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„Þetta er mín 
leið til að elska“
Listakonan Margrét nilsdóttir vissi ung að hún væri ekki eins og flestir jafnaldrar 
hennar. Margrét, sem er BDSM-hneigð, undirgefin kona, ræðir hér um æskuna, líklegt 
Asperger-heilkenni, andleg veikindi móður sinnar sem hún varð snemma sérfræðingur 
í, bróðurinn sem svipti sig lífi, frelsið sem hún upplifði við að koma út úr BDSM-
skápnum, fæðingarþunglyndið og flækjuna sem fylgir því að vera undirgefinn femínisti.

heilluð af 
ValdasaMskiptuM 
Margrét vill að bDSM-
hneigð verði viðurkennd 
sem eðlilegur partur af 
mannlegri fjölbreytni. 
Mynd: Ívar Freyr Kárason

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

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!

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

ÞÚ SÆKIR PIZZU OG STÓRAN SKAMMT AF BRAUÐSTÖNGUM EÐA GOTT 
AÐ EIGIN VALI OG FÆRÐ AÐRA PIZZU SÖMU STÆRÐAR AÐ AUKI. 

SÍMI 58 12345 DOMINO’S APP WWW.DOMINOS.IS
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Þetta hefur verið í umræðunni 
í 20 ár en núna ætlum við að 
klára þetta,“ segir Eiríkur Hauk-

ur Hauksson, sveitarstjóri Svalbarðs-
strandarhrepps, en skipulag að nýrri 
íbúðabyggð á Svalbarðseyri verður 
lagt til kynningar á íbúafundi í febrúar. 
Nýja hverfið er fyrir neðan Valsárskóla 
og verður, samkvæmt áætlun, helm-
ingi stærra en núverandi tvær götur, 
Smáratún og Laugartún. „Við ætlum 

að byrja að leggja hverfið neðan frá og 
lengjum götuna smám saman. Gatan 
að hverfinu er þegar tilbúin,“ segir Ei-
ríkur Haukur en auk nýja hverfisins er 
sveitarfélagið að byggja fjórbýlishús við 
Laugartún til að sinna eftirspurn eftir 
húsnæði en ellefu ár eru síðan síðasta 
íbúðarhús var byggt í þorpinu.

Vantar fólk
Eiríkur segir sveitarfélagið vel stætt. 

„Hér hafa verið mjög litlar fram-
kvæmdir undanfarin ár svo það hef-
ur safnast í sjóði auk þess sem býlin í 
sveitarfélaginu hafa verið góð og ein-
kennst af stöðugleika. Við erum með 
ungbarnaleikskóla, fríar skólamál-
tíðir og háan frístundastyrk. Þetta er 
því barnvænt sveitarfélag en það sem 
við þurfum er fólksfjölgun. Skólinn 
er byggður fyrir allt að 110 börn en 
þegar mest var voru rúmlega 80 börn 
í skólanum. Í hitteðfyrra voru aðeins 
48 börn en í ár eru 52. Við getum 
tekið við mun fleiri börnum án þess 
að þurfa að stækka skólann. Innviðir 
samfélagsins eru sterkir og þola fjölg-
unina vel.“

Við hlið stóra bróður
En hvað með atvinnu? „Eins og er 
eru fleiri Akureyringar sem vinna á 
Svalbarðsströnd en þeir sem búa á 
Svalbarðsströnd og vinna á Akureyri 
og svo er það ekkert launungarmál að 
það getur verið auðveldara að komast í 
miðbæ Akureyrar frá Svalbarðseyri en 
úr þorpinu á Akureyri. Þjóðvegurinn 
er sjaldan ófær svo snjóþungi er engin 
hindrun. Það fylgja því kostir og gallar 
að vera við hliðina á Akureyri en ég tel 
að kostirnir séu fleiri þótt maður sé 
mjög meðvitaður um að stóri bróðir 
er nálægt.“

 iáh

Skipulag að nýrri íbúðabyggð á Svalbarðseyri verður lagt 
fyrir á íbúafundi í febrúar. Sveitarstjórinn segir sveitarfé-
lagið vel stætt fjárhagslega en það þurfi fleira fólk.

Þorpið stækkað um helming

skipulag Hvítu húsin sýna nýja hverfið.

Vantar fólk Eiríkur Haukur, sveitar-
stjóri Svalbarðsstrandarhrepps, segir skól-
ann geta tekið við helmingi fleiri börnum.

loftMynd 
Svæðið fyrir 
neðan Valsár-
skóla þar sem 
nýja hverfið 
mun rísa.

Á netinu, snertilaust
og um allan heim

Nýtt debetkort Landsbankans gerir alla verslun og þjónustu  
þægilegri og öruggari. Nú getur þú verslað á netinu með debetkortinu,  
greitt snertilaust og notað kortið á fjölmörgum stöðum um allan heim. 
Kynntu þér nýtt debetkort á landsbankinn.is/nyttdebetkort



SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK

Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

Í NÝJU VERSLUNINA

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN

BETRI SVEFN     HVÍLD

Opið virka daga kl .  10 -18 
Laugardaga kl .  11-16 

Suðurlandsbraut 24    108 Reykjavík    554 6969    lur@lur.is    www.lur.is

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARASTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR
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Ísland eða ill-land
kosningarnar komu og fóru en sáttina, sem átti 

að fylgja í kjölfarið, er hvergi að finna. Eftir 
Panama-hneykslið var fólk reitt og krafðist 

breytinga. Tækifæri til breytinga gafst, þjóðin kaus en 
enn er fólk reitt. Reiði er 
orðin „status quo“, hið eðli-
lega og óbreytta ástand í ís-
lensku samfélagi.

 Umræðan er komin nið-
ur á það stig að fólk kippir 
sér varla lengur upp við að 
málsmetandi einstaklingar 
í samfélagsumræðunni kalli 
helming landsmanna hálf-
vita og meðvirka bjána. Svo, 
eins og á það sé bætandi, 
henda ráðamenn sem hafa 
þrástaglast á stöðugleika, eins og rúmum lágmarks-
launum ofan á launin sín, svona til að skvetta olíu 
á eldinn. Hógværar launahækkanir „my ass“ og allt 

komið í bál og brand, rúmu korteri eftir lýðræðislegar 
kosningar.

 Sunnudagurinn eftir kjördag gaf smá vonarglætu; 
að hlutirnir þyrftu ekki að vera svona. Kannski þurfum 
við ekki alltaf að vera reið, í vörn, takandi ósanngjarnar 
ákvarðanir á undarlegum tíma með hræsnina í fyrir-
rúmi. Formenn flokkanna – sem komu manni inn á 
þing – mættu í sjónvarpssal daginn eftir kosningar og 
töluðu hver á fætur öðrum fyrir umbótum og breyttu 
vinnulagi. Kannski formennirnir hafi verið þunnir – 
ekki treyst sér í rifrildi. En hver veit; kannski er enn 
von, allri þjóðinni til heilla.

 Andrúmsloftið á Íslandi hefur verið eitrað frá 
hruni. Látum ekki þetta tækifæri til umbóta í orðræðu 
og vinnuháttum gloprast niður. Núverandi kerfi er 
skapað af mönnum og því á valdi manna að breyta því. 
Þegar þetta er skrifað hefur ekki tekist að mynda rík-
isstjórn en hlutirnir gerast hratt í pólitík. Vonandi gaf 
sunnudagurinn tóninn að því sem koma skal.

  Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðari
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14.500 eiNTök ókeypiS – UM ALLT NoRðURLAND

Mér líður pínu eins og þeim 
sem eyðileggur leikinn, 
þeim sem bendir á hið 

augljósa, enda ný í starfi og ný á Ís-
landi eftir 15 ára útlegð. Í starfi mínu 
sem forstöðumaður markaðs- og 
kynningarsviðs Háskólans á Akureyri 
hef ég undanfarna mánuði upplif-
að ýmislegt. Við sóttum um að taka 
að okkur kennslu í lögreglufræðum, 
fengum það og hófum kennslu – allt 
á undraverðum tíma. Þjóðverjinn 
myndi klóra sér í höfðinu. Við héld-
um m.a. 400 manna ráðstefnu um 
læsi og tókum á móti tæplega 700 
nýnemum. Svo mældum við fjölgun 
nemenda í kennarafræði og hjúkr-
unarfræði. Bíddu nú við, sagði hún 
fjölgun? Eitthvað jákvætt? = ekki 
fréttnæmt. 

ómerkileg rigningarskúr
Undanfarnar vikur hefur mikið bor-
ið á fréttum um gríðarlegan skort á 
hjúkrunarfræðingum og kennurum. 
Fyrirsagnir á borð við „900 hjúkr-
unarfræðinga vanti innan 5 ára“ 
eða „Gríðarlegur vandi blasir við í 
menntakerfinu“ eru ekkert nýjar og 
tilvalið að benda á þetta bagalega 
ástand nú í miðri kosningabaráttu. 

Þó svo að Háskólinn á Akureyri hafi 
mælt fjölgun í akkúrat þessum grein-
um fær sú staðreynd ekkert vægi í 
þessari umfjöllun né heldur tillög-
ur sviðsforseta heilbrigðisvísinda-
sviðs, Eydísar Kr. Sveinbjarnardóttur, 
um að með breyttu fyrirkomulagi 
klínískrar starfsþjálfunar gæti HA 
tekið að sér mun fleiri hjúkrunar-
fræðinema. Ákvörðun háskólaráðs 
HA um að fjölga þeim sem fara í 
gegnum samkeppnispróf í hjúkrunar-
fræði úr 50 í 55 á næsta skólaári fór 
fram hjá fjölmiðlum landsins eins og 
ómerkileg rigningarskúr.

Bragi Guðmundsson, formaður 
kennaradeildar HA, sagði frá því í 
sjónvarpsviðtali á N4 á dögunum að 
ofan á þá fjölgun nemenda sem hefur 
átt sér stað í kennarafræði við skólann 
þá hafi um 130 manns hafið nám sem 
leiðir til leyfisbréfs á leik-, grunn- eða 
framhaldsskólastigi við HA þetta 
haustið. Það er fríður flokkur og jú, 
jákvæð frétt og því ekki merkileg til 
áframhaldandi umfjöllunar. 

háskólar í hættu
Undanfarnar vikur hefur Háskólinn á 
Akureyri tekið þátt í herferð allra há-
skóla á landinu sem nefnist Háskólar 

í hættu. Því það liggur í augum uppi 
að þrátt fyrir fjölgun nemenda við 
skólann og svörun skólans við ákalli 
úr þessum stéttum þá býr hann við 
bagalegan fjárhagsramma eins og 
allir háskólar í landinu. Frá stofnun 
skólans þar til nú hefur starfsfólki á 
háskólaskrifstofu ekki fjölgað í takt 
við fjölgun nemenda. Náms- og starfs-
ráðgjafi skólans sinnir tæplega 2.000 
nemendum, rektor er með lausar 30 
stöður sem brýnt er að manna en ekki 
er fjármagn til.

Það er því grettistak sem HA hef-
ur lyft á síðustu misserum, allt í þágu 
þess að sinna sínu/sínum og sýna 
fram á mikilvægi sitt í eilífu kappi við 
Golíat. Starfsfólk skólans kappkostar 
að benda á jákvæðu hliðar skólans 
en er löngu komið yfir mannleg þol-
mörk vinnuálags. Áður en sá keppn-
isandi sem einkennir skólann slokkn-
ar er nauðsynlegt að yfirvöld spýti í 
lófana og leggi nægilegt fjármagn í 
grunnstoðirnar; rammann utan um 
menntun fólksins í landinu.

 
Höfundur er

Katrín Árnadóttir
Forstöðumaður markaðs- og kynn-

ingarsviðs Háskólans á Akureyri 

fréttir að norðan

tillaga að starfsleyfi
VEGNA MALBIKUNARSTÖÐVAR NORÐAN SÚLUVEGAR

Akureyrarkaupstaður hefur sótt um starfsleyfi fyrir 
áframhaldandi starfsemi hjá Malbikunarstöð Akureyr-
ar norðan Súluvegar. Lögð hefur verið fram tillaga að 
starfsleyfi um að heimilt verði að framleiða allt að 40 
tn/klst. í stöðinni.

Tillagan mun liggja frammi ásamt umsóknargögnum í 
Ráðhúsi Akureyrar Geislagötu 9, á tímabilinu  
27. október til 22. desember 2016. Tillöguna má einnig 
nálgast á umhverfisstofnun.is, ásamt fylgigögnum. 

Frestur til að gera athugasemdir við  
tillöguna er til 22. desember 2016.

Ekki er fyrirhugað að halda kynningarfund um tillöguna 
en Umhverfisstofnun mun skoða það nánar ef ósk 
berst um kynningarfund.

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

DETTIFOSS - SNYRTIAÐSTAÐA  
ÚTBOÐ NR. 20446 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Vatnajökulsþjóðgarðs, óskar 
eftir tilboðum í framkvæmdir við hreinlætisaðstöðu fyrir 
ferðamenn við Dettifoss, alls 118,1 m2. Húsið er staðsett við 
aðkomu ferðamanna að bílastæði nálægt Dettifossi vestan 
Jökulsár á fjöllum. Húsið er timburhús á steyptum sökklum og 
steyptri plötu. 

Helstu magntölur eru: 

Mótafletir  253 m²
Steinsteypa  35 m³
Þakflötur  183 m²
Timburgrind útveggja  119 m²
Léttir innveggir  95 m²

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. ágúst 2017.   
Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.
is frá og með þriðjudeginum 1.nóvember n.k.. Tilboðin verða 
opnuð hjá Ríkiskaupum 24. nóvember kl. 14:00 að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska. 

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is



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

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,-

Gæðavörur frá traustum framleiðanda

49” K5505 Verð áður: 139.900.-
Verð nú: 119.900,-

LED • 1920X1080 • 400 PQI
• Nýtt Smart viðmót 

49”
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i
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55” KU6655/6505 Verð áður: 249.900.-
Verð nú: 209.900,-

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

55”

55” KU6405/6475 Verð áður: 239.900.-
Verð nú: 199.900,-

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

55”

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.
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Við heyrum oftast sögur af 
ástum sem eru dramatískar, 
haldast ekki eða eru óendur-

goldnar en mig langaði að skoða hina 
hliðina – sambönd sem endast,“ seg-
ir leikkonan Jenný Lára Arnórsdóttir 
sem safnaði ástarsögum fyrir verkið 
Elska – Ástarsögur Norðlendinga sem 
sýnt verður í Menningarhúsinu Hofi 
um þar næstu helgi. Leikritið byggir 
á verkefninu Elska – Ástarsögur Þing-
eyinga sem Jenný Lára vann árið 2013 
en nú hefur hún fengið fleiri lista-
menn til samstarfs við sig og stækkað 
verkið og breytt sýningunni.

