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- 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
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Mynd: guðrún Þórs.

Fann ástina  
í ræktinni
Jón Gunnarsson, betur þekktur sem kraftlyftinga-

maðurinn og einkaþjálfarinn Jón bóndi, er ný-
kominn frá Las Vegas þar sem hann raðaði inn 

heimsmeistaratitlunum. Jón segir hér frá æskunni í 

einangraðri sveit á Suðurlandi, glasameðferðunum sem 
færðu honum einkasoninn, skilnaðinum, ástinni sem 
hann fann að nýju á Akureyri og glæsilegum keppnis-
ferlinum sem hann er afskaplega stoltur af.

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Gjafakörfur og gjafabréf 
færðu frá okkur fyrir jólin

Opið 13-18 mánudaga 
til Laugardaga 

S: 626-6600 facebook.
com/langabur
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LEIÐBEININGAR FYRIR GRÆNU TREKTINA

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

1 2 3
OLÍU- OG FITURÍKUR 

ÚRGANGUR Á EKKI AÐ 
FARA Í FRÁVEITUKERFIÐ 

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

og á þessu ári bættist „græna trektin“ við.

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

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

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

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

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

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

m.a. fyrir strætó og fiskiskip.

Laufabrauðsfeitin skilar margfaldri orku!
Nú er tími laufabrauðsbakstur og þá fellur til mikið 

af steikingarfeiti bæði harðri og mjúkri.  Nú biðlum 

við til Akureyringa að koma notaðri feiti í endurvinnslu.  

Endilega skilið flöskum eða fötum með notaðri feiti á 

gámastöðina við Réttarhvamm og gleðjist yfir góðum 

árangri okkar í flokkun og endurvinnslu.

GRÆNA TREKTIN

Trektina má fá í Ráðhúsi Akureyrar og hjá Norðurorku

Brimnes í Dalvíkurbyggð hefur 
verið svipt mjólkursöluleyfi. 
Þetta fékkst staðfest hjá Mat-

vælastofnun. Að sögn Ólafs Jónssonar, 
héraðsdýralækni Norðausturumdæm-
is, missti búið fyrst mjólkursöluleyfið 
tímabundið í vor. „En þar sem úr-
bætur voru ekki varanlegar var búið 

svipt leyfinu aftur um miðjan sept-
ember síðastliðinn. Ábúendur vinna 
nú hörðum höndum að endurbótum, 
en þangað til sýnt verður fram á veru-
legar og varanlegar úrbætur á um-
hirðu og hreinlæti fer engin mjólk frá 
búinu til vinnslu í mjólkursamlagi,“ 
sagði Ólafur.

Matvælastofnun beitir kúabú þvingunaraðgerðum

Svipt mjólkursöluleyfi

Hreinlæti áBótavant búið missti fyrst mjólkursöluleyfið í 
vor og svo aftur í haust. Myndin tengist fréttinni ekki beint.

við erum verulega hissa. Þetta 
leit ekki vel út,“ segir Þórður 
Halldórsson, annar eigandi 

Græneggja í Sveinbjarnargerði á Sval-
barðsströnd, inntur eftir viðbrögðum 
við umfjöllun Kastljóss um slæman 
aðbúnað fugla Brúneggja.

ekkert eftirlit
Þórður rekur Grænegg ásamt svila 
sínum, Pétri Kelley, en Grænegg, líkt 
og Brúnegg, markaðssetur egg sín sem 
vistvæn egg varphænsna í lausagöngu. 
Hjá Græneggjum eru níu fuglar á 
hvern fermetra. „Þegar við keyptum 
reksturinn árið 2012 af tengdaforeldr-
um okkar ákváðum við að halda því 
áfram að vera eingöngu með vistvæna 
framleiðslu. Tengdapabbi var fyrsti 

bóndinn á landinu til þess að 
fá vistvæna vottun á eggjunum 
og endurnýjuðum við þá vottun 
þegar að við tókum við. Vistvæn 
framleiðsla snýr að aðbúnaði fugla, 
fóðri og ýmsum umhverfisþáttum og 
t.d. bera þarf allan skít á tún. Eftir að 

