
Efla ungt  
fólk til virkni

Hrekklaus maður 
skrifar krimma

„Konur gera meiri 
kröfur til sín“ 10. nóvember 2016 

34. tölublað, 26. árgangur 

Saknar hans 
á hverjum degi
Sveinn Ingi Hrafnkelsson var ekki orðinn tvítug-

ur þegar hann féll fyrir eigin hendi inni á geðdeild 
Sjúkrahússins á Akureyri fyrir fjórum árum. Sveinn 

Ingi var einkabarn móður sinnar, Sigríðar Sveinsdóttur, sem 
segist hafa barist með honum við kerfið allt hans líf – kerfið 
sem brást honum algjörlega á endanum. Sveinn Ingi hafði 

átt við geðræna kvilla og fíkniefnavanda að stríða. Sigríður 
segir frá æsku sonarins sem var ekki alltaf auðveld, fíkn-
inni sem krækti klónum í barnið hennar, baráttu hennar 
við kerfið og leitinni að úrræðum, prestinum sem bjargaði 
henni, ástinni og mótorhjólafélögunum sem staðið hafa eins 
klettur við bak hennar í gegnum erfiðleikana.
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Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
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                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

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

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

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

Bemar.is            

Álhella 4

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

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

 Húsnæði óskast

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

 Sumarbústaðir

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

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

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

 Gisting

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

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

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

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

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

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

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

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

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

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

 Atvinna óskast

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

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

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

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

 Tilkynningar

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

 Einkamál
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Á dögunum styrktu fjögur 
kvenfélög í Eyjafirði Norð-
urlandsdeild Ljósmæðrafé-

lagsins til kaupa á fullkomnu fóstur-
hjartsláttartæki. Tækið er þráðlaust, 
vatnshelt og með fósturhjartsláttar-
minni og hægt er að nota það innan 
og utan sjúkrahúsa svo sem í heima-
fæðingum og í sjúkraflugi.

Kvenfélögin, Tilraun í Svarfaðar-
dal, Hlín Grenivík, Iðunn Eyjafjarðar-
sveit og Hjálpin Eyjafjarðarsveit, hafa 
verið ötul í að styrkja Ljósmæðrafélag-
ið sem og fæðingardeild Sjúkrahússins 
á Akureyri. Fyrir nokkrum árum 
styrktu félögin kaup á fullkominni 
ljósmóðurtösku sem hefur verið mik-
ið notuð í heimafæðingum og einnig 
styrktu þau deildina til kaupa á nýjum 
baðkerum. Í tilkynningu frá ljósmóð-
urfélaginu kemur fram að félagið vilji 
þakka öllum kvenfélögunum fyrir 
stuðninginn.
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Gáfu fóstur- 
hjartsláttartæki
Kvenfélög í Eyjafirði 
styrktu Norðurlandsdeild 
Ljósmæðrafélagsins

KvenfélaGSKonur StyrKja Sveinlaug Friðriksdóttir, Sigríður ásný 
Ketilsdóttir, Málfríður Stefanía Þórðardóttir ljósmóðir, lilja Sverrisdóttir og Halla Soffía 
Karlsdóttir þegar styrkurinn var afhentur.

afreksíþróttakonan Ingunn 
Einarsdóttir er látin, 61 
árs að aldri. Þetta kemur 

fram á vef Frjálsíþróttasambands 
Íslands. Ingunn var brauðryðjandi 
kvenna í íþróttum. Hún var með-

al annars fyrsti Akureyringurinn 
til að taka þátt í Evrópumeistara-
móti í frjálsum íþróttum og átti að 
baki glæsilegan feril. Ingunn lést í 
Hollandi þann 3. nóvember eftir 
erfið veikindi.

andlát:

Frjálsíþróttahetja fallin frá

rektorar íslenskra háskóla hafa 
sent frá sér sameiginlega yfir-
lýsingu þar sem þeir skora á 

verðandi ríkisstjórn og nýkjörna þing-
menn að hækka framlög til háskól-
anna að lágmarki um tvo milljarða 
króna árlega á næstu árum. Þetta kem-
ur fram á vefsíðu Háskólans á Akur-
eyri. Í yfirlýsingunni ítreka rektorarnir 

að komandi ríkisstjórn og nýkjörnir 
þingmenn fylgi eftir orðum flokka 
sinna um aukna fjárfestingu í íslensk-
um háskólum og að ný ríkisstjórn geri 
sem fyrst áætlun um hækkun fjár-
framlaga til háskólastigsins í takt við 
stefnu stjórnvalda í nágrannaríkjun-
um. Hægt er að lesa yfirlýsinguna alla 
á unak.is

Rektorar allra háskóla senda frá sér yfirlýsingu

Skora á stjórnvöld

HÁSKólareKtorar Eyjólfur guðmundsson, rektor Háskólans á akureyri, 
Jón atli benediktsson, rektor Háskóla Íslands, ari Kristinn Jónsson, rektor Háskólans 
í reykjavík, Fríða björk Ingvarsdóttir, rektor listaháskóla Íslands, Vilhjálmur Egilsson, 
rektor Háskólans á bifröst, Erla björk örnólfsdóttir, rektor Háskólans á Hólum, og björn 
Þorsteinsson, rektor landbúnaðarháskóla Íslands.

norðlendingar hafa notið ein-
muna blíðu þetta haustið en 
samkvæmt hitamælingum 

Veðurstofu Íslands var meðalhiti á 
Akureyri í október 7,5 gráður. Fyr-
ir ári var meðalhitinn í október 0,9 
gráður, árið 2014 3,4 gráður, 0,5 í 
október 2013 og 2,0 í sama mánuði 
árið 2012. 

Hlýr nóvember
Að sögn Trausta Jónssonar, veður-
fræðings á Veðurstofu Íslands, hef-
ur verið óvenju hlýtt fyrir norðan. 
„Október var sá næsthlýjasti sem 
vitað er um á Akureyri en hlýrra var 
1946. Fyrstu sjö dagar nóvember-
mánaðar hafa einnig verið hlýir en 
hafa samt oft verið enn hlýrri. Hæsti 
hiti sem hefur mælst í nóvember á 
Akureyri var 17,5 stig árið 2004,“ seg-
ir Trausti sem segir snjóleysið einnig 
óvenjulegt en þó ekki alveg einstakt.

Góðviðrið tekur enda
Trausti segir ástæðulaust að hafa 
áhyggjur af hlýindunum sem hann 
segir ekki hægt að tengja beinlínis 
við aukin gróðurhúsaáhrif. „Við sjá-

um hnattræna hlýnun helst í ísrýrð 
á norðurslóðum, bráðnun jökla og 
eyðingu sífrera. Allt áhyggjuefni út 
af fyrir sig, tvö síðarnefndu atriðin 
líka hér á landi, en góðviðri í nokkra 
daga er ekkert til að hafa áhyggjur af. 
Njótum þess meðan það endist – það 
tekur enda.“
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Nýliðinn október var sá hlýjasti á Akureyri frá árinu 1946

óvenju Hlýtt 
oG SnjólauSt

„Hæsti hiti 
sem hefur 

mælst í nóvember 
á Akureyri var 
17,5 stig árið 2004

Blíða Þrátt fyrir smá belging 
hefur vetur konungur lítið minnt 
á sig það sem af er vetri.