Málamiðlun mikilvæg
Hugmyndin kviknaði þegar Jenný 
Lára heyrði söguna af því hvernig 
langafi hennar og langamma kynnt-
ust. „Mér fannst afar áhugavert að 
skoða það sem er á bak við sambönd 
sem virka,“ segir hún og viðurkenn-

ir að á þeim tíma hafi hún sjálf ver-
ið farin að efast um að hún myndi 
nokkurn tíma finna ástina. „En eftir 
að ég kláraði sýningar af fyrra verk-
efninu kynntist ég manninum mínum 
sem ég er trúlofuð í dag,“ segir hún 
hlæjandi og segist hafa lært ýmislegt 
af viðmælendum sínum. „Algjörlega. 
Ég hafði aldrei gefið hinum aðilanum 
pláss í sambandinu og lærði mikilvægi 

þolinmæði. Málamiðlun var ekki mín 
sterkasta hlið. Ég lærði líka að það 
virkar best að vera maður sjálfur í stað 
þess að reyna að vera útgáfa af sjálfum 

sér sem maður heldur að hinn aðilinn 
vilji. Það mun aldrei virka.“

húmor í forgrunni
Jenný Lára segir ágætlega hafa tekist 
að safna ástarsögunum fyrir verkið. 
„Fólk var ekkert endilega að bjóða 
sig fram en benti mér frekar á pör 
til að tala við. Allir sem ég nálgaðist 
voru tilbúnir til að segja frá en öllum 
nöfnum, á fólki og stöðum, var breytt 
fyrir verkið,“ segir hún og bætir við að 
ýmislegt sé sameiginlegt með langlíf-
um samböndum. „Pör í samböndum 
sem ganga eru dugleg að ræða hlutina 
og virðast oft hafa húmor í forgrunni, 
bæði fyrir sjálfum sér og aðstæðum. 
Þau hlaupa líka ekki í burtu ef eitthvað 
kemur upp á heldur standa saman og 
vinna sig í gegnum vandamálin.“

tilvalið fyrsta stefnumót
Að sögn Jennýjar Láru er leikritið 
upplagt fyrir pör á fyrsta stefnumóti. 
„Þetta er skemmtileg og fyndin sýn-

ing sem lætur manni líða vel svo hún 
er tilvalin fyrir ný kærustupör sem 
og fyrir 50 ára brúðkaupsafmæli og 
einnig einhleypa sem eru að velta 
samböndum fyrir sér. Þarna er sagt 
frá sex pörum á öllum aldri sem eiga 
sér öll ólíkar sögur. Það ættu allir að 
kannast við sig í þessu.“

 iáh

Jenný lára arnórsdóttir 
skapaði verkið elska – 
Ástarsögur Norðlendinga 
með því að spjalla við pör 
í langlífum samböndum. 
Jenný Lára segist 
hafa lært heilmikið af 
viðmælendum sínum.

skoðaði sambönd sem virka

„En eftir að 
ég kláraði 

sýningar af fyrra 
verkefninu kynnt-
ist ég manninum 
mínum sem ég er 
trúlofuð í dag

konungur háloftanna róbert Daníel Jónsson á blönduósi náði 
þessari fallegu mynd af haferni sem var ekkert vel við myndatökuna og lét sig hverfa yfir 
Hrútafjörðinn.

leikkona Jenný lára byggði verkið 
á fyrra verkefni sínu, Elska – ástarsögur 
Þingeyinga. nú hefur hún fengið fleiri 
listamenn til liðs við sig, breytt verkinu og 
stækkað það.

elska – ástarsögur 
 norðlendinga 

leikritið verður sýnt í 
Hofi um þar næstu helgi.

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



FJALLAGRÖSUMMEÐ

Íslensk náttúra. Blikandi dögg og útsýn til allra átta. Þú veður yfir tifandi ána, áleiðis að 
settu marki. Framundan rís Herðubreið; drottningin sjálf, stolt í hásæti sínu.
 
Við höfum nýtt okkur íslensk allagrös frá upphafi byggðar. Heilnæm og frískandi hafa þau 
haft áhrif til góðs á líkama og sál, handtínd í íslenskri náttúru. Tópas hefur sömuleiðis fylgt 
okkur gegnum tíðina. Saman munu þau gera það áfram.



8   3. nóvember 2016

yfirheyrslan: bolli pétur bollason

fullt nafn, aldur og starfstitill: „Bolli Pétur Bollason, 
44 ára, sóknarprestur í Laufási.“

fjölskylduhagir: „Kvæntur Sunnu Dóru Möller, presti í 
Akureyrarkirkju, og við eigum þrjú börn, Jakob Þór, Sigrúnu 
Hrönn og Matthildi Þóru.“

fæddur og uppalinn? „Fæddur á Akureyri, uppalinn í 
Laufási.“

fallegasti staðurinn á Íslandi? „Laufás við Eyjafjörð.“

lýstu þér í þremur orðum? „G-in þrjú: Glaður, geðugur, 
grínaktugur.“

hvað er best við eyjafjörðinn? „Spegilsléttur hafflötur 
á kyrrlátum og litríkum haustdegi.“

uppáhaldshljómsveit? „Bob Dylan og Krossbandið.“

hvar vildirðu eiga heima ef ekki á Íslandi? „Köln í 
Þýskalandi.“

uppáhaldsmatur? „Íslenska lambið og jólarjúpan.“

uppáhaldsdrykkur? „Vatn.“

besti sjónvarpsþátturinn? „River með Stellan Skars-
gaard í aðalhlutverki.“

uppáhaldsveitingastaður? „Kontór-
inn á Grenivík.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Stjórnmálamaðurinn sem hugsar 
fyrst og fremst um almannahagsmuni.“

áhugamál? „Veiði.“

fyrirmynd? „Jesús Kristur.“

leyndur hæfileiki? „Get borðað kartöflur með skyri.“

facebook eða twitter? „Facebook.“

snapchat eða instagram? „Instagram.“

uppáhaldsíþróttalið? „Magni Grenivík.“

af hverju ertu stoltastur í lífi þínu? „Eiginkonu 
minni og börnum.“

hvaða drauma áttu eftir að láta rætast? 
„Einhvers staðar heyrði ég að besta leiðin til að 
láta drauma sína verða að veruleika sé að vakna, 
það ásamt því þá að lifa hvern dag með sæmileg-
um sóma tilheyrir mínum markmiðum í þessu 

samhengi.“

Séra bolli pétur bollason lýsir sér sem 
glöðum, geðugum og grínaktugum, en hann 
er stoltastur af eiginkonu sinni og börnum.
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Trésmiðjan Stígandi

T
résmiðjan Stígandi á 
Blönduósi smíðar vand
aðar líkkistur, bæði  hvítar 
og spónlagðar með viðar
tegund að vali kaupanda. 

Kisturnar eru afgreiddar  fullbúnar, 
fóðraðar og með kodda, sæng og 
blæju. Líkklæði er einnig hægt að 
kaupa sé þess óskað. Kisturnar eru 
sendar daginn eftir pöntun hvert á 
land sem er.

