
„Mikil blóðtaka 
fyrir lítið þorp“
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mEð börnunum

Akureyri semur  
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31. tölublað, 26. árgangur 

listakonan Aðalheiður S. Eysteins-
dóttir er komin heim til Siglufjarð-
ar, með annan fótinn að minnsta 

kosti. Aðalheiður ræðir hér um æskuna á 

Siglufirði, bæjarbraginn sem Siglfirðingar 
endurheimtu þegar göngin voru opnuð, 
fjölskylduna, ástina, listina sem sameinar 
þau Jón Laxdal, félagsheimilin Freyjulund, 

þar sem hún býr með fjölskyldu sinni, og 
Alþýðuhúsið, sem er hennar konungsríki 
og hvað það er sem einkennir verk sem 
hafa náð því að verða listaverk.

Hugnast ekki 
málamiðlanir

HEldur 
tvö HEimili 

aðalheiður býr 
að hluta til með 
fjölskyldu sinni 

í Freyjulundi en 
gamla alþýðuhús-

ið á Siglufirði er 
hennar konungs-

ríki. Þar býr hún 
ein og nýtur þess.
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Mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar

Opið allt árið
Sumarhús með heitum pottum 
og mismunandi stærðir húsa

Stutt í alla þjónustu verslun  
sund, veitingar og söfn

Perla norðursins Hrútey við hlið 
sumarhúsanna mikið fuglalíf

Glaðheimar
sumarhús á bökkum Blöndu við þjóðveg 1 

Símar 820-1300 & 690-3130

gladheimar@simnet.is - larus@krakur.is
gladheimar.is 

„Við höfum farið í yfir 700 ferðir 
síðan við byrjuðum og aðeins í 
tvö skipti ekki séð sel þannig að 
við segjum óhikað að farþegar 
okkar komi til með að sjá seli. 
Ásókn í að skoða seli er alltaf að 
aukast og við höfum tvöfaldað 
farþegafjöldann milli ára síðan 
við byrjuðum,“ segir Kjartan 
Sveinsson hjá Selasiglingum ehf. 
á Hvammstanga. Fyrirtækið er á 
sínu fimmta starfsári og hefur 
yfir að ráða 30 tonna eikarbát í 
skoðunarferðirnar en hann tekur 
30 farþega. Ásamt Kjartani eru 
eigendur fyrirtækisins þau Eð-
vald Daníelsson, Sigurbjörg B. 
Sölvadóttir og Anna María Elías-
dóttir. 

„Við gefum okkur út fyrir 
sela- og náttúruskoðun þar sem 
selirnir eru í aðalhlutverki. En 
einnig er mjög fjölbreytt fuglalíf 
á Miðfirði.“ segir Kjartan. 

Selir eru hópsálir
Siglt er frá Hvammstanga og tek-
ur hver ferð um klukkutíma og 
þrjú korter. Siglt er að ströndinni 
við vestanverðan Miðfjörð þar 
sem urtur halda sig með kópa 
sína í látrum en bændur sem 
land eiga að sjónum hafa friðað 

fjöruna og verður selurinn því 
ekki fyrir neinum ágangi frá 
landi. „Selirnir eru orðnir mjög 
vanir bátnum og við komumst 
mjög nálægt þeim og þannig 
gefst farþegum gott tækifæri til 
að virða þá fyrir sér og taka 
myndir. Þetta er mikil upplifun 
fyrir farþegana. Selir eru miklar 
hópsálir og við höfum á þessum 
árum lært heilmikið um ganginn 
í tilveru þeirra,“ segir Kjartan.

Siglingar hefjast hjá fyrirtæk-
inu um miðjan maímánuð en á 
þeim tíma eru urturnar að kæpa. 
Þær eru með kópana í fóstri í 
um sex vikur og uppeldið er 
strangt. Vaxtarhraði kópanna á 
þessum tíma er mikill. „Síðan 
gerist það að urturnar hreinlega 
yfirgefa kópana og þeir verða að 
bjarga sér upp á eigin spýtur. 
Þær bókstaflega bíta þá undan 
sér af hörku en skilja þá eftir á 
stað hér í firðinum þar sem þeir 
hafa gott aðgengi að æti og eru í 
góðu yfirlæti. Það er oft mikil 
skemmtun að vera á bátnum í 
návígi við þetta „barnaheimili“ á 
sumrin því kóparnir eru óttalegir 
óvitar, synda upp að bátnum og 
eru með alls kyns uppátæki. Urt-
urnar færa sig aftur á móti hér út 

með firðinum og við getum 
fylgst þar með fengitímanum og 
þeirri miklu baráttu sem er hjá 
brimlunum um urtuhópana,“ 
segir Kjartan. 

Best að skoða selinn á sjó
Miðfjörðurinn hentar afar vel til 
skoðunarferða af þessu tagi. 
Mikið er af sel og þar sem skoð-
unarsvæðið er innfjarðar segir 
Kjartan að alla jafna sé mjög gott 
í sjóinn og lítil alda. „Það er 
hægt að sjá seli víða frá landi en 
vilji fólk skoða þessi dýr í návígi 
þá er besta leiðin til þess að 
koma í þessar ferðir,“ segir hann. 

Selasiglingar fara þrjár ferðir á 
dag yfir sumartímann, þ.e. kl. 10, 
13 og 16.

sealwatching.is

Komast má á sjó mjög nálægt selunum og virða þessar skemmtilegu skepnur fyrir sér. 

Brimill, eikarbátur Selasiglinga ehf. á Hvammstanga. 

Selasiglingar ehf. á Hvammstanga: 

Upplifun að vera 
í návígi við selina 

Þingeyrakirkja í Austur-Húna-
vatnssýslu er meðal glæsilegustu 
kirkna landsins. Þingeyrar var 
áður höfuðból og þingstaður 
Húnaþings, líkt og nafnið bendir 
til, en fyrsta klaustrið á Íslandi 
var stofnað á Þingeyrum árið 
1133. Síðar voru rituð mikil bók-
menntaverk á staðnum, kon-
ungasögur og guðfræðileg rit 
þýdd og nokkrar Íslendingasög-
ur ritaðar þar. 

Kirkjan var vígð árið 1877 og 
lét Ásgeir Einarsson, bóndi og 
alþingismaður reisa hana en til 
verksins réð hann Sverri Run-
ólfsson, færasta steinhöggvara 
landsins. Grjótið var tekið í Ás-
bjarnarnesbjörgum og dregið á 
sleðum yfir ísilagt hópið, um 8 
km leið. Kirkjan er byggð í róm-
verskum stíl og tekur 100 manns 
í sæti. Hvelfing hennar er boga-
dregin og blámáluð, prýdd yfir 
1000 gylltum stjörnum en í 
gluggum kirkjunnar eru einnig 
um 1000 gler. 

Þingeyrakirkja er ríkulega bú-
in gömlum og merkum munum. 
Má þar nefna altaristöflu frá 15. 
öld sem keypt var í Englandi, 
mikið skreyttan predikunarstól 
sem talinn er hollenskur að 

uppruna, kaleik, altærisklæði, 
róðukross og koparstjaka – allt 
muni sem eiga sér nokkur 
hundruð ára sögu. 

Opið er í Þingeyrakirkju alla 
daga kl. 10-17 frá 1. júní til 31. 

ágúst og fá gestir leiðsögn um 
kirkjuna gegn gjaldi. Við kirkj-
una er þjónustuhús þar sem selt 
er kaffi og sýningar eru uppi yfir 
sumarmánuðina.

Þingeyrakirkja.

Merk kirkja og kirkju-
munir á Þingeyrum
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Fjögur hús standa tóm á 
Kópaskeri en samt er hús-
næðisekla í þorpinu. Íbúðalána-

sjóður hefur eignast húsin á síðustu 
árum en erfiðlega gengur að fá húsin 
leigð, nema til skamms tíma í senn. 
Reglur ÍLS eru skýrar, ekki má leigja 
lengur en í mesta lagi til eins árs í einu 
og er leiguhúsnæði til sölu.