Stakar uppskriftir er að finna á www.lopidesign.is

Íslenska ullin er einstök



Við hugsum öðruvísi. Menning Svíþjóðar og loftslag hefur mótað okkur. Kannski er það ástæðan fyrir því að fólk hefur alltaf skipt okkur mestu máli. Alveg frá árinu 1927 hefur 
útgangspunktur okkar verið fólk. Við höfum fundið upp nýjungar sem gera Volvo bíla meðal þeirra öruggustu í heimi með þægindum sem gera aksturinn áhyggjulausan. Við höfum 
einnig gert þá betri fyrir umhverfið. Framtíðarsýn okkar er að frá árinu 2020 muni enginn slasast alvarlega eða láta lífið í nýjum Volvo. Vertu í fararbroddi með framúrskarandi öryggi, 
skandinavískum lúxus og sparneytni. Volvo á Íslandi - Brimborg.

Volvodagar á akureyri um helgina
Opið verður laugardag frá kl. 11.00 -16.00 og 

sunnudag frá kl. 11.00-14.00
 

Sýnum eftirtalda bíla:
Volvo XC90 með T8 tvinnvél, 407 hestöfl AWD

Volvo XC60 dísíl AWD
Volvo V60 Cross Country dísíl AWD

Volvo V40 Cross Country dísíl

KOMDU Í BRIMBORG
TRYGGVABRAUT 5 AKUREYRI OG 

REYNSLUAKTU NÝJUM VOLVO

MADE BY SWEDEN 
VOLVOCARS.IS

Volvodagar á Akureyri_255x390_20161108_END.indd   1 08/11/2016   15:43
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vondi trúð-
urinn sigraði
jarðarbúar vöknuðu við vondan draum á miðvikudagsmorgun þegar 

ljóst var að viðskiptajöfurinn og raunveruleikastjarnan Donald 
Trump yrði 45. forseti Bandaríkjanna. „Besti flokkur“ Kanans sigr-

aði en ekki fyrir tilstuðlan slagorðsins „allskonar fyrir aumingja“ heldur 
með rasisma, karlrembu og almenna mannvonsku 
að vopni. Vondi trúðurinn sigraði.

 Pólitískir greinendur telja flest atkvæði Trumps 
koma frá ómenntuðum kjósendum sem hafa feng-
ið nóg af vonleysinu og þrá breytingar. Ljóst er að 
fjölmiðlar bera einnig ábyrgð. Raunveruleikastjarna 
með risastóran (ekki djúpan) persónuleika sæk-
ist eftir valdamesta embætti heims er draumur 
í dós fyrir vefmiðla sem byggja afkomu sína á 
músarsmellum. Uppskriftin er einföld; því rosalegri 
fyrirsagnir, því fleiri smellir. 

Hillary Clinton var hársbreidd frá því að komast í sögubækurnar sem 
fyrsta konan til að gegna þessu valdamesta embætti. 

Slagurinn sem hún neyddist til að taka varð 
skrípaleikur. Fjölmiðlar leyfðu mótframbjóð-
anda hennar að vaða uppi með bull í haturs-
herferð. Auk þess varð Hillary að þola ótrú-

legar dylgjur í gegnum alla baráttuna. Hún þótti 
ekki hafa rétt útlit (lesist; kynfæri) fyrir embættið 
og var sögð of veikburða (lesist; kvenkyns) fyr-
ir Hvíta húsið þegar hún fékk aðsvif á fundi, sem 
síðar var útskýrt með ofnæmi. 

Fjölmiðlar eiga að starfa fyrir kjósendur 
með málefnalegum fréttaflutningi. Þeir eiga að 
spyrja réttu spurninganna og skilja hismið frá 
kjarnanum fyrir almenning. Hlutverk þeirra er 

ekki að hræra upp í kollinum á okkur með til-
gangs- og innihaldslausum fréttum sem einungis 
eru skrifaðar í þeim tilgangi að fá músarsmell. 
Með græðgi þeirra að leiðarljósi varð þetta út-
koman.

  Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðari
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14.500 EiNTöK óKEypiS – Um ALLT NoRðURLANd

Það geta allir lent í einangrun 
og/eða þunglyndi og það er 
engin skömm að því að leita 

sér hjálpar,“ segir Guðfinna Árna-
dóttir, atvinnuráðgjafi hjá Virkinu, 
samstarfsverkefni Rósenborgar, Ak-
ureyrarbæjar og Vinnumálastofnun-
ar, en tilgangur verkefnisins er að efla 
ungt fólk til virkni og uppbyggingar. 

fastir í heimi tölvuleikja
 Guðfinna og Guðrún Þórsdóttir starfa 
hjá Virkinu. Þær segja Virkið beina 
meðal annars sjónum sínum að ung-
um foreldrum sem hafa af einhverjum 
ástæðum einangrast. „Einnig viljum 
við ná til fólks sem er ekki í virkni og 
hvergi að finna í kerfinu, ekki á bót-
um og mögulega vita ekki af Virkinu 
og því sem í boði er í samfélaginu. 
Oft eru þetta krakkar sem eru fastir í 
heimi tölvuleikja. Aðrir hópar eru þeir 
sem eru í atvinnuleit, krakkar með 
litla skólagöngu og litla vinnusögu og 
krakkar sem eru jafnvel ekki frá Akur-
eyri og skortir því þessa tengslamynd-
un.“ 

Sjálfstyrking og  
markmiðasetning
En hvað býður Virkið upp á fyrir fólk 
sem vill auka virkni sína? „Við erum 
með fría líkamsrækt þar sem æft er 
undir leiðsögn Arnþrúðar Helga-
dóttur hjá Crossfit Hamri. Það eru 
léttar æfingar, slökun og teygjur og 
enn eru alla vega tvær vikur eftir ef 
einhverjir vilja nýta sér það. Svo eru 
foreldrafundir í Rósenborg þar sem 
ungir foreldrar hittast ásamt börnum 
sínum og spjalla auk alls kyns fræðslu 
og ráðgjafar,“ segir Guðfinna og Guð-
rún bætir við: „Einnig hefur verið í 
undirbúningi námskeið fyrir brott-
fallsnemendur og munum við prufu-
keyra það í næstu viku og svo hefst það 

fyrir alvöru eftir áramótin. Akureyrar-
bær og Verkmenntaskólinn hafa verið 
í samræðu um þetta í svolítinn tíma 
og nú fer þetta vonandi allt að smella. 

Námskeiðið mun að mestu snúast um 
sjálfstyrkingu, markmiðasetningu og 
hvernig við nýtum tíma okkar,“ seg-
ir Guðrún og bendir áhugasömum á 

netföngin gudfinna.arnadottir@vmst.
is og gudrunthors@akureyri.is og 
Facebook-síðu Virkisins, Virkið.
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Efla ungt 
fólk til virkni
Virkið býður ungu fólki upp á fría líkamsrækt, 
foreldrafundi og sjálfstyrkingarnámskeið.„Oft eru þetta 

krakkar sem 
eru fastir í heimi 
tölvuleikja.

virKiSKonur guðfinna árnadóttir og guðrún Þórsdóttir eru ráðgjafar hjá Virkinu. Mynd: lárus list

Set ehf
röraverksmiðja

Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.