Að sögn Guðmundar Arnar Sig
urjónssonar, eins eigenda Stíganda, 
afgreiðir fyrirtækið um 30 líkkistur 
á ári. Flestar eru keyptar í hér
aðinu, einhverjar fara á Blönduós og 
Hvammstanga, og svo eru nokkrar 
afgreiddar vítt og breitt um landið, 
meðal annars til Reykjavíkur. Segir 
Guðmundur að ástæðurnar fyrir því 
að líkkisturnar frá þeim nái svo langt 
út fyrir héraðið bæði vera gott orð
spor fyrirtækisins í líkkistusmíði og 
að verðið á þeim þyki afar hagstætt 
miðað við mikil gæði.

Starfsemi Trésmiðjunnar Stíg
anda hvílir á gömlum og traustum 
grunni. Fyrirtækið var stofnað árið 
1947 og hefur ávallt verið staðsett 
á Norðurlandi, en stofnendur þess 
komu þó úr Reykjavík. Í dag eru þrír 
starfsmenn fyrirtækisins í eigenda
hópnum en starfsmenn eru alls 13, 
meirihluti þeirra er trésmiðir.

Að sögn Guðmundar er starf
semin afar fjölbreytt en þó er sér
smíði á innréttingum mjög stór 
þáttur af starfseminni: „Við erum 
stærsti aðilinn á svæðinu í viðhaldi 
og nýsmíði og því mikið leitað til okk
ar varðandi alls konar verkefni. Við 
erum í raun þjónustufyrirtæki á vakt 
hér og það er feikilega mikið að gera.“

Trésmiðjan Stígandi tekur að 
sér allt sem við kemur byggingum 

og mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíða starfsmenn fyrir
tækisins nánast hvað sem er, allt 
eftir óskum viðskiptavina. Lögð er 
áhersla á vönduð vinnubrögð og 
persónulega þjónustu.

Innréttingar, tréstigar  
og sumarhús
Á heimasíðu Stíganda, stigandihf.is, 

má finna fróðlegar upplýsingar um 
ýmsar vörur fyrirtækisins. Áður eru 
líkkisturnar nefndar en auk þeirra 
framleiðir Stígandi til dæmis mikið 
af fallegum og vönduðum innrétting
um af ýmsu tagi. Þrautreyndir starfs
menn eru viðskiptavinum til ráðgjaf
ar varðandi efnisval og út færslu, en 
möguleikarnir eru endalausir.

Þá smíðar Stígandi tréstiga af öllum 

stærðum og gerðum þar sem nýtt er í 
senn nýjasta tækni og dýrmæt reynsla 
iðnmeistara fyrirtækisins af gömlu 
handbragði.

Enn fremur framleiðir Stígandi 
sumarhús og smáhýsi til flutnings 
hvert á land sem er. Meðal annars eru 
í boði svokölluð hraðhús, sem eru 55 
fermetra, byggð úr  tveimur  einingum 
sem eru smíðaðar á starfssvæði Stíg

anda og fluttar á byggingarstaðinn 
ásamt forsteyptum undirstöðum. 
Auðvelt er að bæta þriðju einingunni 
við hvenær sem er og stækka húsið 
þar með upp í 82 fermetra. n

Trésmiðjan Stígandi 
Húnabraut 29, Blönduósi 
Sími: 452-4123. 
Netfang: gummi@stigandihf.is 
Heimasíða: www.stigandihf.is

Vandaðar líkkistur 
á hagstæðu verði

kynning
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fjör á 
kosninganótt

Þrátt fyrir dræma kosninga-
þátttöku voru flestir sammála 
um að kosningarnar á laugar-

daginn hafi verið geysilega spennandi. 
Á meðan sumir vilja aðeins fylgjast 
með gangi mála heima í sófa leggja 
aðrir það í vana sinn að heimsækja 
kosningaskrifstofur. Þrátt fyrir snjó og 
kulda á Akureyri var talsverð stemm-
ing í herbúðum Viðreisnar, Pírata og 
Vinstrihreyfingarinnar – græns fram-
boðs. Látum myndirnar tala sínu máli.

flipp Mikið stuð 
var á kosningavöku 
Viðreisnar á akureyri.

MúsÍkalskt par lára Sóley 
Jóhannsdóttir og Hjalti Jónsson litu 
við á kosningavöku Viðreisnar, en 
Hjalti sat í fimmta sæti Viðreisnar í 
norðausturkjördæmi.

lék á pÍanó gylfi Ólafsson, oddviti Við-

reisnar í norðvesturkjördæmi, lék á als oddi í 

kosningavöku Viðreisnar á Ísafirði.

spenna Í lofti Stuðn-
ingsmenn Vinstri grænna 

á akureyri komu saman og 
fylgdust með gangi mála í 

kosningasjónvarpinu.

allt að 
gerast 
Fréttakon-
an Sunna 
Valgerðardóttir 
undirbýr spjall 
við Píratana 
Einar brynjólfs-
son og guð-
rúnu ágústu 
Þórdísardóttur.

ViðreisnarfJör Hildur bettý 

Kristjánsdóttir, sem sat í öðru sæti 

Viðreisnar í norðausturkjördæmi, 

var í stuði líkt og vinkona 

hennar, anna Hildur 

guðmundsdóttir og 

fleiri.

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

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

Jólasíld með appelsínum og Grand Marnier

REYKT, GRAFIÐ o.fl.
Rauðrófugrafinn lax og graflaxsósa

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

Hreindýrapaté, beikon og rifsberjahlaup
Grafið naut með púrtvínsgljáa

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

Hráskinka og melóna

AÐALRÉTTIR
Hangikjöt, uppstúfur og kartöflur

Bayonneskinka, sykurbrúnaðar kartöflur
og rauðvínssósa

Hunangsgljáð kalkúnabringa
með sætum kartöflum og heslihnetum

Purusteik með rauðkáli 
Steikt rauðspretta að hætti danskra

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

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

EFTIRRÉTTIR
Blandaðir ostar 

Kanilkrydduð „æblekage“ og þeyttur rjómi
Kransakökur með súkkulaði

Ris á la mande, kirsuberjasósa og karamellusósa
Jólasmákökur

Pistasíu- crème brulleé
Marengsbomba

Súkkulaðimús, ber og vanillusósa

JÓLA
HLAÐBORÐ



MAZDA CX-3 ER FÁANLEGUR FJÓRHJÓLADRIFINN  
með öflugu i-ACTIV AWD fjórhjóladrifi og 150 hestafla vél. Útlitið 
er kraftalegt, sætisstaðan er há og aksturinn er einstaklega lipur.  
Mazda CX-3 er ekki aðeins fallegur að sjá heldur er hann fáanlegur með 
ríkulegum búnaði eins og SkyActiv spartækni, snjallhemlunarkerfi, 

Bose hljómkerfi, hraðvirku margmiðlunarkerfi með snertiskjá og 
bakkmyndavél svo fátt eitt sé nefnt. Hvort sem  þú velur Mazda CX-3 
framhjóladrifinn eða fjórhjóladrifinn þá státar hann af fádæma góðu  
veggripi og aksturseiginleikum. Hver ferð er upplifun fyrir skynfærin. 
Erfitt að útskýra en auðvelt að upplifa með því að koma í reynsluakstur.

mazda.is

ÞAÐ SKIPTIR EKKI MÁLI HVERT ÞÚ ÆTLAR 
HELDUR HVERNIG ÞÚ FERÐ ÞANGAÐ

MAZDA CX-3  

KOMDU OG REYNSLUAKTU MAZDA CX-3

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

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

FRAMDRIFINN FRÁ 3.090.000 KR.  
FJÓRHJÓLADRIFINN FRÁ 3.740.000 KR.  

