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Fjölmiðlakonan Sigga Lund er flutt 
til Akureyrar eftir tveggja ára bú-
setu á afskekktum sveitabæ í Jökul-

dal. Sigga, sem er skilin við kærasta sinn til 

sjö ára, er í leit að sjálfri sér og hefur boðið 
fylgjendum sínum á samfélagsmiðlinum 
Snapchat með í ferðalagið. Í einlægu við-
tali ræðir Sigga um ástina í sveitinni, sára 

ástarsorgina, árin sem fóru í sértrúarsöfn-
uðinn Frelsið, trúna á Guð, fjölmiðlaferil-
inn, bókina sem hún er að skrifa og fram-
tíðina sem í dag er algerlega óskrifað blað.

  Sigga Lund– 
leitar að sjálfri sér

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

á netinu

Það er orðið enn þægilegra að panta hjá Domino’s, því nú er hægt að greiða fyrirfram um 
leið og pantað er á netinu eða með appinu. Þannig getur þú t.d. gengið frá heilli máltíð 

fyrir fjölskylduna án þess að vera á staðnum sem getur komið sér vel. 
Semsagt: Pikka, panta og borga. Verði þér að góðu!

FYRIRFRAM GREITT
ER FLJÓTLEGRA

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

Gjafakörfur og gjafabréf 
færðu hjá okkur fyrir jólin

Opið 13-18 mánudaga 
til Laugardaga 

S: 626-6600 facebook.
com/langabur
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enginn svifryksmælir hefur 
verið á Akureyri í rúmt ár. 
Eftir fyrirspurn frá Akur-

eyri Vikublaði í apríl sl. kom í ljós 
að mælirinn við Tryggvabraut hafði 
verið bilaður frá 11. desember 2015. 
Þá fengust þær upplýsingar frá Um-
hverfisstofnun að viðgerð á mælinum 
væri í algjörum forgangi. Nú, átta 
mánuðum síðar, hafa enn engar mæl-
ingar verið gerðar og því engin leið 
að vita hvort ryk hafi farið yfir heilsu-
verndarmörk. 

ekki til á lager
Þorsteinn Jóhannsson, umhverfis-
fræðingur hjá Umhverfisstofnun, seg-
ir málið hafa tekið sinn tíma. „Fyrst 
fórum við í það að fá kostnaðarmat 
frá framleiðanda gömlu mælanna á 
allsherjar yfirferð á þeim, hvort skipta 
ætti út öllum helstu hlutum sem oft 
voru að bila. Það var mjög dýrt, okkur 
fannst ekki forsvaranlegt að fara út í 
svo dýrar viðgerðir á sjö ára gömlum 
mælum,“ segir Þorsteinn og bætir við 
að nýr mælir hafi orðið fyrir valinu. 
„Þá óskuðum við eftir verðtilboð-
um frá nokkrum framleiðendum og 
sömdum við einn þeirra. Svona tæki 
eru ekki lagervara, þetta er allt sér-
pantað og það var langur biðlisti hjá 
framleiðandanum.“

Mengun skemmtiferðaskipa
Nýi mælirinn, sem er kominn til 
landsins, mælir svifryk, niturdí-
oxíð (NO2) og brennisteinsdíoxíð 
(SO2). „Við erum því að fá stöð sem 
mælir fleiri efni en mæld voru við 
Tryggvabraut. Áður var mælt svifryk 
og NO2 en í nýju stöðinni bætist við 
SO2. Svifryk og NO2 koma fyrst og 
fremst frá bílaumferð en með SO2-
mæli opnast fleiri möguleikar til að 
vakta mengun frá stórum skemmti-
ferðaskipum og stórum eldgosum. 
Við erum búin að taka mælinn úr 
pakkningum og setja hann saman 
og ætlum að prufukeyra hann við 
aðra mælistöð í Reykjavík. Eftir þá 
prufukeyrslu fer hann norður,“ seg-
ir Þorsteinn sem vonast til þess að 
svifryksmælingar á Akureyri hefjist 
aftur á næstu vikum. iáh

Enginn svifryksmælir hefur verið á Akureyri í rúmt 
ár. Eftir kostnaðarmat var ákveðið að fjárfesta í nýjum 
mæli. Mælirinn kemur vonandi norður fyrir áramót.

Nýr svifryks-
mælir á leiðinni

„Við erum 
búin að taka 

mælinn úr pakkn-
ingum og setja 
hann saman

akUreyri Í rúmt ár 
hefur ekki verið hægt að 
mæla hvort ryk hafi farið 
yfir heilsuverndarmörk.

Það er engin skömm að því að 
fá njálg þótt vissulega sé það 
óskemmtilegt,“ segir Ingibjörg 

Sólrún Ingimundardóttir, deildar-
stjóri Heilsuverndar skólabarna, en 
nokkur tilfelli af njálg hafa komið upp 
í grunn- og leikskólum Akureyrar í 
vetur.

Handþvottur mikilvægur
Á vef landlæknisembættisins kem-
ur fram að njálgur smitist þegar 
njálgsegg komist í meltingarveg eft-
ir að hafa borist í munn og verið 
kyngt. Eggin geti einnig borist yfir í 
nærfatnað, rúmföt, hurðarhúna og 
leikföng og berist auðveldlega milli 
fjölskyldumeðlima og leikfélaga við 
snertingu „Oft geta börn ekki gert að 
því að þau smitist. Þau eru kannski að 
þvo sér um hendur eftir salernisferð 

og smitast af krananum. Þá eru egg á 
krananum. Hreinlæti og handþvottur 
er afar mikilvægur og svo þarf að 
muna að klippa neglur svo eggin geti 
ekki sest að undir þeim.“

Meðhöndla fjölskylduna
Einkenni njálgs er kláði við endaþarm 
sem gjarnan ágerist að nóttu. „Börn 
geta verið einkennalaus en besta ráð-
ið til að athuga um smit er að kíkja á 
endaþarmsopið með vasaljósi eftir að 
barnið er sofnað. Ormurinn skríður 
út á nóttunni og þótt eggin sjáist ekki 
með berum augum sést ormurinn 
greinilega,“ segir Ingibjörg sem neitar 
því að um faraldur sé að ræða. „Njálg-
ur hefur verið samferða manninum 
í gegnum aldirnar. Algengast er að 
leikskólabörn smitist. Þau eru meira 
með puttana í munninum og setja 
sameiginleg leikföng upp í sig. Einnig 

eru dæmi um að krakkar í grunnskól-
um fái njálg en þá eiga þeir krakkar oft 
yngri systkini. Ef upp kemur njálgur 
þarf að meðhöndla alla fjölskylduna 
og auka enn á hreinlætið. Klippa negl-
ur, þvo salerni, hurðarhúna, leikföng, 
föt og rúmföt á minnst 60 gráðum. 
Einnig er gott að strjúka yfir enda-
þarm með blautklút og skipta um 
nærföt daglega.“

tilkynna smit
Njálgur er ekki tilkynningaskyldur til 
landlæknis líkt og lúsin en æskilegt 
er að tilkynna til skólahjúkrunar-
fræðings þegar njálgur finnst. Brekku-
skóli hefur brugðið á það ráð að biðja 
foreldra yngsta stigs að skoða börn sín 
vel og tilkynna um smit til að hjálpa 
öðrum foreldrum að fylgjast með sín-
um börnum. iáh

„Hreinlæti
mikilvægast“
Nokkur tilfelli af njálg hafa komið upp í leik- og 
grunnskólum Akureyrar. Deildarstjóri Heilsuverndar 
skólabarna segir handþvott mikilvægan. Brekkuskóli 
biðlar til foreldra yngsta stigs að skoða börn sín vel.

