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Mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar

Opið allt árið
Sumarhús með heitum pottum 
og mismunandi stærðir húsa

Stutt í alla þjónustu verslun  
sund, veitingar og söfn

Perla norðursins Hrútey við hlið 
sumarhúsanna mikið fuglalíf

Glaðheimar
sumarhús á bökkum Blöndu við þjóðveg 1 

Símar 820-1300 & 690-3130

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sealwatching.is

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

Brimill, eikarbátur Selasiglinga ehf. á Hvammstanga. 

Selasiglingar ehf. á Hvammstanga: 

Upplifun að vera 
í návígi við selina 

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

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

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

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

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

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

Þingeyrakirkja.

Merk kirkja og kirkju-
munir á Þingeyrum
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TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar“ (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR 
High Tech rafgeymar

Listamaðurinn Snorri Ásmundsson 
fagnaði fimmtugsafmæli sínu fyrr 
í mánuðinum. Hér ræðir Snorri 

um æskuna, en hann var alinn upp við 
alkóhólisma, háskasamlegan lífsstílinn 
sem hann stundaði áður en hann hætti 

að drekka, hrokann sem hann gengst við, 
föðurhlutverkið, húmorinn, ferilinn, fyrri 
líf og líkið sem hann leitar að.

Þakklátur 
fyrir englana

Mynd: guðrún Þórs.
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Við höfum lýst yfir vilja okkar 
til að taka á móti þessari fjöl-
skyldu ef samningar við ríkið 

nást,“ segir Guðmundur Baldvin Guð-
mundsson, formaður bæjarráðs Akur-
eyrar, en bæjarráð hefur tekið vel í er-
indi frá velferðarráðuneytinu þar sem 
kannaður var vilji Akureyrarbæjar til 
að taka við einni fjölskyldu flóttafólks til 
viðbótar við þær fjórar sem tekið var við 
fyrr á árinu.

Getum gert betur
Um er að ræða fimm manna fjölskyldu 
sem tengist einni fjölskyldunni sem kom 
til Akureyrar í janúar en Guðmundur 
Baldvin veit ekki hvenær fjölskyldunnar 
er að vænta. „Þetta hefur gengið ágæt-
lega með þær fjölskyldur sem komnar 
eru og við teljum okkur í stakk búin til 
að bæta við okkur. Þessi fjölskylda er 
á meðal þeirra sem munu koma til Ís-

lands en þar sem hún hefur tengingar til 
fólks hér í bæ er horft til þess að hún sé 
betur sett hér á Akureyri.“

En getur sveitarfélagið ekki gert mun 
betur? „Við getum það, en að mínu mati 
þarf að vinna með þær fjölskyldur sem 
þegar eru komnar. Þetta þarf að gera í 
smá bitum til að gera vel, að mínu mati. 
Við erum afskaplega ánægð með það 
hvernig okkur hefur tekist til og heyr-
um ekki annað en að flestir, ef ekki allir, 
Akureyringar séu stoltir af þessu átaki.“

iáh

kveikt verður á jólatré Skag-
firðinga á laugardaginn. Vina-
bær sveitarfélagsins, bærinn 

Kongsberg í Noregi, hefur undanfarna 
áratugi sent Skagfirðingum tré en nú 
verður breyting á. „Það hefur lengi verið 
uppi umræða um að hætta þessari hefð 

vegna þess kostnaðar sem fylgir því að 
flytja tréð hingað heim,“ segir Stefán 
Vagn Stefánsson, formaður byggðar-
ráðs Skagafjarðar, sem segir tréð sem 
tendrað verður á laugardaginn síðasta 
tré frá vinabænum. „Og kunnum við 
þeim miklar þakkir fyrir öll trén sem 

send hafa verið í gegnum tíðina.“
Stefán Vagn segir óráðið hvaða tré 

verið fyrir valinu á næsta ári. „En ég ef-
ast ekki um að við munum finna gott 
og fallegt íslenskt tré til að taka við af 
hinu norska.“

iáh

Meðlimir úr Lúðrasveit Akureyrar spila jólalög
undir stjórn Gert-Ott Kuldpärg kl. 15.45-16.
 
Hressir jólasveinar koma af fjöllum til að heimsækja krakkana
 
Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri flytur ávarp
 
Mette Kjuel Nielsen sendiherra Dana á Íslandi
afhendir bæjarbúum tréð og flytur ávarp
 
Bryndís Anna Magnúsdóttir kveikir ljósin á jólatrénu
 
Barnakór Akureyrarkirkju syngur undir stjórn Sólveigar Önnu Aradóttur
 
Fylgstu með viðburðum á aðventunni á www.visitakureyri.is

Jólatréð á Ráðhústorgi
Ljósin tendruð á jólatrénu frá Randers vinabæ Akureyrar í Danmörku
Athöfn á Ráðhústorgi laugardaginn 26. nóvember kl. 16.00

Sauðárkrókur Skag-
firðingar hafa fengið norskt 
jólatré að gjöf síðustu áratugina.

Jólatréð á Sauðárkróki tendrað um helgina

Síðasta 
norska 

tréð

Jákvæð rekstrar-
staða Fjallabyggðar

áætlaður rekstrarafgangur 
bæjarsjóðs Fjallabyggðar fyr-
ir árið 2017 er 117 milljónir 

króna. Þetta kemur fram í fréttatil-
kynningu frá bæjarstjórn Fjallabyggð-
ar en fjárhagsáætlun var samþykkt á 
bæjarstjórnarfundi þann 18. nóvem-

ber. Þar kom fram að skatttekjur ársins 
2017 væru áætlaðar 1.178 milljónir 
króna en útkomuspá ársins 2016 er 
1.167 milljónir króna. Heildartekjur 
2017 verða 2.254 milljónir króna en 
voru áætlaðar 2.225 milljónir króna í 
útkomuspá 2016.

FLóttaFóLk Fjölskyld-
an sem um ræðir kemur frá 

Sýrlandi og tengist einni 
fjölskyldunni sem þegar 
hefur sest að á akureyri. 

Myndin tengist fréttinni ekki 
beint. Mynd: EPa

Ef allt gengur eftir mun Akureyrar-
bær taka á móti einni fjölskyldu 
flóttafólks til viðbótar.

Fimmta 
fjölskyldan 
væntanleg

„Þetta þarf að 
gera í smá 

bitum til að gera 
vel

Fjárhagsáætlun var samþykkt á bæjarstjórn-
arfundi í síðustu viku.
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Fimmta 
fjölskyldan 
væntanleg

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16

ford.is

Edge er stærsti fjórhjóladrifni jeppinn í sínum flokki með risastórt farangursrými 
og ótrúlegt innanrými. Hann er kraftmikill, búinn 210 hestafla dísilvél og dregur 
auðveldlega ferðavagn fjölskyldunnar um ótroðnar slóðir enda er vel hátt undir 
lægsta punkt.

Ford Edge er sannkallaður lúxusbíll með tölvustýrðri loftkælingu og leðuráklæði á 
sætum, bakkmyndavél, sítengdur með Bluetooth og búinn nýjustu tækni eins og 
íslensku leiðsögukerfi og átta tommu snertiskjá.  Þú færð framúrskarandi þjónustu 
hjá Brimborg og við tökum gamla bílinn upp í nýjan Edge.

7.990.000KR.

FULLT VERÐ: FORD EDGE TITANIUM S AWD
SJÁLFSKIPTUR, DÍSIL FRÁ 8.590.000 KR. 

TILBOÐ 

VETRARVERÐ OG KAUPAUKI
TIL 26. NÓVEMBER

FORD EDGE TITANIUM S AWD DÍSIL 
STÓRT SKOTT OG MIKIÐ INNANRÝMI

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Edge AWD
- komdu núna og tryggðu þér Edge AWD á vetrarverði með kaupauka

Lækkað verð í nóvember
– með kaupauka

FR
Á

KAUPAUKINý vetrardekk frá Nokian
komin undir og sumardekkin

í skottið.Verðmæti kaupauka:298.000 kr.