MazdaCX3_Hvernig_5x38_20161024_END.indd   1 26.10.2016   10:29:23
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ég er nokkuð viss um að ég 
hefði fengið greiningu á 
Asperger-rófi hefði það verið í 

boði þegar ég var barn. Kannski hefði 
það engu breytt, en ef til vill hefði ég 
fengið leiðsögn um samskipti. Ég var 
skrítinn krakki, einræn og fullorðins-
leg og kunni ekki þessar óskrifuðu 
félagslegu reglur,“ segir listakonan 
Margrét Nilsdóttir sem hefur alla tíð 
upplifað sig öðruvísi. 

kynhugtakið fjarstæðukennt
Margrét ólst upp í Höfðahverfi í 
Grýtubakkahreppi. Foreldrar hennar 
skildu þegar hún var fjögurra ára og 
fylgdi hún móður sinni, en bræður 
hennar, Guðbjartur og Halldór, föð-
ur þeirra. „Ég ólst upp í sveit í miklu 
frelsi og leið aldrei neinn skort en var 
mikil strákastelpa og var lengi að ná 
því að ég yrði alltaf kvenkyns; kyn-
hugtakið var svo fjarstæðukennt fyrir 
mér. Í mömmó var ég pabbinn, sagði 
„bless elskan, ég er farinn í vinnuna“ 
og gat dinglað mér einhvers staðar í 
eigin hugarheimi á meðan stelpurnar 
léku sér með dúkkurnar. Það hentaði 
mér vel. Einu sinni sagði ég vinkonu 
minni að konan mín ætti að vera al-
veg eins og hún þegar ég yrði stór. Ég 
gleymdi bara að ég væri stelpa. Samt 
var ég ekki beint mótfallin því að vera 
kvenkyns. Það var bara ekki partur af 
minni upplifun.“ 

erfið unglingsár
Margrét átti erfitt félagslega í skólan-
um en námið lá vel fyrir henni og sér í 
lagi myndlist. „Af því að ég var góð að 
teikna komu krakkarnir gjarnan með 
teikningar til mín og spurðu hvort þær 
væru ekki ljótar. Ég sagði að myndirn-
ar væru kannski ekki ljótar en að það 
hefði verið betra að gera þetta svona 
og hitt hinsegin. Ég kunni ekki þenn-
an dans og gaf þeim, að mér fannst, 
uppbyggilega og góða gagnrýni en 
var stimpluð góð með mig fyrir vikið. 
Auðvitað vildu þau bara fá að heyra 
hvað þau væru dugleg að teikna. Ég 
gerði mér grein fyrir því síðar. Maður 
hermdi eftir öðrum og lærði reglurnar 
smám saman,“ segir hún en bætir við 
að hún hafi átt virkilega erfitt á ung-
lingsárunum. „Þá langaði mig mikið 
til að vera eins og hinir en það gekk 
ekki vel. Með árunum hefur mér hins 
vegar orðið sama hvað öðrum finnst 
um mig.“ 

upplifði aðgreiningu
Í æsku barðist móðir hennar við 
áráttuhegðun og geðsveiflur og sem 
elsta barn tók Margrét á sig meiri 
ábyrgð en hollt getur talist. „Ég varð 
fljótt sérfræðingur í sjúkdómi mömmu 
og vissi hvenær það var ekki góð hug-
mynd að vera með eitthvert vesen og 
hvenær hún var kannski ekki tilbúin 
að sjá eitthvað sem maður fann úti í 
garði. Framan af vissi ég ekki að hún 
væri veik – svona var bara mamma, 
en svo sá ég að aðrar mömmur voru 
öðruvísi og fór að upplifa aðgreiningu. 
Mamma vissi að hún væri veik en leit-

aði sér ekki hjálpar af ótta við dóm 
samfélagsins og að það myndi bitna 
á umgengni hennar við börnin. Loks 
hætti hún að pukrast með sjúkdóminn 
og fékk lyf og líður vel í dag. Hún er 
stórkostleg kona.“ 

Missti bróður sinn
Fjölskyldan varð fyrir miklu áfalli 
þegar Halldór, bróðir Margrétar, svipti 
sig lífi árið 2012. „Hann glímdi við 
geðhvörf öll sín fullorðinsár og það 
vofði yfir manni eins og mara að þetta 
gæti gerst. Hann var bara á svo góðri 
leið, hafði kynnst frábærri konu og átti 
von á tvíburum,“ segir hún og tekur 
sér tíma til að jafna sig. Þau systkinin 
voru afar náin. „Halldór var límið. Við 
þrjú vorum mikil þrenning og það er 
ekki eins þegar við hittumst án hans,“ 

segir hún en neitar því að hafa fundið 
fyrir reiði í hans garð. „Ég leit aldrei 
svo á að hann hefði brugðist mér. 
Hann tapaði fyrir sínum sjúkdómi 
eftir mjög hetjulega baráttu. Hann 
hafði leitað sér allrar þeirra hjálpar 
sem hann gat og ef ég finn til reiði í 
garð einhvers þá er það kerfið og þetta 
algjöra getuleysi í sambandi við geð-
heilbrigðismál. Ástandið er slæmt 
alls staðar og ekki er það best á Akur-
eyri. Hann hafði leitað til geðdeildar 
skömmu áður en verið sendur heim. 
Úrræðaleysið var algjört. Það er ekki 
hollt að fara í „hvað ef leiki“ og ekkert 
víst að inngrip geðdeildar hefði hjálp-
að en það reyndi ekkert á það.“ 

bdsM-hneigð
Margrét segist sjálf lengi hafa verið 

hrædd um að hún væri einnig veik á 
geði en fyrir nokkrum árum kom hún 
út úr skápnum sem BDSM-hneigð. Í 
dag situr hún í stjórn félagsins BDSM 
á Íslandi sem berst fyrir því að BDSM-
hneigð verði viðurkennd sem eðlilegur 
partur af mannlegri fjölbreytni og leit-

ast við að leiðrétta ranghugmyndir og 
misskilning um BDSM. „Ég gerði mér 
snemma grein fyrir að ég væri ekki 
eins og hinir en að hvaða leyti vissi ég 
ekki. Fyrir mér var þetta bara eitthvað 
eitt enn sem var brenglað í mér og jók 
á þá tilfinningu að ég passaði hvergi 
inn. Ég varð aldrei skotin í neinum og 
unglingabækur lýstu veruleika sem ég 
tengdi ekkert við en hins vegar varð 
ég snemma heilluð af valdasamskipt-
um. Þar fann ég sannleika sem ég fann 
ekki í neinu öðru,“ segir Margrét sem 
talaði ekki um líðan sína við neinn. 
„Ég hélt að ég hlyti að vera klikkuð 
og einhverra hluta vegna vissi ég strax 
að þetta væri eitthvað „einka“. Ég beið 
eftir því að þetta hætti og ég yrði eins 
og hinir og reyndi mitt ýtrasta til að 
svo yrði. En svo annað slagið, uppi í 

Listakonan Margrét 
nilsdóttir vissi ung 
að hún væri ekki eins og 
flestir jafnaldrar hennar. 
Margrét, sem er BDSM-
hneigð, undirgefin kona, 
ræðir hér um æskuna, 
líklegt Asperger-heil-
kenni, andleg veikindi 
móður sinnar sem hún 
varð snemma sérfræðing-
ur í, bróðurinn sem svipti 
sig lífi, frelsið sem hún 
upplifði við að koma 
út úr BDSM-skápnum, 
fæðingarþunglyndið 
og flækjuna sem fylgir 
því að vera undirgefinn 
femínisti.