   

HrísgrjónapotturHraðsuðuketill

Samlokugrill Heilsugrill Eldavélahella Blandari

DjúpsteikingarpotturTvöfalt  vöfflujárn25% afsláttur

25% afsláttur

Rétti tíminn til að koma lagi á eldhúsið fyrir jól.

Búsáhaldadagar
Afsláttur af gæðavörum frá þekktum framleiðendum

Tefal hefur verið hjá Ormsson í 25 
ár, og það köllum við meðmæli.

Þessi þýski framleiðandi er þekktur 
fyrir sterkar og endingagóðar 

vörur.

HraðsuðuketillEggjasuðuvél Poppvél Kaffivél sem sýður vatniðSmoothie Twister25% afsláttur

Nordica hefur verið hjá Ormsson um 
árabil og vörurnar frá þeim halda áfram 

að koma á óvart.

Hraðsuðuketill

Töfrasproti 

Expresso-kaffivél BlandariKaffivél með tímastillingu
25% afsláttur

AEG þekkja flestir Íslendinga enda hafa 
þeir þjónað okkur í yfir 90 ár.

Búsáhöld &

smáraftæki

Jamie Oliver-sett

Jamie Oliver
Tefal-Professional

28 cm

Jamie Oliver
Tefal-panna með höldum 

- 30 cm
25% afsláttur

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.

Jamie Oliver
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ég byrjaði að fikta við skrifin í 
janúar 2014. Þá hófst hálfgert 
æfingatímabil sem endaði 

með þessari sögu,“ segir Svalbarðs-
strendingurinn og tölvunarfræðingur-
inn Magnús Þór Helgason sem var að 
senda frá sér sína fyrstu skáldsögu, 
spennutryllinn Bráð, en það er Óðins-
auga sem gefur út.

enginn lestrarhestur
Magnús Þór, sem býr ásamt fjölskyldu 
sinni í Västerås í Svíþjóð, byrjaði að 
skrifa bókina í lest á leið í vinnu. „Ég 
var alltaf að fá flippaðar hugmyndir 
að spennuplottum og karakterum, 
sérstaklega í baði eða þegar ég fór 
út að skokka. Vanalega nota ég tím-
ann í lestinni til að vinna en þennan 
morgun nennti ég því ekki, opnaði 
Word-skjal og byrjaði að skrifa,“ segir 
Magnús Þór sem viðurkennir að sjálf-
ur sé hann ekki dæmigerður lestrar-
hestur. „Ég les íslensku jólakrimmana 
en ekki mikið meira og er ekkert í 
þessum djúpu bókmenntum. Konan 
mín les mun meira en ég,“ segir hann 
og bætir við að það sé spennandi að fá 
að taka þátt í jólabókaflóðinu. „Þetta 
er svo kósí tímabil og það er mikill 
heiður og alls ekkert sjálfgefið að taka 
þátt,“ segir hann og bætir aðspurður 
við að hann geti ómögulega valið sinn 
uppáhaldskrimmahöfund. „Samruni 

Arnaldar, Yrsu og Stefáns Mána væri 
bestur. Þau hafa öll eitthvað sem mér 
finnst flott. Stefán Máni með sínu 
hröðu og flottu atburðarás, Yrsa með 
dulrænu spennuna og Arnaldur með 
spennandi sögufléttu. Þau veita mér 
öll innblástur.“ 

Skrifin ástríða
Magnús, sem starfar sem ráðgjafi 
hjá Applicon, segir starfið gjörólíkt 
ritstörfunum. „Ég ráðlegg bönkum 
við innleiðingu kjarnakerfa, líkt og 
innlána- og útlánakerfi. Í banka-
geiranum er allt njörvað niður en 
skrifin eru kósí. Starfið gagnast mér 
því ekkert í þessu nema kannski að 
því leyti að þar þarf ég reglulega að 

halda fundi og það hjálpar mér að 
opna mig og komast yfir feimnina. 
Það er örlítið stressandi að opinbera 
sig svona en það skemmtilega við 
þetta vegur upp á móti því. Bókin er 
alfarið uppspuni og það vegur mik-
ið að skrifa efni sem vonandi aðrir 

hafa gaman af að lesa,“ segir hann og 
viðurkennir að vera byrjaður á nýju 
verki. „Skrifin eru orðin að algjörri 
ástríðu. Þetta er áhugamálið mitt sem 
ég stekk í þegar ég á lausan tíma. Ég 
var um daginn spurður hvernig svona 
hrekklaus maður geti skrifað krimma 

en ætli ég sé ekki bara með svona öfl-
ugt hugmyndaflug. Ég er gaurinn sem 
er hræddur við geitunga. Það er bara 
eitthvað við þetta form sem heillar. 
Næsta bók verður líka krimmi. Það er 
engin spurning.“ 
 iáh

Hrekklaus maður skrifar krimma
Tölvunarfræðingurinn Magnús Þór Helgason, sem 
er uppalinn á Svalbarðseyri, byrjaði að skrifa Bráð, 
sína fyrstu bók, í lest á leið í vinnu. magnús Þór er 
gjörsamlega heillaður af skrifunum sem hann segir 
sitt helsta áhugamál. „Ég var alltaf 

að fá flipp-
aðar hugmyndir 
að spennuplottum 
og karakterum, 
sérstaklega í baði 
eða þegar ég fór út 
að skokka

Með fjöruGt íMyndunarafl Magnús Þór segist heldur hrekklaus maður sem sé meira að segja hræddur við geitunga. 
Hann búi hins vegar yfir miklu ímyndunarafli.

Snjóbrettakappinn og Akur-
eyringurinn, Eiríkur Helga-
son, er staddur hér á landi en 

Eiki, eins og hann er kallaður, var að 
klára verkefni sem kemur út í næsta 
mánuði. Verkefnið kallast Ísland Born 
og skiptist í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn 
er hefti þar sem fólkið í kringum Eika 
segir sögur af honum, hluti tvö, The 
Full Part, er myndband sem að öllu 
leyti er tekið upp hér á landi. Við gerð 
myndbandsins ferðaðist snjóbretta-
kappinn um Ísland og leitaði uppi nýja 
ósnortna staði til að renna sér á bretti. 
Þriðji hlutinn er svo heimildamynd 
þar sem fylgst er með blaðamannin-
um og grínistanum Stan Leveille ferð-
ast um Ísland í von um að finna svar 
við spurningunni hvernig íslenskum 
sveitapilti tókst að verða einn af bestu 
snjóbrettamönnum heims.

 iáh

nýtt efni frÁ eiKa
SnjóBrettaKappi 
Eiríkur Helgason gefur út 
Ísland born í næsta mánuði.

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar



HUMAR
— Hornafjarðar —

Við hjá Humarsölunni erum stolt af því að geta 
boðið uppá þennan hágæða Hornafjarðarhumar, sem 
framleiddur er í humarbænum, Höfn í Hornafirði.

Nú er tækifæri til að næla sér í hágæða humar, sem 
hefur verið ómissandi á hátíðamatseðli Íslendinga 
síðastliðin ár.