reglugerð um vistvæna landbúnaðar-
framleiðslu frá árinu 1998 var felld úr 
gildi í fyrra hefur ekkert eftirlit verið 

með vottuninni, en fram að 
því var árlegt eftirlit frá Bún-

aðarsambandi Eyjafjarðar. Þrátt fyrir 
það höfum við alls ekki slakað á kröf-
um. Við höfum alltaf kappkostað að 
uppfylla þau skilyrði sem reglugerðin 
setti og munum gera það áfram ásamt 
nýjum reglum MAST sem fóru að 
ganga í sömu átt, enda má segja að 
umrædd reglugerð hafi í raun brotið 
blað á sínum tíma hvað varðar dýra-
velferð.“

Flokkun nauðsynleg
Þórður segir mikilvægt að bændur 
gefi ekki villandi upplýsingar. „Þær 
upplýsingar sem gefnar eru á umbúð-
um verða að standast. Ég myndi vilja 
sjá eftirlitið tekið upp aftur á vistvænu 
vottuninni því það þarf greinilega að 
flokka eggjaframleiðslu svo neytendur 
viti hvað þeir eru að kaupa. Það að eft-
irlit hafi brugðist á suðvesturhorninu 
á ekki að bitna á okkur hinum“.

óþarflega strangir
Þórður vill ekki taka undir þá gagn-
rýni sem beinst hefur að Mat-
vælastofnun hvað varðar eftirlitsþátt-
inn. „MAST hefur staðið sig vel þótt 
þar, líkt og annars staðar, sé alltaf hægt 
að gera betur. Að mínu mati hafa þeir 
oft verið óþarflega strangir og þess 
vegna er ég hissa á því hversu lengi 

þetta fékk að viðgangast. En samskipti 
okkar við MAST hér fyrir norðan hafa 
verið góð.“

trúverðugleikinn skaðaður
Aðspurður segist hann telja að eggja-
bændur hafi mögulega misst trú-
verðugleika vegna umfjöllunar um 
Brúnegg. „Það er aldrei skemmtilegt 
að fá svona fréttir en núna þurfum við 
bara að sýna hvernig við framleiðum 
okkar egg. Þetta er ekkert mál fyrir 
þá sem hafa ekkert að fela og það eru 
upplýstir neytendur sem eru besta eft-
irlitið.“ iáh

Þórði Halldórssyni, eigandi Græneggja í Svein-
bjarnargerði, brá í brún þegar hann sá umfjöllun 
Kastljóss um slæman aðbúnað fugla Brúneggja. 
Grænegg markaðssetja egg sín sem vistvæn egg 
varphænsna í lausagöngu. Þórður kallar eftir eft-
irliti á vistvænni vottun.

„Upplýstir neytendur 
besta eftirlitið“

„Þær upplýs-
ingar sem 

gefnar eru á 
umbúðum verða 
að standast

eggJaBóndi 
Þórður segir hæn-

urnar forvitin og 
skemmtileg dýr.

HænUr í laUsagöngU níu hæn-
ur eru á hvern fermetra hjá græneggi.

PútUr Þessar hænur virtust í góðum málum.
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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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á toppi fæðu- 
keðjunnar
samfélagið fór á hvolf eftir umfjöllun Kastljóss um slæman aðbún-

að varphænsna Brúneggja. Og skiljanlega. Nútímamaðurinn gerir 
ótvíræða kröfu um að dýrin, sem ræktuð eru okkur til matar, fái 

notið á boðlegan hátt þess lífs sem þeim er úthlutað.
 Við sættum okkur ekki lengur við slæman 

aðbúnað dýra og mörg okkar eru tilbúin að 
borga meira fyrir afurð vitandi að hún hafi ver-
ið framleidd á manneskjulegan hátt. Það getur 
hins vegar verið þrautin þyngri að ætla sér að 
vera ábyrgur neytandi þegar ítrekað reynist 
ekki innistæða fyrir loforðum, vottun af ýms-
um toga reynist merkingarlaus og eftirliti er 
ábótavant.

