
Uppsagnir 
hjá Ramma

MargMenni á 
vetrarfagnaði

Situr enn sem 
bæjarfulltrúi 17. nóvember 2016 

35. tölublað, 26. árgangur 

„Mitt 
líf er
að vera 
læknir“
Ítalsk-ameríski lyflæknirinn og meltingarsér-

fræðingurinn Nicholas Cariglia hefur búið á Ak-
ureyri í rúma fjóra áratugi. Í einlægu viðtali ræðir 

Nick um æskuna í Brooklyn í New York, þar sem hann 
starfaði sem altarisdrengur fyrir ítölsku mafíuna, stríðs-
átökin sem höfðu mikil áhrif á fjölskylduna, læknis-

drauminn sem hann fékk uppfylltan á Ítalíu þar sem 
hann fann einnig ástina í lífi sínu, ágreininginn við for-
eldrana, sem voru strangtrúaðir kaþólikkar, og nýkjör-
inn forseta Bandaríkjanna, en Nick komst nýlega að því 
að hann og Donald Trump voru skólafélagar í Fordham-
háskólanum í Bronx.

Gelmottur 
– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu 
ferskra matvæla meðan 
á flutningi stendur
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Sími 512 5407

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

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

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

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
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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

Vetraropnun - Alla daga kl. 12 - 22 

✆ 464 4411
info@jardbodin.is
www.jardbodin.is

Alvöru stopp
Þú átt það skilið / Komdu og njóttu

Veitingastaðurinn okkar Kvika býður upp á 
gúllassúpu og ýmislegt gott með ka�nu

Frábær 
áningarstaður

á norðurleið

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Spennandi samstarf listakonan anna richarsdóttir og Karlakór akur-
eyrar-geysir bjóða upp á sjónræna og tónlistarlega upplifun í Skýli 13 á laugardaginn.

nýr frystitogari Ramma hf. 
í Fjallabyggð mun leysa af 
hólmi gömlu frystitogarana 

tvo, Mánaberg ÓF-42 og Sigurbjörgu 
ÓF-1. Nýja skipið, Sólberg ÓF-1, 
kemur til landsins á fyrsta fjórðungi 
næsta árs. Ólafur Marteinsson, fram-
kvæmdastjóri Ramma, segir kaupin á 
Sólberg löngu tímabær. „Nýja skipið 
er stærra og öflugra á allan hátt. Að-
búnaður fyrir áhöfn er mun betri, 
rýmri og bjartari, og veiðigetan meiri 
auk þess að nú verður hægt að skapa 
meiri verðmæti úr aflanum,“ segir 

Ólafur. Sólberg ÓF-1 var smíðaður í 
Tyrklandi og var kostnaður tæpir sex 
milljarðar króna. Togarinn er búinn 
nýjustu tækni og tækjum og þarfn-
ast minni áhafnar en gömlu skipin 
tvö. Það er því ljóst að uppsagnir eru 

framundan. „Það verða fleiri í áhöfn 
þessa skips en á einum frystitogara 
til þessa. Algengasta mönnun hef-
ur verið 26 en á þessu skipi verða 
34 auk þess sem það verða skiptiá-
hafnir. Uppsagnir verða því minni 
en ella. En það er ljóst að einhverjir 
missa vinnuna, því miður.“

Ólafur segir skipstjóra nýja frysti-
togarans verða tvo talsins en seg-
ir ekki tímabært að gefa upp nöfn 
þeirra. Togararnir Mánaberg og Sig-
urbjörg verði hins vegar seldir.

 iáh

Uppsagnir framundan
Nýi frystitogarinn Sólberg ÓF-1 mun leysa Mánaberg og Sigurbjörgu af hólmi.„Nýja skipið er 

stærra og öfl-
ugra á allan hátt“

fjallabyggð Ólafur Marteinsson, 
framkvæmdastjóri ramma, segir aðbúnað 
fyrir athöfn mun betri á nýja togaranum.

eins og ég sagði fyrir kosn-
ingar þá reikna ég með að 
vera áfram, fram í desember, 

og klára þannig það sem við höfum 
verið að vinna að,“ segir Njáll Trausti 
Friðbertsson, nýkjörinn alþingismað-
ur, sem situr einnig sem bæjarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn Ak-
ureyrar.

Njáll Trausti segist ekki vilja meta 
hvort það sé eðlilegt að gegna báð-
um störfum samtímis. „Það er þekkt 
sögulega að menn hafi sinnt báðum 
hlutverkum,“ segir hann en neitar 
því ekki að mögulega geti hagsmunir 
ríkis og sveitarfélags skarast. „Ég átta 
mig ekki alveg á því í hverju skörun-
in ætti að liggja. En ef svo fer segir 
maður sig frá þeim málum. Annars 
hefur ekki enn verið mynduð ríkis-
stjórn svo það er engin reynsla komin 
á þetta.“

fimm til sex vikur
Enn fremur segist Njáll Trausti ekki 
hafa áhyggjur af því að þingsetan 
verði til þess að viðvera á bæjarfund-
um verði lítil. „Ég hef mætt mjög vel 
á bæjarstjórnarfundi á þessu kjör-
tímabili og einungis misst af tveimur 

fundum, annað skiptið var ég veikur 
og hitt skiptið veðurtepptur í Reykja-
vík. Mér finnst eðlilegast að klára þau 
verkefni sem tengjast fjárhagsáætlun-
argerð næsta árs sem klárast núna í 
desember. Fjárhagsáætlunargerðin er 
á heildina litið stærsta verkefni sveit-
arstjórnarmanna á hverju ári og eins 
og dæmið lítur út núna erum við tala 
um einar fimm til sex vikur í mesta 
lagi.“

En kemur til greina að sinna báð-
um störfum til framtíðar?

„Ég hef ekki hugsað mér að gera 
það til lengri tíma en ég ætla ekki 
að dæma um slíkt fyrir aðra. Ég hef 
ákveðna reynslu og er vanur fjárhags-
áætlunargerðinni og um það snýst 
þetta.“
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„eðlilegast 
að klára 
verkefnin“
njáll trausti friðbertsson, nýkjörinn alþingismað-
ur, situr tímabundið áfram sem bæjarfulltrúi í bæjar-
stjórn Akureyrar. Hann óttast ekki að þingsetan komi 
niður á viðveru á bæjarfundum.„En ég átta 

mig ekki 
alveg á því í hverju 
skörunin ætti að 
liggja

nýr þingMaður njáll trausti er 
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og nýkjör-
inn þingmaður norðausturkjördæmis.

