSLÆTTI AÐ AUKI

* 
Í síðasta mánuði lækkaði Ormsson öll verð á AEG þvottavélum, þurrkurum, uppþvottavélum vegna styrkingar á gengi krónunnar og hagstæðra innkaupa.

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

FURUVÖLLUM 5 · AKUREYRI
SÍMI 461 5000

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18.
Laugardaga kl. 11-14.
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Fullkomið 
heitt súkkulaði

Hitið að suðu, setjið í bolla, 
skreytið með þeyttum rjóma 
og njótið.

3100 g Lindu suðusúkkulaði
1 l mjólk
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– ómótstæðilega gott

sjaldan eða aldrei hefur ver-
ið ráðist eins óvægilega að 
nokkrum stjórnmálamanni 

og Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni 
að tilefnislausu. Rógburðurinn hefur 
komið úr ýmsum áttum og jafnvel 
frá hans flokksfólki. Maðurinn hefur 
ekkert saknæmt gert, hvorki dæmd-
ur, eða með kæru á sér.

hvers eiga hjónin að gjalda?
Skítkastið og lygarnar, sem á honum 

hafa dunið byrjuðu með svokölluðu 
Wintris-máli, sem kom til vegna þess 
að eiginkona hans fékk nokkrar millj-
ónir í arf. Starfsmenn Landsbanka Ís-
lands höfðu samband og buðust til að 
ávaxta peningana, sem var auðvitað 
þegið eins og ábyggilega flestir hefðu 
gert. Hjónin voru búsett á Bretlandi 
þegar þetta var en Sigmundur Davíð 
var þar í námi. Reikningur var stofn-
aður erlendis, samt ekki í skattaskjóli 
því peningarnir voru gefnir upp á 

skattaskýrslu og um 300 milljónir 
hafa farið í skatta. Haft er eftir fyrr-
verandi og núverandi ríkisskattstjór-
um og einnig skattrannsóknarstjóra 
að ekkert ólöglegt sé að eiga peninga 
erlendis ef borgaðir séu af þeim skatt-
ar og skyldur og það hefur verið gert. 
Málið hefur síðan verið blásið all-
hressilega upp af óvönduðum miðl-
um og fólki og gert að „glæpamáli“ 
og því er spurt hvers eiga hjónin að 
gjalda? Enn átti að vega að Sigmundi 
Davíð með sjónvarpsþættinum fræga 
þar, sem hann var boðaður í þáttinn 
á rammfölskum forsendum, blásak-
laus um skítaplottið, sem framundan 
var en upp komst verulega um svikin 
er handbendi RÚV, sem átti ekki að 
vera í þættinum, birtist óvænt með 
leiðindi.

 
yfirburðakosning í  
kjördæminu
Sigmundur Davíð er nú í fyrsta sæti 
á lista Framsóknarflokksins í NA-
kjördæmi eftir yfirburðakosningu á 
kjördæmisþingi og með honum öfl-
ugt fólk, sem myndir eru af og upp-
lýsingar um í flestum fjölmiðlum. 
Nokkrir flokksmenn, ekki síst frá 
Akureyri, eru ekki sáttir vegna þess 
að Höskuldur Þórhallsson hefur ekki 
hlotið brautargengi og farið halloka 
fyrir Sigmundi Davíð en það hefur 
einfaldlega gerst í lýðræðislegum og 
löglegum kosningum, en nú er mál að 
linni. Minna má fólk á mál, sem hann 
hefur komið til leiðar til hagsbóta 
fyrir þjóðina og er nærtækast Ices-
ave-málið. Þar sem hann stóð einn 

manna á móti því að Svavarssamn-
ingurinn, sem Steingrímur J. ætlaði 
að þvinga upp á þjóðina, yrði ofan 
á. En það er fullyrt að hefði bundið 
hverja fjögurra manna fjölskyldu í 2,5 
milljóna skuldaklafa.

slíðrum sverðin
Næsta laugardag göngum við til kosn-
inga og Sigmundur Davíð með sína 
hæfileika og skynsemi mun snúa sér 
að því að vinna fyrir sitt kjördæmi og 
er fengur að slíkum baráttumanni því 
margt þarf hér að laga. Framsóknar-
fólk, slíðrum sverðin þó væringar séu 
uppi um sinn. Gerum flokkinn okkar 
í NA-kjördæmi sem allra öflugastan. 
Þrír menn á þing, það getum við með 
samstöðu.

 Höfundur er Hjörleifur Hallgríms

Aðförin Að sigMundi dAvíð

hjörleifur hAllgríMs

fyrir nokkrum dögum settu 
Píratar fram þá hugmynd að 
fimm flokkar myndu leggja 

drög að stjórnarsáttmála fyrir kosn-
ingar. Hugmyndin er frumleg og virkar 
kannski vel fyrir þá flokka sem hafa 
unnið saman á Alþingi í nokkur ár.

Viðreisn hefur frá upphafi kosn-
ingabaráttunnar sett fram þá grund-
vallarstefnu að málefni eigi að ráða 
í stjórnarmyndun en ekki fyrirfram 
ákveðin afstaða, án tillits til niður-
stöðu kosninga. Sem nýtt og frjálslynt 
stjórnmálaafl er mikilvægt að við eig-
um umræðu um okkar málefni. Þessa 
umræðu viljum við eiga við kjósendur.

Öllum má ljóst vera hvaða mál við 
setjum á oddinn: Lækkun vaxta og 
stöðugleika með föstu gengi í gegnum 
myntráð. Þannig lækka vextir í átt að 
því sem gerist hjá nágrannaþjóðum og 
verðtrygging verður óþörf. Markaðsleið 
í sjávarútvegi þar sem ákveðinn hluti 
veiðiheimilda verður settur á markað 

á hverju ári. Kerfisbreyting í landbún-
aði þar sem valfrelsi neytenda verður 
aukið og bændur losaðir úr samning-
um sem hindra hagkvæman rekstur og 
ýta undir offramleiðslu. Þjóðin fái að 
greiða atkvæði um framhald viðræðna 
við Evrópusambandið. Samningur sem 
kæmi út úr slíkum viðræðum yrði svo 
borinn undir þjóðina. Jafnrétti verði 
tryggt á öllum sviðum og kynbundnum 
launamun verði útrýmt með jafnlauna-
vottun. Fordómum í garð aldraðra verði 
útrýmt og enginn verði sendur heim af 
vinnumarkaði aðeins vegna aldurs.

Þessi mál þurfa kjósendur að þekkja 
og einnig þeir flokkar sem hyggja á 
samstarf með Viðreisn.

Það er augljóst að Viðreisn blæs ekki 
lífi í ríkisstjórn sem kjósendur hafa fellt. 
Það væri gagnstætt öllum okkar hug-
sjónum. Um það talaði ég með afdrátt-
arlausum hætti í morgun. Það kann vel 
að vera að aðrir flokkar vilji reisa það 
merki, en við höfum ekki áhuga á því.

nýtt frjálslynt afl
Viðreisn er nýtt frjálslynt afl í íslensk-
um stjórnmálum og við leggjum höf-
uðáherslu á að vera í beinu sambandi 
við fólkið í landinu og heyra sjónarmið 
þess um leið og við í fyrsta sinn kynn-
um kjósendum okkar lausnir. Aldrei 
er þetta samband mikilvægara en fyrir 
kosningar þegar stjórnmálamenn sækja 
umboð sitt milliliðalaust til fólksins. 
Þetta samband er kjarni lýðræðisins.