„Þetta er 
mín leið til 
að elska“„Það gefur 

mér meira að 
vera undirgefin og 
þá er það í sjálfu 
sér femínískt að 
vera það

heilluð af 
ValdasaMskiptuM

Margrét vill að bDSM-
hneigð verði viðurkennd 

sem eðlilegur partur af 
mannlegri fjölbreytni. 

Mynd: Ívar Freyr Kárason
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rúmi á kvöldin, kom fyrir að þetta lét 
mann ekki í friði og maður réð ekki 
við neitt. Þá fór eitthvað af stað, maður 
sótti sloppabandið og beltið sitt og hitt 
og þetta og svo eftir einhvers konar 
hápunkt rankaði maður við sér, í af-
káralegum aðstæðum, búinn að binda 
sig fastan. Eftir að hugarórarnir voru 
farnir og fáránleikinn einn eftir kom 
holskefla af skömm og maður lofaði 
sér að gera þetta aldrei aftur á meðan 
maður gekk frá öllu í flýti. Það voru 
dimmustu lágpunktarnir. Þegar ég 
tapaði fyrir þessu.“ 

kastaði burt hlekkjunum
Margrét vissi ekki fyrr en eftir þrí-
tugt að það væru aðrir þarna úti sem 
deildu svipuðum hvötum. „Ég frétti 
af einhverju sem hét BDSM en það 
var ekkert líkt því sem var að gerast í 
mínum huga. Það var of kynferðislegt 
til þess að ég hugleiddi hvort það væri 
eitthvað fyrir mig. Ef ég hefði kynnt 
mér það betur og séð aðra fletir en þá 
sem birtust á yfirborðinu hefði það 
hjálpað mér. Þess vegna er ég að blaðra 
svona um þetta, svo að aðrir sem eru 
á sömu slóðum og ég var, sættist fyrr 
við sig, þá er þetta þess virði,“ seg-
ir hún og bætir við að hlutirnir hafi 
gerst hratt eftir að hún fór að lesa sér 
til um BDSM. „Það var eins og ég 
hefði kastað burtu hlekkjum. Frels-
ið og léttirinn var svo mikill, að geta 
talað um þetta og svo að kynnast fólki 
sem hafði sömu eða svipaðar kenndir. 
Fyrst horfðist maður í augu við þetta 
í sjálfum sér, svo deildi maður þessu 
með fáum útvöldum. Þriðja stigið var 
svo að koma út gagnvart öðru fólki. 
Ég er ekki góð í því að lifa tvöföldu lífi 
og það var mikill léttir að þurfa ekki 
lengur að flokka fólk eftir því hverjir 
mættu vita og hverjir ekki.“ 

krydd eða samskiptaform
Á vefsíðu BDSM á Íslandi kemur fram 
að BDSM snúist um valdaskipti og/
eða blæti, oft á erótískan hátt en það 
sé þó ekki alltaf raunin. Í grunninn 
snúist þetta um samskipti milli fólks. 
„Stærsta ástæðan fyrir því að koma 
fram er að breyta staðalímyndinni 
sem er algjört bull og byggist á grófu 
ofbeldi, kaldranaleika og ógeði. Það 
sést aldrei þessi hreini innileiki sem 
myndast getur þegar fólk brýtur 
niður múra sína og gefur sig algjör-
lega öðrum á vald; þetta flæði milli 
persóna sem báðir njóta. BDSM getur 
verið allt frá smá kryddi í kynlíf eða 
forleikur til að koma fólki í ákveðinn 
gír, yfir í að vera nokkurs konar sam-
skiptamódel. Fyrir suma er þetta lítill 
hluti af sjálfinu sem engin ástæða er 
að deila með neinum nema makanum 
og það er í góðu lagi. Við viljum bara 
að samfélagið viti nógu mikið svo það 
verði ekki stórmál þegar upp kemst 
að einhver stundi BDSM. Við viljum 
viðhorfsbreytingu.“ 

alvarlegt fæðingarþunglyndi
Margrét á átta ára dóttur af fyrra 
sambandi. „Ég var gift kona. Það var 
mín lokatilraun til að vera venju-
leg. Eftir fæðinguna fékk ég hastar-
legt fæðingarþunglyndi. Stelpan var 
mjög óvær fyrstu mánuðina og þetta 
var enn verra þar sem maður var illa 
sofinn. Það erfiðasta var að þurfa að 
sætta sig við þá staðreynd að ég væri 
líka eins og geimvera í þessu hlutverki 
– að ég gæti ekki ekki upplifað þessa 
móðurást sem allir töluðu um, að það 
væri virkilega líka bilað hjá mér. Ég 
hugleiddi annað slagið að það væri 
betra fyrir hana að alast upp án mín, 
að fara bara og skilja hana eftir hjá 
pabba sínum,“ segir Margrét sem náði 
tökum á veikindunum með hjálp sál-
fræðings. „Ég var svo heppin að hafa 
tekið þátt í könnun á meðgöngunni 
og eftir fæðingu um fæðingarþung-
lyndi. Aðstandendur könnunarinn-
ar hringdu í mig og spurðu hvort ég 
vildi ekki koma í viðtal og fá aðstoð. 
Ég greip þann björgunarhring og fór 
til sálfræðings í hugræna atferlismeð-
ferð. Það hjálpaði mér mikið.“ 

treysti ekki eigin viðbrögðum

Hún segir fæðingarþunglyndið hafa 
gert að verkum að umönnun dóttur-
innar færði henni enga gleði. „Mér 
fannst ást mín ekki nógu mikil en 
hafði mikla skylduræknistilfinningu 
og ábyrgðarkennd. Ég vissi að mér 
yrði aldrei sama um þessa manneskju 
en var hrædd um að ég væri óhæf 
móðir og treysti ekki eigin viðbrögð-
um. Sálfræðiviðtölin hjálpuðu mér og 
þar kom ýmislegt annað upp úr dúrn-
um, í sambandi við æskuna og fleira, 
sem var hollt að takast á við. Hins 
vegar þorði ég ekki fyrir mitt litla líf að 
ræða um BDSM við sálfræðinginn,“ 
segir Margrét en hún hefur einnig 
notað listina til að vinna sig út úr erf-
iðleikum. 