Gleðileg humarjól

SKINNEY-ÞINGANES
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fullt nafn, aldur og starfstitill: 
„Arnar Már Arngrímsson, 44 ára, 
kennari og rithöfundur.“

nám? „Íslensk og þýsk fræði og alls 
konar.“

fjölskylduhagir: „Tveggja ung-
linga faðir.“

fæddur og uppalinn? „Á Akur-
eyri. Ólst upp á Brekkunni.“

í hverju ertu bestur? „Tækling-
um.“

í hverju ertu lakastur? „Að 
vaka fram eftir.“

Hvað ætlaðirðu að verða 
þegar þú yrðir stór? „Atvinnu-
maður í fótbolta og ljóðskáld. Eitt-
hvað í líkingu við Eric Cantona.“

fyrirmynd? „Morrissey og 
Muhammad Ali.“

uppáhaldshljómsveit?  „Um 
þessar mundir er það pönksveitin 
Tuð.“

Bítlarnir eða Stones? „Bítlarnir 
frá 1966 og Stones fram til 1973.“

fallegasti staður á íslandi? 
„Eyjafjörður.“

uppáhaldskvikmynd? „Nói 
albínói af þeim íslensku og stór-
myndin Koyaanisqatsi, sem allt of fáir 
þekkja.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Brynhildur Pétursdóttir. Hún var 
reyndar að hætta á þingi en ég held 
hún muni halda áfram að stjórna.“

uppáhaldsmatur? „Ófríðir 
fiskar.“

uppáhaldsdrykkur? „Vatn.“

uppáhaldsrithöfundur? „Franz 
Kafka.“

Besta barnabók allra tíma? 
„Bróðir minn ljónshjarta.“

Hvaða bók vildirðu að þú 
hefðir skrifað? „Madame 
Bovary.“

leyndur hæfileiki? „Fer létt með 
að verða sjóveikur við bryggju.“

facebook eða twitter? „Facebook.“

Snapchat eða instagram? 
„Hvorugt.“

Á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „Rás 1.“

arnar Már arngrímsson  
hlaut Barna- og ung-
lingabókmenntaverðlaun 
Norðurlandaráðs 2016 
fyrir bókina Sölvasaga 
unglings. Uppáhaldsrit-
höfundur Arnars más er 
Franz Kafka en uppá-
haldsbarnabókin er  
Bróðir minn ljónshjarta.

yfirHeyrSlan: arnar MÁr arnGríMSSon
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AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM



 
Tæki til vetrarþjónustu 

LANDSHÚS
Landshús - Sími 553 1550 - landshus@landshus.is - www.landshus.is

JÖKLAR
Upplifun á Íslandi

● Forsniðin einingahús 

● Fljótleg í uppsetningu 
● Íslensk hönnun fyrir 
   íslenskar aðstæður HÚS HÖNNUÐ FYRIR ÍSLENSKA 

FERÐAÞJÓNUSTU
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Þetta kom frekar óvænt upp á 
en er alveg meiriháttar hval-
reki,“ segir Ásdís Arnardóttir, 

formaður Tónlistarfélags Akureyrar, 
en þriðjudaginn 15. nóvember efn-
ir Tónlistarfélag Akureyrar til tón-
leika í Hömrum í Hofi. Tónleikarnir 
bera yfirskriftina Tékkland-Ísland og 
þar verður stefnt saman tékkneskri 
og íslenskri tónlist og tónlistarflytj-
endum. Á tónleikunum mun meðal 
annars PiKap strengjakvartettinn frá 
Tékklandi leika strengjakvartett eftir 

Hildigunni Rúnarsdóttur, en kvartett-
inn hefur komið fram á tónlistarhá-
tíðum í Frakklandi, Englandi, Þýska-
landi, Ítalíu, Króatíu, Tékklandi og 
Íslandi en PiKap hélt tónleika í Ket-
ilhúsinu árið 2004 við góðar undir-
tektir.

Ásdís segir Hamra frábæran 
kammertónlistarsal. „Og það er ör-
sjaldan sem hingað kemur erlendur 
strengjakvartett að spila. Þetta verður 
sannkölluð tónlistarveisla.“

 iáh

tékkland-ísland  
í Hömrum
Tékkneski kvartettinn piKap leikur strengjakvartett 
eftir Hildigunni Rúnarsdóttur.

piKap að sögn ásdísar 
arnardóttur er um mikla 

tónlistarveislu að ræða.

Heimspekilegar umræður góð mæting var á sunnudaginn á 
fyrsta heimspekikaffið sem haldið var á bláu könnunni.

Kallað eftir friði
Boðað hefur verið til friðar-

ákalls á sunnudaginn við 
Friðar- og heilunarhjólið á 

Finnastöðum í Eyjafjarðarsveit. Á 
Facebook-síðu viðburðarins kemur 
fram að vegna mikilla átaka í heimin-
um, svo sem í Standing Rock í Banda-
ríkjunum og í Sýrlandi, sé komið að 
því að fólk standi saman í náungakær-

leik og samhljómi. Þeir sem geta er 
bent á að mæta við eitt af Friðar- og 
heilunarhjólunum. Aðrir geti ein-
faldlega setið heima, snúið sér í átt að 
miðju landsins og tengt sig inn á hug-
leiðsluna með frið í hjarta og huga.

Hægt er að lesa meira um við-
burðinn á Facebook-síðunni Ákall 
Friður – Call for Peace iáh

Ætlarðu nokkuð að gleyma 
jólakortunum í ár?

Jólakort, strigamyndir, ljósmyndabækur, 
dagatöl, filmuframköllun, rammar í miklu 
úrvali og margt fleira.

pixlar.is  /  s. 588 3700  /  í bláu húsunum í Faxafeni

STAFRÆN FRAMKÖLLUN

Jólahlaðborð

Forréttir:
Villisveppasúpa, rússneskt síldarsalat, marineruð síld,
karrý og eplasíld, tómat og mozarellasalat, reyktur lax,

grafinn lax með dillsósu, grafin gæsabringa með bláberjasósu,
ofnbakaður heindýravöðvi, parmaskinka með parmesan

Aðalréttir:
Úrbeinað lambalæri með íslenskum kryddjurtum,

grísapurusteik með rauðvínssósu, hangikjöt með uppstúf

Meðlæti: 
Sætkartöflusalat með hnetum, sykurbrúnaðar kartöflur, waldorfsalat,

ferskt salat með vínberjum og feta osti, grænar baunir, rauðkál,
gular baunir, rúgbrauð, snittubrauð og smjör

Eftirréttur:
Volg frönsk súkkulaðikaka með jarðarberjasósu og þeyttum rjóma

ris à la mande með karamellusósu

Verð kr. 7.900 ,- á mann
Tilboð í gistingu í tveggja manna herbergi 15.500,- m/morgunmat

Borðapantanir í síma 4600060 eða
á netfangið info@kjarnalundur.is

á Hótel Kjarnalundi

Bókanir og upplýsingar: http://kjarnalundur.is, sími 460 0060

Frá 18. nóv. og allar helgar fram að jólum



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
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dagurinn var erfiður og mun 
erfiðari en oft áður – sem 
kennir manni að vinnslan er 

aldrei búin,“ segir Sigríður Sveinsdótt-
ir en þann 20. október voru fjögur ár 
frá því að einkasonur hennar, Sveinn 
Ingi Hrafnkelsson, svipti sig lífi inni á 
geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri.