Ford_Edge_frelsi_5x38_20161117_END.indd   1 17/11/2016   10:35
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Þetta er gjörbreytt frá því sem var. 
Hér er einhver á nánast hverri 
nóttu,“ segir Tryggvi Marinós-

son hjá Hömrum, útilífs- og umhverfis-
miðstöð, aðspurður um fjölda ferða-
manna sem dvelja á tjaldsvæðinu að 
Hömrum yfir vetrartímann. 

Bílar og tjöld
Tryggvi segir fjölda þeirra sem gistu á 
Hömrum í október í ár svipaðan þeim 
fjölda sem dvaldi þar í september í 
fyrra. „Hér hafa verið gestir allar nætur 
í nóvember, nema kannski síðustu tvær 
nætur. Aðallega er um húsbíla og litla 
bíla að ræða en eitthvað er líka um tjöld. 
Hér erum við með þjónustu allt árið en 
á þessum tíma erum við kannski ekki 
alltaf við en komum ef fólk hringir.“

Gista eina nótt
Tryggvi segir næturgestina flesta erlenda 
ferðalanga. „En við fáum Íslendinga inni 
á milli. Í síðustu viku voru hér tveir Ís-
lendingar. Annars eru Kanadamenn og 
Bandaríkjamenn áberandi. Mér sýnist 
Bandaríkjamenn slaga upp í fjölda Þjóð-
verja, sem hingað til hafa verið flestir á 
tjaldsvæðunum. Bandaríkjamenn virð-
ast einnig stoppa lengur en aðrir. Flest-
ir gesta gista aðeins eina nótt en það 
er áberandi að næturnar séu fleiri hjá 
Bandaríkjamönnum.“

Veðurspá mikilvæg
En er óhætt að gista í tjaldi um hávetur 
á Íslandi?

„Skátarnir hafa stundað þetta lengi, 
en eins og ég segi eru flestir á bíl. Það 
er einn og einn í tjaldi. Flestir eru mjög 
vel búnir, þetta er yfirleitt fólk sem hef-
ur ferðast um allar trissur og veit hvað 
það er að gera og er meðvitað um að 
fylgjast með veðurspám. Við leggjum 
mikið upp úr því að fólk fylgist með 
veðurspám og látum vita ef útlit er fyr-
ir slæmt veður. Oft er þetta fólk sem er 
óvant að keyra í snjó.“

Þökulagning í nóvember
Tryggvi segir haustið hafa verið óvenju 
gott. „Snjórinn kom á svipuðum tíma 
í fyrra en árin þar á undan kom hann 
mun fyrr. Þetta hefur verið einstaklega 
góð tíð og varla komið frostnótt, fyrr en 
núna nýlega. Við vorum að þökuleggja 
í síðustu viku og þar á undan að gróð-
ursetja. Það er alltaf nóg að gera.“

iáh

Fáfræði sem alsæla
Enn berast daglega fréttir af stríðinu í Sýrlandi. Í fréttum RÚV 

var haft eftir Geert Cappelaere, svæðisstjóra UNICEF, að síð-
asta vika hafi verið ömurleg fyrir börn í Sýrlandi. Í stöðugum 

sprengjuárásum hafi spítalar, skólar og heimili verið skotmörk. Segið 
mig barnalega en ég hefði aldrei trúað að við stæðum í þessum sporum 
árið 2016. Mannskepnunni, með allar sínar vísindalegu uppgötvanir og 
læknisfræðilegu framfarir, virðist ómögulegt að lifa í sátt og samlyndi.

 Í blaðinu kemur fram að Akureyrarkaupstaður ætli að öllum líkind-
um að taka við einni fjölskyldu flótta-
fólks til viðbótar þeim sem fyrir eru. 
Hrósa skal því sem vel er gert og virð-
ist sem sveitarfélagið og samfélagið 
allt hafi staðið sig með prýði þegar 
kemur að móttöku fjölskyldnanna 
sem þegar hafa fundið hér sama-
stað. Við getum hins vegar gert svo 
miklu betur. Formaður bæjarráðs vill 
taka lítil skref í einu enda bráðræði 
sjaldnast af hinu góða. Kringum-
stæður í dag krefjast hins vegar að 
unnið sé hratt.

 Það er eitthvað mikið að heims-
myndinni þegar við höfum ákveðnar 
aðferðir, eins og að „skrolla“ skjótt 
niður vefsíður, til að losna við mestu ónotin sem fylgja myndum af 
stríðinu. Hönd og heili vinna hratt í von um að raska tilfinningalífinu 
sem allra minnst þótt augu okkar hafi rekist á myndir af sundursprengd-
um spítölum og blóðugum, líflausum líkömum smábarna. Sársaukinn 
minnkar um þriðjung og ef við ef við erum svo heppin að detta beint 
inn í skondið myndband af krúttlegum dýrum erum við farin að brosa 
nokkrum sekúndum seinna.

Það er skiljanlegt að vilja stinga höfðinu í sandinn í vonleysinu. Fréttir 
af stríðshrjáðum börnum, hungursneyð í Nígeríu og jafnvel forsetakjöri í 
Bandaríkjunum geta verið kornið sem fyllir mælinn varðandi viðkvæmt 
tilfinningalíf þunglyndra Íslendinga svona í svartasta skammdeginu. Við 
megum hins vegar ekki láta óttann ráða för. Vonin og trúin á það góða er 
einmitt það sem mun bjarga þessu.
 Indíana Ása Hreinsdóttir

LEiðari
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Íslensk hönnun 
- fyrir þig -

SkJótt SkipaSt VEður í LoFti Vetur konungur er mættur í Húnavatnssýslu eins og þessi hross, sem róbert Daníel Jóns-
son á blönduósi myndaði, fengu að finna fyrir.

Hamrar tryggvi og 
félagar stóðu í þökulagn-

ingu í síðustu viku.

Ferðamönnum sem 
gista á tjaldsvæðinu á 
Hömrum yfir veturinn 
hefur fjölgað mjög. 
Flestir eru á húsbílum 
eða litlum bílum en 
sumir sofa í tjöldum.

„Einn og einn 
er í tjaldi“

LEStu Þessi skemmtilega bókahilla var vígð í Oddeyrarskóla á akureyri á degi íslenskrar tungu. lestrarhillan, eins og hún er 
kölluð, myndar orðið lestu.
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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.

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559
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komið hefur fram í fjölmiðlum 
að tólf manns hafi látist í um-
ferðinni hér á landi, það sem 

af er þessu ári (20. sept.), eða næstum 
jafn margir og allt síðasta ár, þar af hafa 
tvö banaslys orðið hér á Norðurlandi. 
Þar með hafa 68 einstaklingar látist í 
umferðinni frá árinu 2011, eða sl. fimm 
ár.

Þetta eru óhugnanlegar tölur, sem 
hljóta að vekja til umhugsunar og gefa 
til kynna, hvert stefnir í þessum málum.

Viðhaldi ábótavant
Engum blöðum þarf um það að fletta, 
að umferð á vegum landsins hefur 
aukist gríðarlega nú síðustu árin, m.a. 
vegna mikillar fjölgunar erlendra 

ferðamanna sem til landsins koma. 
Í auknum mæli eiga þeir líka hlut í 
máli er slys verða. Viðhaldi vega er 
víða ábótavant og vegir illa farnir 
vegna umferðarþungans, þótt lagðir 
séu bundnu slitlagi, og má víða sjá 
þess merki. Mun þar ekki síst spila 
inn í sívaxandi fjöldi þungaflutninga-
bíla, sem um þjóðvegina fara og orðn-
ir eru hálfgildings ógn í umferðinni. 
Allt þetta býður hættunni heim. Á 
sama tíma hefur verið dregið úr fjár-
framlögum til vegamála.