Með sameiginlegt forræði
Í dag eru Margrét og barnsfaðir henn-
ar með sameiginlegt forræði yfir 
dótturinni sem býr fyrir sunnan hjá 
föður sínum. „Hún var fyrstu árin hjá 
mér en hefur búið hjá honum síðan 
hún byrjaði í grunnskóla,“ segir Mar-
grét en neitar því undanbragðalaust að 
hún sakni þess að hafa hana ekki hjá 
sér. „Maður á að vera miður sín yfir 
því en ég veit að hún er í góðum hönd-
um. Þetta væri hræðilega erfitt ef ég 
hefði einhverjar efasemdir um pabba 
hennar eða hans fjölskyldu en ég hef 
enga ástæðu til að vera tortryggin,“ 
segir hún og játar því aðspurð að finna 
fyrir fordómum fyrir vikið. „Fólk 
reiknar með því að heimilisaðstæður 
séu ekki í lagi hjá mér af því að ég er 
ekki með hana, að ég hljóti að vera 
í einhverju rugli. Við pabbi henn-
ar erum góðir vinir og erum í þessu 
saman. Mér finnst ekki skipta máli 
hvort hún sé fleiri daga í mánuði hjá 
honum en mér. Sumir hafa mikla þörf 
fyrir að hafa börnin sín alltaf í fanginu 
og það er allt í lagi en fyrir mér er 
mikilvægast að vita af henni í góðum 
höndum en fá hana og knúsið hennar 
af og til.“ 

hann markar leiðina
Í dag er Margrét í sambúð með Daníel 
Gunnarssyni en þau höfðu ekki verið 
lengi saman þegar bróðir hennar lést. 
„Hann fékk því slíka eldskírn og hitti 
suma fjölskyldumeðlimi í fyrsta skipti í 
jarðarförinni,“ segir hún en þau Daníel 
kynntust í gegnum BDSM-félagsskap. 
Hann er drottnari en hún undirgefin 
og saman hafa þau búið sér til reglur 
fyrir eigin samskipti. „Hann markar 
leiðina og tekur ákvarðanir með ham-
ingju okkar beggja að leiðarljósi. Það 
tekur í burtu þessa pressu sem ég á 
erfitt með að höndla; þessa pressu sem 
einkennir jafningjasamband og þau sí-
felldu átök og samningaviðræður sem 
eru hluti af venjulegum samböndum. 
Ég hefði ekki komið í þetta viðtal ef 
hann hefði bannað það,“ útskýrir hún 
en bætir við að hún láti vissulega í ljós 
sínar skoðanir en að það sé hann sem 
taki á endanum ákvarðanir. „Ég legg 
mitt traust á hann sem gerir það að 
verkum að sambandið verður dýpra 
fyrir mig. Í hefðbundnu sambandi 
tekst mér ekki að hleypa makanum 
almennilega að mér og finnst ég alltaf 
þurfa að vera að passa að það sé ekki 
verið að nota mig. Ég er femínisti og 
með mjög sterka réttlætiskennd en tjái 
ást mína með þjónustu og í venjulegu 
sambandi þvælist það fyrir mér.“ 

undirgefinn femínisti
En er ekki flókið að vera undirgefin 
kona og femínisti? „Það flæktist lengi 
fyrir mér þegar ég var að takast á við 
mínar kenndir að ég væri kvenkyns. 

Mér fannst þetta svo rangt femínískt 
séð og óskaði þess að ég væri karlkyns, 
þótt ég hefði ekkert á móti líkama 
mínum. Mér fannst þetta svo mik-
il svik við allar konur – að fara inn í 
þetta mót sem líkist að mörgu leyti 
veruleika kvenna fyrir 50 árum. Ég 
sættist ekki við þetta fyrr en ég sá að 
þetta er val. Aðalatriðið í femínisma 
er að konur hafi val. Ég stend frammi 
fyrir því að leyfa mér að vera undir-
gefin eða ekki. Það gefur mér meira að 
vera undirgefin og þá er það í sjálfu sér 
femínískt að vera það. Ég er að gera 
það besta fyrir mig en ekki það sem 
aðrir segja að sé rétt eða satt.“ 

pirrandi sanngjarn
Hún segir traust verulega mikilvægt 
í svona sambandi og viðurkennir að-
spurð að Daníel sé einnig femínisti. 
„Ég er ekki viss um að hann myndi 
sjálfur nota það orð yfir sjálfan sig en 
ég treysti dómgreind hans. Við erum 
merkilega sjaldan ósammála. Við 

ræðum saman og ef eitthvað skiptir 
mig verulega miklu máli útskýri ég 
það og athuga hvort hann sé tilbúinn 
að bakka. Ef ég gæti ekki sætt mig við 
niðurstöðuna væri eina leiðin fyrir 
mig að slíta sambandinu en til þess 
hefur enn ekki komið. Hann vill að ég 
sé hamingjusöm. Við gerum því líka 
málamiðlanir þótt þær séu á öðrum 
forsendum. Annars finnst mér hann 
oftast pirrandi sanngjarn. Hann læt-
ur yfirleitt allt eftir mér,“ segir hún og 
brosir og bætir svo við: „Ég legg allt 
mitt líf í hans hendur og það er skylda 
mín að upplýsa hann um allt sem er að 
brjótast um í mér svo hann geti tekið 
góðar ákvarðanir. Hjá okkur er engin 
leynd. Ég get ekki sé neitt fallegra.“ 

óskrifaðar reglur eitur
Engar algildar útskýringar eru til af 
hverju sumir eru BDSM-hneigðir. 
„Skýrar línur, reglur og rammar hafa 
alltaf heillað mig. Kannski vegna erf-
iðleika minna með fínu blæbrigðin í 

mannlegum samskiptum þegar ég var 
barn. Það gæti haft áhrif. Eða fjarlæga 
föðurímyndin. Ég velti þessu stund-
um fyrir mér en svo hef ég talað við 
konur í svipuðum samböndum og í 
fljótu bragði er ekki hægt að sjá neinn 
samnefnara. Oftast eru þetta sterkar 
og sjálfstæðar konur, lögfræðingar, 
húsmæður, allur skalinn. Þetta virðist 
fara þvert á allt annað. Fyrir mér eru 
allar óskrifuðu reglurnar í sambandi 
venjuleg fólks eitur og mér finnst til 
þess vinnandi að gera stundum eitt-
hvað sem ég vil ekki til að losna við 
þann pakka,“ segir hún og viðurkenn-
ir að það geti verið heillandi að þurfa 
að gera eitthvað sem hún vilji ekki 
gera. „Það gefur mér mikið að finna 
að ég sé að gera eitthvað fyrir hann. Ég 
get ekki tjáð innileika á hefðbundinn 
hátt. Þetta er mín tjáning af ást – mín 
leið til að elska.

Þjónusta er eitt af tungumálum 
ástarinnar en hún virkar ekki nema 
hinn aðilinn sé meðvitaður um það. 
Annars verður þjónustunni tekið sem 
sjálfsögðum hlut. Í mínu tilfelli er allt 
sem ég geri svolítil ástarjátning. Það er 
ekkert gaman að brjóta saman þvott 
en það fær gildi ef ég er að gera það 
fyrir hann og hann veit það. Það tekur 
hversdagsleikann í burtu.“ 