Átti að vera öruggur
Sveinn Ingi var ekki orðinn tvítugur 
þegar hann lést en hann hafði átt við 
geðræn vandamál og eiturlyfjafíkn að 
stríða. „Hann var mitt eina barn en ég 
held í raun að það sé ekkert öðruvísi 
en að eiga mörg börn. Að missa barn 
er að missa einstakling sem kemur ekki 
til baka. Það er örugglega alltaf jafn 
erfitt,“ segir Sigríður. Sveinn Ingi var 
lagður inn á geðdeild á laugardegi. „Á 
miðvikudegi átti að útskrifa hann en 
mér tókst að fá það í gegn að hann fengi 
að vera inni þar til hann færi í meðferð 
næsta þriðjudag. Á föstudeginum sótti 
ég hann til að versla. Morguninn eft-
ir var hann dáinn. Við aðstandendur 
héldum að hann væri loksins öruggur, 
inni á geðdeild, og okkur finnst undar-

legt að drengur í miklum sjálfsmorðs-
hugleiðingum fái að hafa reimarnar 
í skónum og beltið inni hjá sér. Eftir 
öll þessi ár í að berjast við kerfið með 
honum brást það honum gjörsamlega á 
endanum. Þegar ég horfi til baka finnst 
mér margt hafa brugðist honum. Æska 
hans var erfið. Hann var ofvirkur með 
athyglisbrest og lesblindur. Hann var 
alltaf að flýta sér og var farinn að ganga 
þegar hann var bara sjö mánaða. Ég 
segi stundum að ég hafi fengið eitt barn 
á við tíu. Hann var aldrei kyrr – nema 
þegar hann svaf,“ segir hún og brosir 
og heldur svo áfram: „Hann var upp-
átækjasamur og svo ótrúlega kaldur. 
Ég var mjög oft hrædd um hann. Það 
var aldrei lognmolla í kringum hann 
og eftir á að hyggja sé ég hvað hann 
kenndi mér margt varðandi þolinmæði 
og umburðarlyndi. Ég er líka á því að 
hann hafi séð meira en við hin en ekki 
höndlað það. Það var aðeins eitt enn 
sem varð til þess að honum fannst 
hann ekki passa neins staðar inn.“

Kominn á betri stað
Þegar Sveinn Ingi var 14 ára byrjaði 

hann í neyslu. „Þegar 
hann var 19 ára tók 
ég erfiða ákvörðun 
og henti honum út af 
heimilinu. Ég gat ekk-
ert annað. Svo hringdi 
hann og bað um að fá 
að koma heim. Hann 
vissi að hann mætti 
ekki koma í neyslu 
og var edrú þegar 
hann kom og þá náð-
um við loksins að ræða saman. Hann 
sagði mér meðal annars að raddirnar 
í höfðinu hefðu loksins þagnað þegar 
hann byrjaði að reykja kannabis. 
Hann hafði farið í meðferð áður og 
vildi ekki fara aftur en samþykkti það 
og sóttist sjálfur eftir því að komast 
inn á geðdeild. Föstudaginn áður en 
hann lést hafði hann verið ánægður 
og glaður. Við fórum með afa hans 
og ömmu í bæinn að kaupa dót fyrir 
meðferðina og hann hringdi í vini og 
kunningja. Eftir á að hyggja held ég 
að hann hafi verið að kveðja. Ég held 
að hann hafi viljað að fólk myndi eft-
ir honum svona en ekki í neyslu. Ég 

held að hann hafi planað þetta. Hann 
vissi að hann gæti ekki haldið áfram í 
neyslu en hann gat ekki heldur verið 
edrú og hvar átti hann þá að vera? Í 
dag er hann kominn á betri stað, ég 
hugga mig við það.“

lagði sorgina til hliðar
Dánardagur Sveins Inga er móður 
hans í fersku minni. „Ég bjó í blokkar-
íbúð á þessum tíma og klukkan 11 
um morguninn hringdi dyrabjallan. 
Dyrasíminn var bilaður svo ég ýtti 
bara á takkann og opnaði útidyrnar 
hjá mér til að sjá hver væri að koma 

upp. Þegar ég sá að þetta var prestur 
datt mér strax í hug að eitthvað hefði 
komið fyrir foreldra mína eða mann-
inn minn sem hafði farið á fund um 
morguninn. Ég var svo föst á því að 
Sveinn Ingi væri á öruggum stað að 
mér kom ekki til hugar að um hann 
væri að ræða. Enda fékk ég taugaáfall 
þegar presturinn sagði mér hvað hafði 
gerst.“ Hún segir prestinn hafa þurft 
að fara í skírn en hann hafi ekki viljað 
skilja hana eina eftir. „Við náðum ekki 
í manninn minn svo ég hringdi í vin-
konu mína. Ég skil ekki hvernig mér 
tókst að halda ró minni í símann en ég 

Sveinn ingi Hrafnkelsson var ekki orðinn tvítugur þegar hann féll fyrir 
eigin hendi inni á geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri fyrir fjórum árum. 
Sveinn ingi var einkabarn móður sinnar, Sigríðar Sveinsdóttur, 
sem segist hafa barist með honum við kerfið allt hans líf – kerfið sem 
brást honum algjörlega á endanum. Sveinn ingi hafði átt við geðræna 
kvilla og fíkniefnavanda að stríða. Sigríður segir frá æsku sonarins sem 
var ekki alltaf auðveld, fíkninni sem krækti klónum í barnið hennar, 
baráttu hennar við kerfið og leitinni að úrræðum, prestinum sem bjarg-
aði henni, ástinni og mótorhjólafélögunum sem staðið hafa eins klettur 
við bak hennar í gegnum erfiðleikana.

SaKnar HanS Á 
HverjuM deGi

MæðGin Sveinn Ingi svipti sig lífi inni á geðdeild Sjúkrahússins á akureyri fyrir fjórum árum. 
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spurði hana hvort hún væri upptekin 
og hvort hún gæti komið. Hún vissi 
að ég myndi ekki hringja svona sím-
tal nema eitthvað væri að en hennar 
fyrsta hugsun var að maðurinn minn 
væri dottinn í það aftur. Hún bjóst alls 
ekki við þessu,“ segir Sigríður sem vill 
koma á framfæri þakklæti til Hildar 
Eirar Bolladóttur prests. „Eftirfylgnin 
og kærleikurinn sem hún hefur sýnt 
mér er allt annað en sjálfgefið. Ég bað 
hana líka um að senda prest til for-
eldra minna og barnsföður míns. Ég 
gat ekki hugsað mér að segja þeim 
þetta í síma. Ég skil ekki hvernig ég 
gat verið svona skýr en einhvers staðar 
í manni er eitthvað sem grípur inn í,“ 
segir hún og bætir við að áfall foreldra 
hennar hafi verið mikið. „Hann og afi 
hans voru alltaf miklir vinir og ég held 
að áfall þeirra hafi verið meira en mitt. 
Ég lagði mína sorg til hliðar í heilt ár 
til að geta verið til staðar fyrir aðra. 
Ég gleymdi sjálfri mér en mæli engan 
veginn með því, en það er Hildi Eiri og 
sjálfshjálparhópnum hennar að þakka 
hvað ég er langt komin.“