Að loknum kosningum hvílir sú 
skylda á stjórnmálunum að mynda 
landinu starfhæfa ríkisstjórn. Þá skyldu 
tekur Viðreisn mjög alvarlega. Lykilat-
riði er að fá umboð fólksins og finna 
sameiginlega snertifleti við aðra flokka, 
en þá ráða málefnin för. Viðreisn mun 
því galvösk mæta til stjórnarmyndunar-
viðræðna eftir kosningar með þann lista 
málefna sem hér er skráður og er reiðu-
búin til samstarfs við alla þá flokka sem 
vilja vinna að þessum málefnum.

Kveðja, Benedikt Jóhannesson

málefni ráða stjórnarþátttöku Viðreisnar



Mest seldu ofnar 
á Norðurlöndum

10 ára ábyrgð

Hjá okkur eru ofnar hitamál

Við bjóðum upp á ofnastýringar frá IMI Hydronic 
en þeir hafa stýrt hitamálum landsmanna í áratugi 
með góðri reynslu.

Með allt á 
hreinu í 95 ár
Dragháls 14 - 16

110 Reykjavík

Sími 4 12 12 00

Fax 4 12 12 01

Velkomin á nýja heimasíðu, www.isleifur.is
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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

V
H
/1
6-
04

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

árangur ríkisstjórnarár-
anna 2013–2016 á sér ekki 
margar hliðstæður, hvorki 

í sögulegu samhengi á Íslandi né 
í samanburði við aðrar þjóðir. Á 
þremur árum hefur staða ríkissjóðs 
gjörbreyst til hins betra og mun 
batna jafnt og þétt á komandi árum 
með réttri stjórn.

 Eitt af stærstu málunum sem 
undirbúin voru en ekki kláruð á 
kjörtímabilinu, er stórsókn í byggða-
málum. Verkefnið er eitt hið mikil-
vægasta sem samfélagið stendur 
frammi fyrir, það snýst um jafn-
rétti íbúa landsins, vöxt og viðgang 
byggðanna og nýtingu tækifæranna 
sem í landinu liggja.

 Það mun þó ekki gerast af 
sjálfu sér, frekar en sá árangur sem 
ríkisstjórnin náði á kjörtímabil-
inu. Raunar þarf skýra framtíðar-
sýn og sóknarhug til að brjótast 
í gegnum þær hindranir sem við 
munum mæta. Þá framtíðarsýn og 
sóknarhug hafa Framsóknarmenn í 
Norðausturkjördæmi.

 
jákvæð keðjuverkun
Nú getum við sett af stað jákvæða 
keðjuverkun í byggðaþróun, farið 
úr dýrri vörn í arðbæra sókn. Við 
getum gert Akureyri og Eyjafjörð 
að sterku mótvægi við höfuðborgar-
svæðið.
 Ég hvet lesendur til að kynna sér 
Norðausturstefnu Framsóknar-
manna. Hér á eftir fylgja nokkur 
dæmi um hvað þar er að finna. 
Hafið hugfast að allt hefur þetta 
verið undirbúið og efnahagslegur 
viðsnúningur kjörtímabilsins gerir 

okkur nú kleift að snúa ára-
tuga gamalli vörn í sókn til 
framtíðar.

 Við leggjum til að auð-
lindagjöldunum verði skil-
að þangað sem verðmætin 
verða til. Auðlindagjöld 
nýtast m.a. í atvinnuþró-
un, nýsköpun, menningar-
málum og samfélagsupp-
byggingu á landsbyggðinni.

 Hefjum langþráð átak í sam-
göngumálum, ljúkum við vega-
gerðarverkefni sem hafa beðið of 
lengi, bætum malarvegi, fækk-
um einbreiðum brúm og klárum 
Vaðlaheiðargöng án þess að leggja 
sérstakt gjald á íbúa Norðaustur-
lands. Stöndum vörð um Reykja-
víkurflugvöll með því að færa 
skipulagsvald yfir flugvellinum til 
ríkisins.

 Tryggjum orku og fjarskipti 
um allt land, ljúkum lagningu ljós-
leiðara um allt land og byggjum upp 
flutningskerfi raforku til að tryggja 
orkuframboð og þriggja fasa raf-
magn.

 Ráðumst í tímabæra stækkun 
Sjúkrahússins á Akureyri, eflum 
heilbrigðisstofnanir kjördæmisins 
svo þær nái fyrri styrk og meira til 
og hvetjum sérfræðimenntað fólk 
til starfa utan höfuðborgarsvæðisins 
með jákvæðum hvötum, t.d. niður-
fellingu hluta námslána.

 Styðjum við ferðaþjónustu á 
Norður- og Austurlandi og opnun 
nýrra gátta inn í landið á Akur-
eyri og Egilsstöðum. Við höfum 
þegar komið á flugþróunarsjóði í 
þeim tilgangi og auk þess er jöfnun 

flutnings-
kostnaðar á eldsneyti og hlutdeild 
sveitarfélaga í gjöldum á ferðaþjón-
ustuna bráðnauðsynleg.

hefjum sóknina
Tryggjum aðgang að menntun á 
ólíkum sviðum í kjördæminu með 
sterkum og sjálfstæðum framhalds-
skólum, öflugu fjarnámi og vel fjár-
mögnuðum háskóla sem myndar 
hvata að vexti og velferð á Akureyri 
og nágrenni.

Beitum skattkerfinu til að hvetja 
fólk og fyrirtæki til að starfa utan 
höfuðborgarsvæðisins, t.d. með 
lægra tryggingargjaldi og niður-
greiðslu flugfargjalda innanlands.

 Við munum innleiða í stjórn-
kerfið hvata til að ný störf hjá hinu 
opinbera verði til á landsbyggðinni. 
Reglan verður sú að opinberum 
stofnunum fjölgi ekki á höfuð-
borgarsvæðinu og að ný störf verði 
til á landsbyggðinni.

 Það er allt til reiðu. Grunnurinn 
hefur aldrei verið jafn sterkur. Hefj-
um nú sóknina.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
alþingismaður og oddviti 

Framsóknarflokksins í Norð- 
austurkjördæmi

sóknin

eitt stærsta byggðamál Norðaust-
urkjördæmis, og reyndar lands-
byggðarinnar í heild sinni, er 

efling samgangna. Slíkar aðgerðir eru 
forsenda þess að sá efnahagslegi ávinn-
ingur, sem fylgir fjölgun ferðamanna, 
skili sér út um land í meira mæli en nú er.

Mikið hefur verið ritað og rætt 
undanfarna áratugi um flugvöllinn í 
Vatnsmýri, enda gegnir hann lykilhlut-
verki í loftbrú höfuðborgarsvæðisins til 
landsbyggðarinnar. Margir halda því 
fram að baráttan um þennan höfuð-
borgarflugvöll sé töpuð, að hann muni 
þurfa að víkja fyrir öðrum mannvirkj-
um. Borgarstjórn Reykjavíkur, sem fer 
með skipulagsvald yfir Vatnsmýrinni, 
vill losna við hann svo þétta megi byggð, 
líkt og gert hefur verið víða erlendis. Nú 
er sú staða uppi að neyðarbrautin hefur 
verið aflögð, þannig að sjúkraflug er í 
uppnámi, a.m.k. við ákveðin veðurskil-
yrði, og þá vaknar sú spurning hvort 
ekki sé rökrétt að hinar brautirnar verði 
aflagðar í kjölfarið.