Hjá okkur færðu:
Allt til heimavíngerðar • Góða þjónustu • Faglega ráðgjöf • Kennslumynd

Nýttu þér frábæra netverslun okkar á www.aman.is
eða söluaðila um land allt

www.aman.is

Víngerð
er okkar fag

Víngerð
er okkar fag



Nýir og notaðir bílar:  
Söludeild er opin alla virka daga frá kl. 8-17 og laugardaga kl. 12-16
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is

Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. 
Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Mazda CX-5 jeppinn ber af í sínum flokki enda stórglæsilegur á að líta 
og búinn öllu því besta frá Mazda. Með byltingarkenndri SkyActiv tækni 
hefur Mazda náð fádæma árangri í að draga úr eyðslu og mengun án 
þess að fórna afli eða viðbragði – enda er framúrskarandi akstursupplifun 
eitt aðalsmerki Mazda. i-Activ fjórhjóladrifið gerir Mazda CX-5 
rásfastari og enn sprækari. Að komast leiðar sinnar verður leikur einn.

Komdu og reynsluaktu Mazda CX-5 AWD 
20ár
á Akureyri

SKYACTIV
Technology

MAZDA CX-5 AWD FRÁ 5.190.000 KR.

STÓRGLÆSILEGUR JEPPI  
BÚINN i-ACTIV FJÓRHJÓLADRIFI

MazdaCX5_ongoing_stórgl_DagAk+3_20161116_END.indd   1 16.11.2016   14:32:24
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Skaðinn 
er Skeður
á mánudaginn veitti Donald Trump sitt fyrsta sjónvarpsviðtal 

eftir sigurinn í forsetakosningunum í Bandaríkjunum. Dona-
ld ræddi við Leslie Stahl í fréttaskýringaþættinum 60 mínútur. 

Nú virðist sem forsetinn Donald Trump verði ekki jafn ófyrirleitinn og 
samviskulaus og frambjóðandinn Donald Trump en þeir sem vonuð-
ust eftir auðmjúkum og friðelskandi 
landsföður urðu fyrir vonbrigðum.

 Ég, eins og margir, er ennþá jafn 
gapandi hissa yfir því að Trump hafi 
sigrað Hillary Clinton. Það er svo 
yfirgengilega sorglegt að sjá, svart á 
hvítu, að það skiptir engu máli hversu 
vonlaus mótframbjóðandi er, alltaf 
mun hann þykja betri kostur en kona. 
Vissulega hefur Trump skrúfað niður 
í hrokanum, rembingnum, fordómun-
um og andstyggðinni en það er of 
seint, skaðinn er þegar skeður, eins 
og einhver sagði; Það eru ekki allir 
stuðningsmenn Trump rasistar en all-
ir samþykktu þeir að rasismi væri ekki 
samningsbrot.

 Trump notaði ekki tækifærið í 60 mínútum til að reyna að sætta 
þjóðina sem er klofin í tvennt eftir einar umdeildustu forsetakosningar 
sögunnar. Það gerði hins vegar Barack Obama sem, seinna um kvöldið, 
hélt sína fyrstu opinberu ræðu eftir að hafa sest niður með verðandi 
forseta. Þar mætti bljúgur stjórnandi í tilraun sinni til að stappa stáli 
í Bandaríkjamenn og heimsbyggðina alla. Sama hvað fólki finnst um 
embættisverk Obama-stjórnarinnar þá hljóta flestir að vera sammála 
um að karlinn er afskaplega viðkunnanlegur og heillandi; mennskan 
holdi klædd. Það á eftir að koma betur í ljós hvernig næsti forseti verður 
en Obama biður fólk um að gefa honum tækifæri.
 Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðari

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

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

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

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

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

14.500 eiNTök ÓkeypiS – UM ALLT NoRðURLANd

við erum afskaplega spennt 
fyrir þessu,“ segir söngvarinn 
og tónlistarmaðurinn Stefán 

Jakobsson sem, ásamt Soffíu Kristínu 
Jónsdóttur og Steinunni Camillu Sto-
nes, hefur tekið að sér umsjón með 
Sumartónleikum við Mývatn. Tón-
leikaserían, sem hefur verið fastur 
liður í menningarlífi Mývetninga 
síðustu 30 árin, hefur hingað til ver-
ið undir stjórn Margrétar Bóasdóttur 
en að sögn Stefáns munu áherslurnar 
breytast með nýju fólki. „Hingað til 
hefur aðallega verið einblínt á klassík 
og örlítinn djass en við höfum algjör-

lega frjálsar hendur og sjáum fyrir 
okkur að breikka flóruna. Við ætlum 
að höfða til stærri hóps og dreifa há-
tíðinni betur yfir árið og helst að byrja 
strax í janúar.“

túristar vilja íslenskt
Stefán vill ekki nefna nöfn listamanna 
á þessum tímapunkti. „Við höfum 
fengið töluvert af fyrirspurnum frá alls 
kyns listafólki, þekktu og óþekktu, síð-
an við settum Facebook-síðuna í loft-
ið. Við erum mjög bjartsýn á að þetta 
verði fjölbreytt og skemmtilegt og 
sjáum fyrir okkur að reyna að tvinna 
saman heimafólk og ferðamenn. Ég 
vinn við að keyra túrista og fæ enda-

laust spurningar um íslenska tónlist. 
Túristarnir vilja allt sem er íslenskt; ís-
lenskan bjór, íslenskan mat og íslenska 
menningu, en oft virðist sem þeir sjái 
ekkert annað en aðra túrista. Það er 
því spurning hvort við förum ekki 
bara með tónlistina til þeirra, svo þeir 
þurfi ekki lengur að leita.“

En verður eitthvað í boði fyrir unn-
endur klassískrar tónlistar sem hingað 
til hafa sótt hátíðina heim?

„Við munum bjóða upp á minni 
klassík en það er allt opið. Það 
verða engin takmörk á því hvar og 
hvenær við spilum og það getur verið 
þungarokk í dag en ópera á morgun. 
Annars hef ég engar áhyggjur af því að 
við styggjum einhvern. Góð músík á 
rétt á sér hvar sem er og fólk ætti ekki 
að vera hrætt við breytingar heldur 
fagna þeim.“

 iáh

„Hingað til 
hefur aðal-

lega verið einblínt 
á klassík“

„þungarokk 
í dag en ópera
á morgun“
Stefán jakobsson, söngvari dimmu, sér um 
Sumartónleika við Mývatn ásamt fleirum en 
tónleikaröðin verður haldin í 31. sinn á næsta ári.

rokkari 
Stefán segir að 
klassíkin muni 

að einhverju 
leyti þurfa 

að víkja fyrir 
annarri tónlist.

Menningarfélag Akureyrar  |  Strandgötu 12  |  Akureyri  |  450 1000  |  mak.is SÝNT Í HOFI

MIÐASALA Á MAK.IS, TIX.IS, Í SÍMA 450 1000
OG Í MIÐASÖLUNNI Í HOFI VIRKA DAGA KL. 12-18.

TILVALIÐ
Í JÓLAPAKKANN
FYRIR TÓNLISTAR-

UNNENDUR!

AMABADAMA 
 & SinfóníaNord
LITRÍK OG FORDÓMALAUS REGGÍ-SINFÓNÍSK UPPLIFUN!