„Njálgur hef-
ur verið sam-

ferða manninum í 
gegnum aldirnar

njálgUr Maðurinn er eini hýsill njálgs, 
þessa litla, hvíta hringorms. gæludýr geta 
ekki smitast.

leikskólabörn ung börn, sem gjarnan setja putta og leikföng í munninn, eru 
líklegust til að smitast. Mynd: Sigtryggur ari

Jól í Kjarnaskógi

www.solskogar.is  ·  Sími: 462 2400
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Normansþinur, rauðgreni, stafafura, fjallþinur og blágreni

Jólatré með framhaldslíf 
    Tré í pottum af ýmsum stærðum
    Blágreni, rauðgreni, stafafura og lindifura
    Einnig ýmsar tegundir af eini og lífvið

Veljið jólatrén í notalegu umhverfi

Greinar seldar eftir vigt
    Einnig kransar, arinviður, hyasintur, skreytingar og skreytiefni

Opið alla daga 10 - 21

Upplýsingar og pantanir í síma 462-2400

www.facebook.com/Solskogar
Jólasveinn og lifandi tónlist um helgina.
Sjá nánar á facebook síðu Sólskóga



Fádæma veggrip, há sætisstaða ásamt glæsilegri innréttingu gera 
hverja ferð í Mazda CX-3 að upplifun fyrir skynfærin. i-ACTIV AWD 
fjórhjóladrifið límir bílinn við veginn og akstursgleðina er erfitt að 
útskýra en auðvelt að upplifa í reynsluakstri. 

SkyActiv spartæknin og lág bilanatíðni Mazda tryggir sparneytni 
og lágan rekstrarkostnað. Margvíslegur i-ACTIVSENSE öryggis-
búnaðurinn tryggir öryggi allra farþega og hjálpar ökumanni að 
greina og forðast aðsteðjandi hættur. 

mazda.is

LANGUR VEGUR FRAMUNDAN. HÚRRA! 

MAZDA CX-3  

KOMDU, REYNSLUAKTU OG UPPLIFÐU 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

Búnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

FJÓRHJÓLADRIFINN FRÁ 3.590.000 KR.  
FRAMDRIFINN FRÁ 2.940.000 KR.  

MazdaCX3_Langur Vegur_5x38_20161128_END.indd   1 28.11.2016   13:05:52
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Mennskan  
kvödd í beinni
Það hefur verið þungbært að fylgjast með fréttum síðustu daga 

þar sem hver hörmungarfréttin tekur við af annarri; milljónir 
barna vannærðar í Jemen, tugir þúsunda heimilislausir eftir jarð-

skjálfta í Indónesíu og tugir sem létust 
í sjálfsvígsárás í Egyptalandi. Og svo er 
það ástandið í Aleppo í Sýrlandi.

 Þegar þetta er skrifað, á þriðju-
daginn, hefur hryllingurinn farið fram 
í beinni útsendingu á samskiptamið-
lunum. Karlar, konur og börn sem eru 
föst inni í borginni hafa notað Twitter 
til að lýsa ástandinu, hrópa á hjálp og 
senda sína síðustu kveðju vitandi að 
það sé aðeins tímaspursmál hvenær 
þau deyja.

 Með nútímatækni eru stríð og 
hörmungar ekki lengur eitthvað sem 
gerist í fjarlægum löndum. Stóru frétta-
miðlarnir hafa kannski misst áhuga á 
að fjalla um óhugnaðinn en heimsbyggðin, ef hún hefur áhuga, getur 
fylgst með í beinni útsendingu. En hei, það er náttúrulega nóg að gera og 
annað að huga að; verandi stjórnarkreppa, jólin á næsta leiti og svona.

Skeytingar- og tilfinningaleysi gagnvart ömurlegum veruleika 
stríðshrjáðra náði hámarki þegar illa innrættir landar okkur hæddust 
að flóttamanni sem í örvilnun kveikti í sér á Víðinesi og lést af sárum 
sínum. Það er ekki skrítið að þunglyndi, kvíði og ofnotkun geðlyfja fari 
vaxandi í heimi þar sem mennskan fer hverfandi.

 Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðari

39. TBL. 26. ÁRGANGUR 2016
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 reykjavík. Ábyrgðarmaður: björn Ingi Hrafnsson,  
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14.500 EiNTök ókEypis – UM ALLT NoRðURLAND

Það er ómögulegt að þessi fram-
kvæmd sé slegin af hvað eftir 
annað. Allar fjárfestingar og 

framkvæmdir, sérstaklega á austur-
svæðinu, snúast alfarið um að þessi 
vegur verði til,“ segir Rúnar Óskars-
son hjá Fjallasýn Rúnars Óskarssonar 
en mikil reiði er á meðal ferðaþjón-
ustuaðila á Norðurlandi þar sem ekki 
er gert ráð fyrir fjármögnun nýsam-
þykktrar samgönguáætlunar í fjár-
lagafrumvarpi sem nú liggur fyrir á 
Alþingi.

skora á alþingi
Í yfirlýsingu sem Markaðsstofa Norð-
urlands sendi frá sér á mánudaginn 
kemur fram að óásættanlegt sé að enn 
eina ferðina sé frestað framkvæmdum 
sem margoft sé búið að setja á sam-
gönguáætlun og þar sé Dettifossvegur 

númer 862 efstur á blaði. Vegurinn, 
sem liggur að aflmesta fossi Evrópu, 
sé gamall og að hluta til niðurgrafinn 
moldarvegur. „Við höfum eyðilagt 
nokkra hópferðabíla með því að nota 
þá á þessum vegi. Ég hef ekki vilj-
að láta þá frá mér eftir að hafa barist 
á veginum og því hent þeim. Eins er 
maður kallaður út oft á hverju sumri 
til að hjálpa kollegunum með biluð 
tæki þarna. Maður reynir að snið-
ganga ekki fossinn en þessi vegur 
kemur verulega niður á rekstrinum 
vegna viðhalds bílanna,“ segir Rúnar.

Í yfirlýsingunni skorar Markaðs-
stofan á Alþingi að gera nauðsynlegar 
breytingar á fjárlagafrumvarpi til þess 
að tryggja fulla fjármögnun á sam-
gönguáætlun sem er nýbúið að sam-
þykkja á Alþingi.

 iáh

Henda bílunum 
eftir Dettifossveg
Ferðaþjónustuaðilar á Norðurlandi verða vonsviknir ef 
framkvæmdir á Dettifossvegi verða ekki að veruleika.

DettiFoss Fossinn er 
sá aflmesti í Evrópu. Veg-

urinn að honum er gamall 
og erfiður yfirferðar.

ástandið í Írak fer versnandi. 
Veður hefur kólnað og UN 
Women dreifðu þrjú þúsund 

hlýjum teppum til kvenna og barna 
þeirra nú fyrir helgi,“ segir Marta 
Goðadóttir, kynningarstýra Lands-
nefndar UN Women á Íslandi.

táknræn gjöf
UN Women á Íslandi safna nú fyrir 
dreifingu sæmdarsetta í Írak með sölu 
á jólagjöf UN Women; táknrænni gjöf 
og um leið litlu jólaskrauti sem veitir 
ljós. Ein jólagjöf er andvirði sæmdar-
setts fyrir konu á flótta í Írak en um er 
að ræða blað sem er brotið í þrennt og 
myndar eins konar tjald sem stendur. 
Inni í tjaldinu er stuttur texti um gjöf-
ina, pláss fyrir persónulega kveðju og 
lítið ljósprik sem veitir birtu og táknar 
þá von og kraft sem gjöfin veitir.