Grafalvarleg staða
Runólfur Ólafsson, form. Félags ísl. 
bifreiðaeigenda (FÍB), segir í við-
tali í Fréttablaðinu stöðuna orðna 

grafalvarlega og hættulega vegfar-
endum og að fjármagn skorti til að 
gera vegina á Íslandi öruggari fyrir 
umferðina. Vafalaust er mikið til í því. 
Þó má ekki gleyma því, sem gert hef-
ur verið.

Við Íslendingar búum í strjálbýlu 
og hálendu landi, þar sem vega- og 
brúargerð er oft vandkvæðum bund-
in og kostnaðarsöm. Margt og mikið 
hefur vissulega verið framkvæmt í 
vegamálum síðari árin, en áfram þarf 
að halda. Hvarvetna bíða verkefnin. 
Vegir þarfnast stöðugra endurbóta 
og viðhalds eins og önnur mannanna 
verk, ekki síst þegar umferðin er að 
vaxa.

umferðarómenningin
En fleira mun koma til en slæmir veg-
ir, þegar reynt er að gera sér grein fyr-
ir orsökum fjölgandi umferðarslysa. 
Þar mun ekki síður skipta máli um-
ferðarmenningin eða -ómenningin, 
allt eftir því hvort orðið við kjósum 
að nota, sú ábyrgð og tillitsemi, sem 
ökumenn sýna í umferðinni.

Hraðinn í umferðinni er orðinn 
vægast sagt hrikalegur, og þar við 
bætist að því er virðist vaxandi notk-
un farsíma undir stýri, sem sjá má 
jafnt úti á þjóðvegum sem í þéttbýli. 
Ekki er óalgengt á þjóðvegi nr. 1 að sjá 
ökumenn aka fram úr með aðra hönd 
á stýri og farsímann í hinni hendinni, 
kannski niðursokknir í samtöl. 
Akstur bifreiðar krefst ábyrgðar og 
óskertrar athygli ökumanns. Stöð-
ug símtöl í farsíma, meðan á akstri 
stendur, jafnvel við hinar mest krefj-
andi aðstæður, eins og sjá má t.d. í 
þéttbýli, lýsa ábyrgðarleysi og bjóða 
slysahættunni heim.

Farsímanotkun og akstur
Farsíminn er vafalaust góður þjónn, 
en hann er slæmur húsbóndi í um-
ferðinni. Farsímanotkun og akstur 
fer ekki saman. Enda mun tilfellið að 
vaxandi fjölda umferðarslysa megi 
rekja að einhverju leyti til farsíma-
notkunar. Hér þarf að spyrna við 
fótum. Það er hlutverk stjórnvalda. Í 
47. gr. umferðarlaga stendur, að notk-
un farsíma án handfrjáls búnaðar 
sé bönnuð í akstri. Við liggur fimm 
þúsund króna sekt, séu menn staðnir 
að verki, en eftirliti mun fremur lítið 
sinnt af hálfu lögreglunnar samkv. 

upplýsingum frá Samgöngustofu, 
enda vitað, að ekki næst nema til lítils 
hluta þeirra, sem reglurnar brjóta.

Bönn eða sektargreiðslur eru til 
lítils, ef ekki næst að fylgja þeim eftir 
að neinu marki.

Stöðugur áróður mun vera áhrifa-
meiri, þar sem ökumönnum sé gerð 
grein fyrir ábyrgð og afleiðingum 
með slíku háttalagi. Áróðurinn þarf 
að auka.

alþjóðlegt vandamál
Farsímanotkun í umferð er alþjóðlegt 
vandamál. Í fréttum RÚV 17. septem-
ber var frá því greint, að stjórnvöld 
í Bretlandi íhugi nú hækkun sekta 
vegna farsímanotkunar við akstur og 
taki hækkunin gildi í byrjun næsta 
árs, ef samþykkt verður. Þar í landi 
eru menn sagðir hafa áhyggjur af vax-
andi fjölgun umferðarslysa af völdum 
farsímanotkunar. Hafa stjórnvöld á 
Íslandi það ekki líka?

Umferðarslys verða af mörgum or-
sökum og seint mun takast að koma í 
veg fyrir þau. Þar er mikill hraði oft 
ein meginorsök. Ekki er hægt að 
skrifa öll umferðaróhöpp og slys á 
reikning slæmra vega. Athyglisvert er, 
að flest slysin verða á góðu vegunum, 

þar sem hraðinn er mestur. Hraðinn 
drepur, er stundum sagt. Lækka þarf 
hámarkshraðann eða fylgja því bet-
ur eftir, að hann sé virtur. Það kostar 
aukna löggæslu og meira fjármagn. 

Holl áminning
Ein af megin reglum í umferðinni 
minnir mig vera, að ætíð skuli miða 
akstur og ökuhraða við aðstæður 
hverju sinni. Á því sjáum við að er 
mikill misbrestur. Væri það gert og 
gætni og fyrirhyggja höfð í fyrir-
rúmi, myndi umferðarslysum fækka. 
Dánartölurnar í umferðinni á þessu 
ári eru orðnar of margar. Í bílabæn 
Jóns Oddgeirs Guðmundssonar á 
Akureyri, sem margir þekkja, standa 
þessi orð: „Drottinn Guð, veit mér 
vernd þína, og lát mig minnast 
ábyrgðar minnar, er ég ek þessari bif-
reið. Í Jesú nafni, Amen.“ Þessa stuttu 
bæn ætti sérhver ökumaður að hafa 
í bíl sínum og fyrir augum. Hvernig 
væri að láta hana fylgja með bílpróf-
inu. Það væri holl áminning til ungra 
ökumanna, sem eru að fara út í um-
ferðina.

 Ólafur Hallgrímsson, 
pastor emeritus á Mælifelli

umferðarslys og 
farsímanotkun

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti þann  
26. október 2016 að auglýsa skipulags- og matslýsingu fyrir 
Aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar 2018-2030 í samræmi við 
30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Lýsingin mun liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins 
að Skólatröð 9 ásamt því að vera aðgengileg á heimasíðu 
Eyjafjarðarsveitar á www.esveit.is.  

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er 
þannig gefinn kostur á að kynna sér lýsinguna og gera 
athugasemd við hana. 

Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast á skrifstofu 
Eyjafjarðarsveitar að Skólatröð 9, 601 Akureyri, eða  
á netfangið esveit@esveit.is í síðasta lagi þann  
21. desember 2016.

Sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar

Aðalskipulag  
Eyjafjarðarsveitar  
2018-2030
Skipulags- og matslýsing
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Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Glæsilegur pakki fylgir nýjum Kia

Nýjum Kia Sportage, cee’d, Carens, Sorento og Soul fylgir nú veglegur kaupauki til áramóta. Þú færð að velja stútfullan 

vetrarpakka af aukabúnaði eða spennandi ferðapakka með gjafabréfi út í heim. Kynntu þér málið á pakkadagar.kia.is

Reynsluaktu nýjum Kia hjá okkur og fáðu allar upplýsingar beint í æð.

Fáðu þér nýjan Kia og
kíktu strax í pakkann

7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

P
A

K
K

A
D

A
G

A
R

Söluaðili Kia
Höldur bílasala · Þórsstíg 2 · 600 Akureyri · 461 6020 · holdur.is/bilasala
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Í þakrennur, frostvörn eða 
vatnslagnir.