Það hlýtur að teljast undarlegt 
hversu lítinn gaum stjórnvöld hafa gefið 
þessu stóra hagsmunamáli. Hver borg-
arstjórnarmeirihlutinn eftir annan hef-
ur lýst vilja sínum að losna við flugvöll-
inn af þessum stað og hver ríkisstjórnin 
eftir aðra hefur yppt öxlum í tómlæti og 
áhugaleysi.

Það hlýtur að vera keppikefli Pírata 
að tryggja góðar flugsamgöngur við 

höfuðborgar-
svæðið til fram-
tíðar, hver svo 
sem nákvæm 
staðsetning flugvallarins verður, og 
sjúkraflugið vegur þar þyngst.

En það er annað mál sem hefur verið 
lítt áberandi og það snýr að himinháum 
fargjöldum í innanlandsflugi. Farmiði 
milli Egilsstaða og Reykjavíkur, báðar 
leiðir, kostar allt að 50.000 krónum og 
farmiði milli Akureyrar og Reykjavík-
ur, báðar leiðir, getur hæglega kostað 
35.000 krónur. Það liggur í augum uppi 
að almenningur í landinu getur ekki 
leyft sér slíkan munað, nema endrum 
og sinnum og í raun skiptir nákvæm 
staðsetning flugvallar á höfuðborgar-
svæðinu litlu máli ef fólk hefur ekki efni 
á að fljúga þangað.

Það kemur því ekki á óvart að Ís-
lendingum fækki í innanlandsflugi. 
Þessu þarf að breyta og það væri verðugt 
verkefni fyrir þingmenn landsbyggðar-
innar að beita sér fyrir niðurgreiðslu 
og/eða niðurfellingu gjalda þannig að 
almenningi verði gert kleift að nýta sér 
flugsamgöngur oftar en hann getur nú. 
Stórbættar samgöngur munu efla hag-
sæld á landsbyggðinni og bæta lífsgæði. 
Við Píratar munum ekki láta okkar eftir 
liggja til að tryggja að svo megi verða.

Höfundar skipa 1. og 2. sæti á fram-
boðslista Pírata við kosningar til Alþing-
is þann 29. október næstkomandi.

flugsamgöngur 
í norðaustur-
kjördæmi

einar Brynjólfsson og guðrún Ágústa þórdísardóttir



Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

AVS rannsóknasjóður hefur að markmiði að styrkja verkefni, sem stuðla að auknu verðmæti 
ís lensks sjávarfangs og styrkja samkeppnishæfni ís lensks sjávarútvegs og fiskeldis. Sjóðurinn 
aug lýsir nú eftir umsóknum í verkefni með þetta að mark miði. Skilafrestur umsókna er til kl. 
20, 1. des ember 2016. Umsóknum ber að skila rafrænt á net fangið avs@byggdastofnun.is og 
bréflega á póst fangið Byggðastofnun v/AVS rannsóknasjóður í sjávar útvegi, Ártorgi 1, 550 
Sauðárkrókur. Vakin er at hygli á því að umsóknum þarf bæði að skila raf rænt og bréflega. 

 Styrkir sem sjóðurinn veitir 
 falla undir tvo flokka:

a. Styrkir til rannsókna- og þróunarverkefna
	 Styrkir	 til	 afmarkaðra	 rannsókna-	 og/eða	 þró	unar-

verk	efna,	sem	falla	að	markmiðum	sjóðs	ins.	Veittur	
er	styrkur	til	eins	árs	í	senn	og	skal	í	umsókn	gera	
grein	fyrir	verk	þáttum	og	fjár	mögnun.	Hver	styrkur	
getur	numið	allt	að	átta	milljónum	króna.		

	 Hægt	er	að	sækja	um	styrki	 til	umfangsmeiri	verk-
efna	 (fram	haldsverkefna),	 sem	 unnin	 eru	 á	 lengri	
tíma,	 eða	 allt	 að	 þremur	 árum,	 en	 sækja	 þarf	 um	
styrk	á	hverju	ári.	Hafi	verk	efnið	áður	verið	styrkt,	
þarf	 að	 gera	 grein	 fyrir	 fram	vindu	 þess	 áður	 en	
styrk	umsókn	er	afgreidd.

b. Smá- eða forverkefni
	 Hægt	er	að	sækja	um	styrki	til	smærri	verkefna	eða	

til	að	undir	búa	stærri	verkefni	á	sviði	rann	sókna	og/
eða	 þró	unar.	 Styrkupphæð	 er	 allt	 að	 einni	 milljón	
króna	og	skal	verk	efnið	unnið	innan	tólf	mánaða.

Um alla styrki gildir að framlag 
sjóðsins má ekki fara fram 

yfir 50% af heildarkostnaði og 
sjóðurinn tekur ekki þátt í að 

styrkja fjárfestingar

Nánari upplýsingar og 
umsóknarblað er að finna á 

heimasíðu sjóðsins www.avs.is 

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi ∙ Ártorgi 1 ∙ 550 Sauðárkrókur ∙ sími 455 5400 ∙ www.avs.is

AVS rannsóknasjóður í sjávar útvegi 
starf ar á vegum Atvinnu vega- og 

nýsköp unar ráðu neytis

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi 
auglýsir eftir umsóknum

Alþingiskosningar 2016
 Í Fjallabyggð eru tvær kjördeildir í  

kostningum til Alþingis 29.október 2016.
 

Kjördeild 1 er á Siglufirði og er kosið  
að Gránugötu 24 á annari hæð og

Kjördeild 2 er í Ólafsfirði og er kosið í húsi 
Menntaskólans á Tröllaskaga  við Ægisgötu.

 
Kjörstaðir verða opnaðir kl. 10.00 og 

verður kosning til kl. 22.00

 Kjörstjórn Fjallabyggðar 

Þýsk gæði!
Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is

   
Nýjar íbúðir Svalbarðseyri 
 

 
. 
 

Svalbarðstrandarhreppur auglýsir til sölu eða leigu  
2 íbúðir í fjórbýlishúsinu Laugartúni 5-7 

 
 82,5m² íbúð á efri hæð í norður enda  
 59,8m² íbúð á neðri hæð í suður eða norður enda 
 Til viðbótar er sameiginleg geymsla 10,9m² 

 
Íbúðirnar eru í byggingu og afhendast um næstu áramót. 
 
Teikningar eru á heimasíðu sveitarfélagsins:  
http://www.svalbardsstrond.is/is/skipulag/grenndarkynning/grenndarkynning-
bygging-fjorbylishuss-vid-laugartun-5-7 
 
Áhusasömum er bent að hafa samband við skrifstofu sveitarfélagsins. 
Sími: 464 5500, netfang: postur@svalbardsrond.is 
 

 
Sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps 
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Kraftmikill Kálfaþróttur
Hagkvæmt úrvals kjarnfóður með 16% 
próteininnihaldi

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is
lifland@lifland.is

Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstubraut

Hvolsvöllur
Stórólfsvelli

• Kálfaþróttur hentar bæði naut- og kvígukálfum 
eftir 3ja mánaða aldur.

• Kjarnfóður til vöðvauppbyggingar og 
þyngdaraukningar sláturkálfa.

• Hægt er að veita frjálsan aðgang að 
Kálfaþrótti fyrir nautkálfa fram að slátrun. 
Mælt er með 1-2 kg á dag fyrir kvígukálfa.