Dömubindi og bleiur
Marta segir sæmdarsettunum dreift 
til kvenna og stúlkna í Mosul en UN 
Women hafa nú þegar dreift 20 þús-
und settum. „Sæmdarsettið inni-
heldurdömubindi, sápu, tannbursta, 

tannkrem, teppi, barnaföt, tvo pakka 
af bleium, uppþvottasápu, handklæði 
og vasaljós,“ segir Marta en hægt er 
að nálgast frekari upplýsingar á www.
unwomen.is

 iáh

UN Women á Íslandi 
selja táknræna jólagjöf til 
að safna fyrir dreifingu 
sæmdarsetta í Írak.

sæmdarsett til 
kvenna á flótta

teppi og sæMDarsett Veður hefur kólnað í Írak. un Women dreifa hlýjum 
teppum og sæmdarsettum til kvenna og barna á flótta.
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Sendu jólakortin tímanlega
Það er ódýrara að senda jólakortin í B-pósti. 
Sjá nánar um A- og B-póst á postur.is.

Jólafrímerkin
Jólafrímerkin í ár vísa í þann sið sem hefur skapast 
á síðustu árum að prjóna og klæðast skrautlegum jólapeysum. 

Flýttu fyrir þér á pósthúsinu
Skráðu sendinguna á postur.is/skrasendingu áður en 
þú kemur á pósthúsið. Láttu svo skanna strikamerkið 
á fylgibréfinu, í síma eða útprentuðu, á pósthúsinu. Það 
flýtir fyrir þér og þú greiðir ekki skráningargjald. Kynntu 
þér fleiri sjálfsafgreiðslulausnir á postur.is/sjalfsafgreidsla.  

Innpökkun á pósthúsum
Hjá okkur fást fóðruð umslög, bóluplast og kassar í ýmsum 
stærðum til að búa vel um sendinguna þína. Við bjóðum 
einnig upp á gjafapappír, merkimiða, kort og gjafavöru til 
að bæta við í pakkann. 

Öruggir skiladagar fyrir jól

  Pakkar
Utan Evrópu – 9. des.
Til Evrópu – 14. des.
Til Norðurlanda – 16. des.
Innanlands – 20. des.

Kort í A-pósti

Utan Evrópu – 9. des.
Til Evrópu – 16. des.
Innanlands – 20. des.  

Fáðu sendinguna heim
Þú getur pantað heimsendingu hjá okkur og fengið 
sendinguna þína heim að dyrum. Hægt er að nota 
netsamtalið eða fylla út rafrænt form á postur.is. 

Þú finnur opnunartíma og nánari upplýsingar á postur.is/jol

Við komum því til skila fyrir jól
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Fyrir aleppo 

Sýrlendingurinn Khattab al Mo-
hammad stóð fyrir fámennum 
mótmælafundi á Ráðhústorginu á 
Akureyri á laugardaginn. Um tólfta 
mótmælafundinn er að ræða.

stjarna 
Akureyringurinn Eiríkur Helgason 
er aðalstjarnan í heimildamyndinni 
Ísland Born sem er nýkomin á netið. 
Í myndinni er fylgst með blaðamann-
inum og grínistanum Stan Leveille 
ferðast um Ísland til að komast að 
því hvernig sveitastrákur gat orðið 
heimsfrægur snjóbrettakappi.

Nýtt Classic Black
verð frá 22.900 til 28.700.- Daniel Wellington

WD

É
g man ekki eftir álíka veður-
fari, en annars man ég ekki 
svo langt. Maður er fljótur 

að gleyma því góða,“ segir Stefán R. 
Sigurbjörnsson, bílstjóri á Akureyri, 
sem tók upp kartöflur um helgina, 
þriðja sunnudag í aðventu, í einmuna 
blíðunni sem hefur ríkt á Norður-
landi þetta haustið.

stórar og sætar
Stefán setti síðast niður kartöflur fyrir 
þremur árum en hefur verið að taka 
upp af og til síðan. „Það koma alltaf 
nokkur kartöflugrös á hverju ári. Í 
haust tók ég undan nokkrum grösum 
en ákvað að geyma nokkur til jóla ef 
tíðin yrði góð. Þetta var nóg í einn 
haldarpoka,“ segir hann og bætir við 
að kartöflurnar hafi bragðast vel. „Við 
prófuðum þær í gær. Þær eru mjög 

stórar en góðar, svolítið sætar. Ég held 
að ég hafi aldrei séð svona stórar kart-
öflur en við tókum stærstu kartöflurn-
ar og sneiddum og notuðum sem 

franskar. Það verður ekki amalegt að 
fá nýjar kartöflur með jólasteikinni,“ 
segir Stefán að lokum. 
 iáh stærðar stykki Eins og sést voru kartöflurnar í stærri kantinum.

álíka blíða 1997 Þessi mynd birtist í Morgunblaðinu 29.11.1997. á henni sést ari 

Hilmarsson í Þverá taka upp kartöflur í aðdraganda aðventu.

jólakartöFlUr Stefán 
segir ekki amalegt að geta fengið 
sér nýjar kartöflur með jólasteikinni.

kartöflu-
uppskera 
á aðventu



Þann 1. janúar 2017 taka gildi lög  
nr. 75/2016 um húsnæðisbætur og 
falla þá úr gildi lög nr. 138/1997 um 
húsaleigubætur. Markmið nýju laganna 
er að lækka húsnæðiskostnað efnaminni 
leigjenda með greiðslu húsnæðisbóta  
vegna leigu á íbúðarhúsnæði og draga  
úr aðstöðumun á húsnæðismarkaði.

Sveitarfélögin hafa hingað til annast afgreiðslu 
húsaleigubóta til einstaklinga en frá 1. janúar 2017 
falla eldri umsóknir um húsaleigubætur úr gildi og 
mun Vinnumálastofnun annast afgreiðslu húsnæðis-
bóta frá þeim tíma. Sveitarfélögin munu áfram  
annast afgreiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings  
(áður sérstakar húsaleigubætur). 

Hægt er að sækja um húsnæðisbætur rafrænt  
með einföldum hætti á heimasíðu húsnæðisbóta:

www.husbot.is

Þar er líka að finna allar upplýsingar  
um húsnæðisbætur, umsóknarferlið  
og nálgast umsóknareyðublöð.

Umsóknarfrestur vegna  
janúarmánaðar er til 31. janúar 2017.

Helstu breytingar með nýjum  
lögum um húsnæðisbætur

Helsta breytingin felst í því að grunnfjárhæð 
húsnæðis bóta hækkar eftir því sem fleiri eru í heimili 
óháð aldri. Þá getur foreldri sem fær barnið sitt til 
sín að lágmarki í 30 daga á ári skráð barnið sitt sem 
heimilismann jafnvel þó barnið sé með lögheimili  
hjá hinu foreldrinu. 