Ekki fordæmisgefandi
Verktakann Stefán Hauk Grímsson 
vantar menn í vinnu og hefur reynt 
að leigja húsnæði fyrir starfsfólk sitt af 
ÍLS. „Hér er næg atvinna en við höf-
um ekkert húsnæði handa fólki. Ég vil 
leigja til fimm ára en það er ekki í boði. 
Ég gæti leigt til eins árs en þá yrði hús-
næðið jafnframt til sölu á tímabilinu. 
Það liggur ljóst fyrir að það rífur sig 
enginn upp og flytur á Kópasker fyrir 
eitt ár. Hér er bílaverkstæði, fiskeldi, 
landbúnaður og fleira. Við sem búum 
hér og störfum finnst þetta gremjuleg 
staða. Hér er atvinna í boði og það er 
ótrúlegt að það sé ÍLS sem stendur í 
vegi fyrir okkur. Það hlýtur að vera 
hægt að endurskoða reglurnar þegar 
kemur að byggðum eins og Kópaskeri, 
sem er komið undir hatt Brothættra 
byggða. Það ætti ekki að vera fordæm-
isgefandi fyrir Laugaveginn,“ segir 
Stefán Haukur sem segir menn hafa 
bundið vonir við verkefnið Brothættar 
byggðir. „Við viljum að opinberir aðil-

ar, Byggðastofnun og Íbúðalánasjóð-
ur, tali saman en það virðist ekki vera 
hægt. Íbúðalánasjóður neitar að spila 
með.“

Stefán Haukur reynir nú að kaupa 
húsnæði af ÍLS í stað þess að leigja. 
„En þeir eru stífir á verði. Ef ég fengi 
hús á sambærilegu verði og síðasta hús 
sem selt var á frjálsum markaði gæti ég 
boðið það til leigu til fimm ára í senn á 
100 þúsund krónur á mánuði, gott ein-
býlishús með bílskúr. Ég held að það 
hljóti að vera fólk þarna úti sem er að 
borga háan húsnæðiskostnað og myndi 
hugsa sig um.“ 

nemendum fækkar
Samkvæmt heimildum Akureyri 
Vikublaðs hafa fjórar fjölskyldur flutt 
frá Kópaskeri á síðustu mánuðum. 
Nemendum við Öxarfjarðarskóla 
hefur fækkað umtalsvert í kjölfar-
ið og stöðugildum við skólann hefur 

að sama skapi verið fækkað. Skólinn 
er samrekinn leik- og grunnskóli og 
þótt fjöldi nemenda við leikskólann sé 
óbreyttur eru nemendur grunnskólans 
24 talsins í dag miðað við 43 veturinn 
2010–2011. Silja Jóhannesdóttir, ver-
kefnastjóri verkefnisins Öxarfjörður 
í sókn, sem er hluti af Brothættum 
byggðum, segir enga eina skýringu á 
brottflutningunum. „Það er mikil blóð-
taka fyrir svona lítið þorp þegar heilu 
fjölskyldurnar fara og undirstaðan til 
að halda uppi þjónustu minnkar. Þetta 
svæði hefur verið í vörn í mörg ár. Ég 
tel að einhverjir hafi lengi velt fyrir sér 
hvort þeir eigi að fara eða vera og þeir 
sem fara sjá kannski ekki fyrir sér að 
ástandið eigi eftir að batna. Hér eru þó 
klárlega tækifæri. Þegar Dettifossvegur 
verður opnaður mun fjöldi ferðamanna 
margfaldast og í því felast ótal tækifæri. 
Okkur vantar kosti til að geta laðað 
að fólk en til þess verðum við að geta 
boðið leigusamninga til lengri tíma. Ég 
veit að starfsmenn ÍLS vilja aðstoða en 
þeir starfa innan stífs ramma sem tekur 
ekki tillit til aðstæðna hér.“

Kristján Þór Magnússon, sveitar-
stjóri Norðurþings, segist hafa verið í 
samskiptum við ÍLS. „Það er bagalegt 
að geta ekki tekið við íbúum vegna 
íbúðaskorts en löggjöfin í kringum 
ÍLS er þess efnis. Til að koma til móts 
við okkur yrði að breyta lögunum.“
 iáh

Fjórar fjölskyldur hafa 
flust frá Kópaskeri það 
sem af er ári. Nemendur 
við grunnskólann eru 
24 en voru 43 árið 2011. 
Húsnæðisekla ríkir í 
þorpinu þrátt fyrir fjölda 
tómra húsa í eigu ÍLS.

„blóðtaka 
Fyrir svona 
lítið þorp“

„Það liggur 
ljóst fyrir 

að það rífur sig 
enginn upp og 
flytur á Kópasker 
fyrir eitt ár

N1 kaupir 
reksturinn
N1 hefur skrifað undir samning um 
kaup á rekstri Gúmmívinnslunnar 
á Akureyri og hefur þegar tekið yfir 
rekstur verkstæðisins sem verður 
áfram starfrækt á sama stað, að 
Réttarhvammi 1, á Akureyri. N1 star-
frækir í kjölfarið bæði hjólbarðaverk-
stæði og smurstöð á Akureyri ásamt 
verslun og þjónustustöðvum.

Fundin 
fjöll
Sjónvarpskonan Þórgunnur 
Oddsdóttir setur meðal annars 
gamlar og flagnaðar máln-
ingarflygsur í nýtt samhengi í 
myndlistarsýningunni Fundin 
fjöll – tilraunastofa í landslags-
málun sem hún hefur opnað í 
Mjólkurbúðinni í Listagilinu á 
Akureyri.

Áhugi á 
bandarísku 
forsetakosn-
ingunum
Mikill fjöldi sótti opinn fund um 
bandarísku forsetakosningarnar sem 
haldinn var í Háskólanum á Akur-
eyri á þriðjudaginn. Fundurinn var 
haldinn í samstarfi við bandaríska 
sendiráðið en þar tóku demókratinn 
Larry LaRocco og repúblikinn Scott 
Klug til máls.

Einmuna blíða Veðráttan hefur leikið við norðanmenn þetta haustið. Þessa mynd af kvöldsól á blönduósi tók róbert Daníel Jónsson.

kópaskEr allavega fjögur hús 
standa tóm. Mynd: Petr brož
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Lennon - 34.990

Aurora - 24.990

Edison (barna) - 9.990
Edison (fullorð.) - 11.990

Virgil - 19.990

Lester - 15.990

Star snjógalli - 16.490

Stormy Sky - 16.990

Clark - 15.490

Jessie - 11.490

Johanne - 16.490

Unnur print - 69.990

Dúna - 34.990

Nanna - 42.990

Unnur - 59.990

Dofri - 28.990

Elsa dún. - 48.990

Kara parka - 39.990

Powder krakka - 12.990

Jaki herra - 39.990

Jaki dömu - 39.990
Jaki barna - 24.990

Mjöll dömu - 49.990

Rider krakka - 11.990

Legacy krakka - 13.990

Eigum einnig Reima 
galla. Verð frá 17.990
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það er mikið talað um auð-
lindir fyrir kosningar, en allt 
of sjaldan þá sem er óþrjót-

andi; sköpunarkraftinn. Ég býð mig 
fram til að Alþingis, m.a. til að berj-
ast fyrir framgangi lista, menningar 
og mennta. Þær næra sálina en leika 
líka risahlutverk við að glæða lands-
byggðirnar lífi og breyta atvinnuhátt-
um.

Við höfum fylgst með bæjum, 
reistum á einhæfu atvinnulífi, taka 
stakkaskiptum á síðustu árum, m.a. 
fyrir tilstuðlan þessara greina. Lista-
menn og fólk í hinum skapandi 
greinum hefur leikið þar stórt hlut-
verk. Lítið gallerí eða leikhús eru 
góðir meðspilarar ferðaþjónustunn-
ar. Það bætir lífsskilyrði bæjarbúa, 
laðar nýtt fólk til búsetu og örvar 
meiri fjölbreytni. Nægir þar að nefna 
fjölmargar hátíðir, tengdar þessum 
greinum. Seyðisfjörður og Siglufjörð-
ur og Borgarfjörður eystra eru gott 
dæmi um þetta. 

menntun besta vörnin
Menntun er ekki aðeins lykill að 
efnalegri velsæld einstaklinga og 
þjóða eins og gjarnan heyrist sagt. 
Menntun eflir einnig þátttöku fólks 
í samfélagi sínu og lýðræðislegum 
ákvörðunum. Menntun kennir okk-
ur að njóta lista og ef vel tekst til 
skapar hún menningarleg verðmæti. 