STÓRTÓNLEIKAR Í HOFI 4. FEBRÚAR KL. 20



Verð á 500 kg stórsekk 
aðeins 57.400 m/vsk
 
  

Bústólpi ehf  ·  fóður og áburður  ·  600 Akureyri  ·  bustolpi@bustolpi.is  ·  Sími 460 3350  ·  Fax 460 3351

Kraftblanda 
30% fiskimjöl
Óerðabreytt hráefni
Lífrænt selen

frá Catmandoo 
          eru komnir

Glerártorgi    Sími 461 1445

Doris - fóðraðir stelpuskór
Stærðir: 31–35  Verð: 9.990 kr.

Steven - loðfóðraðir
Stærðir: 36–46  Verð: 9.990 kr.

Deena - loðfóðraðir dömuskór
Stærðir: 36–42  Verð: 9.990 kr.

Emma II - dömuskór
Stærðir: 36–41  Verð: 11.990 kr.

Ern- loðfóðraðir herraskór
Stærðir: 40–46  Verð: 11.990 kr.

Ern - loðfóðraðir herraskór
Stærðir: 40–46  Verð: 11.990 kr.

Steven
loðfóðraðir
Stærðir: 36–46  

9.990 kr.
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ingvar Gíslason, fyrrverandi al-
þingismaður og ráðherra, sem 
fagnaði 90 ára afmæli sínu fyrr 

á þessu ári, býður til samverustundar 
í veitingasal Amtsbókasafnsins á Ak-
ureyri fimmtudaginn 17. Nóvember, 
klukkan 17.30. Ingvar mun kynna 
nýútkomna ljóðabók sína, Úr laus-

blaðabók – Ljóðaævi, auk þess sem 
hann mun ávarpa gesti. Bragi V. Berg-
mann kynnir ljóðskáldið, Sunna Borg, 
Þröstur Ásmundsson og Vilhjálmur B. 
Bragason lesa ljóð úr ljóðabók Ingvars 
en bókin hefur að geyma úrval ljóða 
og ljóðaþýðingar og spannar 70 ára 
feril Ingvars á skáldasviðinu. Í rit-

nefnd bókarinnar voru synir Ingvars, 
Erlingur Páll og Gísli, sem og bróðir 
Ingva, Tryggvi Gíslason, fyrrverandi 
skólameistari Menntaskólans á Akur-
eyri.

Samverustundin á Amtsbókasafninu 
markar formlega útgáfu bókarinnar. 

 iáh

Samverustund
með ljóðskáldi

fyrrverandi 
ráðherra 
Ingvar gíslason 

sat á alþingi fyrir 
Framsóknarflokkinn 

árin 1961–1987 og 
gegndi embætti 

menntamálaráðherra 
árin 1980–1983.

þakkaði björgunina 
Maður sem Björgunarsveitin Hafliði 
bjargaði í síðustu viku í umfangs-
mikilli björgunaraðgerð í Gunnólfs-
víkurfjalli afhenti björgunarsveitar-
mönnum björgunarlaun og þakkir 
um helgina. Þetta kemur fram á vef 
sveitarfélagsins Langanesbyggðar. 

Maðurinn hafði elt kind upp 
fjallið og endað á klettasyllu. Af 
syllunni komst maðurinn ekki 
af sjálfsdáðum enda fjallið þver-
hnípt. Á vef Langanesbyggðar 
kemur fram að um 80 manns hafi 
komið að björgunaraðgerðum í 

myrkri og rigningu og aðstæður 
allar erfiðar. Þyrla Landhelgis-
gæslunnar var kölluð út ásamt 
björgunarsveitum úr nágrenninu 
og áhöfn Geirs ÞH lýsti upp í 
bjargið. Eftir 15 tíma í fjallinu var 
manninum bjargað.

rajko framlengir
Markvörðurinn Srdjan 

Rajkovic, eða Rajko eins 
og hann er kallaður, hef-

ur framlengt samning sinn við KA og 
gildir hann nú út tímabilið 2017. Þetta 
kemur fram á vefsíðu KA. Þar kemur 

fram að knattspyrnumaðurinn hafi 
staðið sig frábærlega síðustu árin og 
hafi haldið hreinu í 11 leikjum í sumar.

fraM- 
lengir  

túfa og 
rajko við 

undirskrift 
samningsins. 
Mynd af ka.is

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.

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun



Gæðavörur frá traustum framleiðanda

Tvöfaldur Kæliskápur
RS7567THCSR

Stál. Heildarrými: 532 lítrar. Kælirými: 361 lítrar. 
Frystirými: 171 lítrar. Twin Cooling, aðskilin kælikerfi. 

Klakavél. Mál B-H-D í mm: 912 x 1789 x 754.
Verð nú: 209.900,-

Kæliskápur 202cm
RB36J8035SR

Stál. Heildarrými: 357 lítrar. 
Kælirými: 247 lítrar. Frystirými: 110 lítrar. 

Mál B-H-D í mm: 595 x 2017 x 597
Verð nú: 169.900,-

Tvöfaldur Kæliskápur
RH56J6917SL

Stál. Heildarrými: 555 lítrar. Kælirými: 376 lítrar. 
Frystirými: 179 lítrar. Klakavél. Twin Cooling, aðskilin 

kælikerfi. Mál B-H-D í mm: 912 x 1794 x 732.
Verð nú: 319.900,-
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Verð nú: 169.900,-

Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

Framhlið úr burstuðu stáli / Stillingar ofan á hurð, blár litur / Tekur 14 manna stell / 5 þvottakerfi / Starttímaseinkun 
/ Orkunýtni A++ / Orkunotkun á ári (kWst) : 266 / Hljóðlát aðeins 41db / Stillanleg efrigrind / Grind efst fyrir hnífapör 

með sérstökum "FLEX" bakka / 2 þvottaarmar + "WATERWALL" / Stærð (h x b x d): 817 x 598 x 575 mm

ecobubble þvottavélar
Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

SAMSUNG WW70
7 KG. 1400 SN.

Verð nú: 79.900,-

SAMSUNG WW80
8 KG. 1600 SN.

Verð nú: 99.900,-

SAMSUNG DV80
8 kg Þurrkari

Verð nú: 139.900,-

AddWash
TM TM

Einnig fáanleg 
til innbyggingar

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.