Einnig eru húsnæðisbætur bæði tekju- og eigna-
tengdar þannig að allar tekjur og eignir umsækjanda 
og heimilismanna sem eru 18 ára eða eldri eru lagð-
ar saman og mynda þannig samanlagðan tekjustofn 
og samanlagðan eignastofn sem koma til lækkunar 
húsnæðisbóta ef þeir eru hærri en frítekjumörkin. 
Frítekjumörkin hækka líka eftir því hversu margir  
eru í heimili. Húsnæðisbætur geta mest numið  
75% af leiguupphæð.

 
 

Frekari upplýsingar varðandi  

húsnæðisbætur má nálgast  

á heimasíðunni www.husbot.is  

og hjá Vinnumálastofnun.

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800      www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki
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Húsaleigubætur  
verða Húsnæðisbætur
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einar aðalsteinn brynjólfsson er nýr þingmaður 
Norðausturkjördæmis. Einar segist bestur í því að 
láta afastelpuna sína ropa en lakastur í matargerð. Ef 
hann væri einræðisherra myndi hann uppræta eins 
mikla spillingu og hann gæti.

Fullt nafn, aldur og starfstitill? 
„Einar Aðalsteinn Brynjólfsson, 48 
ára, alþingismaður.“

Nám? „Magister Artium próf í sagn-
fræði og þýsku, kennsluréttindi í 
framhaldsskólum. Hef auk þess lagt 
stund á íslensku á BA-stigi og stundað 
doktorsnám í norrænum fræðum.“

Fjölskylduhagir? „Kvæntur Helgu 
Hákonardóttur hjúkrunarfræðingi. 
Á þrjú börn: Atla Frey, Ásdísi Elfu 
og Lilju. Auk þess á ég eina sex vikna 
gamla afastelpu sem heitir Eygló 
Aría.“

Fæddur og uppalinn? „Á Akureyri.“

Í hverju ertu bestur? „Að láta afa-
stelpuna mína ropa.“

Í hverju ertu lakastur? „Matargerð.“

Hvað ætlaðirðu að verða þegar þú 
yrðir stór? „Í MA tók ég þá ákvörðun, 
eftir að hafa fengið mikið lof frá Braga 
Guðmundssyni sögukennara að ég 
skyldi feta í fótspor hans og stóð við 
það, þangað til ég var kosinn á þing 
fyrir fimm vikum.“

Hverju myndirðu breyta ef þú 
værir einræðisherra í einn dag? 
„Uppræta eins mikla spillingu og ég 
kæmist yfir.“

Þekktur einstaklingur úr sögunni 

sem þú vildir fara á trúnó með? 
„Nelson Mandela. Fáir hafa kunnað 
að fyrirgefa eins og hann.“

Fyrirmynd? „Engin sérstök.“

Fallegasti staður á Íslandi? „Mý-
vatnssveit í froststillum. Hef bara einu 
sinni upplifað það.“

Uppáhaldskvikmynd? „Hrútar.“

Uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Birgitta Jónsdóttir.“

Uppáhaldsmatur? „Íslenskt lamb í 
ýmiss konar útfærslu.“

Uppáhaldsdrykkur? „Norðan 
Kaldi.“

Uppáhaldsrithöfundur? „Arnar 
Már Arngrímsson.“

Mikilvægasta mál nýs þings? „Að 
bæta hag öryrkja og auka fjárveitingar 
til heilbrigðiskerfisins.“

Leyndur hæfileiki? „Ég kanna að 
dúlla. Hef gert það einu sinni opinber-
lega.“

Facebook eða Twitter? „Facebook.“

Á hvaða útvarpsstöð er stillt í bíln-
um þínum? „Rás 1 að sjálfsögðu. 
„Dánarfregnir og jarðarfarir“ eru besti 
dagskrárliður í útvarpi á Vesturlöndum.“

yFirHeyrslan: einar aðalsteinn brynjólFsson

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





Gleðileg jól Óskum Akureyrarbæ 
og Akureyringum öllum 

innilega til hamingju 
með 150 ára afmælið!

 Óskum Akureyrarbæ 
og Akureyringum öllum 

innilega til hamingju 
með 150 ára afmælið!

SJÁVARÚTVEGUR
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

1.maí

Óskum öllum launþegum á Íslandi 
til hamingju með baráttudag 

verkalýðsins

Kópavogsbær

RAFIÐNAÐARSAMBAND 
ÍSLANDS

MÁNAÐARINS
Á KFC

www.kfc.isis

899krónur

gerðir
í boði

sweet
chili bbq

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar  
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar  
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf -

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Stálskip ehf Hvalur

Hafmeyjan

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar  
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf -

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Verkalýðsfélag Akranes

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Verkstæðisformaður
Þörungaverksmiðjan hf.

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum sækir 

þang- og þara í Breiðafjörðinn og framleiðir mjöl 

af háum gæðum. Nýting sjávargróðurs er vottuð 

sem sjálfbær og vinnsla og afurðir eru lífrænt 

vottaðar. Ársverk eru um 20 í verksmiðju og á 

skipi félagsins auk verktaka á sláttarprömmum 

þess. Ársvelta er um 500 milljónir kr. Afurðir 

eru að langmestu leyti fluttar út og m.a. 

nýttar til framleiðslu fóðurbætis, áburðar og 

snyrtivara auk alginats sem notað er í matvæla- 

og lyfjaframleiðslu. Þörungaverksmiðjan er að 

stærstum hluta í eigu FMC Health and Nutrition 

(71%) og Byggðastofnunar (28%). Rekstur 

Þörungaverksmiðjunnar hefur gengið vel og er 

fyrirhugað að efla hann frekar á komandi árum. 

Á Reykhólum er mikil náttúrufegurð. Þar er m.a. 

grunnskóli, leikskóli, heilsugæsla, dvalarheimili, 

verslun, sundlaug, bókasafn og önnur þjónusta.

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is). 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Umsóknarfrestur er til og með 
24. október 2016. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	er	æskileg
•	Reynsla	af	stjórnun	og	mannaforráðum
•	Lipurð	í	samskiptum
•	Áhugi	og	þekking	á	gæða-,	umhverfis-	og	öryggisstjórnun
•	Enskukunnátta
•	Viðkomandi	þarf	að	vera	framsækinn,	árangursmiðaður	og	
sjálfstæður,	sýna	frumkvæði	og	hafa	áræði	til	að	takast	á	við	
krefjandi	stjórnunarstarf	hjá	traustu	og	vel	reknu	fyrirtæki

Helstu verkefni

•	Öryggi	starfsmanna,	velferð	þeirra	og	umhverfismál
•	Stöðugar	umbætur	varðandi	öryggismál
•	Skipulag	og	verkstjórn	á	verkstæði	og	samræming	á	
samstarfi	við	aðrar	deildir	fyrirtækisins

•	Fyrirbyggjandi	viðhald
•	Samskipti	við	birgja

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum óskar eftir að ráða verkstæðisformann. Hann hefur 
yfirumsjón með eftirliti og viðhaldi á sláttarprömmum, vélum og búnaði verksmiðjunnar. 
Verkstæðisformaður tekur þátt í áætlunum og undirbúningi við breytingar og endurbætur 
verksmiðju, tækjabúnaðar og verkstæðis. Hann gegnir mikilvægu hlutverki varðandi kröfur um 
öryggi og umhverfismál. 

Í boði er áhugavert og krefjandi starf í fallegu umhverfi Reykhóla ásamt góðum kjörum.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

NÚ ER TÍMI TIL AÐ FRAMKVÆMA!
Átakið „ALLIR VINNA“ hefur verið framlengt til 1. janúar 2014.