 Reglulega berast fréttir af slæmum aðbún-
aði hunda, fugla og annarra skepna sem ræktuð 
eru manneldis í framandi löndum. Á innsog-
inu lýsum við yfir hneykslan okkar en mættum 
heldur líta okkur nær. Hér á landi hefur vegan-lífsstíll aldrei verið vin-
sælli. Þau okkar sem elska egg og beikon of mikið til að slíkt sé raunhæfur 
kostur verða að setja markið hærra. Gera meiri kröfur, fylgjast betur með. 
Gefa engan afslátt. Ef við ætlum okkur að sitja sem fastast á toppi fæðu-
keðjunnar verðum við að binda þannig um hnútana að við getum samt 
lifað í sátt við okkur sjálf.

  Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðari

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

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

netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. 
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14.500 eiNTöK óKeypiS – UM ALLT NoRðURLANd

Stórglæsilegt úrval af húsbílum
- Sýnum fjölmargar mismunandi útfærslur -

Sjón er 

sögu ríkari  

Virkir dagar:

Föstudaga frá kl. 10-16.

Opnunartíminn er:

P Karlsson ehf | Smiðjuvöllum 5a, 230 Reykjanesbæ |  517 5200 | www.pkarlsson.is 

Mánudaga til fimmtudaga: 10-17.

Það eru allir hjartanlega vel-
komnir og við viljum fá sem 
flesta svo fólk geti kynnt sér 

starfsemina og séð að við erum bara 
venjulegt fólk að taka á móti venju-
legu fólki,“ segir Ólöf María Birnu-
Brynjarsdóttir, ráðgjafi hjá Aflinu, en 
Aflið, samtök gegn kynferðis- og heim-
ilisofbeldi á Norðurlandi, verður með 
opið hús miðvikudaginn 7. desember.

aðbúnaður betri
Á opna húsinu mun almenningur í 
fyrsta skiptið fá tækifæri til að skoða 
nýtt húsnæði Aflsins í Aðalstræti 14 
sem oft er kallað Gamli spítalinn. Ólöf 
segir aðbúnaðinn mun betri í nýjum 
húsakynnum. „Þetta er allt annað 
líf. Núna erum við með þrjú ráðgjaf-
arherbergi og auk þess skrifstofu. Það 
er líka mjög heimilislegt hjá okkur 
og andrúmsloftið gott en slíkt skiptir 
meginmáli. Fólk verður að upplifa sig 
velkomið og aðstaðan má ekki vera 
stofnanaleg.“

Ofbeldi samofið samfélaginu
Starfsemi Aflsins var flutt í sumar en 
gamla húsnæðið var löngu sprungið 
enda þörfin mikil. „Við sjáum fjölg-
un ár frá ári og erum enn að bæta við 
okkur ráðgjöfum. Yfirleitt er rólegt 
yfir sumartímann, þar sem fólk er á 

ferðalögum, en í fyrsta skiptið í sumar 
sáum við mjög mikla fjölgun yfir þann 
tíma,“ segir Ólöf sem segir fjölgunina 
tilkomna vegna vitundarvakningar 
frekar en að ofbeldi sé að aukast. 
„Því miður er ofbeldi samofið menn-
ingarheimi okkar og samfélagi en 

þessi vitundarvakning, netbyltingar 
og hashtag aktívismi, hefur haft mikil 
áhrif. Nú er fólk að koma út úr skápn-
um með ljót og gömul sár og leita sér 
hjálpar. Eins tökum við eftir því að 
ungt fólk, á aldrinum 18–20 ára, er 
að koma í miklum mæli strax í viðtöl 
í stað þess að bíða í mörg ár, eins og 
tíðkaðist áður. Það teljum við mjög já-
kvætt. Það er betra að koma í eitt við-
tal ef maður er óviss um eitthvað en 
að bíða með það og velkjast í vafa með 
eitthvað sem maður veit ekki hvað á 
að gera við.“