• Kálfaþróttur inniheldur steinefna- og 
vítamínblöndu sem sérstaklega er löguð 
að þörfum kálfa. 

Fæst í 
verslunum 
Líflands og hjá
endursöluaðilum. Verð: 

Kr. 71.180 pr. tonn í lausu 
Kr. 58.805 pr. 800 kg sekk 

Kr. 2.070 pr. 25 kg sekk
 Öll verð m. vsk.

við í Viðreisn viljum byggja upp 
samfélag þar sem einstaklingar 
vilja og geta nýtt hæfileika sína 

til fulls. Saga mín er eins og margra 
annarra, ég fékk tækifæri og hafði val.

Að loknu grunnskólanámi lá leið 
mín í Flensborgarskóla í Hafnarfirði, 
18 ára var ég staðráðin í hætta námi 
mínu þar. Faðir minn var ekki á sama 
máli og hvatti mig til þess finna aðra 
leið í námi sem hentaði mér betur. Iðn-
skólinn í Hafnarfirði varð fyrir valinu, 
ég lauk námi í tækniteiknun þaðan og 
eignaðist mitt fyrsta barn. Með stuðn-
ingi fjölskyldunnar tókst mér síðan að 
ljúka stúdentsprófi frá Flensborgar-
skóla. Ég var lánsöm að hafa hvatningu 
og stuðning frá mínum nánustu. Þau 
gáfu mér tækifæri, ég hafði val í lífinu 
og nýtti það til fulls og er enn í námi 
42 ára gömul. Við lærum svo lengi sem 
við lifum.

leiðin þarf að vera greið
Frá því ég hóf störf á vinnumarkaði 
hefur staða mín að mestu verið inn-
an menntakerfisins, þar hef ég fengið 
tækifæri til þess að vinna með einstak-
lingum á öllum aldri við að móta, leita 
lausna og þróast í námi og/eða í starfi. 
Síðastliðin átta ár starfaði ég innan full-
orðinsfræðslunnar sem verkefnastjóri 

og náms- og starfsráðgjafi á Akureyri. 
Þar fékk ég einstakt tækifæri til að 
kynnast einstaklingum með áralanga 
reynslu af vinnumarkaði og gera þeim 
ljóst að nám er val og að þeim séu allir 
vegir færir innan fullorðinsfræðslunn-
ar.

Eitt af áherslumálum Viðreisnar 
er mikilvægi þess að einstaklingar fái 
tækifæri til að fara í nám óháð aldri, 
búsetu og efnahag. Leiðin þarf að vera 
greiðari inn í framhaldsskólana. Um 
30% einstaklinga sem ekki hafa lokið 
formlegu námi, eldri en 25 ára, hafa 
ekki rétt á að ljúka stúdentsprófi frá 
framhaldsskólum í dag. Viðreisn legg-
ur áherslu á að þessu verði breytt.

 Nám mótar einstaklinginn til fram-
búðar, lífssýn þeirra og atvinnutæki-
færi. Stefna í menntamálum á ævinlega 
að byggja á hugmyndum réttlætis, fjöl-
breytni og jafnaðar.

Í Norðausturkjördæmi eru öflugar 
menntastofnanir og mikilvægt að 
standa vörð um þær hvort sem það er 
leik-, grunn-, framhalds- eða háskóli 
eða framhaldsfræðsla.

 
Höfundur er Hildur Betty 

Kristjánsdóttir
sem skipar 2. sæti Viðreisnar í 

Norðausturkjördæmi

Allt nám 
skiptir máli
hvort sem það er innan mennta- 
stofnana eða á vinnumarkaði

Í ár eru rjúpnaveiðidagarnir tólf og deilast á fjórar helgar. Fyrsti í rjúpum er á föstudaginn 
28. október og síðan má veiða fyrstu þrjár helgarnar í nóvember. 

rjúpnaveiðin hefst
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fjölbreyttar vinnu- 
lyftur og vélaflutningar
Leiguvélar Tobba, dalsbraut 1, akureyri

Það er miklu öruggara og fljót-
legra að nota vinnulyftur en 
uppreista palla við alls kon-

ar verkefni innan dyra sem utan. 
Þorbergur Aðalsteinsson hefur í rúm 
fimm ár rekið fyrirtækið Leiguvélar 
Tobba en þar á undan voru vélarnar 
leigðar út undir nafninu Pallaleigan 
ehf. „Ég keypti vélahlutann af Palla-
leigunni ehf. árið 2011 og hef fjölgað 
vélum talsvert, en ég er eingöngu með 
vélknúnar eða rafknúnar vinnulyft-
ur, enga palla,“ segir Þorbergur, sem 
gengur undir nafninu Tobbi.

Tobbi er með u.þ.b. 35 vélar í sinni 
eigu, af mismunandi stærðum og gerð-
um. Flestar eru vélarnar undir am-
eríska merkinu Genie en eru keyptar 
inn frá Evrópu og eru CE-merktar. 
Tobbi flytur sumar vélarnar inn sjálfur 
en aðrar kaupir hann af aðilum sem 
flytja inn vélar af þessu tagi. Um er að 
ræða svokallaðar skæralyftur, sem híf-
ast beint upp í loftið, skotbómur eða 
bómulyftur sem ná upp og út til hlið-
anna og síðan er Tobbi líka með skot-
bómulyftara.

Þó að flotinn hjá Leiguvélum Tobba 
sé vænn þá veitir ekkert af honum því 
allar vélarnar hafa verið linnulaust í 
útleigu nánast allt árið. Leigutíminn er 
afar misjafn, allt frá einum degi upp í 
marga mánuði eða ár. Kappkostar fyr-
irtækið að veita sem besta þjónustu 
eftir þörfum hvers og eins, bæði hvað 
verðar lengd leigutíma og stærð og gerð 
tækjanna, enda eru verkefni viðskipta-
vinanna mjög fjölbreytt: „Þessi tæki eru 
notuð við viðhald húsa, húsbyggingar, 
reisingu stálgrinda húsa og ein-

ingarhúsa og margt fleira,“ segir Tobbi.
Þrátt fyrir að mikið sé að gera er 

Tobbi eini starfsmaður fyrirtækisins 
en hann kaupir stundum viðhalds-
þjónustu til að halda tækjunum í topp-
standi.

vélaflutningabíll
Tobbi sinnir líka vinnuvéla- og bíla-
flutningum og nýtir til þess rennilegan 
Scania-vélaflutningabíl sem er í hans 
eigu. Þetta er 8 hjóla bíll og er þannig 
hannaður að hægt er að keyra bíla og 
vinnutæki beint upp á pallinn ef hon-
um er hallað og rennt niður. Tobbi 
keyrir bílinn sjálfur eða kaupir flutn-
ingaakstur en fyrirtækið sinnir véla-
leigu og vélaflutningum um allt Norð-
ur- og Austurland.