Sveitarfélagið Garður

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Sveitarfélagið Vogar

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Sjá nánar inn á ALLIRVINNA.IS



Eyesland . Grandagarði 13 og Glæsibæ, 5. hæð . sími 510 0110 . www.eyesland.is

Ellingsen

Bónus

Ársæll

Höfnin

Grandagarður

Valdís

Við erum hér

Red-Bull 737-004 umgjörð  kr. 24.800,-

Jensen 8013 umgjörð  kr. 14.900,-

Bollé black sportgleraugu  kr. 22.850,-

Cébé jöklagleraugu  kr. 32.900,- Ray-Ban 4246 Clubmaster umgjörð  kr. 28.890,- Ray-Ban 8412 umgjörð  kr. 35.370,-

Tommy Hilfiger 1402 umgjörð  kr. 35.485,- Boss Orange 0056 umgjörð  kr. 27.650,-

Cocoa Mint umgjörð  kr. 14.900,- Bacebox 6617 umgjörð   kr. 11.900,-

Centro Style 56200 umgjörð  kr. 16.800,- Ray-Ban 1528 -3573 barnaumgjörð  kr. 19.875,-

Ný gleraugu?

Verið velkomin í nýja og glæsilega 
verslun okkar á Grandagarði 13.

Eyesland leggur metnað sinn í að bjóða viðskiptavinum sínum vandaðar vörur á 

góðu verði. Heimsþekkt vörumerki og fjölbreytt vöruval. Í boði eru allskonar 

gleraugu, lesgleraugu sem og margskipt gleraugu, linsur, sólgleraugu, hjólagleraugu, 

hlaupagleraugu, skíðagleraugu, fjallagleraugu, veiðigleraugu -með eða án styrks. 

Gleraugu við öll tækifæri, hvort sem það er í vinnu, á fjöllum, í útiveru eða bara 

heima við lestur, þá færðu gleraugu við hæfi hjá Eyesland.
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Ég hafði aldrei séð fyrir mér 
að búa á Akureyri,“ segir fjöl-
miðlakonan Sigga Lund sem 

flutti í bæinn í sumar. Sigga starfar 
hjá fjölmiðlafyrirtækinu N4 og segir 
Akureyri hafa komið sér notalega á 
óvart. „Ég hafði bara keyrt hér í gegn 
eða komið hingað til að skemmta og 
hélt að þetta væri svona minni útgáfan 
af Reykjavík. Hins vegar er Akureyri 
miklu sveitalegri en ég átti von á, sem 
mér finnst æðislegt. Hér er allt sem 
þarf.“

nýskilin
Sigga Lund mætir brosandi til móts 
við blaðamann á kaffihúsi í miðbæn-
um. Þrátt fyrir glaðlegt fas hefur hún 
átt betri daga en Sigga er nýskilin. 
„Þetta er ekkert auðvelt en mað-
ur tekst bara á við hvern dag. Sumir 
dagar eru erfiðir en aðrir góðir. Maður 
heldur bara áfram enda kann ég ekk-
ert annað. Maður leggst ekkert í sorg 
og sút.“

einhleyp á fimmtugsaldri
Sigga heldur úti vinsælum Snapchat-
reikningi, Sigga-lund, þar sem hún 
hleypir þúsundum fylgjendum sínum 
að sér á einlægan og opinskáan hátt og 
dregur ekkert undan. „Ég bauð fylgj-
endum mínum í þetta ferðalag, leitinni 
að mér, ég er ekki óvön því að vera 
opin. Þegar ég var í morgunþættin-
um Zúúber tjáði ég mig í útvarpinu 
um allt milli himins og jarðar. Hlust-
endur voru oft eins og sálfræðingar, 
þegar þeir hringdu inn og lögðu orð 
í belg. Það hjálpaði mér oft og fylgj-
endur mínir á Snapchat eru að hjálpa 
mér núna. Ég veit ekkert hvað gerist 
næst. Það eina sem ég veit er að ég er 
aftur orðin einhleyp, komin á fimm-
tugsaldur,“ segir hún og bætir við að 
hún sjái ekki eftir að vera svona hrein 
og bein. „Þetta Snapchat-ferðalag hef-
ur leitt mig á ótrúlegustu staði. Þetta 
eru einhverjir töfrar – samhugurinn, 
kveðjurnar, hvatningin og rafknúsin, 
þetta hefur hjálpað mér ótrúlega mik-
ið og gefið mér orku og kraft. Svo fæ 
ég líka mikið af skilaboðum frá fólki 
sem er að ganga í gegnum það sama og 
við veitum hvert öðru styrk.“

elskar hann ennþá
Sigga ólst upp í Vestmannaeyjum en 
hefur stærstan hluta lífs síns dvalið í 
Reykjavík. Síðustu tvö árin bjó hún 
hins vegar á afskekktum sveitabæ í 
Jökuldal ásamt fyrrverandi kærasta 
sínum, Aðalsteini Sigurðarsyni. „Ég 
hef oft verið spurð að því hvort ég sé 
að tala beint til hans í snappinu en það 
er alls ekki þannig. Ég á svo marga 
fylgjendur og veit ekkert hvort hann 
sé alltaf að fylgjast með,“ segir hún og 
bætir við að hún sakni sveitarinnar 
þótt líf fjárbóndans hafi ekki að öllu 

leyti átt vel við hana. „Það var margt 
æðislegt við sveitina en í grunninn 
er ég er ekki manneskja sem getur 
búið svona afskekkt. Ég var oft eins 
og fiskur á þurru landi og svo langt 
frá gildum mínum. Alli er hins vegar 
ákveðinn í að vera þarna og hvað get-
ur maður þá gert? Undir lokin var 
ég farin að finna fyrir kvíða og inni-
lokunarkennd og varð að spyrja mig 
hvort þetta væri það sem ég vildi gera 
það sem eftir er ævinnar. Hvað með 
drauma mína? Fjölmiðlana? Ég á hell-
ing eftir og þurfti að gera upp við mig 
hvort ég væri til í að gefa það upp á 
bátinn,“ spyr hún og viðurkennir að 

elska hann ennþá. „Ég geri það. Virki-
lega og það er það sem gerir þetta allt 
svo erfitt. Aðstæður okkar eru bara 

svo flóknar og erfiðar. Eins og staðan 
er núna sjáum við ekki hvernig þetta 
ætti að ganga upp hjá okkur, en það 
var sameiginleg ákvörðun okkar að 
slíta sambandinu. Ég lít á þetta þannig 
að í dag erum við tveir einhleypir 
einstaklingar, og það getur allt eins 
gerst að við finnum hvort annað aftur, 
en það er ekki mitt að ákveða, framtíð-
in ein getur leitt það í ljós.“

gifti sig 18 ára
Lífshlaup Siggu hefur verið ævintýri 
líkast. Í æsku var hún í Hvítasunnu-
söfnuðinum og gifti sig á 18 ára af-
mælisdaginn sinn. Seinna í lífinu 

flækist hún inn í sértrúarsöfnuðinn 
Frelsið sem átti eftir að hafa afdrifa-
ríkar afleiðingar fyrir hana. Miklu 
seinna, eftir farsælan útvarpsferil, 
missti hún vinnuna hjá fjölmiðlafyr-
irtækinu 365. Þá stofnaði hún sigga-
lund.is sem hún rak í um tveggja ára 
skeið ásamt Alla og Elí Þór syni sín-
um. „Þetta var magasínvefur og við 
vorum með flottar greinar og marga 
vandaða vefþætti. Við þurftum ekki 
að kvarta yfir flettingunum, en það 
var erfitt að selja auglýsingar á vef-
inn á þessum tíma. Við lokuðum því 
síðunni í janúar 2014, þetta var alltof 
mikil vinna fyrir allt of lítinn pening. 