fordómar gagnvart hjólafólki
Sigríður var í mótorhjólaklúbbun-
um Skvísurnar og er núna í Úlfynjur 
MC en maðurinn hennar, Jóhannes 
Smárason, í Sober Riders. „Ég tók 
loksins mótorhjólapróf árið 2012 eftir 
að hafa gengið með bakteríuna frá 14 
ára aldri. Bróðir minn var í Sniglunum 
og ég smitaðist af honum. Mér fannst 
þetta töff. Ég hef alltaf verið mikil 
strákastelpa og vil helst vera skítug upp 
fyrir haus,“ segir hún og viðurkennir 
að ýmsir hafi fordóma gagnvart bif-
hjólafólki. „Það þarf ekki nema einn til 
að eyðileggja stóran hóp. Við höfum 
lengi reynt að leiðrétta ímynd okkar. 

Mótorhjólafólk er alls konar, mömm-
ur, pabbar, afar, ömmur, bankastjórar 
og lögfræðingar. Við komum úr öll-
um stéttum samfélagsins. Margir líta 
á okkur sem glæpamenn af því að við 
klæðumst leðri en leðrið er bara ör-
yggistæki eins og björgunarvesti eða 
öryggisbelti. Ekki getum við keyrt um 
á gallabuxum og stuttermabol,“ segir 
hún og bætir við að hjólafélagar þeirra 
hjóna haft staðið eins og klettar við 
bak þeirra þegar Sveinn Ingi lést. „Þau 
komu öll og héldu utan um okkur og 
hjálpuðu okkur með jarðarförina. Við 
þurftum ekki að gera neitt. Árið 2012 
var mikið áfallaár en fyrr á árinu hafði 
maðurinn minn lent í bílslysi þar sem 
25 ára gamall drengur beið bana. Í 
kjölfar áfallanna höfum við séð hvað 
við eigum ofsalega gott stuðningsnet í 
kringum okkur. Svona er þessi hjóla-
menning, ef eitthvað bjátar á standa 
allir saman.“

Skrifaði sig frá reiðinni
Hún viðurkennir að hafa upplifað 
reiði gagnvart syninum. „Ég fór í 
gegnum tímabil þar sem ég var mjög 
reið. Ég skildi ekki hvernig hann gat 
ekki séð aðra leið og af hverju hann 
talaði ekki við mig. Ég skrifaði mig 
frá reiðinni, skrifaði honum bréf og 
kveikti svo í því. Í gegnum tíðina hef 
ég átt tvö lífsmottó; annars vegar að 
Guð hafi sagt mér að lifa þessu lífi en 
hann sagði ekki að það yrði auðvelt 
og hins vegar að í öllu svartnætti er 
einhver ljós punktur. Maður verður 
bara að finna hann. Ég leyfi mér að 
eiga mína slæmu daga en sem betur 
fer eru góðu dagarnir að verða fleiri,“ 
segir hún og bætir við að hún hafi líka 
upplifað reiði gagnvart almættinu. 
„Ég hafði átt mína barnatrú en eftir að 
hann dó var ég ekki tilbúin að kyngja 
því að Guð myndi leggja svona á mig. 
Samt, einhvers staðar, held ég enn í 
trúna, og það hjálpar mér að komast 
í gegnum þetta. Það hjálpar mér líka 
að hugsa til þess að sonur minn hefði 
ekki viljað að ég gæfist upp. Sú hugsun 
heldur mér gangandi, það og öll áföll-
in sem ég hef orðið fyrir á ævinni. Það 
hjálpar að vera „survivor“.“

Blóð, sviti og tár
Sigríður er öryrki en starfar í hluta-
starfi sem ráðgjafi hjá Aflinu – sam-
tökum gegn kynferðis- og heimilis-
ofbeldi. „Ég lenti ung í kynferðislegri 
misnotkun en leitaði mér ekki hjálpar 
fyrr en árið 2012 þegar ég fór í hóp hjá 
Aflinu. Eftir að hafa unnið markvisst 
að því að koma mér á réttan stað fór 
ég smám saman að vinna fyrir Aflið. 
Þetta hefur kostað blóð, svita og tár en 
ég hef aldrei verið á jafn góðum stað 
og ég er á í dag. Núna vil ég geta veitt 
öðrum einstaklingum, sem eru með 
svipaða reynslu og ég, hjálp. Það gef-
ur mér að fá að miðla minni reynslu 
og gera vonandi einhverjum kleift að 
sjá að það er von. Ég vildi óska að ég 
hefði byrjað mína sjálfsvinnu 25 árum 
fyrr en trúi því að það komi að þeim 
tímapunkti að maður verði tilbúinn.“

Ástfangin upp fyrir haus
Leiðir þeirra Jóhannesar lágu fyrst 
saman í æsku. „Við kynntumst þegar 
hann var níu ára og ég fjórtán. Mér 
fannst hann óþolandi barn,“ segir hún 
brosandi en bætir við að þau hafi aft-
ur hist þegar hann var 17 ára. „Þá fór 
hann að hanga með bróður mínum 
og ef einhver hefði sagt mér að hann 
ætti eftir að verða maðurinn minn 
hefði ég ekki trúað því. Mér fannst 
hann svo mikið barn. Í dag höfum 
við verið saman í sjö ár en við giftum 

okkur í ásatrú fyrir einu ári. Fyrstu 
tvö árin í okkar sambandi einkennd-
ust af drykkjunni en sem betur fer tók 
hann þá ákvörðun að hætta að drekka. 
Hann var ömurlegur með víni en er 
yndislegasti maður í heimi þegar hann 
er edrú. Þeir Sveinn Ingi náðu mjög 
vel saman og ég sagði oft við hann 
að ég skildi ekki af hverju hann væri 
ekki hlaupinn í burtu frá okkar pakka. 
Hann tók við 16 ára unglingi í neyslu 
og rugli verandi sjálfur í alkóhólisma. 
Hann er ótrúlegur og svo rólegur og 

góður maður. Hann er kletturinn 
minn. Ég er ástfangin upp fyrir haus 
og það er ekkert að fara breytast.“

verður ekki amma
Sigríður vill segja sögu Sveins Inga í 
von um að opna umræðuna um sjálfs-
víg. „Sjálfsvíg mega ekki vera tabú. 
Þetta er raunveruleikinn; fólk er að 
svipta sig lífi af því að það fær ekki 
lausn sinna mála. Við sem samfélag 
þurfum að fara að vakna. Það er eitt-
hvað sem er ekki að virka hjá okkur. 