Hitavír

Tilboð
frá kr1.450

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Gastæki
Vatnshitablásarar

Verð
frá kr89.990

viftur.is
-andaðu léttar

Tilboð
með kútum kr24.990

Þurrktæki

Einnota kútar  
Engin leiga

Frábært í bílskúrinn 
eða minni verkefni

YFirHEYrSLan: aLmar aLFrEðSSon

almar alfreðsson vöruhönnuður myndi bæta við 
bolludögum ef hann væri einræðisherra í einn dag. 
Almar hefur alltaf verið heillaður af Led Zeppelin og 
segist ekki nógu duglegur að borða grænmeti.

Fullt nafn, aldur og starfs-
titill: „Almar Alfreðsson, 36 ára, 
vöruhönnuður/FVI.“

nám? „B.A.-gráða í vöruhönnun 
frá LHÍ.“

Fjölskylduhagir: „Kvæntur 
Heiðu Björk Vilhjálmsdóttur, eigum 
Míu, fjögurra ára, og púðluna 
Möffins, eins árs.“

Fæddur og uppalinn? „Fædd-
ur 7. október, 1980, í Gvatemala en 
uppalinn frá tveggja mánaða aldri á 
Akureyri.“

Hvað er best við norðurland? 
„Eins og við Akureyringar segjum þá 
er alltaf gott veður hérna.“

í hverju ertu bestur? „Klárlega 
bestur í að steypa og spreyja Jón í 
lit.“

í hverju ertu lakastur? „Ekki 
alveg nógu duglegur að borða græn-
meti.“

Hverju mundirðu breyta ef 
þú værir einræðisherra í einn 
dag? „Bæta við fleiri bolludögum.“ 

Fyrirmynd? „Fjölskyldan.“

 uppáhaldshljómsveit? „Alltaf 
verið heillaður af Led Zeppelin.“

uppáhaldslistamaður? 
„Margir frábærir, en Erró hefur alltaf 
verið í miklu uppáhaldi.“

Hvaða hlutur er þér mikil-
vægastur í daglegu lífi? „Við 
Macbook Pro-vélin mín erum bestu 
vinir.“

Hvað ætlaðirðu að verða 
þegar þú yrðir stór? „Ætlaði 
alltaf að verða Batman og held ennþá 
í þann möguleika.“

uppáhaldskvikmynd? „Star 
Wars IV: A New Hope.“

uppáhaldsmatur? „Elska pítsu 
með pepperóní og nautahakki eins 
og þeir sem þekkja mig vita vel. Hef 
pantað það álegg frá því ég smakkaði 
pítsu fyrst.“

uppáhaldsdrykkur? „Ísköld 
kók í gleri.“

uppáhaldsveitingastaður? 
„Austur-Indíafjelagið.“

Hvar vildirðu eiga heima ef 
ekki á akureyri? „Hef góða 
reynslu af Vesturbænum í Reykjavík 
en það væri líka gaman að búa í 
London.“

Leyndur hæfileiki? „Snillingur í 
Duck Hunt.“

Facebook eða Snapchat? 
„Facebook, en hef mjög gaman af 

snöppum hjá öðrum.“ á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „X-ið.“
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LEIÐBEININGAR FYRIR GRÆNU TREKTINA

Trektin er skrúfuð á tóma plastflösku. Tappinn af plastflöskunni er geymdur í lokinu á trektinni.
 Þegar flaskan er orðin full er græna trektin fjarlægð og tappinn settur aftur á flöskuna. 

1 2 3
OLÍU- OG FITURÍKUR 

ÚRGANGUR Á EKKI AÐ 
FARA Í FRÁVEITUKERFIÐ 

Jólaorkan úr eldhúsinu
Akureyringar hafa lengi staðið mjög framarlega í flokkun og endurvinnslu 

og á þessu ári bættist „græna trektin“ við.

Eitt af því sem fellur til hjá heimilum og fyrirtækjum er ýmiskonar olía 

og fituríkur úrgangur.  Mjög algengt er að olíunni og fitunni sé skolað 

út í fráveitukerfið sem er mjög slæmt fyrir kerfið og búnað þess.

Með „grænu trektinni“ fáum við Akureyringar kjörið tækifæri til að gera 

enn betur í flokkun og endurvinnslu.  Græna trektin er einföld og þægileg 

í notkun og olíunni sem er safnað er breytt í lífdísel sem er orkugjafi 

m.a. fyrir strætó og fiskiskip.

Laufabrauðsfeitin skilar margfaldri orku!

Nú er tími laufabrauðsbakstur og þá fellur til mikið 

af steikingarfeiti bæði harðri og mjúkri.  Nú biðlum 

við til Akureyringa að koma notaðri feiti í endurvinnslu.  

Endilega skilið flöskum eða fötum með notaðri feiti á 

gámastöðina við Réttarhvamm og gleðjist yfir góðum 

árangri okkar í flokkun og endurvinnslu.

GRÆNA TREKTIN
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Aðalstræti 58, Akureyri • Sími/Tel: 462 4162 minjasafnid.is

Skreytum hús...
Deck the halls...

– Jólasýning Minjasafnsins á Akureyri

– Akureyri Museum‘s Christmas Exhibition

15. nóvember 2016 – 12. febrúar 2017

Opið daglega 13-16  ·  Open daily 1 pm-4 pm

Lokað/Closed 24. 25. desember/1. janúar

Tösku og hanskabúðin • Laugavegi 103, við Hlemm • 101 Reykjavík • Sími 551 5814 • www.th.is

Góðar jólagjafahugmyndir
Tölvubakpoki 
10.500 kr.

Herrahanskar 
4.900 kr.

Herraseðlaveski 
4.200 kr.

Dömutaska NYPD  
9.600 kr.

Mittistaska ADAX CPH 
14.900 kr.

Dömulúffur
4.900 kr.

dV, pS4-tölva og 
vinsæll tölvuleikur
áskriftardeild DV 

skellir í skemmti-
legt áskriftartil-

boð sem gæti hentað vel 
fyrir jólin. Með áskrift 
að DV fylgir Playstation 
4-leikjatölva ásamt vin-
sælum tölvuleik. Nánar 
tiltekið hljóðar tilboðið 
þannig að með því að 
gerast áskrifandi að DV 
með skuldbindingu til 
36 mánaða fær áskrifandi 
splunkunýja PS4-leikja-
tölvu með 1 TB-disk og tölvuleikinn 
vinsæla Call of Duty; Infinite Warfare.

Áskriftin felur í sér að blaðið er sent 
heim til áskrifanda sem auk þess hefur 
netaðgang að dv.is. Dv.is er þriðja vin-
sælasta vefsvæði landsins en stór hluti 
af efninu þar er áskriftarbundinn. Með 
netaðgangi fær áskrifandi aðgang að 
greinum í fullri lengd auk þess sem 
hann getur hlaðið niður PDF-útgáfu 
af blaðinu.

Lesendum DV hefur fjölgað mjög 

undanfarin misseri enda þykja bæði 
blaðið og vefurinn dv.is flytja afar 
áhugavert og fjölbreytt efni. Ritstjórar 
eru Kristjón Kormákur Guðjónsson 
og Kolbrún Bergþórsdóttir. Lesendur 
DV eru á öllum aldri en fyrir marga 
sem taka tilboðinu er áhugaverð-
ur kostur að nýta PS4-tölvuna og 
tölvuleikinn til jólagjafa.