Fjölmiðlakonan 
sigga lund er flutt 
til Akureyrar eftir 
tveggja ára búsetu á 
afskekktum sveitabæ 
í Jökuldal. sigga, sem 
er skilin við kærasta 
sinn til sjö ára, er í leit 
að sjálfri sér og hefur 
boðið fylgjendum sínum 
á samfélagsmiðlinum 
snapchat með í 
ferðalagið. Í einlægu 
viðtali ræðir sigga um 
ástina í sveitinni, sára 
ástarsorgina, árin sem 
fóru í sértrúarsöfnuðinn 
Frelsið, trúna á Guð, 
fjölmiðlaferilinn, bókina 
sem hún er að skrifa og 
framtíðina sem í dag er 
algerlega óskrifað blað.

Leitar að 
sjálfri sér

„Ég hef fyrir-
gefið þeim og 

el ekki á biturleika 
í garð þeirra eða 
þess sem gerðist

einHleyp á FiMMtUgsalDri 
Sigga hefur leyft þúsundum fylgjenda 

sinna á Snapchat að fylgjast með henni 
takast á við sambandsslitin.

viðtal
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Í dag set ég Snapchat-sögurnar mínar 
á síðuna, sem er eins konar dagbók og 
fólk getur fylgst með frá upphafi.“ 

nýr sjónvarpsþáttur
Eins og áður segir starfar hún í dag á 
N4 en eftir áramótin mun hún byrja 
með eigin sjónvarpsþátt. „Ég get ekki 
gefið mikið upp um nýja þáttinn, hann 
er á teikniborðinu núna og ef allt fer 
eftir áætlun fer hann í loftið í febrú-
ar. Ég sakna útvarpsins en mig hefur 
alltaf dreymt um að reyna fyrir mér í 
sjónvarpi,“ segir hún og spenningur-
inn leynir sér ekki. „Það er svo gott að 
vera komin aftur í aksjón,“ segir hún 
og brosir.

eigin raunveruleikaþáttur
Hún segir Snapchat skemmtilegan 
miðil sem virki vel í nútímasamfélagi. 
„Hann minnir mig á útvarpið, því það 
sem þú ert að snappa er að gerast hér 
og nú, á þeirri stundu sem þú ert að 
pósta efnistökum. Munurinn er bara 
að þú ert í mynd. Kannski þess vegna 
tengi ég svona við Snapchat. Þar er 
bara núið. Síminn er fjölmiðill nútím-
ans og þar hafa allir sitt „platform“. 
Snappið er í raun eins og minn eig-
in „raunveruleikaþáttur“ þar sem ég 
snappa um þetta ferðalag mitt, leitinni 
að sjálfri mér. Þetta er í raun mjög 
spennandi þáttur því ég veit ekki einu 
sinni hvert hann mun leiða mig. Það 
getur allt gerst,“ segir hún og hlær.

ber engan kala
Sigga er ekki við eina fjölina felld en 
hún er einnig að skrifa bók um dvöl 
sína í Frelsinu Kristilegri miðstöð. 
„Vonandi kemur bókin út á næsta 
ári,“ segir hún en neitar því aðspurð 
að bera enn kala til forstöðumanna 
safnaðarins. „Ég hef fyrirgefið þeim 

og el ekki á biturleika í garð þeirra eða 
þess sem gerðist. Það væri auðvelt að 
festast í eftirsjá eftir þessum árum en 
ég vel að gera það ekki. Ástæðan fyr-
ir bókinni er að mig langar að loka 
þessum kafla því þótt það séu 15 ár 
síðan söfnuðurinn splundraðist loðir 
þetta einhvern veginn alltaf við mann. 
Mig langar að gera þetta upp og finnst 
það tilvalið á þessum tímamótum, 
nýskilin og við blasir óþekkt framtíð. 
Það verður gott að loka þessu og hefja 
um leið nýja byrjun. Þetta er líka bara 
svo merkileg saga. Ég er ekki að fara 
blammera neinn. Þetta verður mest 
uppgjör við sjálfa mig.“

í frjálsu falli
Hún segist þó hafa verið reið á 
tímabili. „Mér fannst Guð hafa brugð-
ist mér og sjálfsagt hef ég verið reið 
við forstöðufólkið líka á einhverjum 
tímapunkti. Allt í einu var öllu sem ég 

hafði byggt líf mitt á kippt undan mér. 
Svo lengi hafði mér verið sagt hvernig 
ég ætti að lifa, hvað ég mætti og hvað 
ekki, hvað ég ætti að gera og hvað ekki 
og mér fannst ég í frjálsu falli. Mér 
fannst erfitt að þurfa allt í einu að taka 
ákvarðanir sjálf, hvort ég ætlaði til 
hægri eða vinstri. Það var átak að læra 
að treysta sjálfri mér og mér finnst það 
á köflum erfitt ennþá.“

á sína trú
Hún segir að þrátt fyrir allt eigi hún 
enn sína trú. „Ég bið ennþá til Guðs 
og það veitir mér ákveðna hugarró. Ég 
sakna þess samt ekki að tilheyra trú-
arhópi,“ segir hún og segist ekki sækja 
kirkjur í dag. „Ég held að ég muni 
aldrei gera það aftur. Allavega ekki að 
sama marki og áður. Ég tók niðurdýf-
ingarskírn þegar ég var 13 ára og var 

þá þegar sannfærð um að ég væri hér 
til að gera heiminn betri. Í dag veit ég 
að það er ekkert skylt trúnni heldur er 
það bara ég. Í eðli mínu langar mig að 
hafa góð áhrif og skilja eitthvað eftir 
mig. Núna þarf ég hins vegar að taka 
mér smá tíma til að hlúa að mér, finna 
mig, uppgötva og vera hamingjusöm.“
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„Það eina sem 
ég veit er að 

ég er aftur orðin 
einhleyp, komin á 
fimmtugsaldur

FjárbónDi 
Sigga naut sín í 
sveitinni en gat 
ekki hugsað sér 

að vera þar til 
frambúðar.

á sína trú Sigga ólst upp í 
Hvítasunnusöfnuðinum og flæktist 
inn í sértrúarsöfnuð þegar hún varð 
fullorðin. Þrátt fyrir allt á hún enn sína 
trú en bænin veitir henni hugarró.

Látum aldrei loga á ljósunum 
á jólatrénu yfir nótt eða þegar við 
erum að heiman!

Hendum gömlum jólaljósum 
sem eru úr sér gengin!

Notum ætíð ljósaperur af réttri 
gerð, stærð og styrkleika!

Gætum þess að brennanleg efni 
séu ekki nálægt jólaljósum!

Óvarinn rafbúnaður getur 
valdið raflosti!

Vörumst óvönduð jólaljós!

Látum logandi kerti aldrei 
standa ofan á raftæki!

Góður siður er að skipta um 
rafhlöður í reykskynjurum 
fyrir hver jól.