Leiguvélar Tobba eru staðsettar að 
Dalsbraut 1, Gleráreyrum, Akureyri. 
Til að panta útleigu eða vélaflutning eða 
fá nánari upplýsingar er best að hringja 
í síma 862 4991 eða mæta á staðinn.

kynning:
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hann er aðalsöngvari 
einnar vinsælustu rokk-
hljómsveit landsins, 
Skálmaldar. Allar fjórar 

fyrstu  sveitarinnar hafa náð gulli auk 
þess sem platan Skálmöld og Sinfóníu-
hljómsveit Íslands er komin í platínu-
sölu. Þegar þetta er skrifað er sveitin 
lögð af stað í Evróputúr til að kynna 
fimmtu og nýjustu plötuna, Vanaheim, 
allt frá Eistlandi til Austurríkis þar sem 
þeir verða næstu sex vikurnar. Þrátt 
fyrir alla velgengnina þekkja fæst-
ir Björgvin Sigurðsson í sjón – nema 
heitustu aðdáendur sveitarinnar – og 
nákvæmlega þannig vill hann hafa það.

sviðsljósið hræðir mig
„Sviðsljósið hræðir mig, ég kæri mig 
ekki um það, og það er í raun ótrú-

legt að ég sé hér að veita þetta viðtal 
í dag því ég gef sjaldan færi á mér,“ 
segir hann og brosir þar sem hann er 
mættur á kaffihús á Akureyri á leið 
sinni suður enda Evróputúrinn að 
hefjast. Sem dæmi um það hversu vel 
honum hefur tekist að halda sér undir 
radarnum nefnir hann brúðkaup sitt 
en slíkar athafnir tónlistarstjarna rata 
vanalega á síður blaðanna. „Við gift-
um okkur í sumar án þess að nokkur 
fjölmiðill fjallaði um það. Ég held að 
maður skapi sér þetta sjálfur og ég er 
ekki að þessu fyrir frægð og frama. 
Konan mín segir að stundum sé verið 
að horfa á mig en ég finn ekki fyrir 
því. Ég er hins vegar stundum stopp-
aður þegar ég mæti á tónleikastaðinn 
og spurður hvort ég sé ekki búinn að 
borga inn. Það finnst mér skemmti-

legt. Ég er Clark Kent þungarokksins. 
Ég spila aldrei með gleraugu og þegar 
ég set þau upp eftir gigg þekkir mig 
enginn. Svona vil ég hafa þetta.“

stærðfræðikennari og 
tveggja barna faðir
Björgvin er fæddur og uppalinn á 
Húsavík, menntaður stærðfræði-
kennari, kvæntur tveggja barna faðir. 
Fyrir ári síðan ákvað hann og eigin-
kona hans, Jóna Birna, að flytja frá 
Reykjavík aftur norður þar sem þau 
una sér vel í fámenninu. Þar sem 
kennsla passar illa við líf rokkstjörn-
unnar starfar hann sem málari og er 
þannig lausari við til að geta stokkið 
af stað í tónleikaferðalög og annað 
sem fylgir hljómsveitinni. Þess vegna, 
útskýrir hann, er líka þægilegra að 
vera á Húsavík. Þar séu ömmur og 
afar sem geta hlaupið undir bagga og 
hjálpað með börnin. „Ég ólst upp við 
bílskúrsbönd, rokk og pönk. Kúltur-
inn á Húsavík var þannig. Það voru 
allir að spila og halda tónleika og við 
Snæbjörn [Ragnarsson, bassaleikari 
og textahöfundur Skálmaldar] stofn-
uðum okkar fyrstu hljómsveit árið 
1991 og héldum fyrstu tónleikana 13 
ára. Enn þann dag í dag viljum við 
vera sem mest með puttana á kafi í 
þessu öllu saman,“ segir hann en þeir 
Snæbjörn stofnuðu Skálmöld árið 
2009.

 töff að vera óðinn
Hann segist aldrei hafa getað ímynd-
að sér að Skálmöld myndi slá í gegn. 
„Við hugsuðum þetta sem sauma-

klúbb, til að hittast, semja og taka 
upp lög og bjuggumst við að sitja 
uppi með öll eintökin af fyrstu plöt-
unni. Það skipti hins vegar ekki máli 
hvað við pöntuðum mörg eintök, þau 
seldust öll upp. Fljótlega eftir útgáfu 
fyrstu plötunnar auglýstum við eina 
tónleika og það seldist upp samdæg-
urs og einnig á aukatónleikana og í 
lok hvers lags varð allt brjálað. Við 
vorum algjörlega slegnir út af laginu. 
Það átti enginn okkar von á þessu. 
Þetta er hörð tónlist sem við héldum 
að myndi ekki höfða til svona margra 
en ég held að velgengnina megi að 
stóru leyti spilast á textana. Þeir eru 
fáránlega góðir.“ Það er Snæbjörn 
sem semur textana og oft er um-
fjöllunarefnið víkingar og norrænar 
goðsagnaverur. Aðspurður neitar 
Björgvin að vera sérfræðingur í þeim 
fræðum. „Það að ég syngi þetta þýð-
ir ekki að ég viti allt um þetta. Það 
eru margir í sveitinni talsvert fróðari 
í þesum efnum en ég. Þetta eru frá-
bærlega ortir textar og stútfullir af 
allskyns tilvísunum og oft þarf ég að 
lesa mig til um staðarheiti og karakt-
era til að vita hvað ég er að syngja um. 
En mér þykir þetta afskaplega töff. 
Það er miklu meira töff að vera Óð-
inn, Þór eða Týr heldur en Jesú. Og 
hvað þá skrímsli, risar eða tröll!“

stekkur á tækifærið
Hann játar því að fjarveran frá fjöl-
skyldunni reyni á. „Við erum að fara 
í sjötta túrinn og ég viðurkennir að 
mig langaði ekkert af stað í morgun. 
Þótt þetta sé alltaf jafn gaman þá 

saknar maður fjölskyldunnar og það 
er alltaf gott að koma heim aftur. En 
við erum allir innstilltir á að ætla að 
gera þetta og ég ætla ekki að setjast 
niður með kaffibolla þegar ég verð 
sjötugur og hugsa, hvað ef? Sem 
tittur skoðaði maður öll þungarokks-
blöðin og hlustaði á allar plöturnar 
og dreymdi um að fá að spila fyrir 
fullan sal. Nú er tækifærið og mað-
ur verður að nýta það. Það er ekkert 
annað í boði – þótt það hafi verið 
ofboðslega fjárhagslega heimskulegt 
í langan tíma. Á meðan okkur finnst 
þetta gaman höldum við áfram. Alveg 
sama þótt við verðum ekki ríkir af 
því. Þetta væri samt ekki hægt nema 
konan mín væri til í þetta líka en sem 
betur fer erum við lík og viljum bæði 
að hvort annað grípi tækifærin þegar 
þau gefast. Þegar ég var nýútskrifað-
ur úr kennaranáminu og gíraður inn 
á að fara að kenna komst hún óvænt 
inn í danskan listaháskóla. Þá kom 
ekkert annað til greina en að flytja 
út. Við ætlum ekki að liggja á dánar-
beðinu með eftirsjá svo ef það er ekki 
algjörlega glórulaust þá stökkvum við 
á tækifærin þegar þau gefast.“

Besta gigg ævinnar
Hann segir tónleikaferðalögin ekki 
samanstanda af stanslausu djammi. 
„Ég fór í mitt fyrsta tónleikaferða-
lag þegar ég var 33 ára en ég er næst 
yngstur í hljómsveitinni. Við erum 
að verða fullorðnir menn. Menn fá 
sér en það er aldrei neitt vesen og við 
erum alltaf ákveðnir að giggið sem 
við erum að fara að spila verði besta 