Menntun er besta fáanlega vörn-
in gegn þjóðrembu og útlendinga-
hatri; hún eykur umburðarlyndi og 
víðsýni. Skólastarf er víða öflugt og 
kennarar vinna fórnfúst starf. Aftur 
á móti verður að segjast eins er, að 
eftir áratuga setu Sjálfstæðisflokksins 
í ráðuneyti menntamála, með eins-
taka innliti vinstrimanna, sitjum við 
uppi með skólakerfi sem gagnast ekki 
öllum nemendum sínum. Brotthvarf 
úr námi í framhaldsskólum er með 
því mesta sem gerist á Vesturlöndum, 
námslán eru skorin við nögl en leggja 
síðar þunga greiðslubyrði á fólk. Al-
mennir námsstyrkir á háskólastigi 
eru ekki fyrir hendi. Fagháskólastig 
fyrir iðngreinarnar hefur ekki verið 
byggt upp, lítið er sinnt um kynjaðar 

staðalmyndir í skólastarfi og enn á ný 
eru uppi áform um að reyra skóla-
starf í viðjar samræmdra mælinga 
og prófa. Próf eru ágæt til síns brúks 
en þau eiga ekki að stýra skólastarfi 
nema að mjög takmörkuðu leyti. 
Átaksverkefni í þágu lesskilnings 
mega ekki verða slíkir fjötrar. Það 
þarf að efla nám í vísindum, tækni, 
verkfræði og stærðfræði. 

réttlætismál og sóknarfæri
Ganga verður skipulega til þess verks í 
samstarfi við kennara og skóla. Koma 
verður á fagháskólanámi sem höfðar 
til beggja kynja. Á sama tíma þarf að 
breyta skólakerfinu í þágu allra þeirra 
sem finna sig ekki í framhaldsskólun-
um. Það þarf að bjóða nýnemum 
trygg námslok í iðngreinum þegar 
við innritun í það nám. Skólakerfið 
á að kannast við þá ábyrgð sína að sú 
sem velur að verða rafvirki og sá sem 
kýs að verða hárgreiðslumaður geti 
lokið því námi. Allir eiga að fá tilboð 
um nám, en okkur er óhætt að stýra 
framboði meira, tryggja námslok og 
nýta þannig fjármuni betur. Menntun 
er þegar öllu er á botninn hvolft rétt-
lætismál og stærsta sóknarfæri lítillar 
þjóðar.

 
Logi Már Einarsson

Höfundur situr í 1. sæti á lista Sam-
fylkingarinnar í Norðausturkjördæmi.

Stærsta tækifærið

stefnum á heimsmet
nú eru aðeins nokkr-

ir dagar til kosninga 
og því fátt annað 

sem kemst að í umræðunni. 
Svona korter í stóra daginn 
er stressið að ganga af mörg-
um dauðum svo slagurinn 
minnir oft frekar á keppni í 
stórum og ljótum orðum en 
kosningabaráttu. „Hann er 
fáviti!“, „Heimska kellingin“, 
„Rasistaógeð“. Munum eftir 
litlum eyrum allt í kring sem 
virka eins og svampar og hafa eftir okkur skammaryrðin 
á skólalóðinni.

 Svo eru það fullyrðingarnar: „Heilbrigðiskerfið er 

hrunið! – Ísland er ónýtt! – Ógeðslega spillt land! Við 
erum forréttindapakk. Rúmlega 300 þúsund hræður 
sem, á undraverðan hátt, eru vanar því að geta miðað sig 
við það besta í heiminum þegar kemur að lífsskilyrðum. 
Fríðindin sem fylgja því að hafa fæðst á þessu skeri eru 
ótvíræð. Við höfum það flest með eindæmum gott og 
mun betra en langflestir íbúar þessarar jarðar.

 En þótt einhverjir hafi það meira skítt en við er 
óþarfi að sætta sig við hlutina þegar við vitum að við 
getum gert betur. Fjölmargir eiga varla til hnífs og skeið-
ar og við getum ekki sætt okkur við biðlista að fokdýru 
heilbrigðiskerfi.

 Það er um að gera að setja markið hátt og stefna á 
heimsmet í góðum lífskjörum. Það hlýtur bara að vera 
hægt án þess að setja heimsmet í smekkleysi í leiðinni.

 Indíana Ása Hreinsdóttir
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Sérfræðingur á sviði 
matvælafræði

BioPol ehf., Sjávarlíftæknisetur á Skagaströnd í samstarfi 
við Háskólann á Akureyri óskar eftir að ráða sérfræðing 
á sviði matvælafræði eða einstakling með sambærilega 
menntun. Umsækjanda er ætlað að styðja frumkvöðlastarf 
í matvælavinnslu sem sett verður upp í tengslum við 
rannsóknastofu BioPol ehf, sjá um samskipti við opinbera 
leyfisveitendur og taka þátt í þróunarverkefnum fyrirtækis-
ins. Starfstöð viðkomandi verður á Skagaströnd.

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða í fyrrgreindum fræðigreinum. 
• Reynsla af þróunarstarfi í matvælavinnslu er kostur.
• Sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 25. október nk. 

Umsóknir með ýtarlegum  upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og meðmælendur berist BioPol ehf., 
Einbúastíg 2, 545 Skagaströnd. 

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór G. Ólafsson halldor@biopol.is framkvæmdastjóri
 í síma 452-2977 eða 896-7977

„Próf eru 
ágæt til 

síns brúks en þau 
eiga ekki að stýra 
skólastarfi nema 
að mjög takmörk-
uðu leyti

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf. 
 
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf 
á Þjónustudeild í Reykjavík. 
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfsmaður  
geti farið út á land til skamms tíma í senn. 
Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða. 
 
Rafvirkja / rafeindavirkja 
 
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu  
og almenn rafvirkjastörf.   
 

Járniðnaðarmenn 
Vélstjóra/vélvirkja/málmsmiði/suðumenn/pípulagningamenn 
 
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði og ýmsa sérsmíði.   
 
 
Allar nánari upplýsingar veita: 
Jónas Kristinsson forstöðumaður 
Simi: 550 9914  jonas@odr.is 
 
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri 
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is 
GSM 860 9640 
 
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að  
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík 
 
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is 

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og 
birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og 
rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 
130 talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. 

 

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf.  
á Akureyri

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi starf
á Þjónustudeild. Starfsvettvangur er Norðurland.

Rafvirki eða Vélstjóri 
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu

Menntun og hæfniskröfur:
•	 Sveinspróf í rafvirkjun - vélstjóraréttindi.
•	 Góð tölvukunnátta.
•	 Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð.
•	 Þjónustulund.
•	 Enskukunnátta.

Allar nánari upplýsingar veita:
Jónas Kristinsson forstöðumaður sölu- og þjónustusviðs
Sími: 550 9914    jonas@odr.is
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á 
www.oliudreifing.is

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi elds-
neyti. Félagið rekur einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- ografmagnsverk-
stæði. Starfsmenn félagsins eru um 145 talsins á starfsstöðvum víðsvegar 
um landið. Mikil áhersla er lögð á að tryggja jafnrétti innan fyrirtækisins, 
öll störf innan Olíudreifingar standa jafnt konum og körlum til boða.



Tunguhálsi 10 | Sími 415 4000 | www.kemi.is | kemi@kemi.is
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byggðamál eru meðal þess sem 
ávallt fær athygli í aðdraganda 
kosninga. En hvað skyldi það 

vera sem rekur byggðaumræðuna 
áfram yfirhöfuð? Hver eru rökin fyrir 
því að halda úti byggð um land allt? 

brauðmolakenningin
Í alltof mörgum tilvikum byggir 
byggðastefna á brauðfótum. Höfuð-
borgin verður ómeðvitaður útgangs-
punktur og þaðan skammtað björg-
um til byggðanna á hinu dulúðuga 
svæði handan Esjunnar. Þetta getur 
falist í uppbyggingu kerfis sem veitir 
útvöldum hópum aðgang að veiði-
heimildum eða niðurgreiddri raf-
orku. Kjarni málsins er svo sá að af 
borði þessara útvöldu aðila hrökkvi 
svo nægilega margir molar til að fæða 
pöpul byggðanna í kring. Í stjórnartíð 
þeirrar ríkisstjórnar sem nú lætur af 
störfum hefur byggðaumræðunni að 
auki fylgt einhver skringilegur róm-
antískur þjóðrembingsháttur. Borg-
ríkinu er ætlað að slá verndarhendi 
yfir byggðirnar sínar á forsendum 
einhvers konar menningararfs sem 
þurfi að gæta. Saman dregur þetta upp 
mynd af velmegandi vísitölufjölskyldu 
úr borginni sem geti þannig ekið um 
fallegar sveitir landsins í júlímánuðum 
ókominna ára og leyft börnunum að 

fylgjast með sólbökuðum bændum í 
heyskap og glaðværum trillusjómönn-
um við löndun.