Inniljós má aldrei nota utandyra!
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Þetta er eitt það áhugaverð-
asta sem við höfum tekið að 
okkur,“ segir tónlistarkonan 

Salka Sól Eyfeld en reggíhljómsveitin 
AmabAdamA mun halda tónleika 
með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands í 
Menningarhúsinu Hofi í byrjun febrúar. 

stærri og veglegri útsetningar 
Salka Sól segist ekki muna eftir álíka 
samstarfi reggísveitar og sinfóníu-
sveitar. „Þessi samsetning kann að 
hljóma undarlega en þetta kemur vel 
út. Spilagleði okkar og sviðsframkoma 
mun skína í gegn en allar útsetn-
ingar verða stærri og veglegri með 
öllum þessum hljóðfærum og hljóð-
færaleikurum. Það kemur svo mikil 
orka frá heilli sinfóníuhljómsveit og 
útkoman verður betri útgáfa af öllum 
lögunum okkar.“ 

Mikill heiður 
Salka segist hafa átt sér drauma um 
samstarf með sinfóníuhljómsveit. 
„Það er greinilega gott að láta sig 
dreyma – það virkar! Hins vegar hafði 
mér aldrei dottið í hug að þetta væri 
eitthvað sem gæti gerst á næstu árum. 
Ég trúði varla mínum eigin eyrum 
þegar Þorvaldur Bjarni hringdi í mig 
og sagði mér frá þessari hugmynd. 
Þetta er mjög spennandi og mjög mik-
ill heiður. Það er svo gaman að víkka 

sjóndeildarhringinn og prófa eitthvað 
alveg nýtt.“ 

akureyri eins og útlönd 
Meðlimir AmabAdamA munu dvelja 
mikið á Akureyri fram að tónleikum. 
„Pabbi er Dalvíkingur en afi minn og öll 
föðurfjölskyldan bjó á Akureyri þegar ég 
var lítil svo ég er mjög tengd norður. Í 
dag býr tengdafjölskylda mín hérna svo 
ég hef margar ástæður til að koma. Mér 
finnst alltaf jafn frábært að koma til Ak-
ureyrar og líður þá eins og ég sé komin til 
útlanda; fyllist af friði að innan og líður 
vel. Ég mun örugglega enda á að búa á 
Akureyri einn daginn. Kannski í ellinni.“

Mikið kamelljón
Salka Sól er ekki aðeins að útsetja 
reggítónlist fyrir sinfóníuhljómsveit 
heldur rappar hún einnig, talsetur 

teiknimyndir, starfar í útvarpi og er 
einn af þjálfurum/dómurum í The 
Voice Iceland. „Svo syng ég líka alls 

konar um allan bæ. Ég er svo mikið 
kamelljón og hef gaman af þessu öllu.“
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„Gaman að prófa 
eitthvað nýtt“

grænmetislasanja 
n 15 lasanjaplötur
n 200 g kotasæla
n 1 1/2 bolli gouda-ostur 
n 1 1/2 bolli rifinn mozzarella-ostur 
n 100 g spínat 
n 2 egg
n 1 laukur
n 7 hvítlauksgeirar
n 340 g sveppir
n 1 bolli af brokkolí
n 1 rauð paprika
n 2 gulrætur
n 1 dós tómatar 
n 1/3 bolli tómatsósa
n 1 tsk. Dijon-sinnep
n 1/4 tsk. svartur pipar
n 1/4 tsk. salt
n 1 msk. basil
n 1 msk. ólífuolía 
n 1 bolli vatn

Aðferð: 
1. blandið saman kotasælunni, 3/4 af 
mozzarella-ostinum og 3/4 af gouda-
ostinum. Skerið spínatið niður og bætið 
í blönduna ásamt eggjunum, hrærðum 
lítillega. 
2. Skerið niður laukinn, hvítlaukinn, svepp-
ina, brokkolí, gulræturnar og paprikuna. 
3. Steikið sveppina upp úr olíu þangað til 
að þeir eru brúnir, bætið hvítlauknum og 
gulrótunum út á pönnuna og látið liggja 
í um fimm mínútur á lágum hita. bætið 
svo brokkolí, papriku, salti, pipar, sinnepi 
og smá vatni við. bætið svo að lokum við 
tómatsósunni, tómötunum og hrærið vel. 
4. raðið lasanjaplötunum í eldfast 
mót, með smá sósu, grænmeti og osti 
á milli í hvert skipti. 
5. Stillið ofninn á 180–190°C hita og 
bakið í um klukkutíma, oft getur verið 
gott að breiða smá álpappír yfir mótið 
fyrsta hálftímann. 
Þetta er uppskrift sem ég fékk hjá 
vinkonu minni þegar ég var nýorðin 
grænmetisæta. Þetta er ótrúlega gott 
og jafnvel betra daginn eftir. 

Tónlistarkonan salka sól eyfeld mun halda tónleika 
í Hofi ásamt reggíhljómsveitinni AmabAdamA og 
sinfóníuhljómsveit Norðurlands. salka ræðir hér um 
tónleikana og deilir um leið uppáhaldsuppskriftum 
sínum með lesendum. 

steiktir sveppir og döðlur
– fullkomið meðlæti með hverju 
sem er
n 1 daðla á móti 5 meðalstórum sveppum.
n Salt og pipar
n Olía

Sveppirnir skornir í sneiðar og döðlurnar 
smátt skornar og allt steikt á pönnu. Mér 
finnst gott að steikja upp úr kókosolíu 

en ólífuolía virkar fínt líka. 
Þetta hljómar kannski undarlega, en 

allir sem smakka þetta hjá mér verða 
alveg óðir í þetta og byrja að gera sjálfir. 
Ég set þetta stundum á grænmetis-
borgara, inn í tortilla-vefjur eða bara til 
hliðar með hvaða mat sem er. Þetta er 
svo einfalt, en gerir svo ótrúlega mikið. 

edamame-baunir
n 4 msk. tamari-sósa
n 2 msk. hunang
n 1 msk. ólífuolía 
n Heill ferskur chili, smátt skorinn (ég 
vil hafa þær sterkar)
n 2 hvítlauksgeirar, smátt skornir
n Smá rifið engifer
n nokkrir dropar af Siracha-sósu
n allt sett í skál og hrært vel.

um 5 mínútur tekur að sjóða baunirn-
ar en svo steiki ég þær eftir á (í flusinu) 
í nokkrar mínútur á pönnu í sósunni. 
Ótrúlega bragðgott sem meðlæti eða 
kvöldsnarl. nýja uppáhaldssnakkið 
mitt. Edamame-baunir eru bragðgóð-
ar og meinhollar. 

salka sól Söngkonan 
býst við að enda á akureyri í 
ellinni. Mynd: Sigtryggur ari

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

V
H
/1
6-
05

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

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

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.



KRUMMA ehf., Gylfaflöt 7, 112 Reykjavík; krumma.is

V
andaðar vörulínur með tré-
leikföngum, heimsþekktar 
plastperlur, handmálaðar 
plastfígúrur, Go-Kart-bíl-
ar og pedalabílar, litir og 

föndurvörur. Þessi dæmi eru aðeins 
brot af því úrvali sem fyrirtækið 
KRUMMA býður upp á í verslun 
sinni að Gylfaflöt 7 og í vefverslun-
inni á krumma.is. Heimþekkt vöru-
merki koma við sögu, aðilar sem 
hafa áratuga reynslu í hönnun og 
framleiðslu þroskandi leikfanga fyr-
ir börn.