Áskriftarverðið er 3.190 kr. á 
mánuði auk færslugjalds Valitor. Bindi-
tími er 36 mánuðir.

magnað áskriftartilboð:
kYnninG

Ævintýri á 
krógabóli
Leikskólinn Krógaból hélt upp 

á árlega ævintýradaginn fyrir 
stuttu þar sem börn og kennarar 

gerðu sér glaðan dag. Kennarar skólans 
breyta leikskólanum í sannkallað ævin-
týraland kvöldið fyrir daginn góða og 
komu öllum á óvart, börnum og foreldr-
um. Þennan dag leika sér allir saman, 

opið er milli deilda og hafragrauturinn 
kemur á óvart. Að sögn Jórunnar Eydís-
ar Jóhannesdóttur, aðstoðarleikskóla-
stjóra Krógabóls, er um skemmtun fyrir 
alla á Krógabóli að ræða og eru kennar-
ar ekki síður spenntir en börnin. Látum 
myndirnar tala sínu máli. 

iáh

krúttLEGar 
könGuLÆr Kennararnir 
höfðu skreytt skólann í bak og fyrir 
þegar börnin mættu um morguninn.

GLEði börn, 
jafn sem kennarar, 

skemmtu sér 
saman.

uppLiFun Ævintýradagurinn er 
haldinn árlega í leikskólanum Krógabóli.

Gaman Saman Úti 
um allan leikskóla leyndust 
ævintýri.

Litríkur 
Hafragrauturinn kom 
börnunum á óvart.
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AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575  8001 • www.samhentir.is

PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

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

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

LÍMMIÐAR • PLASTKORT
AÐGÖNGUMIÐAR OG

MARGT FLEIRA....

Skoðaðu vörulistann okkar á www.samhentir.is
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ég er yfirleitt ekki mikill af-
mælismaður en þetta er 
hálf öld og þegar ég fór að 
hugsa um tímann sem ég 

var ungur maður í óreglu sá ég að það 
er ekkert sjálfsagt að ég sé ennþá lif-
andi. Maður lifði háskalegu lífi, alveg 
á barminum, í algjöru hömluleysi og 
ævintýrin eftir því. Að ná 50 ára aldri 
er því heilmikill áfangi og ég fagna 
því,“ segir listamaðurinn Snorri Ás-
mundsson sem varð fimmtugur 13. 
nóvember síðastliðinn.

myndlist og „alkóhólist“
Snorri, sem er fæddur og uppalinn á 
Akureyri, hefur verið á flandri um 
heiminn síðustu árin. Hann hefur 
dvalið í Evrópu, Bandaríkjunum og 
Mexíkó og hefur heillast af Suður-Am-
eríku. „Ég hef ekki verið með fastan 
samastað heldur gist tímabundið hér 
og þar, eins og farandmaður. „Yfirleitt 

hitti ég á mitt fólk án þess að þurfa 
að hafa fyrir því. Listamenn og alkó-
hólistar virðast þefa hver annan upp 
og líf mitt er málað með hvoru tveggja, 
myndlistinni og „alkóhólistinni“,“ seg-
ir Snorri sem trúir að fjársjóður búi í 
fólkinu í kringum hann. „Vinir mínir 
eru mitt ríkidæmi. Ég er heppinn og 
þakklátur fyrir þessa engla sem sveima 
í kringum mig. Traust er partur af 
mínu lífshlaupi og ég treysti því full-
komlega að ég sé í rétta farveginum og 
að ég sé leiddur hvort sem það er af 
mönnum eða einhverju öðru.“

Fíkn áþján
Um áramótin verða 16 ár liðin frá því 
að Snorri hætti að drekka. „Ég á mjög 
fallegt og skemmilegt líf sem væri það 
ekki ef ég væri að drekka áfengi. Mér 
finnst sorglegt að áfengi sé samþykkt 
og samþykkara en önnur vímuefni. 
Það ætti að leyfa öll vímuefni eða bara 

banna þetta allt. Ég upplifði þá áþján 
að vera háður efnum, hvort sem það 
var áfengi eða vímuefni,“ segir Snorri 
sem hætti einnig að reykja tóbak fyrir 
16 árum. „Ég var stórreykingamaður, 
reykti tvo og hálfan pakka á dag. Það 
er bara lygi að það sé erfitt að hætta; 
áróður hjá tóbaksframleiðendum. 
Þetta snýst um að taka ákvörðun og 
standa við hana. Þannig er það með 
allar ákvarðanir. Töfrarnir gerast þegar 
lífið tekur undir. En ef maður tekur 
ákvörðun í hálfkáki er árangurinn eft-
ir því. 

Hroki sorglegur en kómískur
Listamaðurinn Snorri Ásmundsson er 
þekktur fyrir að ögra. Sumir myndu 
jafnvel segja að honum væri ekkert 
heilagt. Einhverjir kalla hann hroka-
gikk en enn aðrir telja engan betur til 
þess fallinn að benda okkur á hégóma 
okkar. Sjálfur er hann ánægður með 

ferilinn þegar hann lítur til baka og 
gengst hiklaus við ákveðnum skammti 
af hroka. „Mér finnst ég hafa áorkað 
miklu sem listamaður en þótt ég noti 
sjálfan mig mikið í verkin, og fari stóra 
könnunarleiðangra inn í hégómann, 
hef ég mestan áhuga á öðru fólki. List 
mín er ekki eitthvert egótripp, því þótt 
ég sé að ögra umhverfinu er ég fyrst og 
fremst að ögra sjálfum mér. Ég finn að 
ég hef hlutverki að gegna og hef heyrt 
að ég sé góður í að vekja fólk til um-
hugsunar,“ segir hann og bætir við að 
þótt hroki sé oftast sorglegur sé hann 
líka kómískur og skemmtilegur. „Ég 
skammast mín ekkert fyrir að segja að 
ég hafi verið mjög hrokafullur. Kannski 
er ég það ennþá. Allavega upplifa sum-
ir mig þannig en það truflar mig ekki. 
Mínar elstu minningar eru tengdar 
hroka en ég var mjög hrokafullt barn 
og að sögn mömmu fannst mér allir 
vitlausir. Hroki og dómharka er ótti og 
auðvitað má sjá þennan litla hrædda 
dreng sem brást við með því að dæma 
og vera með hroka. Ég hef upplifað 
frá táningsaldri þá tilfinningu að ég 
hafi komið inn í þessa tilveru svolítið 
hrokafullur, hugsandi; er ég virkilega 
kominn hingað enn og aftur, löngu 
búinn að þessu öllu. Ég hef aldrei 
borið mikla virðingu fyrir yfirvaldi 
eða þeim sem eru að reyna að stjórna 
manni eða kenna, sem er ástæðan fyr-
ir því að ég er ekki langskólagenginn, 

það og eirðarleysið.“

trúður og svartur sauður
Snorri var alinn upp í stórri fjölskyldu, 
næstelstur í hópi fimm systkina. „Ég 
var alinn upp við alkóhólisma og var 
bæði trúðurinn og svarti sauðurinn í 
hópnum. Við erum stærðfræðingar í 
minni fjölskyldu og þegar ég hef leikið 
mér að því að fara í greindarpróf kem 
ég út sem sjónrænn stærðfræðingur. 
Ég sé allt í myndum. Kannski hefði 
líf mitt verið allt öðruvísi ef kennslu-
aðferðirnar hefðu verið fjölbreyttari. 
Annars finnst mér lífið fullkomið. Ég 
er sáttur og ánægður þótt það geti ver-
ið flókið að vera listamaðurinn Snorri 
Ásmundsson. Það er samt þess virði.“

öll bindindisfólk
Hann segist ríkur að eiga öll þessi 
systkini. „Sérstaklega í seinni tíð. Við 
höfum elst og dramað og flækjurnar 

Þakklátur 
fyrir englana

ViðtaL

Listamaðurinn Snorri ásmundsson fagnaði fimmtugs-
afmæli sínu fyrr í mánuðinum. Hér ræðir Snorri um æsk-
una, en hann var alinn upp við alkóhólisma, háskasam-
legan lífsstílinn sem hann stundaði áður en hann hætti að 
drekka, hrokann sem hann gengst við, föðurhlutverkið, 
húmorinn, ferilinn, fyrri líf og líkið sem hann leitar að.