flókið gagnvart dótturinni
Aðspurð segist hún ekki viss um að 
hún kærði sig um að vera ekki BDSM-
hneigð. „Kannski ef ég fengi sömu 
tilfinningu í venjulegu sambandi þá 
væri hugsanlega auðveldara að vera 
ekki svona. Þetta getur líka verið flókið 
gagnvart dóttur minni en ég passa að 
ræða við hana um jafnrétti og sam-
skiptamódel. Annað slagið finnst mér 
ströggl að vera undirgefinn femínisti 
enda er það ekki eitthvað sem mað-
ur bara afgreiðir í eitt skipti fyrir öll. 
Stundum koma líka upp aðstæður þar 
sem ég spyr sjálfa mig hvort þetta sé það 
sem ég vil en ég held að slíkar pælingar 
séu eðlilegar og hollar. Eftir að ég skildi 
við manninn minn var ég sannfærð um 
að ég gæti ekki elskað nokkurn mann. 
Ég væri einfaldlega of tilfinningalega 
heft. Ég er hins vegar hamingjusöm í 
dag. Það er ekki alltaf partí hjá okkur 
en á milli koma stundir, tilfinningar og 
orka; einhver samruni og fullkomn-
un, sem ég get ekki ímyndað mér að 
venjulegt fólk upplifi. Einhver spurði af 
hverju fílarðu BDSM? Og svarið var, ég 
er bara svona heppin.“

 iáh

„Mér fannst 
ást mín  

ekki nógu mikil 
 en hafði mikla 
skylduræknis-
tilfinningu og 
ábyrgðarkennd

notaði listina Í ÞJáningunni Margrét málaði aðeins þessa einu mynd, 
Móðir og barn, þegar hún var sem veikust af fæðingarþunglyndi.
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Það er svo gaman að gabba 
á sér heilann,“ segir Akur-
eyringurinn Vilhelm Jóns-

son sem er að gefa frá sér bókina 
Vísindabók Villa – skynjun og 
skynvillur, en um fjórðu bók Villa 
er að ræða. „Þessi bók er aðeins frá-
brugðin hinum bókunum og fjallar 
um hvað það er merkilega auðvelt að 
plata heilann. Það versta, en um leið 
það frábærasta, við þessar skynvillur 
er að við vitum ekki hvernig stór hluti 
þeirra virkar. Sem segir okkur hvað 
við eigum eftir að uppgötva margt.“

flestir láta gabbast
Dæmi um skynvillur í bókinni eru 
tvær jafnlangar línur á blaði sem 
heilinn skynjar sem mislangar en að 
sögn Villa virka slíkar skynvillur á 

langflesta. „Ef maður fellur ekki fyrir 
þeim þýðir það að maður þarf lík-
legast að láta skoða sig. Þetta er svo 
ótrúlega áhugavert. Skynvillur orsaka 
nokkurs konar kapphlaup í heilanum. 
Augun senda til dæmis ljósa hluti 
hraðar til heilans en dökka, sem verð-
ur til þess að okkur finnst sumir hlutir 
hreyfast og snúast.“ 

„bara“ barnabók
Villi segist alltaf hafa jafn gaman af því 
að vinna fyrir krakka en í febrúar verð-
ur hann einnig með sýningu í Borgar-

leikhúsinu. „Mér finnst líka ótrúlega 
gaman að fara í skólana að ræða við 
krakka um forvitni, vísindi og það að 

vera skapandi. Að sama skapi finnst 
mér ótrúlega leiðinlegt þegar fólk 
talar um „bara“ barnamenningu – að 
ég sé „bara“ með barnabók, „bara“ 
í barnamyndum eða „bara“ með 
barnasýningar. Eins og það sé eitt-
hvað auðveldara að skrifa barnabók 
en sögu þar sem maður finnst dauð-
ur og söguþráðurinn snýst um hver 
morðinginn sé, með fullri virðingu 
fyrir slíkum bókum.“ 

forvitni dýrmæt
Villi segir barnamenningu mik-
ilvægasta. „Þessir krakkar eru 
framtíðin, þeir sem munu stjórna 
landinu okkar eftir nokkur ár, og 
þá vil ég geta verið á elliheimilinu 

mínu, fengið mínar sveskjur og hugs-
að með mér að ég lagði allavega mitt af 
mörkum. Það er svo dýrmætt að vera 

forvitinn og hissa og það sorglegasta við 
það að verða fullorðinn er hvað okkur 
finnst hlutirnir verða hversdagslegir. Við 
verðum að halda forvitninni í krökkun-
um á lífi þangað til þeir verða fullorðnir. 
Þannig fáum við betra samfélag,“ segir 
Villi að lokum en hann féllst á að leyfa 
Akureyri Vikublaði að birta nokkur 
dæmi um skynvillur úr bókinni. iáh

Akureyringurinn 
Vilhelm Jónsson er 
að gefa út sína fjórðu 
bók sem fjallar um 
skynvillur. Villi féllst 
á að deila nokkrum 
uppáhaldsskynvillum 
með lesendum 
Akureyri Vikublaðs.

„svo gaman 
að gabba á 
sér heilann“

„Ef maður 
fellur ekki 

fyrir þeim þýðir 
það að maður þarf 
líklegast að láta 
skoða sig

barna-
Menning 
MikilVægust 
Villi, sem frumsýnir 
barnasýningu í 
borgarleikhúsinu 
í febrúar, segir 
ótrúlega leiðinlegt 
þegar fólk talar 
niður til verka sem 
ætluð eru börnum.

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



Styrkir 
til samfélagsverkefna 2017

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

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

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

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

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2016

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

1

2

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



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

33. tölublað, 26. árgangur 

Þriffélagi 
óskast!
Mér leiðast þrif!

Ég græt tímann sem fer í venjuleg 
heimilisþrif og fæ hjartsláttartruflanir 
af óþoli þegar komið er að stórtækum 
þrifaðgerðum eins og að taka eldhús-
skápana eða klórþvo baðherbergið 
með tannbursta. Þrif vekja líka með 
mér verkkvíða sem skapast þegar ég 
hef hummað ástandið fram af mér 
helst til lengi. Því miður hef ég heldur 
ekki þol gagnvart sóðaskap, því er nú 
verr og miður, og því neyðist ég til að 
taka á málum reglulega.

Þar sem ég er þriggja barna móðir 
í fullri vinnu þá verður það oft þannig 
að helgarnar nýtast best til þess að 
þrífa. Tveir dagar í viku sem hægt er 
að brjóta upp hversdagsleikann og 
gera eitthvað skemmtilegt og annar 
þeirra fer í að þrífa! Hversu sorglegt 
er það?? Reyndar benti ein góðviljug 
kona mér á það eitt sinn, þegar ég 
var einstæð móðir á mölinni, að hún 
ynni bara 60 prósent vinnu og þannig 
hefði hún tíma til að þrífa og fara í 
ræktina þegar börn og eiginmaður 
væru í skóla og vinnu. Sniðugt fyrir 
þá sem geta en fyrir hönd þeirra sem 
ekki geta nýtt sér þennan ágæta val-
kost bið ég fólk vinsamlegast að halda 
slíkum tilmælum eingöngu og bara 
fyrir sig.

Um daginn datt mér þó sú 
snilldarhugmynd í hug að fá mér þrif-
félaga. Einhvern til að hjálpa mér við 
þrifin og ekki síður til að spjalla við 
og hlæja með í gegnum þessi leiðindi. 
Ég myndi svo gjalda greiðann með 
því að mæta heim til viðkomandi og 
taka þriftörn með honum þar í stað-
inn. Besta hugmynd sem ég hef feng-
ið lengi!

Ég óska því hér með eftir skemmti-
legum og sæmilega snyrtilegum þrif-
félaga með þrifskipti í huga, kald-
hæðinn og sótsvartur húmor algjört 
skilyrði.

 
Höfundur er Anna María  

Þórhallsdóttir kennari

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

immmHeHeee m
                      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