samfélagsnálgunin
Það þarf að horfa á viðhald byggða 
landsins út frá öðru sjónarhorni. Líta 
frekar á sjálfbæra framtíð þessa litla 
eyríkis í heild sem útgangspunkt. Fyr-
ir viðhaldi byggðanna um land allt er 
nefnilega miklu auðveldara að færa 
rök af hagrænum toga og einfald-
lega út frá meginþáttum sjálfbærrar 
þróunar samfélagsins. Verulega stórs 
hluta af tekjum Íslands, bæði á liðinni 
öld og í nútímanum er nefnilega aflað 
í hinum dreifðu, fjölbreyttu byggðum 
landsins. Ferðaþjónustan, fiskveiðar, 
landbúnaður og iðnaður byggja að 
meira eða minna leyti á veröldinni 
handan Esjunnar. „Staðbundnu hag-
kerfin“ í Grímsey, Mývatnssveit og 
Vopnafirði eru áhugaverð dæmi um 
staði þar sem tiltölulega fáar mann-
eskjur afla gífurlegra útflutningstekna. 
Og ríkið gerir lítið annað en að skaffa 
lágmarksaðgang að löggu, lækni og 
presti þegar nauðsynlega þarf. 

gullæðarnar
Það veit enginn hvar næsta gullæð 
finnst. Ef ekki verður fólk búsett víða 
um land munum við fara á mis við 

margar gullæðar ókominna ára. Það 
þarf að hætta að hugsa byggðaþróun 
út frá brauðmolum og þjóðrembings-

hætti. Innviðir eru nefnilega kjarni 
málsins. Alvöru innviðir sem gera 
byggðirnar samkeppnishæfar um fólk 

og fyrirtæki. Þessu hlutverki gegn-
ir enginn annar en ríkisvaldið með 
skýrri fjárfestingarstefnu í innviðum 
byggðanna til langs tíma. Á líðandi 
kjörtímabili hafa liðið hjá dýrmæt 
tækifæri til uppbyggingar innviða. 
Og samhliða því líka jafn dýrmæt 
tækifæri til að fjármagna þessa upp-
byggingu, t.a.m. með skattlagningu 
auðlinda og veiðigjalda og komu-
gjöldum. Það þarf að gera stórátak. 
Samgöngur um vegi, göng, flug og 
sjó. Alvöru menntaúrræði sem ná til 
dreifðra byggða, heilbrigðisþjónustu 
fyrir alla, alls staðar. Löggu sem er á 
staðnum og ekki bara í símaskránni. 
Greiðan aðgang að nauðsynlegri þjón-
ustu óháð búsetu. 

Hverjum treystir þú?
Það eru þessi grundvallaratriði sem 
stefna Vinstri grænna í byggða- og at-
vinnumálum ganga út á. Ekki brauð-
mola eða þjóðrembing. Og umfram 
allt ekki ódýr (eða dýr!) gylliboð um 
einhverjar reddingar rétt fyrir kosn-
ingar.

Eftir situr kosningaspurningin: 
Hverjum treystir þú?

 
Óli Halldórsson

Höfundur skipar 5. sæti á lista 
Vinstri grænna í Norðausturkjördæmi 

byggðir og brauðmolar

Fjölgað hefur um fjóra lækna 
hjá Heilbrigðisstofnun Norð-
urlands. Íbúum, sem ekki eru 

með fastan heimilislækni, gefst því 
kostur á að skrá sig hjá ákveðnum 
lækni. Þetta kemur fram á vefsíðu 
Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, 

hsn.is. Þar kemur einnig fram að 
Jón Torfi Halldórsson, yfirlæknir á 
Heilsugæslunni, vilji koma á fram-
færi ánægju með nýráðninguna og 
almennt aukinn áhuga meðal lækna á 
að starfa á Akureyri.

 iáh

Fjórir nýir læknar

norðlenskar konur í tón-
list ætla að flytja lög tengd 
landinu, náttúrunni og 

sveitarómantíkinni á tónleikum 
í Litla Garði fimmtudaginn 27. 
október og Safnahúsinu á Húsavík 

föstudaginn 28. október. Það eru 
þær Lára Sóley Jóhannsdóttir, Helga 
Kvam, Kristjana Arngrímsdóttir, 
Ásdís Arnardóttir og Þórhildur Örv-
arsdóttir sem mynda hópinn Norð-
lenskar konur í tónlist.

Norðlenskar konur  
og sveitarómantík
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Styrkir 
til samfélagsverkefna 2017

Norðurorka hf. veitir styrki til samfélagsverkefna, veittir eru styrkir 
til menningar- og lista, æskulýðsstarfs og góðgerðarmála.

Markmið með styrkjum Norðurorku er að styðja við sjálfsprottið starf, 
starfsemi frjálsra félagasamtaka og framtak einstaklinga sem stuðlar 
að farsælli þróun samfélagsins, lífsgæðum og fjölbreyttu mannlí�.

Umsókn um styrki skal skila á þar til gerðu eyðublaði sem nálgast má á 
heimasíðu Norðurorku hf. www.no.is  (undir tenglinum UM NO) eða í 
þjónustuveri að Rangárvöllum, 603 Akureyri.

Fylgiskjöl með umsókninni má senda hvort heldur sem er í tölvutæku 
formi með tölvupósti eða með póstlagðri umsókn.

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2016

Með pósti á Norðurorka hf., Rangárvöllum, 603 Akureyri eða
sem fylgiskjal með tölvupósti á netfangið no@no.is 
 

1

2

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is



Þýsk gæði!
Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is
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yFirHEyrslan: bErgur þorri bEnjamínsson

bergur þorri benjamínsson, nýráðinn formaður 
Sjálfsbjargar landssambands hreyfifatlaðra, er  
alinn upp í Eyjafjarðarsveit og veit fátt betra í  
matinn en nautalund beint frá býli.

Fullt nafn, aldur og starfstitill: „Bergur Þorri 
Benjamínsson, 37 ára formaður Sjálfsbjargar lands-
sambands hreyfihamlaðra.“
 
Fjölskylduhagir: „Kvæntur Helgu Magnúsdóttur, 
upplýsinga- og menningarfulltrúa, og saman eigum 
við tvö sett af tvíburum.“
 
Fæddur og uppalinn? „Akureyri, en uppalinn í 
Eyjafjarðarsveit.“
 
Fallegasti staðurinn á íslandi? „Sólsetur við 
Eyjafjörð.“
 
lýstu þér í þremur orðum? „Réttsýnn, hvatvís 
en fylginn.“
 
uppáhaldshljómsveit, íslensk og erlend? 
„Sálin er klassík. U2.“
 
Hverju myndirðu breyta ef þú værir ein-
ræðisherra í einn dag? „Að allt fatlað fólk fengi 
starf við hæfi.“
 
Hvar vildirðu eiga heima ef ekki á íslandi? 
„Orlando Florida US.“
 
Hvað borðarðu í morgunmat? „Hafragraut eða 
Hleðslu.“
 
uppáhaldsmatur?
„Nautalund beint af býli!“
 
uppáhaldsdrykkur? „Vatnið eða gott rauðvín.“
 

besti sjónvarpsþátturinn? „Landinn.“
 
uppáhaldsveitingastaður? „Grillið á Sögu.“
 
uppáhaldsstjórnmálamaður, íslenskur,  
erlendur? „Ef ég gæti tekið ákveðni Davíðs  
Oddssonar, klækjabrögð Össurar Skarphéðinssonar  
og mælsku Steingríms J. og sett það í einn mann.“
 
Áhugamál? „Ferðalög með fjölskyldunni, ökutæki 
hvers konar og stjórnmál.“
 
Fyrirmynd? „Foreldrar mínir og maki en líka 
ömmubræður mínir, af þeim lærði ég mikið.“
 
leyndur hæfileiki? „Söngur.“
 
Facebook eða twitter? „Facebook en gríp í 
Twitter.“
 
snapchat eða instagram? „Bæði, samt meira 
Snap.“
 
Eurovision eða handbolti? „Handbolti, Euro-ið 
er ekki eins skemmtilegt og var.“
 
uppáhaldsíþróttalið? „KA og Liverpool.“
 
af hverju ertu stoltastur í lífi þínu? „Fjöl-
skyldunni minni og því að hafa náð sjálfum mér til 
mennta eftir slysið örlagaríka.“
 
Hvaða drauma áttu eftir að láta rætast? 
„Nokkra en þá vil ég hafa fyrir mig …“
 



 
Tæki til vetrarþjónustu 

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM
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Formaður Viðreisnar og oddviti 
Norðausturkjördæmis, Bene-
dikt Jóhannesson, útilokar að 