þótt flestir þekki ráma rödd Húsvíkingsins 
Björgvins sigurðssonar þekkja hann ekki 
margir í sjón. Björgvin er aðalsöngvarinnar 
skálmaldar sem hefur um árabil verið ein 
vinsælasta rokkhljómsveit á Íslandi. þrátt  
fyrir velgengni hljómsveitarinnar hefur Björg-
vin engan áhuga á frægð og frama og hefur 
tekist að halda sér fjarri sviðsljósinu. Hér ræðir 
Björgvin um lífið úti á landi, fjölskylduna,  
tónleikaferðalögin, ástina sem hann fann á 
unglingsárunum, feimnina og tónlistina sem 
óhjákvæmilega hefur togað hann út úr skelinni.

viðtAl

ClArk kent 
ÞungArokksins

gefur sjAldAn færi 
á sér björgvin elskar að 

vera í hljómsveit en líkar ekki 
jafn vel athyglin sem fylgir 
í kjölfarið en hann lýsir sér 

sem hæglátum og feimnum 
manni. Myndir: Ingi torfi
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aldrei með 

gleraugu og þegar 
ég set þau upp  
eftir gigg þekkir 
mig enginn.

gigg ævinnar. Það er það sem skiptir 
máli og svo lengi sem það sem menn 
gera þess fyrir utan hefur ekki áhrif er 
það í góðu lagi. Við erum löngu búnir 
að hlaupa af okkur hornin og erum 
allir feður, nema einn. Auðvitað eru 
menn með sína sérvisku og það get-
ur tekið á að vera fastur í rútu en við 
erum frekar góðir að lesa hvern ann-
an og gefa mönnum svigrúm þegar 
þeir þurfa.“

saman í 20 ár
Þau Jóna Birna hafa verið saman frá 
því þau voru unglingar. „Við bjugg-
um alltaf við sömu götuna en hún er 
þremur árum yngri. Við höfum verið 
saman í að verða 20 ár en samt verður 
þetta bara betra og betra. Við erum 
heppin, líður vel saman og þykir 
óendanlega vænt hvort um aðra. Við 
ætlum að verða gömul saman,“ seg-
ir hann og brosir. Hann segir börnin 
tvö, fjögurra og sex ára, lítið þekkja 
af rokkhlið pabba síns. „Ég hlusta 
aldrei á Skálmöld heima og því heyra 
þau þetta aldrei. Kannski finnst fólki, 
sem hlustar á Skálmöld með sínum 
börnum, það undarlegt að mín börn 
þekki ekki tónlistina en ég held að 
það sé bara eðlilegt. Mér finnst ótrú-
lega óþægilegt að hlusta á eða horfa á 
sjálfan mig og geri það ekki nema af 
illri nauðsyn. Þau horfðu þó í sumar á 
tónleikadiskinn með Sinfó og fannst 
það merkilegt.“

föðurhlutverkið best
Aðspurður segir hann föðurhlut-
verkið einfaldlega það besta í heimi. 
„Áður en maður eignaðist börn voru 
allir foreldrar að segja manni hvað 
það jafnaðist ekkert á við þetta en þar 
sem við eignuðumst börn tiltölulega 
seint var ég hættur að hlusta á það. En 
svo kom í ljós að þetta var alveg rétt. 
Ég man líka þegar Bibbi [Snæbjörn] 
varð loksins pabbi þá sagði ég honum 
að gefa þessu svona viku og þá ætti 
hann ekki eftir að geta ímyndað sér 
lífið án barnsins. Þannig líður mér. Ég 
get ekki ímyndað mér lífið án þeirra. 
Þetta er ekki alltaf auðvelt og ekki 
alltaf gaman en samt það besta og 
stórkostlegasta sem maður hefur af-
rekað um ævina. Það er bara þannig.“

einn söngtími
Þeir sem þekkja tónlist Skálmaldar 
vita að mikið mæðir á raddböndum 
Björgvins. „Ég hafði aldrei sungið 
svona fyrr en við tókum upp fyrstu 
plötuna. Við vissum bara hvernig við 
vildum hafa sönginn. Þetta var erfitt 
en þjálfaðist auðvitað en svo þegar 
við höfðum gefið út plötu númer tvö 
sendi þáverandi umboðsmaður okk-
ar mig til söngkennara. Ég fór í eina 
kennslustund til Ragnars Ólafsson-
ar og tæknin umturnaðist. Ég hefði 
aldrei enst svona lengi annars. Nú get 
ég tekið 39 gigg á 45 dögum án þess 
að finna fyrir neinu.“

takmarkaður gítarleikari
Hann segist þó alls enginn söngvari. 
„Ég hef alltaf haft gaman af tónlist 
og verið algjörlega heillaður af þess-
um heimi en í raun kann ég ekkert á 
hljóðfæri í sjálfum sér og held varla 
lagi. Ég lærði á gítar í hálft ár þegar 
ég var krakki og fannst það leiðinlegt. 
Áhugi minn á þessu liggur ekki í því 
að spila á hljóðfæri, mér finnst bara 
svo gaman að vera í hljómsveit. Ég 
er ákaflega takmarkaður gítarleikari, 
er svona tæklari sem gerir það sem 
þarf að gera. Ég spila til dæmis aldrei 
heima hjá mér og tók ekki einu sinni 
gítarinn með þegar við fluttum til 

Danmörku. Þá var ég ekki í hljóm-
sveit svo ég þurfti hann ekki. Það 
var því pínu skondið þegar við spil-
uðum með Sinfóníuhljómsveitinni, 
að standa fremst á sviðinu, verandi 
gítareigandi, og með allt þetta há-
menntaða og ótrúlega færa tónlistar-
fólk í kring. Þetta snýst nefnilega ekki 
bara um það sem þú getur heldur líka 
um það sem þú gerir. Þetta er eins 
og með fótboltann. Ég spilaði með 
Völsungi á Húsavík í mörg ár. Ég var 
aldrei góður í fótbolta en ágætur í að 
tækla.“

svaf ekki af stressi
Hann viðurkennir að þótt Skálmöld 
hafi verið áberandi í tónlistarsen-
unni síðustu árin finni hann enn fyrir 
sviðskrekk. „Ég er afskaplega hæg-
látur og feiminn maður og gleymi 
aldrei þegar við áttum að spila í fyrsta 
skiptið á Eistnaflugi, rétt eftir að við 
höfðum tekið upp fyrstu plötuna. Ég 
svaf ekki í heila viku af stressi. Ég var 
við það að fá magasár. Þannig var ég 
lengi og enn í dag verð ég stressaður 
fyrir tónleika. Ég hef samt aldrei leyft 
stressinu að stoppa mig og trúi því að 
ég nýti það til góðs og láti það halda 
mér á einbeittum og á tánum. En þetta 
eru djöflar sem ég þarf að berjast við; 
þessi fælni og fóbíur. Ef ég hefði fyr-
irfram vitað hversu vel Skálmöld ætti 
eftir að ganga hefði ég aldrei tekið 
þátt. Þess vegna hefur þetta verið gott 
fyrir mig. Ég hef komist lengra út úr 
skelinni fyrir vikið.“