Ég mun hvorki verða amma né sjá 
barnið mitt gifta sig en er samt þakk-
lát að hafa fengið að hafa hann hjá mér 
í þessi tæpu 20 ár og reyni að muna 
góðu tímana. Þessi tími ársins er erf-
iðastur, 20. október er dánardagurinn 
hans, 5. nóvember jarðarfarardagur-
inn hans og 2. desember afmælis-
dagurinn hans. Jólin eru líka erfið en 
fyrstu jólin lögðum við á borð fyrir 
hann. Ég sakna hans á hverjum degi. 
Það mun aldrei breytast.“

 iáh

„Ég skildi 
ekki hvern-

ig hann gat ekki 
séð aðra leið og af 
hverju hann talaði 
ekki við mig

eKKi taBú Sigríður vill opna umræðuna um sjálfsvíg sem hún segir ekki mega vera tabú. Mynd: Ingi torfi

verður eKKi aMMa Sveinn 
var eina barn Sigríðar. Sú hugsun að 
hann myndi ekki vilja að hún gæfist 

upp hefur hjálpað henni að halda 
áfram eftir missinn. Mynd: Ingi torfi

Menningarhús inu Hof i   ·   s ími  466 1862 ·   1862@1862. i s

SÍLD & RÚGBRAUÐ
Ákavítismarineruð síld með sítrónu
Kryddsíld með rauðlauk og pipar
Sinnepssíld með radísum og dilli

Jólasíld með appelsínum og Grand Marnier

REYKT, GRAFIÐ o.fl.
Rauðrófugrafinn lax og graflaxsósa

Skelfisksalat með karrý, kókos og eplum
Reyktur silungur með mangó- og pipardressingu

Hreindýrapaté, beikon og rifsberjahlaup
Grafið naut með púrtvínsgljáa

Reykt gæs með sultuðum fíkjum og appelsínum
Tvíreykt hangikjöt ásamt sultuðum trönuberjum

Hráskinka og melóna

AÐALRÉTTIR
Hangikjöt, uppstúfur og kartöflur

Bayonneskinka, sykurbrúnaðar kartöflur
og rauðvínssósa

Hunangsgljáð kalkúnabringa
með sætum kartöflum og heslihnetum

Purusteik með rauðkáli 
Steikt rauðspretta að hætti danskra

með kavíar og remólaði
ásamt klassísku meðlæti s.s. laufabrauði,

ljúffengum sósum, waldorfsalati, blönduðu salati,
baunum og mörgu fleiru ...

EFTIRRÉTTIR
Blandaðir ostar 

Kanilkrydduð „æblekage“ og þeyttur rjómi
Kransakökur með súkkulaði

Ris á la mande, kirsuberjasósa og karamellusósa
Jólasmákökur

Pistasíu- crème brulleé
Marengsbomba

Súkkulaðimús, ber og vanillusósa

JÓLA
HLAÐBORÐ
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Mér þykir voðalega vænt um 
Hannes og þekki í raun 
marga Hannesa,“ segir 

leikkonan Ólafía Hrönn Jónsdótt-
ir sem leikur Hannes í sýningunni 
Hannes og Smári sem hún og Hall-
dóra Geirharðsdóttir ætla að bjóða 

Akureyringum upp á en sýningar 
verða í Samkomuhúsinu 18., 19., 25. 
og 26. nóvember.

Þeir taka völdin
Ólafía segir karakterana, Hannes og 
Smára, ekki byggða á neinum sérs-

tökum einstaklingum. „Þeir fæddust 
innan í okkur en hvert einasta atriði 
sýningarinnar er byggt á einhverju 
sem við þekkjum. Sumt er ýkt en ann-
að ekki. Við höfum leikið þá svo lengi 
og því eru þeir komnir svo vel í okkur. 
Við vitum hvernig þeir hugsa og sam-
skipti þeirra eru klár. Við förum bara í 
Hannes og Smára og þeir taka völdin.

Sjálfsgagnrýni þreytandi
Ólafía viðurkennir að karlmenn í 
salnum eigi eflaust eftir að sjá sig í 
ýmsum atriðum sýningarinnar. „Karl-
menn eru öðruvísi en konur að því 
leytinu að þeir þora að taka sér meira 
pláss og hafa minni áhyggjur en kon-
ur af því að þeir séu leiðinlegir. Konur 

gera oft meiri kröfur til sín um að þær 
viti allt um málefnin sem þær eru að 
ræða. Karlmenn hafa ekki eins miklar 
áhyggjur af slíku en nú er ég náttúr-
lega að alhæfa. Karlar eru oft fullviss-
ir um eigið ágæti sem hlýtur að vera 
rosalega þægilegt. Það var ótrúlega 
gaman að finna, þegar ég var í fyrsta 
skipti að skemmta sem Hannes, hvað 
mér var skítsama hvað fólki fannst um 
mig. Hugsunin var bara að ef fólki lík-
aði þetta ekki þá var það þeirra mál. 
Það er mikið frelsi að vera ekki að 
lemja sig niður með gagnrýni, en það 
getur verið mjög þreytandi.“

læra af körlum
Aðspurð segir Ólafía að konur geti 
lært mikið af körlum. „Þegar við sjá-
um konur gera eitthvað sem karlar 
gera vanalega belgist það út og við 
skoðum það á annan hátt. Þessi sýn-
ing væri ekkert sérstök ef hún væri 
leikin af körlum en þar sem við erum 

konur að leika karla verður hægt að 
setja puttann á margt í fari karla og 
skoða það þannig.“

En hefur hún lært eitthvað af 
Hannesi? „Hannes á sér sorglega 
fortíð sem skýrir dálítið karakterinn. 
Hann er skemmdur og ekki fær um að 
gefa fallega af sér þótt hann langi til 
þess. Þetta eru hressir gaurar sem gera 
kannski aðeins meira en þeir geta. 
Kannski hefur Hannes kennt mér að 
taka bara sénsinn og láta vaða.“ iáh

„Konur 
gera meiri 
kröfur 
til sín“

eplakarrísúpa
n 1 laukur, saxaður
n 50 g smjör
n 3 epli rauð
n 1 msk. karrí
n 2 bollar kjúklingasoð
n 1 bolli rjómi
n 2 msk. eplavín (má sleppa)

laukur kraumar í smjöri þar til að 
hann er meyr. Setjið eplin út í þar 
til þau eru mjúk. Karrí út í og látið 
krauma í 1 mínútu. bætið soðinu, 
rjómanum og víninu út í. Sjóðið við 
vægan hita í 30 mínútur. Kryddið 
með salti og pipar. Ein matskeið 
sýrður rjómi á hvern disk.
 

Kjúklingaréttur
n Einn poki kjúklingabringur
n 2 krukkur rautt pesto
n 1 krukka svartar ólífur
n 20 döðlur sirka

Skerið bringurnar í bita og döðlurnar í 
tvennt. Hrærið öllu saman. Setjið í ofn 
í 40 mínútur við 180 gráður. bingó.
 

pasta með  
brokkólípestó
gufusjóðið búnt af brokkólí þar til 
það er alveg að verða lint. Setjið í 
matvinnsluvél. Einum litlum hvítlauk 
og hálfum desilítra af ólífuolíu bætt við. 
Kryddið með salti og pipar. Setjið jukk-
ið á pasta og hrærið. Þá er rétturinn til.

Leikkonan ólafía Hrönn jónsdóttir leikur Hannes 
í sýningunni Hannes og Smári sem hún og leikkonan 
Halldóra Geirharðsdóttir ætla að sýna Norðlending-
um í Samkomuhúsinu seinna í mánuðinum. ólafía, 
sem segir Hannes hafa kennt sér að taka sénsinn og 
láta vaða, deilir hér uppáhaldsuppskriftum sínum 
með lesendum Akureyri Vikublaðs.