50 ára leyndarmál
Ólöf segir aldrei of seint að leita sér 
hjálpar eftir ofbeldi. „Aldrei. Það er 

staðreynd og ég fékk staðfestingu 
á því um daginn þegar ég var að 
ræða þetta við vinkonu mína sem 
er öldrunarhjúkrunarfræðingur á 
dvalarheimili fyrir aldraða. Þar er 
heimilisfólk að koma fram með mál 
sem rekja má kannski hálfa öld aftur 
í tímann og áhrifin af því að segja frá 
eru mikil. Fólkinu líður betur fyrir 
vikið og á auðveldara með að lifa í 
núinu. Það er aldrei of seint að leita 
sér hjálpar.“

Dagskráin á opna húsinu hefst 
klukkan 17 og verður fjölbreytt en 
meðal annars verður starfsemin 
kynnt, tónlistaratriði flutt sem og 
áhugaverð erindi.

iáh

„Aldrei of seint að leita sér hjálpar“
Mikið er að gera hjá ráðgjöfum Aflsins. Ráðgjafi 
Aflsins segir vitundarvakningu um ofbeldi hafa orðið 
í kjölfar netbyltinga. Margt ungt fólk bíði ekki með að 
leita sér aðstoðar auk þess sem margir eldri einstak-
lingar eru loks að koma út með sínar reynslusögur. 
Aflið verður með opið hús í desember.„… við viljum 

fá sem flesta 
svo fólk geti kynnt 
sér starfsemina og 
séð að við erum 
bara venjulegt fólk 
að taka á móti 
venjulegu fólki

Heimilislegt 
Ólöf María birnu-
brynjarsdóttir, 
ráðgjafi hjá aflinu, 
hvetur alla til að 
kíkja á opna húsið í 
nýjum húsakynnum 
samtakanna.
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Gómsætur gjafakassi sem inni
heldur 50 ml Pink Sugar EdT, 
sturtu gel sem gefur fallegan 
glans, mjúkt body krem og 
ljúffengan ilm fyrir hárið.

Verð: 5.914 kr.

Flottur gjafakassi sem inni
heldur 50 ml Pink Sugar EdT, 
sturtugel, body lotion og ljúf
fengan ilm fyrir hárið.

Verð: 5.914 kr.

PINK SUGAR

PRETTY AND 
DELICIOUS

PRETTY  
AND PINK

ÚRVAL JÓLAGJAFA 
 Í APÓTEKINU AKUREYRI

BAYLIS  
&  HARDING  
MANICURE 

Snyrtitaska ásamt handsnyrtisetti. Inni
heldur handáburð, þjöl og naglabandasnyrti. 
Kemur í fimm mismunandi litum og ilmum. 

Verð: 2.679 kr.

BAYLIS  & HARDING

BEURER

DR. COMFORT

GILDIR ÚT DESEMBER

DR. COMFORT 
HEILSUSOKKAR

Henta vel í veiðina, útivistina og 
fyrir þá sem hafa vandamál tengd 
blóðrás í fótum. Fást einnig sem 
hnésokkar, ökklasokkar,  
xvídd og tátiljur.

25%

I LMOLÍULAMPAR

Svartur  
og silfur.

Verð:  
7.589 kr.

Hvítur og silfur  
með ljósi.

Verð:  
7.589 kr.

Matt gler  
með ljósi.

Verð:  
9.189 kr.

Ilmolíur.

Verð frá:  
1.097 kr.

FRÁBÆRT  
ANDLITS 
GUFUBAÐ

Verð:  
5.920 kr.

ÚR MEÐ SKREFAMÆLI 
Svart, fjólublátt eða hvítt.

Verð: 9.900 kr.

SPEGILL MEÐ  
LJÓSI OG 
STÆKKUN

Verð: 9.950 kr.

ZLATAN

ZLATAN ILMURINN 

Nýr og frábær ilmur,  
hentar herrum á öllum aldri.  

Þróaður í Frakk landi.  
Einnig fæst svita lyktareyðir, 
sturtusápa og body spray. 

Ilmur 50 ml,  
verð: 7.429 kr.