„Annaðhvort 
var löggan 

að hafa afskipti af 
mér eða koma að 
heimilinu vegna 
drykkju

á FLandri Snorri hefur ekki átt 
fastan samastað síðustu árin. Hann seg-

ist ekkert þurfa nema stað til að sofa á. 
aðstæður skipti hann engu máli.

Mynd: guðrún Þórs.
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farnar eða þá að við höfum öll „feis-
að“ okkur og mætt brestum okkar. Við 
erum öll á einhverri andlegri leið,“ 
segir hann og játar að það hafi oft 
verið mikið fjör á æskuheimilinu. „Ég 
man hvað nágrannarnir vorkenndu 
mömmu. Annaðhvort var löggan 
að hafa afskipti af mér eða koma að 
heimilinu vegna drykkju,“ segir hann.

Faðir hans, lögmaðurinn Ásmund-
ur Steinar Jóhannsson, lést árið 2000. 
„Pabbi var fróður, skemmtilegur og 
ótrúlega góður maður og talsmaður 
þeirra sem voru minni máttar. Hann 
tók mig á beinið ef ég var í einhverju 
hrokakasti og talaði niður til þeirra 
sem minna máttu sín. Hann var stór-
kostlegur maður en hann dó úr alkó-
hólisma. Eftir að hann lést held ég að 
við systkinin höfum öll gert okkur 
grein fyrir þessu geni í okkur og við 
hættum, eitt af öðru, að nota áfengi. 
Við erum öll bindindisfólk í dag og 
fyrir vikið er lífið og samskiptin miklu 
þægilegri og fallegri. Ég er ótrúlega 
þakklátur fyrir það og monta mig oft 
af fjölskyldunni minni og er mjög 
stoltur af henni.“

kveikti í meðvirkni
Móðir hans, Ólöf Snorradóttir, býr á 
Akureyri. „Mamma er líka stórmerki-
leg kona og ekki síst merkileg fyrir 
að hafa umborið þetta allt saman. Ég, 
svarti sauðurinn og fíflið, upplifi bara 
stolt frá mömmu í dag, þótt hún hafi 
oft þurft að hafa áhyggjur af mér og 
ekki síst í tengslum við listina. Ég get 
kveikt í meðvirkni þeirra sem þykir 
vænt um mig eins og þegar ég kynnti 
framboð til forseta Íslands. Þá höfðu 
sumir áhyggjur af mér og þá ekki síst 
almenningsálitinu, en það góða við 
hrokann er að mér er alveg sama um 
almenningsálitið. Mér er slétt sama 
hvernig fólk upplifir mig og það er 
ekki mitt mál.“

Barnsleg orka
Hann segir að þrátt fyrir drykkju hafi 
þeir faðir hans verið góðir félagar. „Á 
milli okkar var alltaf kærleikur og mér 
þótti alltaf vænt um hann þótt auð-
vitað hafi oft gengið á ýmsu. Þegar ég 
var 18 ára fékk hann pláss á varðskipi 
fyrir mig fyrir klíkuskap. Hann vildi 
reyna að gera eitthvað úr mér enda var 
ég algjörlega „disfunksjónal“ í lífinu – 
sem ég er að vissu leyti ennþá. Ég kom 
hins vegar ekki í þessa jarðvist til að 
læra bókhald og er ekki þessi hefð-
bundni þjóðfélagsþegn. Stundum líða 
mörg ár á milli þess sem ég skila inn 
skattskýrslu. Ég er bara ekki tengdur. 
Þá fer ég niður á skatt þar sem er tek-
ið vel á móti mér. Ég er svolítið eins 
og stórt barn. Orkan mín er barnsleg 
í grunninn. Það má líka sjá í verkum 
mínum, ég er barn að leika sér. Stund-
um ætla ég að vera forseti eða stjórn-
málamaður og svo eitthvað allt annað. 
Þetta eru allt leikir sem börn stunda,“ 
segir hann og bætir við að hann hafi 
einnig undarlegan húmor. „Ég tek 
oft ofsaleg hlátursköst og oftast með 
sjálfum mér. Mér finnst enginn jafn 
fyndinn og ég sjálfur. Ég er því góður 
félagi minn og get skemmt mér með 
eigin hugsunum.“

Storkar fólki
Aðspurður gengst hann við því að 
hafa gengið of langt í nafni listar 
og húmors. „Um aldamótin var ég 
með verðlaunahátíð sem hét Akur-
eyrarakademían – Verðlaunahátíð 
aldarinnar. Ég verðlaunaði fólk fyr-
ir alls konar störf, kaupfélagsstjóra 
aldarinnar og drykkjumann aldar-
innar og tilkynnti þrjú nöfn í hverj-
um titli. Ég gerði mér ekki grein fyrir 
því að ég væri að særa fjölskyldur og 
þurfti að biðjast afsökunar. Að sama 
skapi hef ég sært Framsóknarmenn. 
Ég er gjarn á að stíga á tærnar á fólki 
og veit að þótt ég eigi velunnara þá ég 
á líka óvini þótt ég sé ekki að safna 
þeim. Það gerist þegar maður storkar 
fólki. Þá fer maður ósjálfrátt á gremju-
listann. Ég er ekki í vinsældakeppni 
og varðar ekkert um það hvort fólki 
finnst ég leiðinlegur eða skemmtileg-
ur. Það kemur mér ekkert við. Þegar 

ég er að gera gjörninga er ég að gera 
eitthvað sem ég vildi sjá en enginn er 
að gera svo ég þarf að gera það sjálfur. 
Ef ég get ekki beðið set ég sjálfan mig 
á fórnaraltarið.“

Engin eftirsjá
Snorri á eina dóttur, Helenu Ólöfu, 
sem er 17 ára. „Ég held að það sé flókið 
að vera dóttir mín. Fyrir einhverjum 
árum þegar ég var að vinna í sjálfum 
mér og mæta draugum fortíðar rifj-
aðist upp fyrir mér reynsla úr reiki 
þegar ég fór yfir í fyrra líf. Í því lífi var 
ég höfuðsmaður í her og elsti sonur 
fjölskyldu sem tók ábyrgð á systkinum 
og veikri móður. Þetta var einmana-
legt líf. Þegar ég dó var ég spurður 
hvað mér fyndist skorta í þessu lífi 
og ég man að ég sagði gleðina. Það 
er andstætt við líf mitt í dag. Núna er 
engin ábyrgð, bara gleði. Ég hef spurt 
dóttur mína hvort það sé ekki erfitt að 
vera barnið mitt en þá segir hún mér 
að venjulegir pabbar séu leiðinlegir. 
Ég veit ekki hvort hún segir það af 
meðvirkni en veit að hún er stundum 
stolt af mér. Ég held að hún upplifi 
mig líka sjálfselskan og eigingjarnan 
listamann sem gefur henni ekki nógu 
mikið pláss. Vonandi fæ ég tækifæri til 
að verða betri pabbi. Ég held samt að 
ég sé sá pabbi sem hún þurfti enda er 
eftirsjá ekki til í minni orðabók. Þetta 
er allt partur af þroskaleiðinni. Maður 
þarf að fara í gegnum ýmislegt til að 
geta séð og viðurkennt að maður gerði 
vitleysu til að geta þroskast.“