LED • 1920X1080 • 400 PQI
• Nýtt Smart viðmót 

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt 
Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt Smart viðmót 
• Quad-Core örgjörfi

 32“ kr. 79.900.- / 40“ kr. 99.900.- 
/ 49“ kr. 119.900,- / 55“ kr. 159.900.-

43“ kr. 119.900.- / 49“ kr. 159.900.-
 / 55“ kr. 189.900.- /  65“ kr. 319.900.-

43“ kr. 139.900.- / 49“ kr. 169.900.- 
/ 55“ kr. 199.900.- /  65“ kr. 309.900.-

KU6655/6505KU6405/6475K5505
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yfirheyrSlan: tryggvi Snær

fullt nafn, aldur og starfstit-
ill: „Tryggvi Snær Hlinason, 19 ára. 
Er að klára rafvirkjann.“

fæddur og uppalinn? „Fæddur 
á Akureyri þar sem ég bjó fyrsta árið. 
Næstu fjögur ár bjó ég í Hofsárkoti 
í Svarfaðardal og svo í Svartárkoti í 
Bárðardal til þessa.“

fallegasti staðurinn á Ís-
landi? „Svartárkot, engin spurn-
ing.“

lýstu þér í þremur orðum? 
„Stór, stærri, stærstur.“

hvað er best við akureyri? 
„Staðsetning og veðrið er oftast 
fjandi gott.“

uppáhaldshljómsveit? 
„Skálmöld er mín uppáhaldshljóm-
sveit og síðan þarf það örugglega að 
vera Coldplay.“

hvar vildirðu eiga heima ef 
ekki á Íslandi? „Þýskalandi ef 
við erum bara að tala um að búa en 
Spáni ef körfubolti er með.“

uppáhaldsmatur? „Lambakjöt-
ið að heiman.“

uppáhaldsdrykkur? „Mjólk.“

besti sjónvarpsþátturinn? 
„Horfi á raun ekki mikið á svona 

þætti en ef eitthvað þá The Hund-
red.“

uppáhaldsveitingastaður? 
„Milli Hrauna. Fer þangað þegar ég 
er fyrir sunnan.“

uppáhaldsstjórnmálamað-
ur? „Enginn, er illa við þá alla.“

áhugamál? „Körfubolti en annars 
mótorhjól.“

fyrirmynd í íþróttum? „Hlyn-
ur Bærings.“

fyrirmynd í lífinu? „Hlini 
Gíslason, pabbi.“

leyndur hæfileiki? „Þótt ég sé 
frekar stór taka menn ekki eftir því.“

facebook eða twitter? „Hvor-
ugt en Facebook til að geta verið í 
sambandi við alla.“

Snapchat eða instagram? 
„Snapchat.“

besti körfuboltamaður allra 
tíma? „Nú veit ég ekki. Það er ekki 
hægt að svara svona spurningu. Þeir 
eru allir mjög misjafnir og góðir á 
sínu sviði.“

uppáhaldsíþróttalið? „Þór 
Akureyri.“

af hverju ertu stoltastur í 
lífi þínu? „Er of klassískt að segja 
fjölskyldunni?“

hvaða drauma áttu eftir að 
láta rætast? „Hvaða draum á ég 
ekki eftir að láta rætast? Á næstunni 

er að komast í bikarinn og verða í 
einu af þremur efstu sætunum með 
U20 næsta sumar.“

körfuboltamaðurinn tryggvi Snær hlinason segir 
Svartárkot í Bárðardal fallegasta stað á Íslandi. 
Tryggvi Snær horfir ekki mikið á sjónvarp en 
uppáhaldsmaturinn hans er lambakjöt úr sveitinni.

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



>  Við hjá Samskipum leggjum okkur fram um að kynnast   
 viðskiptavinum okkar og þekkja þarfir þeirra

Saman náum við árangriSamskip bjóða upp á heildarlausnir á sviði flutninga og við leggjum stolt okkar í að uppfylla 
væntingar kröfuharðra viðskiptavina. Persónuleg og traust þjónusta um allan heim.

www.samskip.is

Það er gott að 
vera í viðskiptum 
við Samskip

Pétur Hafsteinn Pálsson
framkvæmdastjóri Vísis
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það var margt um manninn á 
Múlabergi síðasta föstudag 
þegar fjölmiðlafyrirtækið N4 

kynnti vetrardagskrá sína. Boðið var 
upp á kökur og kaffi á meðan fram-
kvæmdastjórarnir, Hilda Jana Gísla-
dóttir og María Björk Ingvadóttir, 
fræddu gesti um veglega vetrardag-
skrá stöðvarinnar sem og dagleg störf 
í fyrirtækinu. Auðunn Níelsson ljós-
myndari var á staðnum.

 iáh

Kökur og 
vetrardagskrá

fjölMiðla-
konur 
Hilda Jana, 

framkvæmda- og 
sjónvarpsstjóri, og 

Sigrún Stefáns-
dóttir fjölmiðla-
fræðingur voru 
kátar að vanda.

tveir góðir Fjölmiðlamaðurinn 
Karl Eskil Pálsson og myndlistarmaður-
inn ragnar Hólm.

bæjarStjórinn Mætti Eiríkur björn 

björgvinsson og albertína Friðbjörg Elíasdóttir.

kvennaveldi Hilda Jana og 
María björk stjórna n4 og sáu um að 
kynna dagskrá vetrarins.

Í Stuði Þessi föngulegi hópur karlmanna mætti í fjörið.

háSkólakonur Katrín árnadóttir og Kristjana Hákonardóttir ásamt dagskrár-
gerðarkonunni Vigdísi Diljá Óskarsdóttur.

Njarðarnes 9
Akureyri

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

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

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

Parketflísar í hámarksgæðum

Frekari upplýsingar veitir framkvæmda- og þjónustufulltrúi Norðurþings, 
Gunnar Hrafn Gunnarsson – gunnar@nordurthing.is - sími: 464-6100

Um er að ræða 1377,4 m2 vörugeymslu sem byggð var árið 1968. Eignin stendur á 3460 m2 viðskipta- og þjónustulóð 
í miðbæ Húsavíkur. Um er að ræða stærstu lausu lóð til uppbyggingar í miðbæ Húsavíkur sem í boði hefur verið um 
árabil. Tilvalinn staður til uppbyggingar á verslun eða afþreyingu í einum af vinsælustu ferðamannabæjum landsins.

Óskað er e�ir að tilboðsgjafar skili inn verðtilboði og greinargerð 
um uppbyggingaráform á lóðinni ásamt tillögum að framtíðar- 
útliti og hönnun á umræddri lóð. Í greinargerð með tilboðinu sé 
jafnframt að finna tímase�a áætlun um framkvæmdir.

Tilboð ásamt greinargerð berist fyrir kl 16:00, 
mánudaginn 28. nóvember 2016 
í lokuðum umslögum merkt:
Norðurþing - v. Sala / Skemma við Vallholtsveg 10
b/t Gunnars Hrafns Gunnarssonar
Ketilsbraut 7-9, 640 Húsavík

Sveitarfélagið Norðurþing áskilur sér ré� til að taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna öllum.

Norðurþing óskar e�ir tilboðum í fasteignina 
við Vallholtsveg 10 / “Skemmuna” á Húsavík.

Einstakt uppbyggingartækifæri 
í miðbæ Húsavíkur



 
Tæki til vetrarþjónustu 
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þótt ég sé fylgjandi lýðræði þá 
er þetta sorgleg niðurstaða. 
Trump er á móti útlending-

um, hinsegin fólki, konum, Mexík-

óum og múslimum. Hann höfðaði 
til veskja fólks og ótta og þeirra sem 
vilja bera vopn og vera yfir aðra 
settir. Ég skil ekki hvernig þetta 

gat gerst,“ segir Akureyringurinn, 
ítalsk-ameríski lyflæknirinn og 
meltingarsérfræðingurinn Nicholas 
Cariglia.