KRUMMA telst vera elsta starf-
andi leikfangaverslun landsins en 
fyrirtækið var stofnað árið 1986  undir 
heitinu Barnasmiðjan. Nafninu var 
síðan breytt í KRUMMA ehf. árið 
2011. Auk leikfanganna er KRUMMA 
eina fyrirtækið á Íslandi sem sér-
hæfir sig í framleiðslu á leiktækjum. 
Fyrir tækið hannar og framleiðir leik-
tæki fyrir leikskóla, grunnskóla, opin 
leiksvæði og heimili. Mikil þekking 
og reynsla liggur að baki framleiðslu 
leiktækjanna sem eru víðar notuð en 
á Íslandi, þau hafa t.d. verið seld til 
Portúgals og Hollands.

Bæði hægt að sækja og fá 
sendar vörur
Verslun KRUMMA er að Gylfaflöt 7, 
112 Reykjavík. Símanúmer í versl-
uninni er 587-8700. Einnig er hægt 
að kaupa allar vörur í vefverslun 
KRUMMA á vefsvæðinu krumma.
is. Viðskiptavinir geta þá valið um 
að sækja vörurnar í verslunina að 
Gylfaflöt 7 eða fá þær sendar. Greið-
ir kaupandi þá sendingarkostnað 
samkvæmt gildandi verðskrá hjá Ís-
landspósti. Pantanir eru afgreiddar 
samdægurs eða næsta virka dag. n

Heimsþekktir 
framleiðendur
Leikföngin sem KRUMMA selur eru hönnuð og 
framleidd með þarfir viðkomandi aldurshóps 
í huga en um er að ræða leikföng fyrir börn 
á ýmsum aldri. Afar þekktir og viðurkenndir 
framleiðendur koma við sögu en hér er yfirlit 
yfir það helsta:

n BRIO eru vönduð tréleikföng frá Svíþjóð en 
þetta er gamalt og þekkt vörumerki. Vörulínan 
er fjölbreytt, til dæmis er í boði lestasett og 
aukahlutir fyrir það, mekkanó, trékubbar og 
ungbarnavörur, gönguvagnar sem eru mjög 
vinsælir. Þá má nefna dúkkuvagna, eldavél, 
matarstell og fleira.

n HAMA Nánast hvert einasta leikskólabarn 
þekkir HAMA plastperlurnar frá Danmörku. 
Þeim er raðað á perluspjöld og straujað yfir.

n PlusPlus kubbar frá Danmörku eru í 
mörgum litum og eru afar vinsælir. Með 
PlusPlus kubbunum er hægt að kubba 
ótrúlegustu hluti en kubbarnir eru allir eins í 
laginu.

n KAPLA trékubbar. Gamalt og klassískt 
vörumerki frá Frakklandi. Kubbarnir eru allir 
eins í laginu og börn og fullorðnir hafa gaman 
af því að gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn 
með þessum kubbum. Það er hægt að byggja 
ótrúlegustu hluti úr KAPLA kubbunum og 
margir hafa byggt þekktar byggingar eða önnur 
kennileiti með þeim.

n Schleich í Þýskalandi framleiðir hágæða 
handmálaðar plastfígúrur. Margar gerðir af 
dýrum, húsdýr, villt dýr, sjávardýr, risaeðlur, 
drekar, ævintýraverur, riddarar og strumpar.

n Hape trévörur eru einnig frá Þýskalandi. Hape 
framleiðir breiða línu af tréleikföngum fyrir börn frá 0 ára og upp úr: Púsluspil, 
bílar, hljóðfæri, dúkkuhús og margt fleira. Einnig flottar kúlubrautir með 
glerkúlum sem henta fyrir 4 ára og upp í 99 ára!

n Tegu segulkubbar eru úr gegnheilu tré. Kubbarnir eru með góðum segli, 
vandaðir og í fallegum litum. Tegu er bandarískt fyrirtæki en starfar í Hondúras. 
Fyrirtækið skapar störf á fátæku svæði í Mið-Ameríku og styrkir börn á svæðinu 
til náms.

n BERG er hollenskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu á Go-Kart-bílum/
pedalabílum og einstaklega vönduðum og flottum trampólínum. Í boði er allt frá 
litlum Go-Kart-bílum fyrir 3 ára börn upp í stóra bíla fyrir fullorðna. Trampólínin 
eru af einstökum gæðum með afbragðs fjöðrun. Hoppdúkurinn er örlítið stamur 
þannig að sá sem hoppar rennur síður til.

n Morocolor/Primo er ítalskt fyrirtæki sem framleiðir málningu, vaxliti, 
tréliti, túss, penna, pensla, lím og helstu hluti sem tengjast myndmennt og 
föndurvinnu. Þetta eru drjúgir litir á góðu verði. Framleiðsla fyrirtækisins er knúin 
með sólarrafhlöðum.

n LEGO education eru stærri einingar af LEGO kubbum, frá 0 ára–99 ára. 
KRUMMA flytur LEGO education inn frá framleiðandanum, LEGO. KRUMMA 
byrjaði með LEGO FLL-keppnina á Íslandi í samstarfi við LEGO.

Þroskandi, falleg og 
fjölbreytt leikföng 
í jólagjöf frá 
heimsþekktum 
framleiðendum

kynning



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
15. desember 2016 

39. tölublað, 26. árgangur 

Jólin, jólin!
Ég er ekki mikil jólakona. Ég held jól 
en skreyti aldrei fyrr en á Þorláksmes-
su eða kannski 22. desember. Ég hef 
lifað tvenn jól í útlöndum sem voru 
allt öðruvísi en ég var vön og myndi 
efalaust lifa það af að halda engin jól. 
Ég hef bara farið á jólatónleika hjá 
Gospelkórnum (fyrir Haddý systur) 
og fer aldrei í aftansöng. Ég hins vegar 
dáist að fallegum skreytingum en geri 
mikinn greinarmun á skreytingum 
og því að hrúga upp aragrúa af ósam-
stæðum ljósum, plastdrasli og blikk-
andi/flöktandi krönsum hverju ofan í 
annað. En smekkur fólks er jú misjafn.

 Eitt finnst mér samt algjörlega 
ómissandi um hver jól, já eða kannski 
tvennt. Það ætti að vera skylda hvers 
manns að lesa og gráta yfir örlögum 
litlu stúlkunnar með eldspýturnar 
og reyna að setja sig í hennar spor. 
Hitt, sem ekki er eins dramatískt eru 
jólasveinar. Ég elska jólasveina og 
sérstaklega þessa sem eru ekki plat 
jólasveinar. Allir vita að ég er að tala 
um Kjötkrók, Kertasníki og diskó-
sveininn Hurðaskelli. Sumir efast um 
allt en um þá er ekki hægt að efast 
lengur. Þeir vita lengra en nef þeirra 
nær, þekkja sitt fólk, kunna að syngja 
og eldast með okkur en standa þó ein-
hvern veginn fyrir þá eilífu æsku sem 
er svo eftirsóknarverð hjá sumum.

 Þegar ég stóð á Hafnarstrætinu 
í gær og mændi upp á KEA-svalirn-
ar með þriggja ára barnabarni sem 
var þar í fyrsta sinn, fann ég eftir-
væntinguna læsast um hjarta mér. 
Ætla þeir ekki að koma? Í þessum 
sporum hef ég staðið svoooo mörgum 
sinnum, frá því að ég var á hans aldri, 
með pabba hans og nú með hann.

Takk fyrir hefðirnar, það eru jú þær 
sem skapa jólin.

 
Dýrleif Skjóldal Ingimarsdóttir
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