Viðreisn myndi stjórn með Sjálfstæð-
isflokki og Framsóknarflokki að kosn-
ingum loknum. Þetta kom fram í út-
varpsþættinum Harmageddon á X-inu 
á þriðjudaginn. „Það verður ekki ríkis-
stjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar-
flokks og Viðreisnar eftir kosningar,“ 

sagði Benedikt eftir að þáttarstjórn-
endur höfðu gengið hart að honum 
að svara hvort atkvæði greitt Viðreisn 
væri atkvæði greitt ríkisstjórn Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknarflokks. 
Benedikt sagði enn fremur að útspil 
Pírata væri frumlegt og skemmilegt 
en að Viðreisn, sem nýr flokkur, vildi 
hefja samtalið eftir að kjósendur hefðu 
sagt sitt. iáh

tekur af 
öll tvímæli
benedikt útilokar ríkisstjórn Viðreisnar, 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks

bEnEdikt 
jóHannEsson 
Formaður Viðreisnar 
og oddviti norðaust-
urkjördæmis segir 
atkvæði greitt Viðreisn 
ekki atkvæði greitt 
núverandi ríkisstjórn.

akureyrarbær er fyrsta íslenska 
sveitarfélagið sem gerir 
samning við Barnahjálp Sam-

einuðu þjóðanna, UNICEF, um inn-
leiðingu barnasáttmála SÞ í reglur og 
samþykktir bæjarins. Samningurinn 
var undirritaður á mánudaginn en um 
tilraunaverkefni er að ræða sem von-
ast er til að skapi verklag og efni sem 
nýtist öðrum sveitarfélögum.

Á vefsíðu Akureyrarbæjar kem-
ur fram að hugmyndafræðin byggi 
á Child Friendly Cities, alþjóðlegu 

verkefni sem innleitt hefur ver-
ið í hundruð sveitarfélaga um allan 
heim. Innleiðingunni hefur verið lýst 
sem „barnaréttindagleraugum“ sem 
starfsmenn og fulltrúar sveitarfélags-
ins setja upp til að skoða verkefni og 
ákvarðanaferla.

Það voru þeir Eiríkur Björn Björg-
vinsson bæjarstjóri og Bergsteinn 
Jónsson, framkvæmdarstjóri UNICEF 
á Íslandi, sem skrifuðu undir sam-
starfslýsinguna.

 iáh

Akureyri semur 
við UNICEF

undirritun samnings Snædís Sara arnedóttir, Hulda Margrét Sveinsdótt-
ir og Páll rúnar bjarnason, úr ungmennaráði akureyrarbæjar, bergsteinn Jónsson, 
framkvæmdastjóri unICEF á Íslandi, Eiríkur björn björgvinsson, bæjarstjóri á akureyri, 
Hermann Sæmundsson, skrifstofustjóri innanríkisráðuneytisins, og Elísabet geirsdóttir, 
lögfræðingur hjá umboðsmanni barna.

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

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

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

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



D-vítamínbætt léttmjólk bregður sér tímabundið í nýjan búning. Markmiðið er að safna 
15 milljónum króna fyrir Landspítalann til kaupa á búnaði sem auðveldar greiningu 
á brjóstakrabbameini og renna 30 kr. af hverri seldri fernu til þessa góða málefnis.

Góðgerðarfernurnar eru mættar á vakt!

MJÓLKIN
GEFUR STYRK
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mín tilfinning er að við 
endurheimtum jákvæða 
og uppbyggilega bæj-

arbraginn okkar. Fólk grét af gleði og 
talaði um hvað það væri þungu fargi 
af því létt en auðvitað vorum við oft 
einangruð hér og fundum fyrir frels-
inu með opnun ganganna,“ segir lista-
konan Aðalheiður S. Eysteinsdóttir 
aðspurð um viðbrögð Siglfirðinga við 
opnun Héðinsfjarðarganga.

komin aftur heim
Aðalheiður, sem er fædd og uppalin á 
Siglufirði, fluttist inn á Akureyri árið 
1986 en er nú komin aftur heim, með 
annan fótinn allavega, og hefur tekið 
gamla Alþýðuhúsið í gegn og gert að 
sínu heimili og vinnustofu. Hún var 
lengi einkabarn foreldra sinna eða þar 
til hún varð átta ára og þau tóku fimm 
ára frænda hennar í fóstur. Foreldrar 
hennar eru Eysteinn Aðalsteinsson, 

sem rak Fiskbúðina á Siglufirði í 35 ár, 
og Arnfinna Björnsdóttir, sem starfaði 
hjá bæjarskrifstofunum í þrjá áratugi. 
„Foreldrar mínir eru meðal annars 
ástæða þess að ég er komin hingað 
aftur. Þau eru orðin fullorðin og nú er 
komið að því að ég sé til staðar fyrir 
þau eins og þau hafa alltaf staðið eins 
og klettar við bakið á mér.“

með stórt hjarta
Aðalheiður og listamaðurinn Jón Lax-
dal búa saman í Freyjulundi en saman 
eiga þau dótturina Brák. Úr fyrra 
hjónabandi átti Aðalheiður Arnar og 
Þórey Ómarsbörn og Jón dótturina 
Valgerði Dögg. Þar að auki eru barna-
börnin orðin fimm talsins. Aðspurð 
segist hún mikil fjölskyldumanneskja. 
„Ég er með stórt hjarta og elska fjöl-
skylduna mína út af lífinu, bæði þessa 
eiginlegu og svo vini mína og sam-
starfsmenn sem alltaf eru reiðubúnir 
þegar mikið stendur til. Arnar sonur 
minn er líka í listum og er auk þess 
mjög duglegur að hjálpa mér og Brák 

hefur ekki verið nema tveggja ára 
þegar hún fór að hjálpa mér að mála 

verkin upp að hnjám svo ég þurfti 
ekki að beygja mig niður á gólf.“

klakabrynjan bráðnaði
Aðalheiður, sem hlaut menningar-
verðlaun DV í ár, segist lengi hafa 
þráast gegn listinni. „Ég hafði áhuga 
á umönnunargeiranum, hafði unnið 
með fatlaða stúlku á leikskóla og 
fannst ég hafa eitthvað að gefa, en 
fann strax að námið kveikti ekki í 

Listakonan aðalheiður s. Eysteinsdóttir er 
komin heim til Siglufjarðar, með annan fótinn að 
minnsta kosti. Aðalheiður ræðir hér um æskuna á 
Siglufirði, bæjarbraginn sem Siglfirðingar endurheimtu 
þegar göngin voru opnuð, fjölskylduna, ástina, listina 
sem sameinar þau Jón Laxdal, félagsheimilin Freyju-
lund, þar sem hún býr með fjölskyldu sinni, og Alþýðu-
húsið, sem er hennar konungsríki og hvað það er sem 
einkennir verk sem hafa náð því að verða listaverk.

Hugnast ekki 
málamiðlanir

„Það er frekar 
persónulega 

lífið og ástin sem 
er flóknari

aldrEi Farið 
aðalheiður segir hug-
ann alltaf hafa verið á 
Siglufirði, sama hvar 
hún hefur verið.

list Ekki sama og list aðalheiður segir meirihluta hennar verka ekki komast 
í flokk listaverka. Hún láti samt aldrei frá sér verk sem hún sé ekki stolt af.

viðtal
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mér. Örlygur Kristfinnsson hafði 
hvatt mig til að fara í listnám en ég 
var uppátækjasamur unglingur og 
gerði yfirleitt öfugt við það sem ætlast 
var til af mér. Einhvern tímann rakst 
ég á lítið skilti sem á stóð Myndlista-
skólinn á Akureyri en þá hafði ég ekki 
verið í skóla í fjögur ár og var komin 
með mikla þörf fyrir að finna mína 
hillu í lífinu. Eftir fyrsta tímann í 
módelteikningu var ekki aftur snúið. 
Þá var eins og klakabrynjan bráðn-
aði, ég fann þrjóskuna og mótþróann 
hrynja af mér. Loksins var ég komin 
á þá braut sem hafði alltaf legið fyrir 
og síðan hef ég unað mér vel í þessu 
tiltölulega frjálsa, sjálfskapaða lífi þar 
sem maður ræður sjálfur vinnutím-
anum og þeim verkefnum sem koma 
inn á borð til mín.“