Biðlar til deyjandi
Hann segist vera með ýmis verk sem 
hann sé að vinna að eða eigi eftir að 
klára. Þar á meðal að finna lík til að 
dansa við. „Ég vona að það takist því 
mig langar mjög mikið að gera þetta 
og held að það verði fyndið, skemmti-
leg, óhuggulegt og fallegt. Samt má 
segja að verkinu sé að einhverju leyti 
lokið þótt það hafi ekki enn verið 
framkvæmt því umtalið hefur farið 
svo víða. Í fyrra birtust greinar í er-
lendum listtímaritum og heimsblöð-
unum auk þess sem Ríkisútvarpið 
fékk álit presta sem ákváðu að ég ætl-
aði að gera eitthvað ósiðlegt við líkin. 
Ég er að biðla til deyjandi manns um 
að taka þátt í þessu verkefni en ég mun 
aldrei nota líkamann í eitthvert flipp. 
Mig langar að „dokumenta“ ferlið og 
samtalið svo fjölskylda og vinir geti 
séð að þetta sé allt gert af virðingu og í 
sameiningu og sá sem gefur lík sitt viti 
í hvað hann er að gefa líkama sinn,“ 
segir hann en neitar því að hann muni 
missa kjarkinn þegar og ef hann finn-
ur lík. „Ég guggna aldrei og gorta mig 
stundum af því að ég hafi óendanlegan 
kjark. Ef ég þarf að mæta einhverju þá 
mæti ég því – enda hef ég gengið á 
hólm við heilu stjórnmálaflokkana.“

Sáir ljósi og fræjum
Aðspurður hvort hann líti enn á sig 
sem Akureyring segist hann helst 
vilja kalla sig jarðarbúa. „Aðgrein-
ing fer í taugarnar á mér. Fólk er svo 
oft að reyna að flokka listamenn af 
þessari eða þessari kynslóð. Ég kem 
ekki af neinni kynslóð og er oft sagður 
óþekka barnið í listinni. Partur af því 
er að ég er ekki með neina menntun. 
Ég kem bara óboðinn. Ég hef oftast 
verið mjög óvelkominn sama hvar ég 
stíg fram, í list eða pólitík. Alltaf er það 
þetta viðhorf; hvað þessi maður sé að 
vilja upp á dekk. En ég held bara áfram 
þangað til ég er allt í einu orðinn 
partur af þessu,“ segir Snorri sem vill 
meina að þótt hann lifi ekki hinu eðli-
lega lífi hefðbundins samfélagsþegns 
sinni hann samt sínum skyldum. „Á 
þessu flandri mínu finn ég að ég hef 
hlutverki að gegna. Ég sái ljósi og fræj-
um og held að það sé mitt hlutverk í 
þessu lífi; að vekja og gleðja, sjálfan 
mig og aðra í leiðinni,“ segir hann og 
bætir við að hann viti sjaldnast hvað 
sé framundan. „Ég treysti á að vera 
leiddur eitthvert. Í mínu lífi er ekk-
ert öryggi, hvorki fjárhagslegt öryggi 
né annað haldreipi, og þótt margir 
myndu fá kvíðakast við þær aðstæður 
er þetta eitthvað sem ég hef sætt mig 

við. Þetta hentar mér. Ég er svo dis-
funksjónal. Kólumbísk vinkona mín 
segir að ég sé „trans human“. Ég þarf 
ekkert nema stað til að sofa á og hann 
getur verið hvar sem er í heiminum. 
Aðstæður skipta mig engu máli – ég 
er fínn, tilbúinn að mæta því sem lífið 
færir mér og reyni að vera gagnlegur 
meðbræðrum mínum. Þótt margir 
hristi hausinn yfir ábyrgðarleysinu 
þá er ég, í stóra samhenginu, að sinna 
minni ábyrgð sem Snorri Ásmunds-
son.“

Lifir á listinni
Hann segist hafa átt drauma um að 
verða heimsfrægur listamaður og 
komist varla undan því að verða það, 
en það sé ekki kappsmál. „Það eru 
fáir íslenskir listamenn sem geta lif-
að á listinni en það hefur mér tekist, 
þótt ég sé enginn milljónamæringur. 
Stundum koma sultartímabil og þá 
tekur maður þeim með jafnaðargeði 
en yfirleitt standa þau stutt. Ég á vini 
sem eru milljarðamæringar en eru 
ekki hamingjusamastir í heimi. Pen-
ingar hafa ekkert með hamingju að 
gera. Ríkidæmi mitt eru vinir mínir og 
viðhorfið; mér finnst lífið fallegt.“
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TILBOÐ
Microfibersæng + koddi : 9.900.-

3 pör af dúnsokkum á 9.600.-
9 stk. af handklæðum á 9.600.-
Fussenegger á 20-40% afslætti

Jólavara á mjög góðu verði!

FIMMTUDAGUR 24. NÓV
Opið til 20 

40% afsláttur af öllum samkvæmisefnum
Seinna um daginn bjóðum við uppá rautt, 

hvítt, kaffi og konfekt!

Verið velkomin

Þetta er svona Black Friday dæmi. Tilboð �mmtudag, föstudag og laugardag. 
Alla dagana er tvennutilboð á micro�bersæng og -kodda (9.900.-), 3 pör af dúnsokkum á 9.600.-, handklæðatilboð > 9 stk. á 9.600.-, Fussenegger á 20-40% afslætti og jólavara á mjög góðu verði
 
Fimmtudaginn 24. nóv. verður opið til 20:00 . Þá verður 40% afsláttur af öllum samkvæmisefnum.
seinni um daginn bjóðum við uppá rautt,hvítt ka� og komfekt

Föstudaginn 25. nóv. verður venjulegur opnunartími (10-18) og 40% afsláttur af Dreamline dýnum og 25% afsláttur af rúmfatadamaski
 
Laugardaginn 26. nóv. verður opið frá 11-14 og 25% afsláttur af öllum ullar-, �eece- og kósýgallaefnum

FIMMTUDAG - FÖSTUDAG - LAUGARDAG

FÖSTUDAGUR 25. NÓV
Opið frá 10-18

40% afsláttur af Dreamline dýnum
25% afsláttur af rúmfatadamaski

LAUGARDAGUR 26. NÓV
Opið frá 11-14

25% afsláttur af öllum ullar-, fleece- og
kósýgallaefnum

„Mér finnst 
enginn jafn 

fyndinn og ég  
sjálfur

Ekki í VinSÆLdakEppni Snorri 
segist oft lenda á gremjulista hjá fólki sem 
hann ögrar. Honum sé hins vegar alveg 
sama hvað öðrum finnist um hann.
Mynd: guðrún Þórs.
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ég hef gaman af því að 
elda en finnst ennþá 
skemmtilegra að baka,“ 

segir Guðrún Gísladóttir, einka-
þjálfari og framkvæmdastjóri 
Átaks, sem bakar helst góð 
og holl brauð. „Annars snýst 
baksturinn meira um afmæli, jól 
og hátíðir en heima hjá mér eru 
gerdeigssúkkulaðibollur ómis-
sandi fyrir jólin. Krakkarnir elska 
kardimommuilminn af þeim,“ 
segir Guðrún sem bakar auk þess 
þrjár, fjórar smákökusortir fyrir 
jólin.

Engar öfgar
Guðrún segist oftast elda hollan 
mat. „Ég er ekki með neinar öfgar og 
borða sjálf allan mat en það líður öll-
um betur af góðum mat. Ég reyni til 
dæmis alltaf að vera með grænmeti og 
borða mikið af fiski, kjúklingi og kjöti 
og kaupi alltaf kjötið beint frá býli,“ 
segir Guðrún sem á erfitt með að velja 
sinn uppáhaldsmat. „Ég er ofsalega 

hrifin af fiskréttum og sjálf elda ég 
gjarnan kjúklingarétti. Þegar ég hef lít-
inn tíma þá verður lasanja eða jafnvel 
hakk og spaghettí úr góðu kjöti fyrir 
valinu.“ 

rjúpur ómissandi
Nú nálgast aðventan óðum þar sem 

gómsætar freistingar eru á hverju 
strái. Sjálf segist Guðrún gera vel við 
sig á þessum tíma. „En ég hreyfi mig 
líka mikið. Ef maður ætlar að leyfa 
sér meira er nauðsynlegt að það komi 
meiri hreyfing á móti, hvort sem um 
er að ræða göngutúr, sund eða eitthvað 
annað,“ segir Guðrún sem segir rjúp-

ur ómissandi fyrir jólahátíðina. „Ég er 
lítið fyrir mikið saltaðan og reyktan 
mat og vil rjúpurnar eldaðar á gamal-
dags máta, eins og mamma gerði. Mað-
urinn minn veiðir þær oftast sjálfur og 
sér um eldamennskuna. Hann hefur 
náð réttu töktunum við rjúpurnar.“

iáh

Líkamsræktarkonan 
Guðrún Gísladóttir 
gerir gjarnan vel 
við sig á aðventunni 
en hreyfir sig að 
sama skapi þeim 
mun meira. Guðrún 
féllst á að gefa 
lesendum Akureyri 
Vikublaðs uppáhalds-
uppskriftirnar sínar.