Hann segist eflaust stíga inn í 
ákveðinn karakter þegar hann stígi 
á svið. „Það er einhver varnar-mek-
anismi en samt sem áður vil ég aldrei 
þykjast vera einhver annar en ég 
er. Við erum allir sex ákveðnir í að 
gera þetta af einlægni enda stöndum 
við oft skælbrosandi á sviði. Það er 
enginn leikur, okkur finnst þetta bara 
svona gaman. Um leið og þetta hættir 
að vera gaman hættum við þessu en 
sem betur fer er þetta ennþá ofboðs-
lega skemmtilegt.“

vega hvorn annan upp
Hann segir tónleikaferðalög í rútu um 
Evrópu, fulla af síðhærðum körlum 
á fertugsaldri, skemmtilegri en þau 
hljómi. „Við sex höfum eytt ótrúlega 
miklum tíma saman, bæði á túrum 
og í stúdíói og samt hafa aldrei kom-
ið upp nein vandamál okkar á milli. 
Við erum góðir félagar og hittumst 
meira að segja oft fyrir utan bandið. 
Það held ég sé merki um að samstarf-
ið gangi þokkalega,“ segir hann og 
játar því aðspurður að þeir Snæbjörn 
séu ákaflega ólíkir karakterar þótt 
þeir hafi verið bestu vinir frá 13 ára 
aldri. „Bibbi hefur hátt og er alltaf 
tilbúinn til að tala og skýra út alla 
heimsins hluti á meðan ég tala helst 
ekki um þá, nema inni í lokuðu her-
bergi. Það er kannski galdurinn í því 
hvernig við vinnum saman. Við veg-
um hvorn annan upp. Við sjáum um 
flest í kringum hljómsveitina og erum 
góðir á mismunandi sviðum. Hann er 
góður út á við en afleitur í skipulagi 
og yfirsýn en þar er ég góður. Ég næ 
að halda honum á jörðinni en hann á 
móti að lyfta mér aðeins frá jörðinni. 
Hann er líka góður í að peppa mig 
upp í hlutina en veit líka þegar hann 
ætlast til of mikils og að sama skapi 
get ég stoppað hann af þegar hann er 
við það að missa sig í gleðinni.“

kominn til að vera
Hann segir ótrúlega lítið flókið fyr-
ir hljómsveitina þótt hann hafi flutt 
norður. „Við höfðum starfað saman í 
sex ár þegar ég flutti og þótt við reyn-
um að æfa mikið og reglulega þurf-
um við þess ekki þegar við spilum 
svona mikið. Ef við höfum lítið spil-
að fer ég fyrr suður og við æfum fyrir 
gigg. Mér fannst samt dálítið erfitt 
að vera ekki á staðnum þegar hin-
ir voru í stúdíói að gera sína parta á 
nýju plötunni því vanalega fylgist ég 
með. Í þetta skiptið var ég á Húsavík 
og saknaði þess dálítið. Hins vegar 
höfum við oft túrað með sveitum 
úti þar sem hljómsveitarmeðlimir 

búa ekki einu sinni í sama landinu. 
Þetta er alveg hægt,“ segir hann og 
bætir við að hann sé kominn til að 
vera á Húsavík. „Hér er miklu meira 

frelsi fyrir börnin og vegalengdirnar 
styttri. Í borginni fer of mikill tími 
í ferðalög og bið, hvort sem það er í 
röð eða á rauðu ljósi. Ég kann ekki 

við lætin og finnst gott að fá að vera 
hér í friði. Ég ætla að verða gamall á 
Húsavík.“

iáh

velgengnin koM á óvArt Skálmöld átti að vera einhversskonar saumaklúbbur fyrir vinina til að hittast og spila saman. 
björgvin segir að hann hefði aldrei tekið þátt ef hann vissi hversu stórt batterí þetta átti eftir að verða. 

vinbudin.is

Kynntu þér nýjan og lengri 
opnunartíma Vínbúðanna  
á Hvammstanga, Blönduósi 
Dalvík og Siglufirði.

mán-fim 12-18
fös 11-19
lau 11-14

SEPTEMBER-APRÍL MAÍ-ÁGÚST

mán-fim 11-18
fös 11-19
lau 11-14

DALVÍK OG SIGLUFJÖRÐUR – FRÁ 1. NÓVEMBER

mán-fim 16-18
fös 13-19
lau 12-14

HVAMMSTANGI  
FRÁ 1. OKTÓBER

BLÖNDUÓS  
FRÁ 1. NÓVEMBER

mán-fim 14-18
fös 12-19
lau 11-14
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Framsókn fyrir fólkið

Framsókn fyrir framtíðina 
Árangurinn er sýnilegur

Leiðréttingin var kynnt 2013 
– skuldir heimilanna ekki verið lægri 
í aldarfjórðung

15.000 ný störf
Kröftugur vöxtur

Verðbólga í sögulegu 
lágmarki
Losun fjármagnshafta
Kaupmáttur ekki verið meiri

snúðar
• 37,5 g blautger, eða tæplega 1 poki 
þurrger
• 1 bolli volg mjólk
• ½ bolli sykur
• 1/3 bolli bráðið smjör
• 1 tsk. salt
• 2 egg
• 4 bollar hveiti
 
fylling:
• 1 bolli púðursykur
• 2½ msk. kanill
• 1/3 bolli mjúkt smjör
 
kreM/glAssúr:
• 7 msk. mjúkt smjör
• 1½ bolli flórsykur
• ¼ bolli rjómaostur
• ½ tsk. vanilludropar
 
leysið gerið upp í volgu mjólkinni. 
blandið saman sykri, smjöri, salti, eggjum 
og hveiti. Setjið mjólkur/gerblönduna út 
í. Hrærið vel saman. Stráið örlitlu hveiti á 
botninn í stórri skál (eða á borðplötuna), 
mótið deigið í stóra kúlu, leggið í skálina, 

breiðið yfir og látið lyfta sér í eina klukku-
stund. Stillið ofn á 200°C. rúllið deigið út 
í ca. 52,5 x 40 sentimetra ferning. Smyrjið 
fyllingunni yfir – og nógu af henni! rúllið 
upp deiginu (frá löngu hliðinni). Skerið 
í 2,5 sentimetra bita þannig að úr verði 
16 stykki. Smyrjið bökunarpönnu, leggið 
bitana á pönnuna, frekar þétt saman 
(með sárið upp). látið snúðana lyfta sér 
í ca. 30 mínútur og setjið inn í ofn. bakið 
uns þeir eru orðnir örlítið ljósbrúnir og 
ekki deigkenndir. tíminn er mismunandi 
milli ofna, varist að ofbaka!

Þegar snúðarnir eru tilbúnir, takið þá 
út úr ofninum, setjið kremið ofan á og 
njótið.
 
fylling:
taktu smjörið út úr ísskápnum, á meðan 
deigið er að lyfta sér, svo það sé mjúkt 
þegar á að bera það á.

Mýkið smjörið svo auðvelt er að dreifa 
úr því. Eftir að búið er að fletja út deigið, 
smyrjið smjörið yfir. Stráið púðursykri yfir 
allt saman. Stráið kanil yfir allt saman.
 
kreM/glAssúr:
blandið öllu saman. Smyrjið á heita 
snúðana.