listin eins og ástin
Hún viðurkennir þó að starfsframinn 
hafi ekki verið valinn út frá fjárhags-
legum sjónarmiðum. „Fyrir mig er 
tími mikilvægari en peningar en sem 
fjölskyldumanneskja hef ég auðvit-
að þurft að gegna mínum skyldum. 
Maður er í þessari hringiðu en ég hef 
alltaf verið einstaklega hugmyndarík í 
að verða mér úti um peninga og hef 
unnið mikið. Ég er sívinnandi. Það 
er ekki óalgengt að ég vinni frá níu 
á morgnana til miðnættis eða jafn-
vel tvö eftir miðnætti. Þetta er það 
skemmtilegasta sem ég geri. Þetta er 
lífið; listin, menningarviðburðir og fá 
að koma öðru listafólki á framfæri. 
Ég er miðlari menningar á mjög víð-
tæku sviði. Þetta er svo skemmtilegt,“ 
segir hún brosandi en játar því að 
stundum fái hún, líkt og flestir, nóg 
af vinnunni. „Það kemur fyrir en eftir 
góðan nætursvefn er ég góð auk þess 
sem ég fer yfirleitt til útlanda í einn 
til tvo mánuði á ári til að breyta um 
umhverfi og þá endurnýjast orkan. 
Svo, þegar maður nær að gera eitt-
hvað sem hugsanlega getur talist sem 
listaverk, þá bætist í orkuna á þann 
hátt sem erfitt er að lýsa. Maður verð-
ur uppfullur af bjartsýni og jákvæðni; 
öllu sem þarf til að lifa. Þessari tilfinn-
ingu hefur stundum verið líkt við ást 
– lífið verður yndislegt og allt hefur 
tilgang. Er það ekki það sem við erum 
öll að keppast að? Að finna að það 
sé einhver tilgangur með þessu öllu 
saman?“

Ekki öll verk listaverk
En er ekki allt sem kemur frá lista-
mönnum listaverk? „Ég held ekki. 
Listamenn, eins og allir aðrir, eru 
mannlegir og gera stundum vel og 
stundum ekki. Ég skynja sjálf að sum 
verkin mín eru miklu flottari en önn-
ur og sum þeirra komast jafnvel í þann 
flokk að vera listaverk. Meirihlutinn 
kemst ekki í þann flokk. Það geta ver-
ið fínustu verk, sem ég get verið sátt 
við og sæmd af, en það er eitthvað, 
einhver herslumunur, sem þarf að 
nást til að um listaverk sé að ræða,“ 
segir hún en bætir við að þrátt fyrir 
þetta láti hún aldrei frá sér verk nema 
hún sé ánægð og sátt við útkomuna. 
„Ég er ekki að tala verkin mín nið-
ur þótt ég tali ekki um hvert einasta 
þeirra sem listaverk. Með hverju verki 
verður þróun, ég kemst skör framar, 
og svo koma gullmolarnir inn á milli.“

þráinn karlsson fyrirmyndin
En af hvaða verkum sínum er hún 
stoltust? „Portrettmyndin af Hannesi 
Boy er eitt af þeim verkum sem mér 
finnst virkilega gefa af sér og verkið 
Bið, gömlu karlarnir tveir hér í bæn-
um, sem og Réttardagsverkefnið og 
Píanóverkið,“ segir hún og játar, eft-
ir smá umhugsunartíma og í fyrsta 
skiptið opinberlega, að annar gömlu 
karlanna í Bið sé leikarinn Þráinn 
Karlsson heitinn líkt og margir höfðu 
giskað á. „Ef ég nota fólk sem fyrir-
myndir hef ég alltaf beðið um leyfi því 
stundum verða verkin ofboðslega lík 
viðkomandi. Það er ekki meiningin 
því verkunum er ekki ætlar að verða 
viðkomandi heldur er ég að fá persón-
urnar lánaðar til að vinna eftir til að 
skapa heildstæðan persónuleika. Einu 

sinni þegar ég kom heim í Freyjulund 
sátu Þráinn og Magnús Pálsson lista-
maður á bekk fyrir utan og biðu eftir 
mér. Ég spurði hvort ég mætti nota 
þessa sýn sem mætti mér og þeir sam-
þykktu. Verkið af Þráni varð ofboðs-
lega líkt honum en af Magnúsi ekki 
jafn þótt honum hafi fundist hann 
finna fyrir sér í því.“

Ekki húsum hæf
Árið 2004 keyptu Aðalheiður og Jón 
gamla félagsheimilið Freyjulund í 
Arnarneshreppi. Húsið, líkt og Al-
þýðuhúsið, hafði verið dæmt ónýtt 
en hjónin tóku það í gegn og sköp-
uðu sér heimili og vinnustofur. Að-
spurð neitar hún því hlæjandi að vera 
komin með augastað á þriðja félags-
heimilinu. „Fólk krossaði sig þegar 
það frétti að ég væri að kaupa þessi 
húshræ. Það hefur verið mikil vinna 
að koma þessu í stand en hjá okkur 
er enginn flottræfilsháttur. Í Freyju-
lundi búum við saman með hænum 
og köttum en Alþýðuhúsið er mitt 
konungsríki. Það er erfitt að búa með 
mér og eftir því sem árin líða hef ég 
minni áhuga á málamiðlunum. Ég er 
ekki húsum hæf,“ segir hún brosandi 
og bætir svo við: „Síðustu 30 árin hef 
ég hugsað um aðra og nú er kominn 
tími á mig og að ég láti á það reyna 
hver ég er, hvað ég get og þess hátt-
ar. Í mínu starfi, sem snýst um eigin 
hugmyndir, tilfinningar og hugsjónir, 
er sjálfsskoðun mikilvæg og þá er gott 
að þurfa ekki að fara í málamiðlanir. 
Þá er gott að vera hér í friði, ein með 
sjálfri mér, þótt ég sé sjaldnast ein í 
húsinu.“

peningarnir stjórna ekki
Hún viðurkennir að það sé svolítið 
mikill pakki að halda tveimur stór-
um húsum gangandi. „En eftir 15 ár 
af því að halda í hverja krónu ákvað 
ég að hætta að láta peninga stjórna 
lífi mínu. Það er svo leiðinlegt að geta 
ekkert gert nema telja fyrst krónur og 
þess vegna framkvæmi ég bara fyrst 
og svo er það íslenski hátturinn; þetta 
reddast. Stundum þarf maður að gera 
ýmislegt til að finna peninga og oft er 
ég í mjög erfiðri stöðu og þá er gott 
að njóta velvilja og skilnings. Á end-
anum hef ég alltaf borgað allt sem ég 
skulda,“ segir hún og segist aðspurð 
velta fyrir sér stundum hvort það væri 
ekki einfaldast að fara bara í „venju-
lega“ vinnu og fá reglulegar tekjur. 
„Ég hugsa stundum um það í svona 
tvær sekúndur en svo sleppi ég þeirri 
hugsun. Ég er orðin 53 ára og hugsa 
mikið um það hvernig ég geri gagn í 
þessu lífi. Ég held að það sé með því 
að vera hamingjusöm og að lifa lífinu 
þannig að ég geti verið hamingjusöm. 
Ég hef unnið ýmis störf um ævina og 
veit að ég yrði ekki hamingjusöm í 
einhverju öðru. Þó finnst mér ofboðs-
lega gaman að elda og ef allt bregst hef 
ég matreiðsluna í bakhöndinni. Mað-
ur veit náttúrlega aldrei hvenær skrúf-
að er fyrir áhugann á verkunum en ég 

er innilega þakklát fólki fyrir stuðn-
inginn,“ segir Aðalheiður sem hefur 
reglulega opið hús þar sem gestir og 
gangandi geta kíkt heim til hennar og 
skoðað verkin. Slíkt opið hús verður 
einmitt í Freyjulundi 30. október milli 
14 og 18. „En á milli opnu húsanna 
þarf ég að fá frið og lendi stundum í 
því að þurfa að reka óboðna gesti út af 
heimili mínu. Það er alltaf jafn leiðin-
legt en ég þarf að vernda mitt einkalíf. 
Langflestir sem ráfa inn á mig biðjast 

afsökunar og fara en það er einn og 
einn sem ég þarf að þrátta við.“

listin er samnefnari
Hún segir það ekkert tiltökumál að 
vera í sambandi með öðrum lista-
manni. „Við Jón erum miklir félagar 
í listinni og hjálpumst að og höfum 
áhrif hvort á annað. Það er frekar 
persónulega lífið og ástin sem er 
flóknari. Listin er alltaf samnefnari 
með okkur og það sem bindur okkur 

saman. Hann er minn besti og skiln-
ingsríkasti vinur og sá sem ég tek mest 
mark á af öllu fólki,“ segir hún og 
bætir við að umræðuefnið heima við 
sé iðulega tengt listinni. „Jón vinnur 
að sinni myndlist og að sýningum, 
uppákomum og einstaka verkum. Við 
umgöngumst margt listafólk og höld-
um stór og mikil matarboð og þá eru 
oft skemmilegar og áhugaverðar um-
ræðurnar við eldhúsborðið.“

Heltekin af siglufirði
Hún segist sjá fyrir sér að verða göm-
ul á Siglufirði. „Svo framarlega sem 
maður hefur orku og heilsu sé ég 
mig fyrir mér að snúlla mér hér og í 
Freyjulundi líka. Annars veit maður 
aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér. 
Það eru svo margar breytur sem koma 
til og ég tala ekki um þegar maður 
stekkur af stað eftir eigin hugmynd-
um. Í raun hef ég aldrei farið frá Siglu-
firði. Hér hefur hugurinn alltaf verið, 
sama hvar ég hef verið. Siglufjörður 
heltekur mig alla.“
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„Ég er ekki að 
tala verkin 

mín niður þótt ég 
tali ekki um hvert 
einasta þeirra sem 
listaverk

HEldur tvö HEimili aðalheiður býr að hluta til með fjölskyldu sinni í Freyjulundi en gamla alþýðuhúsið á Siglufirði er henn-
ar konungsríki. Þar býr hún ein og nýtur þess.

Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra

UTANKJÖRFUNDAR-
ATKVÆÐAGREIÐSLA

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

• Akureyri: Hafnarstræti 107, virka daga frá kl. 9:00 til 18:30.  
Laugardaginn 22. og sunnudaginn 23. október er opið frá kl. 14:00 til 17:00. 
Laugardaginn 29. október er opið frá kl. 10:00 til 18:00.  

• Húsavík: Útgarði 1, virka daga frá kl. 9:00 til 15:00. 
Laugardaginn 22. og sunnudaginn 23. október er opið frá kl. 14:00 til 17:00.

• Siglufjörður: Gránugötu 6, virka daga frá kl. 9:00 til 15:00. 
Laugardaginn 22. og sunnudaginn 23. október er opið frá kl. 14:00 til 17:00.

• Dalvík: Ráðhúsinu, virka daga frá kl. 9:00 til 13:00.

Frá 19. október fer utankjörfundaratkvæðagreiðsla einnig fram á virkum  
dögum í samstarfi við sveitarfélög sem hér segir:

• Grýtubakkahreppur: Túngötu 3, Grenivík, frá kl. 10:00 til 15:00.

• Þingeyjarsveit: Kjarna, Laugum í Reykjadal, frá kl. 10:00 til 15:00.

• Skútustaðahreppur: Hlíðarvegi 6, Reykjahlíð, frá kl. 9:00 til 12:00 og frá 24. október  
einnig frá kl. 13:00 til 15:00.

• Langanesbyggð: Fjarðarvegi 3, Þórshöfn, frá kl. 10:00 til 15:00.

• Raufarhöfn: Skrifstofu Norðurþings, Aðalbraut 6, frá kl. 12:00 til 15:00.

• Kópasker: Skrifstofu Norðurþings, Bakkagötu 10, frá kl. 8:00 til 16:00.

• Hrísey: Skrifstofu Akureyrarbæjar í Hrísey, frá kl. 8:00 til 13:00, og skv. samkomulagi.

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

Kjósendur eru minntir á að hafa persónuskilríki meðferðis.

Ósk um að greiða atkvæði í heimahúsi vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar skal vera skrifleg og 
studd vottorði lögráða einstaklings um hagi kjósandans og hafa borist hlutaðeigandi kjörstjóra eigi síðar 
en kl.15:00 fjórum dögum fyrir kjördag.         

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla á sjúkrastofnunum mun fara fram í samráði við forstöðumenn þeirra og 
verður auglýst frekar innan viðkomandi stofnana.

Kosningavefur innanríkisráðuneytisins, www.kosning.is, hefur að geyma margvíslegar upplýsingar 
varðandi kosningarnar. 

Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
17. október 2016
Svavar Pálsson
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Förðunarfræðingurinn Erla rún sigþórsdóttir hefur gaman af því að glugga 
í uppskriftabækur þótt hún fari sjaldnast eftir uppskriftum. Erla Rún fékkst til að 
deila uppáhaldsuppskriftunum sínum með lesendum Akureyri Vikublaðs.

Eldar gjarnan með börnunum

Ég hef mjög gaman af að elda en 
ég lærði það seint vegna þess 
að ég bjó í foreldrahúsum til 

tvítugs og maðurinn minn var að læra 
kokkinn þegar við byrjuðum saman. 
Lengi vel var mín sérgrein núðlur, og 
ég gerði mjög góðar núðlur, það verður 
ekki af mér tekið, en svo komst ég að 
því að þær eru mjög næringarlitlar og 
ákvað að taka mig á,“ segir förðunar-

fræðingurinn Erla Rún Sigþórsdóttir 
sem segir sína sérgrein í eldhúsinu 
hefðbundinn heimilismat. „Ég læt 
manninn minn alfarið sjá um fína 
matinn. Hann er svo mikill matarperri 
og hugsar ekki um neitt annað en mat,“ 
segir Erla Rún hlæjandi en bætir við að 
sjálf hafi hún gaman af því að glugga 
í uppskriftarbækur. „Ég fer samt ekki 
mikið eftir uppskriftum heldur hef 
þær til hliðsjónar og bý svo bara eitt-
hvað til. Ég er voðalega hrifin af Disn-
ey-matreiðslubókunum en börnin mín 
vilja gjarnan hjálpa mér að elda og þá 
er þægilegt að hafa uppskriftirnar ein-
faldar. Ég held að við eigum allar Dis-
ney-bækurnar.“ Aðspurð segist Erla 
Rún ekki fara oft út að borða. „Það er 
þá aðallega í hádeginu og þá förum við 
yfirleitt á Serano eða Rub. Þótt það sé 
himinn og haf á milli þessara tveggja 
staða eru þeir mínir uppáhalds.“

bugun eftir nám
Erla Rún útskrifaðist sem förðunar-
fræðingur í maí í fyrra. Þar sem mað-
urinn hennar er sjómaður varð hún 
að leggja töluvert á sig til að láta þann 
draum rætast að læra fagið. „Það er 
erfitt að læra förðun hér svo ég ferð-
aðist suður á sunnudagskvöldum og 
bjó hjá systur minni og fór heim aftur 
á fimmtudögum. Börnin bjuggu hjá 
foreldrum mínum á meðan. Þetta var 
afskaplega erfitt en ég er með MS-
sjúkdóminn og bugaðist alveg undir 
lokin og endaði á sjúkrahúsi,“ segir 
Erla sem í dag tekur að sér förðun fyr-
ir alls kyns viðburði. „Það er minna 
að gera hér fyrir norðan en í Reykja-
vík og þess vegna held ég úti snapp-
inu Erlamua þar getur fólk fylgst með 
mér farða. Þannig held ég mér við 
efnið.“
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uppáhaldskjúklingarétturinn minn
Fyrir 2:
n 2 kjúklingabringur
n Döðlur að vild
n lítið bréf beikon
n 200 ml rjómi
n Hálf krukka fetaosturostur til að strá yfir

Kjúklingurinn skorinn í bita, léttsteiktur á pönnu og settur í eldfast mót.beikon skorið 
niður og steikt, fetaosti og döðlum blandað saman við og rjómanum hellt út á. látið 
malla þar til úr verður sósa. Hellt yfir kjúklinginn. rifinn ostur settur yfir. Sett í ofninn við 
180°C í 15–20 mínútur eða þangað til kjúklingurinn er eldaður í gegn. Ferskt salat eða 
sætar kartöflur með sem meðlæti.

skólastjórasúpan góða
n 3–4 msk. olía
n 1,5 msk. Karrí
n 1 hvítlauksrif
n 1 púrrulaukur
n 2 rauðar paprikur
n 3 grænar paprikur
n 1 askja rjómaostur (400 g)
n 1 flaska Heinz chilisósa
n 3–4 teningar (grænmetis- eða kjúklinga)
n 1–2 l vatn
n salt og pipar
n 4–6 steiktar kjúklingabringur
n snakk, r. ostur, s. rjómi og salsasósa

Olía, karrí, hvítlaukur, saxaður púrru-
laukur og paprikur steikt á pönnu. 
bætt við rjómaosti, sósunni, kraftinum, 
vatni og pipar og salti eftir smekk. 
Kjúklingurinn settur út í og látið malla 
á vægum hita. borið fram þegar þetta 
hefur fengið að malla smástund. 
Meðlæti er rifinn ostur sem sáldrað er 
yfir súpuna í súpuskál eftir smekk. Sýrði 
rjóminn settur út á ásamt salsasósu og 
snakkið borðað með eða sett líka út í. 
uppskrift af eldhus.is.

oreomuffins
n 125 g smjör
n 2 dl sykur
n 2 egg
n 1 dl mjólk
n 3 dl hveitiblanda
n 1,5 tsk. lyftiduft
n 1 tsk. vanillusykur
n 50 g Oreo, muldar Oreo-kexkökur

aðferð: Hræra saman smjör og sykur í hræri-
vél. bæta svo einu eggi út í. blanda þurrefn-
um saman í aðra skál þ.e. hveiti, vanillusykri 
og lyftidufti. Sigta þrisvar í gegnum sigti.Síð-
an er hveitiblöndunni og mjólkinni blandað 
saman við smjörblönduna, smátt og smátt.
Eftir nokkrar mínútur verður áferðin silkimjúk 
og þá er tími til að blanda Oreo-kökunum 
saman við í hér um bil eina mínútu eða svo. 
Þá er að setja deigið í muffinsform og inn í 
ofn við 200°C í 20 mínútur. 