HanneS oG SMÁri Ólafía Hrönn og Halldóra geirharðsdóttir eru Hannes og Smári og munu 
skemmta norðlendingum seinna í mánuðinum.

ólafía Hrönn 
leikkonan deilir girnilegri 
uppskrift að eplakarrí-
súpu með lesendum 
akureyri Vikublaðs.

Afleysing
Vínbúðin Akureyri

Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Umsóknarfrestur er  l og með 21.11.2016

Um  mabundna afleysingu er að ræða 
og er starfshluuall 100%

Nánari upplýsingar vei r Elsa Ágústa Eysteinsdóór  
(akureyri@vinbudin.is / 462 1655)

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er að vera eii af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins
og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og
skemm legur þar sem samskip  einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Sala og þjónusta við viðskiptavini
• Frams lling á vöru og vörumeðhöndlun
• Umhirða búðar

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunarstörfum er kostur
• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnáia

Vínbúðin Akureyri óskar eeir að ráða starfsmann í  mabundna afleysingu í eii ár.
Við leitum að jákvæðum, glaðlyndum og þjónustuliprum einstaklingi sem er  lbúinn 
að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu. 

Gildi Vínbúðanna eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka mið 
af þessum gildum
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Hreinsistöð fráveitu við 
Sandgerðisbót á Akureyri
Kynningarfundur
Menningarhúsinu Ho�
Fimmtudaginn 17. nóvember – kl. 17:00

Undirbúningur fyrir byggingu hreinsistöðvar fráveitu við Sandgerðisbót hefur staðið í nokkurn tíma. 

Umhver�smat á framkvæmdinni og áhrifum hennar er einn þáttur hans.  Skýrsla um matið og áhrif 

framkvæmdarinnar, svo nefnd frummatsskýrsla er nú aðgengileg fyrir alla þá sem vilja kynna sér 

málið og eftir atvikum gera athugasemdir (www.no.is). 

Í hreinsistöðinni verður skólp frá Akureyri grófhreinsað og því dælt út í sjó um neðansjávarlögn sem 

endar 400 metrum frá landi og er á 40 metra dýpi. Þar fer skólpið í sjávarstrauma, drei�st og þynnist 

út. Markmiðið með þessu er að tryggja eins og frekast er kostur að skólpið fari það langt frá 

ströndinni að saurkóligerlarnir verði hluti af náttúrulegu niðurbroti í sjónum en berist ekki að 

ströndinni. Grófa efninu sem síað er frá í stöðinni verður pakkað og það fært til urðunar.

Samhliða þessu hefur verið gerð vöktunaráætlun sem felur í sér að fylgst er með ástandi sjávarins 

með reglubundnum mælingum.

Almennur kynningarfundur um hreinsistöðina og frummatsskýrsluna verður haldinn í 

Menningarhúsinu Ho� �mmtudaginn 17. nóvember kl. 17:00.

Allir velkomnir!



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
10. nóvember 2016 

34. tölublað, 26. árgangur 

„Hözzlið“
Þið vitið; ein manneskja sér aðra 
manneskju. Finnst hún áhugaverð 
eða myndarleg. Jafnvel það sem við 
köllum heit. Manneskja A sér mann-
eskju B. Reynir að senda einhver 
skilaboð um „HÆ, ÉG HEF ÁHUGA 
Á ÞÉR“. Oftar en ekki hunsar mann-
eskja B skilaboðin því að maður á víst 
að „play hard to get“. Óskrifuð regla í 
samfélaginu.

 Innst inni langar manneskju B 
að öskra til baka: „ÉG HEF LÍKA 
ÁHUGA Á ÞÉR“. En kúlið stoppar 
hana. Fokking kúlið.

 Mikið af þessu „hözzli“ fer fram 
fram á Tinder eða Facebook (hversu 
ófrumleg erum við?) en þar sem ég 
er gömul sál og með mörg rómantísk 
gen trúi ég því að ég og „ástin mín“ 
munum hittast í mjólkurkælinum þar 
sem við ætlum bæði að grípa sömu 
soyamjólkina. Eða að ég fái ljóð í 
pósti. Þessi hugmyndafræði gengur 
það vel að ég hugsa ítrekað um að 
gerast nunna, flytja til fjalla og hætta 
þessu kjaftæði.

 Ég nenni ekki þessum leikjum og 
óskrifuðu reglum. Ég er óþolinmóð og 
hef aldrei skilið af hverju þarf að bíða 
í heilan dag með að tala við einhvern 
sem ég er skotin í. Ég er kona sem 
sendir netskilaboð að fyrra bragði og 
segi: „þú ert heillandi“. Af því að – af 
hverju ekki?

 Ég er að reyna að temja mér að 
vera einlæg í öllu sem að ég tek mér 
fyrir hendur, þar á meðal ástamálum. 
Ég hef engu að tapa. Jú, kannski kúl-
inu mínu. Fokk kúlið og áfram ein-
lægni.

Höfundur er Þuríður Anna 
Sigurðardóttir jógakennari

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

Birkir Baldvinsson ólst upp í sárri fátækt á 

Siglufirði og í Keflavík en hélt um tíma heimili í 

þremur heimsálfum og stundar milljarðaviðskipti.

Í þessari makalausu bók segir hann loksins sögu 

sína. Hann er einlægur og opinskár, hér stíga 

ótrúlegustu persónur fram og hvert ævintýrið 

rekur annað.

Sigmundur Ernir Rúnarsson skrifar stórbrotna 

sögu Birkis af alkunnri snilld!

MAÐUR HEIMS
OG HÁLOFTA!

ALLT MITT LÍF ER TILVILJUN EFTIR SIGMUND ERNI RÚNARSSON

Birkir Baldvinsson ólst upp í sárri fátækt á 

Siglufirði og í Keflavík en hélt um tíma heimili í 

þremur heimsálfum og stundar milljarðaviðskipti.

Í þessari makalausu bók segir hann loksins sögu 

sína. Hann er einlægur og opinskár, hér stíga 

ótrúlegustu persónur fram og hvert ævintýrið 

rekur annað.

Sigmundur Ernir Rúnarsson skrifar stórbrotna 

sögu Birkis af alkunnri snilld!

MAÐUR HEIMS
OG HÁLOFTA!

ALLT MITT LÍF ER TILVILJUN EFTIR SIGMUND ERNI RÚNARSSON

Birkir Baldvinsson ólst upp í sárri fátækt á 

Siglufirði og í Keflavík en hélt um tíma heimili í 

þremur heimsálfum og stundar milljarðaviðskipti.

Í þessari makalausu bók segir hann loksins sögu 

sína. Hann er einlægur og opinskár, hér stíga 

ótrúlegustu persónur fram og hvert ævintýrið 

rekur annað.

Sigmundur Ernir Rúnarsson skrifar stórbrotna 

sögu Birkis af alkunnri snilld!

MAÐUR HEIMS
OG HÁLOFTA!

ALLT MITT LÍF ER TILVILJUN EFTIR SIGMUND ERNI RÚNARSSON

Tryggir  
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