„Skemmtilegra að baka“

„Ég er ekki 
með neinar 

öfgar

paprikugúllas 
fyrir köld vetr-
arkvöld
n Olía til steikingar
n 700 g nautagúllas (kaupi 
alltaf beint frá býli – garði í 
Eyjafjarðarsveit)
n 3 laukar
n 2 hvítlauksgeirar
n 1 msk. hveiti
n 2 msk. paprikuduft 
(ungverskt)
n gróft salt
n pipar
n 3 msk. tómatmauk
n 5 dl nauðasoð
n kartöflur (4–6 stk.)
n 1–2 rauðar paprikur

aðFErð Hitið olíu á 
pönnu eða í stórum potti. 
Steikið kjötið þar til það 
hefur brúnast, bætið lauk á 
pönnuna og að lokum hvít-
lauk (ekki hafa of háan hita 
á pönnunni). blandið hveiti 
og kryddi saman við kjötið 
og hristið vel saman (gott að 
setja í poka). Setjið á pönnuna 
og steikið í nokkrar mínútur. 
bætið tómatmauki og soðinu 
saman við og látið malla í 
góðan tíma, um 60 mínútur 

– bætið þá við kartöflum og papriku og 
látið malla í a.m.k. 30 mínútur í viðbót.
gott að bera fram með góðu brauði, 
sýrðum rjóma og salati.
 

Gróft brauð – tilval-
ið nesti í skólann/
vinnuna
blanda saman í skál:
n 300 g heilhveiti
n 200 g hveiti eða speltmjöl
n 2 dl blandað korn
n rúsínur (1–2 dl) – má sleppa.
n 2 tsk. salt
n 6 tsk. lyftiduft
n 4 dl ab-mjólk
n 4 dl heitt vatn

aðFErð Sett í aflangt form og bakað 
í um 40–50 mínútur við 175°C.
 

Súkkulaðislaufur
n 3 dl mjólk
n 100 g smjör
n 2 msk. þurrger
n hveitiu.þ.b. ½ kg
n 4 msk. sykur
n 1 tsk. salt
n 2 egg
n 1–2 tsk. kardimommudropar
n 150 g Síríus-súkkulaði

aðFErð Hitið mjólkina og smjörið 

saman þar til smjörið er bráðið. blandið 
þurrefnum saman ásamt gerinu og setjið 
egg og ylvolga mjólk saman við ásamt 
kardimommudropum.
Hnoðið deigið og setjið í skál. Það þarf að 
hefast í um 30 mínútur. Því næst þarf að 
fletja deigið út og setja á það súkkulaði 
(brytjað). Síðan eru búnir til snúðar/hnútar 
og látið hefast aftur í um 15 mínútur. gott 
að pensla með eggi áður en látið er inn í 
ofn, 180–200°C í 15–20 mínútur.
Jólin nálgast og þessar bollur eru skylda 
á mínu heimili fyrir hver jól. Klárast alltaf 
strax þannig að ég hendi í þessa uppskrift 
af og til í desember.
 

„Hollustu“ 
súkkulaðikaka
n 1 bolli blandað möndlur/hnetur
n 1 bolli döðlur (brytjaðar)
n 1 plata súkkulaði (sykurlaust/70%)
n ¼ bolli hrásykur/óunninn sykur
n 2 msk. spelt
n 2 msk. kókosmjöl
n 1 tsk. vanilluduft
n 3 msk. vatn
n 2 egg
n 2 msk. vínsteinslyftiduft

aðFErð allt sett í skál, hrært létt 
saman og látið standa í um 10 mínútur.
bakað við 175°C í um 35 mínútur.
gott með berjum og þeyttum rjóma.

Borðar 
aLLan mat 
guðrún hugar að 
hollustunni en 
hefur ekki áhuga 
á öfgum 
í mataræði.

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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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

Hægt er að lengja húsið að vild með því að 
bæta við einingum í miðju þess.

JÖKLAR 24,3 fm
Tilboð í ágúst 

1.990.000 kr. 
Takmarkað upplag

HÚS HÖNNUÐ FYRIR ÍSLENSKA 
FERÐAÞJÓNUSTU

ÍSLENSK HÚS SÉRHÖNNUÐ FYRIR 
ÍSLENSKA FERÐAÞJÓNUSTUJÖKLAR

Upplifun á Íslandi Forsniðin einingahús       

Fljótleg í uppsetningu

Traust - Hagkvæmni - HönnunTraust - Hagkvæmni - Hönnun



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

24. nóvember 2016 
36. tölublað, 26. árgangur 

Fyrirgefðu 
að ég þekkti 
þig ekki
Ég glími við ákveðið vandamál sem ég 
er fyrst núna á síðustu misserum að 
læra að viðurkenna.Ég þekki ekki fólk.
Þetta er tvíþætt vandamál.Ég á erfitt 
með að muna nöfn og rugla þeim auð-
veldlega saman, líka nöfnum sem eru 
í raun ekkert lík heldur eiga kannski 
bara eitt hljóð sameiginlegt, eins og 
Gunnar Jónsson og Jón Haskelsson, 
og hjálpar tenging við störf eða aldur 
í raun ekki neitt.Hinn þátturinn er sá 
að útlit hjálpar ekki heldur til því ég á 
erfitt með að þekkja andlit. Það er eins 
og ég einfaldlega sjái ekki muninn á 
fólki eins vel og aðrir.

Þetta er vandræðalegt vandamál. 
Stundum þarf ég að skrolla aftur í 
samtölum á vefmiðlum til að reyna að 
komast að því við hvern ég er að tala 
þótt við höfum talast við nánast viku-
lega í nokkra mánuði. Stundum heils-
ar mér fólk á götu úti og ég fatta ekki 
einu sinni að það er að tala við mig.

En ég er að reyna að læra að viður-
kenna fyrir fólki þegar ég hitti það 
í fyrsta sinn að ég eigi erfitt með að 
muna einstaklinga og biðst fyrirfram 
afsökunar, sem verður vandræðalegt 
þegar þeir svara: „ég man, þú sagðir 
mér það síðast“. Og ég er að reyna að 
læra að viðurkenna fyrir fólki á götum 
úti að ég sé einfaldlega ekki að ná að 
tengja, sem er gífurlega vandræða-
legt þegar viðmælandinn er náskyld 
frænka sem maður ætti nú að þekkja 
án umhugsunar.

En það er einn kostur við þetta, það 
tekur mig lengri tíma að mynda mér 
skoðun á einstaklingum, fyrstu kynni 
eru ekki nóg, svo ég kem ekki til með 
að dæma þig fyrr en ég þekki þig. Og 
ég man þá hver þú ert gagnvart mér.
Ég gleymi ekki því, ég bara þekki ekki 
umbúðirnar eða titilinn svo létt.

 
Hans Jónsson

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