Kremið sem ég geri samanstendur af heil-
um pakka af flórsykri, 250 g af smjöri og 
teskeið af vanilludropum. Þeyta vel þar til 
kremið verður létt og ljóst. Setja á muffins 
og svo er flott að mylja smá Oreo-kex yfir 
hvíta kremið til skreytingar.

 Uppskriftin er af evalaufeykjaran.com

Förðunar-
Fræðingur 
áhugasamir geta 
fylgst með Erlu rún 
á snappinu Erlamua.

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



Brautryðjandinn er 
ódýrari í LED-ljósum
Lúðvíksson ehf., Njarðarbraut 3, Reykjanesbæ

Fyrirtækið Lúðvíksson ehf. 
hefur getið sér orð fyrir mjög 
hagstætt verð á LED-ljósa-
búnaði en ástæðan fyrir lágu 

verði er ekki lágverðsinnkaup heldur 
lítil yfirbygging á  fyrirtækinu og löng 
reynsla á markaðnum. Eigandinn, 
Guðmundur Lúðvíksson, hóf að kynna 
sér LED-lýsingu árið 2006 og fór á fullt 
inn á þennan vettvang árið 2012 en 
þá hafði varla nokkur maður á Íslandi 
heyrt talað um LED. „Menn voru að 
spyrja mig hvernig perur væru í LED en 
það eru engar perur í LED heldur eru 
það steinar sem gefa frá sér þessa gló 
sem lýsir,“ segir Guðmundur.

Guðmundur segist berast lítið á 
og forðast yfirbyggingu í  rekstrinum: 
„Ég rek til dæmis ekki einkabíl og hef 
forðast að fara út í miklar fjárfestingar 
heldur kappkosta að láta neytend-
ur njóta góðs af lágu verði. Auk þess 
byrjaði ég í þessu löngu á undan öðr-
um og náði hagstæðum samningum 
þegar enginn á Íslandi var á þessum 
markaði og Ísland var óplægður akur. 
Ég nýt góðs af því í dag í mínum inn-
kaupum.“

Helstu viðskiptavinir  Lúðvíksson 
ehf. eru rafverktakar, sveitarfélög, 
verslanir, hótel og önnur fyrirtæki. 
„Ég rek þetta sem eins konar heildsölu 
en ég vísa engum frá. Ef Jón Jónsson 
vill „ledda“ hjá sér heimilið þá spyr 
ég hann ekki hvort hann sé með ein-
hvern rekstur enda kemur mér það 
ekki við,“ segir Guðmundur en færst 
hefur í vöxt að heimili séu LED-vædd 

og því fylgir mikill sparnaður: „Fólk er 
að setja LED-ljós undir þakskegg og 
inn á heimilið. Til dæmis venjuleg sto-
fuljós.  Kosturinn liggur fyrst og fremst 
í raforkusparnaði. Ef þú ert að greiða 
10.000 krónur á mánuði í rafmagn 
vegna hefðbundinnar lýsingar þá get-
ur sá kostnaður farið alveg niður í 800 
krónur með LED-lýsingu.“

Það gefur augaleið að hags-

munirnir eru enn ríkari hjá 
fyrirtækjum sem yfirleitt 
eru með meiri raforku-
kostnað en heimili. 
Nefnir Guðmundur sem 
dæmi fiskvinnslufyrir-
tæki sem eru að keyra á 
lýsingu allt að 15 tíma á 
dag, þar séu mjög háar 
fjárhæðir sem geta spar-
ast í raforkukostnaði.

Gríðarlegir hagsmunir  
fyrir sveitarfélög
Götulýsing eins og við þekkjum í 
dag er bæði orkufrek og hefur frekar 
slæma birtu í samanburði við LED-lýs-
ingu. Það er því ekki aðeins verulegur 
ávinningur í sparnaði fyrir t.d. sveitar-
félög/borgir og bæi að skipta yfir í 

LED-lýsingu. Það er 
líka gríðarlegt um-

ferðaröryggi að 
hafa góða lýs-
ingu í vegakerf-
inu. Reykjanes-

bær  hefur m.a. 
verið framsækinn 
að í að LED-væða 
götulýsingu í 

bænum og nú þegar hefur nokkuð 
verið sett upp af þessum ljósum.

Að sögn Guðmundar er LED-væð-
ingin bylting sem mun hafa mikil áhrif 
á líf okkar til góðs. Ljósin veita betri 
lýsingu og lækka mjög kostnað.

Nánari upplýsingar um starfsemina 
hjá Lúðvíksson er að fá á vefsíðunni led-
ljos.com og símanúmerin hjá fyrirtæk-
inu eru 565-8911 og 867-8911.

LED-lýsing í Seiðakvísl

LED-lýsing í Seiðakvísl

Fyrr og eftir LED-lýsingu á vegum Lúðvíksson ehf.

Guðmundur Lúðvíksson

Fyrir og eftir LED-lýsingu á vegum Lúðvíksson ehf.

LED-lýsing á plani bílaumboðsins Bernhard

Kynning



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
20. október 2016 

31. tölublað, 26. árgangur 

Endurnýttar 
hugleiðingar 
Liverpool-
stuðnings-
manns
Ég er þeirra forréttinda aðnjótandi 
að styðja fótboltaliðið Liverpool. Ég 
fékk reyndar ekki áhuga á að fylgjast 
með fótbolta fyrr en í lok síðustu ald-
ar en ég hafði samt alltaf haldið með 
Liverpool svona ef einhver spurði mig, 
þökk sé eldri bróður mínum. Að vera 
stuðningsmaður Liverpool er ekki 
alltaf auðvelt. Ég er að detta í fertugt 
og man ekki mikið eftir gullöldinni 
miklu þegar liðið vann nánast allt 
sem var í boði. En sem sagt, síðan ég 
byrjaði að fylgjast í alvöru með liðinu, 
þá hefur nú uppskeran verið heldur 
rýr, á mælikvarða stórliða allavega. 
Í byrjun hvers tímabils er maður þó 
alltaf vongóður um að loksins takist 
liðinu að hrista af sér slyðruorðið og 
hrifsi til sín Englandsmeistaratitilinn 
sem alltof lengi hefur verið í höndum 
ribbalda og rusta. En á hverju ein-
asta tímabili brenna þær vonir jafn 
hratt upp og Challenger-geimferjan 
gerði hér í eina tíð. En alltaf er maður 
jafn brattur í upphafi næsta tímabils. 
Og yfirstandandi keppnistímabil er 
engin undantekning frá þeirri reglu. 
Ég er fram úr hófi bjartsýnn fyrir 
hönd minna manna, enda voru þeir 
því sem næst búnir að vinna titilinn á 
þarþar-síðustu leiktíð. Vonandi mun 
liðið ekki dofna hraðar en frægðarsól 
íslenskra Idol-stjarna á þessu tímabili. 
Nú treysti ég liðinu til þess að svíkja 
mig ekki með enn einu „næstum því“ 
tímabilinu. Vinir mínir sem ekki eru 
þeirrar gæfu aðnjótandi að halda með 
Liverpool hafa í mannvonsku sinni og 
kvikindisskap kallað mig vonbrigða-
fíkill fyrir það eitt að halda með liðinu. 
Til þeirra og annarra sem deila sömu 
skoðun hef ég aðeins ein skilaboð. 
Okkar tími mun koma!

 Höfundur er Theodór Ingi Ólafsson 
fjölmiðlafræðingur

auglýsingar 824-2466, amundi@fotspor.is ritstjórn Indianahreins@gmail.com, 893 6152

Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

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 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

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.

Tryggir  
öruggan bakstur

R  O  Y  A  L    R  O  Y  A  L   