Með trump í skóla
Nick, eins og hann er iðulega kall-
aður, er líkt og margir miður sín yfir 
niðurstöðum forsetakosninganna 
í Bandaríkjunum og þeirri stað-
reynd að viðskiptajöfurinn og raun-
veruleikastjarnan Donald Trump 
verður 45. forseti Bandaríkjanna. 
„Kannski var bandaríska þjóðin ekki 
tilbúin til þess að kjósa konu í emb-
ættið. Ef pabbi minn væri á lífi hefði 
hann örugglega kosið Trump. Samt 
var pabbi góður maður,“ segir Nick 
sem komst að einkennilegri stað-
reynd um daginn þegar hann frétti að 
hann og Trump hefðu verið skólafé-
lagar. „Við vorum saman í Fordham-

háskólanum í Bronx. Hann hætti eftir 
tvö ár og útskrifaðist úr Pennsylvania 
University. Ég var á heimavist fyrir 
íþróttafólk en hann var í viðskipta-
fræði og ég man ekkert eftir honum. 
Eina ástæða þess að ég veit þetta er að 
þetta kom fram í ræðu þegar ég tók 
við heiðursfélagatign hjá Lyflækn-
ingafélagi Íslands á dögunum. Eftir 
það leitaði ég þetta uppi á netinu og 
sá að þetta er víst rétt. Ég er alls ekk-
ert upp með mér vegna þessa. Ég var 
svo stoltur af þjóðinni að hafa kosið 
svartan mann sem forseta því þótt ég 
komi frá norðurríkjunum upplifði ég 
kynþáttafordóma í æsku. Bandarík-
in voru byggð af innflytjendum og 
þessi hræðsla sem Trump boðar gegn 
flóttafólki er ekki af hinu góða. Við 
eigum að taka á móti fólki með opn-
um örmum en ekki hatri og byssum.“ 

altarisdrengur mafíunnar
Nick ólst upp í Brooklyn í New York. 
Foreldrar hans voru fyrsta kynslóð 
innflytjenda frá Ítalíu og strangtrúað-
ir kaþólikkar. Faðir hans starfaði sem 
klæðskeri en móðir hans var þekkt í 
hverfinu fyrir ítalska matargerð sína. 
Fjölskylda hennar tengdist ítölsku 
mafíunni en frændi móður hans kom 
úr einni af fjölskyldunum fimm sem 
fjallað var um í kvikmyndinni The 
Godfather. „Pabbi þekkti til í þess-
um heimi enda var ekki hægt að 
vera í bisness án þess. Einhvern tí-
mann fékk hann send hvít blóm sem 
þýddi að peningar höfðu verið settir 
til höfuðs honum. Sem barn var ég 
altarisdrengur en við kepptumst um 
að starfa í brúðkaupum innan mafí-
unnar. Þar voru mestu peningarnir 
í boði. Ég hélt á giftingarhringum í 
athöfnum og fékk peningabúnt fyr-
ir. Ég skildi hins vegar aldrei hvaða 
fólk þetta var,“ segir hann og neitar 
því aðspurður að hafa átt drauma 
um framgang innan mafíunnar. „Ég 
er friðarins maður, hippi, og allt of 
mjúkur fyrir svona lagað. Þetta er 
vont fólk og alls ekki fólk sem maður 
vill þekkja.“ 

dreymdi um læknisfræði
Þótt flestir í fjölskyldunni væru 
klæðskerar dreymdi Nick snemma 
um að verða læknir. „Þegar ég var 
átta ára polli í Brooklyn heimsótti 
ítalskur heimilislæknir okkur á hverj-
um sunnudegi. Þetta var mjög feitur 
læknir sem fannst gott að borða. 
Hvern sunnudag sagði hann konunni 
sinni að hann væri farinn í vitjun en 
kom þá í mat til okkar og sagði okkur 
læknasögur. Ég gleymi aldrei þegar 
hann sagði mér hvernig hann rukk-
aði fólk. Gjaldið fór eftir sjónvarpi 
sjúklinganna. Þeir sem áttu sjónvarp 
borguðu ákveðið gjald sem hækkaði 
ef sjónvarpið var í lit. Vegna þessarar 
sögu langaði mig að verða læknir.“ 

boðaður í herinn
Stríðsátök hafa á ótrúlegan hátt 
markað sín spor á fjölskyldu Nicks. 
Árið 1912 fluttu föðurforeldrar hans 
frá suðurströnd Ítalíu til Ameríku. 
„Afi hafði heyrt um peninga og gull 
sem óx á trjánum í Ameríku svo 
hann og amma fluttu. Þar eignuðust 
þau þrjú börn en þar sem afi varð fyr-
ir vonbrigðum með landið fór hann 
með fjölskylduna aftur til Ítalíu þar 
sem pabbi ólst upp. Þegar pabbi var 
17 ára hófst seinna stríð og af ótta 
við að verða kallaður í ítalska her-
inn sendi afi hann og bróður hans 
til Bandaríkjanna. Þar var hann hins 
vegar boðaður í bandaríska herinn, 
gerður að njósnara og sendur aftur til 
Ítalíu með kafbáti.

Árið 1968 var ég svo boðaður í 

Ítalsk-ameríski lyflæknirinn og meltingarsérfræðingurinn nicholas Cariglia hef-
ur búið á Akureyri í rúma fjóra áratugi. Í einlægu viðtali ræðir Nick um æskuna í 
Brooklyn í New york, þar sem hann starfaði sem altarisdrengur fyrir ítölsku mafí-
una, stríðsátökin sem höfðu mikil áhrif á fjölskylduna, læknisdrauminn sem hann 
fékk uppfylltan á Ítalíu þar sem hann fann einnig ástina í lífi sínu, ágreininginn 
við foreldrana, sem voru strangtrúaðir kaþólikkar, og nýkjörinn forseta Banda-
ríkjanna, en Nick komst nýlega að því að hann og donald Trump voru skólafé-
lagar í Fordham-háskólanum í Bronx.

„Mitt líf er að  
 vera læknir“

„Ég svaf ekkert 
um nóttina 

af ótta við að 
tengdapabbi kæmi 
inn með byssu

Sjötugur 
Í deSeMber 

nick er sáttur við lífið 
og tilveruna en er 

ekki spenntur fyrir því 
að hætta að vinna. 