„Allt er gott í hófi“
ég hef ekki gaman af því að elda 

og læt manninn minn helst um 
það ef hann er heima. Hins vegar 

finnst mér sjúklega gaman að baka,“ 
segir íþróttakonan og blakþjálfarinn 
Elma Eysteinsdóttir sem neyðist þó 
reglulega til að elda handa fjölskyldunni 
því maðurinn hennar er sjómaður.

fljótlegt og hollt
„Oftast elda ég eitthvað hollt,“ segir 
Elma sem á fjögur börn sem gjarnan 
vilja hjálpa við matseldina. „Þau að-
stoða þegar þau eru heima en annars 
er algengt að þau séu á æfingum fyrir 
kvöldmat. Það er iðulega allt á fullu á 
heimilinu seinnipartinn og því reyni ég 
að finna eitthvað fljótlegt handa okkur 
og er gjarnan með kjúklingarétt, gríp í 
pítu eða er með fisk. Oft læt ég bara skyr 
eða búst duga, sérstaklega þegar við 
fáum öll heitan mat í hádeginu.“

 
engar öfgar
Þótt Elma hugsi um hollustuna er hún 
alls ekkert öfgakennd í þeim efnum. „Ég 
elska að baka marenskökur, snúða og 
þess háttar fyrir afmæli, en geri eitthvað 
hollara, eins og hrákökur, til að eiga 
hversdags. Ég er alls ekkert ýkt og fæ 
mér alltaf eitthvað gott í veislum og um 
helgar. Það er allt gott í hófi,“ segir hún 
og bætir við að henni hugnist ekki að 
þurfa að neita sér um hitt og þetta. „Það 
er líka miklu líklegra að maður springi 
ef maður ætlar að umbylta mataræðinu 
og hreyfa sig allt of mikið. Þá er betra að 
hreyfa sig á heildina litið passlega mikið 
og gæta hæfilegs hófs í mataræðinu.“

Blakþjálfarinn elma eysteinsdóttir hefur meira gaman af því að baka en elda. elma hugsar um hollustuna en segir öfgar í mataræði 
og hreyfingu ekki af því góða. elma féllst á að gefa lesendum akureyri Vikublaðs sínar uppáhaldsuppskriftir.

fjölskyldAn 
Elma á stóra fjölskyldu. 
Maðurinn hennar er 
sjómaður svo hún hefur 
í nógu að snúast, ein 
með öll börnin.

•  1 stór sæt kartafla
•  1 poki spínat
•  4–5 kjúklingabringur
•  1 krukka fetaostur
•  1 lítill rauðlaukur, skorinn fínt
•  Heilsutómatar eða konfekttómatar, 
skornir í bita
•  Furuhnetur
•  Balsamik-gljái

Hitið ofninn í 180°C. Skrælið sæta 
kartöflu og skerið í sneiðar eða sneiðið 
með ostaskera. látið kartöflusneiðarnar 
í eldfast mót, setjið smá ólífuolíu yfir, 
saltið og piprið og setjið inn í ofn í 15 
mínútur eða á meðan kjúklingurinn er 
undirbúinn.

Skerið kjúklingabringurnar í bita og 
steikið stutt (lokið þeim) á heitri pönnu. 
Kryddið eftir smekk (mér þykir t.d. gott 
að nota fajita-krydd).
Þegar kartöflurnar hafa verið í ofnin-
um í 15 mínútur eru þær teknar út. 
Setjið spínat yfir sætu kartöflurnar og 
kjúklinginn yfir spínatið. Stráið tómötum 
og rauðlauk yfir og hellið að lokum 
fetaostinum ásamt olíunni yfir allt. Setjið 
í ofn og bakið í 30 mínútur.
á meðan rétturinn er í ofninum eru 
furuhnetur ristaðar. Þegar rétturinn 
kemur úr ofninum er furuhnetunum 
stráð yfir og balsamik-gljáa dreypt yfir.

Uppskrift af ljufmeti.is

kjúklingur með sætum kartöflum, spínati og fetaosti



Til sjávar og sveita
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Pedrollo 
VXC

Öflugar og 
traustar   
brunndælur.

Pedrollo 
Dælur F

Vatnsdælur, 
miðflóttaafls 
frá 1,5 - 18,5 kW.

Áratuga reynsla starfsmanna 
Vélasölunnar og fjölbreytt vöru-
úrval, gerir Vélasöluna að einu 
öflugasta þjónustufyrirtæki við 
iðnað og sjávarútveg á Íslandi.

Pedrollo 
TOP 2

Nettar og
meðfærilegar
brunndælur. 

Pedrollo 
NGA1 PRO

Ryðfríar 
hringrásar-
dælur.

Einfasa og þriggja 
fasa 240 - 400 volt

Pedrollo 
CK

Olíu
dælur.

Neysluvatns 
dælusett með kút 

Hofsbót 4 . Akureyri

20-70%

Opið á laugardögum frá kl 11:00-14:00

   FULL BÚÐ AF NÝJUM EFNUM 

     Sjaldan eða aldrei 

hefur verið til eins mikið 

              af efnum og nú 

Kósýgalla efni - mikið úrval 

Efni í jólakjólinn Minnum á okkar frábæru 
heilsurúm, íslensk framleiðsla 
og hugvit

Erum að taka upp jólavöru!
Efni í dúka, ofnhanska og 
          pakkadagatöl



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
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27. október 2016 
32. tölublað, 26. árgangur 

FLUGFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ því að skipuleggja sig fram í tímann,  
stytta ferðalagið og fljúga á milli landshluta. 

Vertu tímanlega og bókaðu flugið núna á FLUGFELAG.IS

FLUGFELAG.IS

BÓKAÐU FRAM 
Í TÍMANN
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ALLTAF ÓDÝRARA Á NETINU

ÍSAFJÖRÐUR AKUREYRI

REYKJAVÍK EGILSSTAÐIR

FRÁ REYKJAVÍK

VERÐ FRÁ

7.500 kr.

að velja með 
hjartanu
Ég er óttalegur sauður með margt. 
Ég er til dæmis alls ekki alltaf með á 
nótunum þegar talið berst að hlutum 
eins og verðtryggingu, raunvöxtum 
og vísitölu svo dæmi séu tekin. Sömu 
sögu má segja um pólitík. Ég hef 
margsinnis gerst sek um að nenna alls 
ekki að setja mig inn í alls konar mál 
sem hafa verið í umræðunni hverju 
sinni. Þegar upp kemst um fávisku 
mína slengi ég fram gullnum frasa úr 
þeirri annars ágætu bók „Þýska fyrir 
þig“ og segi „Ich habe keine Zeit und 
keine Lust“ og finnst ég bara pínulítið 
sniðug en um leið skammast ég mín 
auðvitað fyrir að gefa mér ekki tíma 
til að kafa ofan í þjóðfélagsmálin sem 
skipta okkur jú öll máli. Málið er að 
mörg af þessum umræðuefnum er 
hægt að Morfís-rökræða til dauða án 
þess að niðurstaða fáist. Það er nefni-
lega ekki alltaf hægt að treysta á að 
eitt rétt svar sé við þeim öllum.

Nú eru kosningar á næsta leiti 
og þá reynir á þessa vitneskju okkar 
svo við getum kosið á upplýstan hátt 
þann flokk sem við teljum samfé-
laginu fyrir bestu. Þarna strax lendi 
ég í vandræðum þar sem ég er ekkert 
sérstaklega upplýst um hin ýmsu mál 
eins og fram hefur komið, en vil engu 
að síður hafa eitthvað með val á rík-
isstjórn að gera. Þá er bara um eitt að 
ræða og það er að skanna hraðsoðinn 
kosningaáróður flokkanna, fylgjast 
með fulltrúum þeirra tjá sig í sjón-
varpsþáttum og reyna að hlusta með 
hjartanu. Reyna að finna samhljóm 
með því sem sagt er og því samfélagi 
sem við viljum búa í og börnin okk-
ar erfa. Ef einhvern tímann á að láta 
hjartað ráða þá er það einmitt á kosn-
ingadaginn.

Höfundur er Anna María 
Þórhallsdóttir kennari 

Auglýsingar 824-2466, amundi@fotspor.is ritstjórn indianahreins@gmail.com, 893 6152