Mynd: guðrún Þórsd.

viðtal
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herinn. Þá var ég í háskóla, spilaði 
körfubolta og dreymdi um að verða 
læknir. Læknanemar voru undan-
skildir herskyldu en þótt mér gengi 
vel í skóla þóttu einkunnir mínar 
ekki nógu háar til að ég kæmist inn í 
læknaskóla. Pabbi átti þýska skamm-
byssu og sagðist frekar skjóta mig í 
hnén en senda mig í herinn en úr varð 
að ég var sendur úr landi til Ítalíu.“ 

fann ástina á Ítalíu
Nick fluttist 22 ára til Ítalíu þar sem 
hann komst inn í læknaháskólann í 
Bologna. Fyrst þurfti hann að fara í 
ítölskunám því foreldrar hans höfðu 
ekki kennt honum ítölsku, á þeim 
tíma var litið niður á fólk sem talaði 
ensku með ítölskum hreim, líkt og í 
Soprano-þáttunum. Í náminu kynnt-
ist hann ástinni í lífi sínu, Rósu Krist-
ínu Júlíusdóttur. „Ég sá þessa fallegu, 
ljóshærðu konu í matsalnum. Ég 
hafði alltaf verið hrifinn af skandin-
avískum konum og hrifist af fjöl-
skyldum írskra, norskra og sænskra 
vina minna á unglingsárunum sem 
mér fannst svo opnar og frjálsar; ekki 
strangar eins og mín fjölskylda. Ég 
hafði aldrei heyrt neitt um Ísland en 
spurði hana hvort hún væri upptek-
in það kvöld. Hún svaraði því til að 
hún væri bæði upptekin það kvöld og 
næsta kvöld. Þannig voru mín fyrstu 
kynni af íslenskum konum,“ segir 
hann og hlær. „En ég gafst ekki upp 
og hún flutti svo til mín til Bologna 
þar sem ég var í læknanámi.“ 

foreldrarnir ósáttir
Sambandið féll hins vegar ekki í góð-
an jarðveg hjá foreldrum hans. „Þegar 
pabbi og mamma komust að því að 
við Rósa bjuggum saman hættu þau 
að tala við okkur og neituðu að hjálpa 
mér fjárhagslega. Þannig var það í þrjú 
ár en lagaðist svo smám saman. Það 
urðu þeim samt mikil vonbrigði að 
við fluttum til Íslands eftir sérnámið 
í New York, og sambandið varð aldrei 
það sama. Ég gleymi aldrei þegar ég 
kom til Íslands í fyrsta skiptið, sem 
var 1969, og átti að sofa inni hjá Rósu. 
Ég svaf ekkert um nóttina af ótta við 
að tengdapabbi kæmi inn með byssu.“ 

Sólbrúnn með mikið skegg
Á meðan hann kláraði læknisnám-
ið starfaði hann sem læknakandídat 
á Akureyri á sumrin þar sem hann 
stakk verulega í stúf. „Ég hugsa að ég 
hafi verið dekksti maður sem bæjar-
búar höfðu nokkurn tímann séð. Ég 
var nýkominn frá Ítalíu, sólbrúnn og 
með mikið skegg og hár. Þetta vakti 
mikla athygli og fólk bankaði upp á 
hjá tengdamömmu og bað um að fá 
að sjá svertingjann eða arabann eða 
hvað sem ég var kallaður. Þetta var 
mjög ólíkt því sem ég hafði upplifað 
í New York, þar sem enginn horfir í 
augun á þér, og ég hafði bara gaman 
af þessu. Ég upplifi mig ennþá sem 
útlending þegar ég fer til Reykjavík-
ur. Þar skilur mig enginn og ég held 
að það muni aldrei breytast. Tungu-
mál eru ekki mín sterka hlið og þar 
sem ég vildi nýta tímann í vinnu gaf 
ég mér aldrei tíma til að læra tungu-
málið almennilega. Ég mæli ekki með 
því.“ 

aldrei í hvítum slopp
Nick á margar skemmtilegar sögur frá 
sínum fyrstu árum sem læknir á Ak-
ureyri. „Þetta var öðruvísi en allt sem 
ég hafði upplifað. Ég fór í vitjanir en 
þar sem ég var bíllaus var niðurstað-
an sú að lögreglan myndi skutla mér 
í útköll. Þá hringdi Rósa eftir bíl en 
ég fór út á götu og beið með töskuna 
mína. Einu sinni sá ég löggubílinn 
koma, hægja á sér þegar hann nálgað-
ist mig en keyra svo í burtu og endur-
taka þetta án þess að taka mig upp í. 
Ég bað Rósu að hringja og á lögreglu-
stöðinni var henni sagt að löggan 
hefði ekki trúað að ég væri læknir. 
Þeim fannst ég ekki líta út eins og 
læknir. Ég var til dæmis aldrei í hvít-
um slopp,“ segir Nick sem hefur alla 
tíð harðneitað að ganga í læknaslopp. 
„Ég var hippi sem setti blóm í byssu 

lögreglunnar á sínum tíma. Ég hef 
aldrei viljað þessa aðgreiningu milli 
mín og sjúklinganna. Akureyringum 
fannst þetta mjög undarlegt til að 
byrja með. Að sama skapi set ég aldrei 
upp bindi. John, sonur minn, sér um 
það fyrir mig,“ segir hann og hlær 
og segir frá skondnu atviki sem átti 
sér stað þegar hann sá um símatíma 
sem heimilislæknir. „Ég var alltaf 
skíthræddur við símatímana vegna 
tungumálsins en í einum tímanum 
hringdi gömul kona. Ég skildi ekkert 
um hvað hún var að tala en náði því 
að hún væri með hita. Í von um að 
hljóma eins og læknir gat ég mér þess 
til að hún væri með þvagfærasýkingu 
og spurði hana hvort það væri sárt 
að pissa. Þá öskraði sú gamla í sím-
ann og spurði hvað væri eiginlega að 
mér. Hún væri með eyrnabólgu. Ég á 
margar svona sögur.“ 

giftu sig tvisvar
Þau Rósa hafa verið gift í 45 ár. „Við 
giftum okkur tvisvar þann 4. septem-
ber 1971, fyrst að lútherskum hætti 
og svo kaþólskum. Ég er því harðgift-
ur. Við ákváðum að gera þetta svona 
fyrir foreldra okkar og fannst engin 
ástæða til þess að gera veður út af 
þessu. Veislan fór svo fram heima.“ 
Rósa er fyrrverandi dósent í mynd-
listarkennslu við HA en starfar í dag 
að myndlist. Hann játar því að þau 
hjón séu farin að þekkja hvort annað 
ansi vel eftir svona langt samband. 
„Við erum oftast góðir vinir þótt við 
séum ekki sammála um allt og höfum 
gengið í gegnum ýmislegt saman. Við 
vitum hvað við getum gengið langt 
gagnvart hinu og þessu. Við erum lík 
í hjartanu, erum bæði til vinstri og 
viljum gefa af okkur. Rósa er ákveðin 
og skemmtileg, sterk kona. Henni 
fannst mjög erfitt að fara gegn vilja 
foreldra minna en gerði það með mér. 
Foreldrar mínir vildu stjórna mér en 
ég var uppreisnargjarn og gerði það 
sem ég trúði að væri rétt,“ segir hann 
en bætir við að sambandið við föður 
hans hafi aldrei jafnað sig að fullu. 
„Pabbi var með tvo lista; fólk sem 
honum líkaði vel við og fólk sem hon-
um líkaði ekki vel við. Ef maður fór á 
verri listann komst maður ekki aftur 
yfir á þann góða. Ég fékk smá afslátt 
sem sonur hans en hann var aldrei 
alveg sáttur við mig eftir þetta. Hann 
lést ósáttur.“ 

Ítali frekar en bandaríkjamaður
Hann segist aldrei hafa séð eftir því að 
hafa sest að á Íslandi og að hann líti 
frekar á sig sem Ítala en Bandaríkja-
mann. „Bandaríkin vildu að ég yrði 
hermaður en ekki læknir. Ég elska 
Ítalíu fyrir að gefa mér möguleika á að 
verða læknir og Ísland elska ég fyrir 
að leyfa mér að vera þátttakandi í feg-
urð landsins. Mér finnst stórkostlegt 
að geta gengið í vinnuna og geta veitt 

í Eyjafjarðará. Á Íslandi hef ég feng-
ið að vera eins og ég vil vera. Ég ætla 
ekki að gera sömu mistök og pabbi 

minn og því mega mín börn gera 
það sem þau vilja gera. Dóttir mín, 
Nicole, býr í Boston því það hentar 
henni best. Við förum oft til þeirra og 
núna næst á þakkargjörðarhátíðinni.“ 

borgaði með ánamöðkum
Hann segist aldrei hafa haft áhuga á að 
verða ríkur og virðulegur læknir. „Ég 
trúi ekki á tvískipa heilbrigðiskerfið í 
Bandaríkjunum. Ég er með góð laun 
og trúi því að heimurinn verði betri 

ef þeir sem hafa góð laun borga hærri 
skatta svo þeir sem hafa minna geti 
fengið sömu þjónustu,“ segir hann og 
bætir við að helst vilji hann rukka sjúk-
linga eins og gamli læknirinn í Brook-
lyn. „Einu sinni kom til mín maður og 
spurði hvað magaspeglun kostaði. Ég 
spurði hann hvað hann gerði. Hann 
sagðist drýgja tekjurnar við að tína 
ánamaðka en á þeim tíma veiddi ég 
á maðk. Við reiknuðum út að maga-
speglunin kostaði 126 ánamaðka. Þar 
sem sjúkrahúsið rukkaði á þeim tíma 
20 prósent þjónustugjald íhugaði ég að 
setja 25 ánamaðka í skúffu hjá fram-
kvæmdastjóranum,“ segir Nick og hlær 
dátt en bætir svo við að hann megi nátt-
úrlega ekki segja frá svona löguðu. 

Sáttur við lífið
Nick verður sjötugur í desember en 
samkvæmt lögum má hann ekki vera 
á samningi eftir það. Hann viður-
kennir að hann sé langt frá því að 
vera spenntur að komast á ellilífeyri. 
„Ég má vinna áfram á tímakaupi en 
eins og staðan er á sjúkrahúsinu í dag 
sé ég ekki hvernig ég ætti að hætta. 
Hér eru engir unglæknar. Við verð-
um að endurskoða þetta kerfi. Fólk 
lifir lengur. Mitt líf er að vera læknir. 
Ég er alltaf með símann á mér, í bíln-
um, í veiði, á náttborðinu. Heilsan er 
enn í góðu lagi, augun og hendurnar. 
Ég veit ekki hvað ég á að gera ef ég er 
ekki læknir. Kannski gæti ég skrifað 
bók,“ segir hann en bætir við að þrátt 
fyrir að hann kvíði fyrir starfslokun-
um sé hann ánægður með lífið og til-
veruna. „Ég er mjög heppinn maður, 
hef kynnst fjölda fólks, læknað marga 
og veitt nokkra fiska. Ég er sáttur.“

 iáh

„Við reiknuðum 
út að maga-

speglunin kostaði 
126 ánamaðka

hippi nick var hippi þegar hann fluttist til Íslands og viðurkennir að hann sé ennþá hippi. Mynd: guðrún Þórsd.
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Opið fjós í Fellshlíð

Mjaltaþjónninn sem vex með þér

GEA inn í bíl.indd   1 22.4.2016   14:20:06

Nú er eitt ár frá uppsetningu fyrsta GEA 
mjaltaþjónsins á Íslandi

Í tilefni af því verður opið hús í Fellshlíð í Eyjafjarðarsveit 

laugardaginn 19. nóvember frá klukkan 12 - 16.
Komið og kynnið ykkur kosti GEA mjaltatækninnar.

Söluráðgjafar okkar verða á staðnum.
Veitingar í boði.

Tilboð verða í verslun Líflands á Akureyri 18. og 19. nóvember. 
20% afsláttur af saltsteinum, bætiefnafötum og steinefnablöndum

20% afsláttur af völdum vörum frá Mjöll Frigg
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„gillon ekki jafn alvarlegur“

Sumt af þessu er persónulegt – 
söknuður, brostnar vonir og 
ástarsorg en líka von og ljós. Ég 

byggi tónlistina á eigin reynslu sem 
hjálpar vonandi öðrum að jafna sig eft-
ir erfiðleika,“ segir Sauðkrækingurinn 
og tónlistarmaðurinn Gísli Þór Ólafs-
son sem er að senda frá sér nýja plötu. 

gillon á dillon
Platan er sú fjórða frá Gísla Þór og 
er nefnd eftir flytjandanafni hans, 
Gillon. „Gillon varð til þegar ég var í 
Háskóla Íslands árið 2003–2004, árið 
sem fyrstu ljóðin mín birtust í lesbók 
Morgunblaðsins. Við félagarnir vor-
um staddir á Dillon og ég var eitthvað 
að hugsa um ferilinn og þá kom þetta 
upp í hugann, Gillon. Eftir það spil-
aði ég nokkrum sinnum undir þessi 
nafni á Stúdentakjallaranum og eftir 
að ég spilaði á Gærunni festist nafnið 
við mig,“ segir Gísli Þór og bætir að-
spurður við að það sé þónokkur mun-
ur á Gísla Þór og Gillon. „Gillon er 
ekki jafn alvarlegur og Gísli Þór. Hann 
getur samt verið einlægur líka.“

 nýja platan auðmeltari
Gísli Þór er einnig í hljómsveitinni 

Contalgen Funeral auk þess sem hann 
vann á Héraðsskjalasafni Skagfirðinga 
í tíu ár samhliða tónlistinni. Hann 
segir störfin tvö passa vel saman. 
„Sumt er ólíkt en annað tengist eins 
og þegar við setjum upp sýningar sem 
tengjast tónlist og menningu. Fyrsta 
ljóðabókin mín, Harmonikkublús, 
kom út fyrir tíu árum auk þess sem 
plöturnar Bláar raddir og Ýlfur voru 
mun listrænni en þessa nýja plata sem 
er auðmeltari. Vinna á safni gefur 
útrás fyrir fræðilegan og ljóðræðan 
áhuga.“ 

áhrif frá Cohen
Nýja platan er meðal annars undir 
áhrifum frá tónlistarmanninum Le-
onard Cohen sem lést fyrr í mánuðin-
um. Gísli segir Cohen hafa kvatt með 
góðri plötu. „Hann skilaði sínu verki 
vel. Áhrif hans á mig eru þessi blanda 
af tónlist og bókmennt, hann var 
ljóðskáld sem hóf tónlistarferil. Það 
ljóðræna í tónlist hans og lög og text-
ar geta haft áhrif á mann, hvort sem 
manni líður illa eða vel.“

heimsþekkt á króknum
Contalgen Funeral spilar reglulega á 
skemmtistaðnum Mælifelli á Sauð-
árkróki en bandið er, að sögn Gísla, 
heimsþekkt í Skagafirði. En hvort 
er skemmtilegra að koma fram sem 
Gillon eða með félögunum í hljóm-

sveitinni? „Mér finnst mun auðveldara 
að koma fram með hljómsveitinni en 
að standa einn á sviði. Hins vegar er 
tónlist Contalgen Funeral ópersónu-

legri. Ég hef voðalega gaman af hvoru 
tveggja. Þetta er svo gaman og eitthvað 
sem mig hefur alltaf langað að gera.“

 iáh

„Mér finnst 
mun auð-

veldaraað koma 
fram með hljóm-
sveitinni en að 
standa einn á 
sviði

pylsupasta
n 1 pakki af tortellini pasta
n 1 pakki af pylsum
n ¼ l rjómi
n Sítrónupipar
n Hvítlauksbrauð

aðferð Vatn soðið í potti og 
pastanu skellt í pottinn við suðu. Pylsur 
sneiddar niður og steiktar á pönnu. 
Paprika sneidd og sett saman við á 
pönnuna. Setja má hvítlauksbrauð í 
ofninn.
Þegar pastað er soðið þá má hella vatn-
inu af og setja pastað svo saman við 
pylsurnar. Þessu er svo vöðlað saman á 
mjög vægum hita. Þá má bera þetta á 
borð ásamt hvítlauksbrauðinu.
annað afbrigði af nánast sömu 
uppskrift væri með hakki (eða öðru 
kjöti) í stað þess að hafa pylsur. Þá væri 
gott að hafa rjómaost, bæði í pottinn 
og á pönnuna. Einnig mætti setja 
pylsusinnep og tómatsósu saman við 
hakkið.
 

lakkrískubbar
n 500 g döðlur, saxaðar smátt
n 250 g smjör
n 120 g púðursykur
n 5–6 bollar rice Krispies
n 400 g rjómasúkkulaði
n 2 pokar lakkrískurl

aðferð Döðlur og smjör brætt 
saman í potti. Púðursykurinn er 
bræddur með þangað til döðlurnar eru 
orðnar mjúkar. blandið rice Krispies og 

lakkrískurli saman við og setjið í form í 
frysti í 10 mínútur. bræðið súkkulaðið 
yfir vatnsbaði. Hellið yfir rice Krispies-
blönduna og frystið í u.þ.b. 30 mínútur. 
Skerið í bita og berið fram og njótið.

bananabaka með 
karamellusósu og 
daim-súkkulaði
n 300 g Digestive kex
n 150 g smjör, brætt
n 3 stórir, þroskaðir bananar eða 4 litlir
n 1 krukka karamellusósa frá Stonewall 
Kitchen (Stonewall Kitchen Sea Salt 
Caramel Sauce 347g)
n 500 ml rjómi
n 2 tvöföld Daim-súkkulaði (56 g 
stykkið), saxað

aðferð Ofn stilltur á 175 gráður 
við undir- og yfirhita. Smjör brætt 
og kex mulið smátt og því blandað 
saman við smjörið. blöndunni þrýst 
ofan í smurt, eldfast bökuform. botninn 
bakaður í 10 mínútur og leyft að kólna. 
rjóminn er þeyttur. bananar eru skornir 
í þunnar sneiðar og raðað yfir kaldan 
botninn. Því næst er helmingnum af 
karamellusósunni dreift yfir bananana 
og hluta af rjómanum dreift yfir. Þá 
er restinni af banönunum dreift yfir 
rjómann, þá afgangnum af kara-
mellusósunni og að lokum er öllum 
rjómanum smurt yfir eða sprautað með 
rjómasprautu. Söxuðu Daim-súkkulaði 
er að síðustu dreift yfir rjómann.

 Uppskrift af eldhussogur.com

Tónlistarmaðurinn og Sauðkrækingurinn  
gísli þór ólafsson hefur gefið út sína fjórðu plötu 
undir nafninu Gillon. Gísli Þór segir nýju plötuna 
undir áhrifum frá Leonard Cohen en Cohen heitinn 
hefur haft mikil áhrif á Gísla sem tónlistarmann. Gísli 
Þór sem er einnig í hljómsveitinni Contalgen Funeral 
féllst á að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs sínar 
uppáhaldsuppskriftir.



KUBBALJÓS
Hjá okkur færðu kubbaljós í ýmsum litum. 

Veggljós - Loftljós - Útiljós

Gæðastál • Smiðjuvegi 4 (Græn gata að ofanverðu) • Sími: 844-1710

kubbaljos.is
kubbaljós

Sendum um allt land



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

35. tölublað, 26. árgangur 

Rúðuþurrkur
Það tók mig langan tíma að hætta að 
hafa áhyggjur af áliti annarra. Sem 
óharðnaður unglingur og langt fram 
á háskólaárin var ég upptekin af því 
hvað öðrum fannst um það sem ég 
gerði, sagði og hverju ég klæddist.

Ég hef lært að það skiptir ekki máli. 
Hvort einhverjum finnist ég í ljótum 
skóm eða finnist ég ekki fyndin – það 
skiptir mig ekki máli.

 Það kemur þó einstaka sinnum 
fyrir að þessi hugsun skjóti upp koll-
inum. Ég verð vör um mig og fer 
að efast. En ekki um fötin mín eða 
hegðun. Jú, stundum finnst mér ég 
kveðja kjánalega, segja blæ í staðinn 
fyrir bæ, og spila það í höfðinu á mér 
í góðan tíma á eftir. Það eru þó aðal-
lega ákveðnar aðstæður þar sem þetta 
kemur upp. Það bregst ekki hversu 
meðvituð ég er með rúðuþurrkurnar! 
Jú, rúðuþurrkurnar á bílnum. Frá því 
ég fékk bílpróf hafa þetta verið mínar 
helstu áhyggjur í umferðinni.

 Ég stend mig að því að athuga 
hvort rúðuþurrkurnar mínar gangi 
of hratt miðað við þurrkur þeirra bíla 
sem ég mæti. Læt ég mínar ganga 
miklu hraðar? Ætli þessum finnist 
ég alltof dramatísk að láta þær ganga 
svona hratt? Þetta er raunverulega það 
sem ég hugsa. Og í rigningarveðrinu 
undanfarið, þá hefur þetta tekið mikið 
af tíma mínum.

 Ég er meðvituð um þessar áhyggjur 
mínar, og það er ávallt fyrsti áfanginn 
til að kljást við vandamál. Næst er að 
viðurkenna að það sé allt í lagi að vera 
dramatísk í rúðuþurrkuhraðanum. Og 
í þriðja lagi að það er með þetta eins 
og annað, það eru allir svo uppteknir 
af sjálfum sér að enginn er að pæla í 
mér og mínum rúðuþurrkum!

 
Höfundur er Dagný Rut 

Haraldsdóttir lögfræðingur

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