Ilmur 100 ml,  
verð: 9.729 kr.
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mig var farið að kitla í 
fingurna að sýna hér á 
Akureyri en ég hef bara 

sýnt í Reykjavík og á Dalvík á þessu 
ári,“ segir Ragnar Hólm Ragnarsson 
myndlistarmaður sem ásamt vini 
sínum, Guðmundi Ármanni Sigur-
jónssyni, heldur sýningu í Deiglunni 
um næstu helgi. Sýndar verða nýjar 
vatnslitamyndir auk þess sem Guð-

mundur mun sýna fáein olíumálverk. 
Ragnar segist ekki hafa nennt að sýna 
einn. „Svo ég bað Guðmund að vera 
með. Þessi öðlingur kann ekki að 
segja nei og stökk auðvitað umsvifa-
laust á vagninn.“

Sýningin í Deiglunni ber yfir-
skriftina „Lifandi vatn“ og verður 
opin aðeins þessa einu sýningarhelgi.

iáh

vatnslita við mývatn ragnar Hólm og guðmundur ármann að vatnslita við 
Mývatn haustið 2015. Með þeim á myndinni er tíkin Kría.

Lifandi vatn 
í deiglunni

nú er árstími gleði og friðar 
þar sem vinir og fjölskyldur 
koma saman og eiga gleði-

stundir með góðum mat, gjöfum og 
tilheyrandi. Það má kannski segja að 
það séu ákveðin mannréttindi að fá 
að halda jól þó að hver geri það svo 
með sínu sniði. En því miður getur 
þessi árstími reynst mörgum erfið-
ur og þungur fjárhagslega þar sem í 
mörg horn er að líta þegar líður að 
jólum og margir þurfa því að sækja 
sér aðstoð.  
 
Hvetja önnur fyrirtæki
Flest fyrirtæki hér á Norðurlandi 
halda einhvers konar jólaglaðning 
fyrir starfsmenn sína og oftar en ekki 
koma allir með lítinn pakka með sér 
til þess að gleðja hvert annað. Við, 
starfsmenn á Icelandair hótel Akur-
eyri, ákváðum að láta gott af okkur 
leiða fyrir þessi jól og í staðinn fyrir 
að koma með pakka, sem mögulega 
myndi hvort eð er enda inni í skáp, 
þá kæmu allir starfsmenn með 1.000 
kr. eða frjálst framlag sem myndi 
fara í að styrkja gott málefni. Okk-
ur langar til þess að hvetja fyrirtæki 
og starfsmenn annarra fyrirtækja 

til þess að gera það sama því það er 
gott að geta glatt aðra og munum að 
margt smátt gerir eitt stórt. 

Jólaaðstoð í eyjafirði
Við vildum helst aðstoða hér í okk-
ar heimabyggð og völdum því ver-
kefnið Jólaaðstoð í Eyjafirði. Þetta 
verkefni er nú í gangi fjórða árið í 
röð en nokkur samtök starfa saman 
að þessu verkefni, Hjálpræðisherinn 
á Akureyri, Hjálparstarf kirkjunnar, 
Mæðrastyrksnefnd Akureyrar og ná-
grennis og Rauði krossinn við Eyja-
fjörð, en verkefnið byrjaði fyrst árið 
2012. Markmiðið er að styðja við 
bakið á efnaminni fjölskyldum hér á 
Eyjafjarðarsvæðinu og er söfnunar-
féð notað til kaupa á gjafakortum 
sem einstaklingar geta verslað mat 
fyrir. Samtals fengu 340 fjölskyldur 
aðstoð í fyrra og er talið að enn fleiri 
muni þurfa aðstoð þetta árið. 

 Nánari upplýsingar um samstarf-
ið og söfnunina veita Hafsteinn Jak-
obsson, deildarstj. Rauða krossins 
við Eyjafjörð, í síma 461-2374 og 
Sigríður M. Jóhannsdóttir, formaður 
Mæðrastyrksnefndar, í síma 897-
5435. Reikningsnúmer söfnunarinn-

ar er: 0302-13-175063, kt. 460577-
0209

Starfsmenn Icelandair hótel Ak-

ureyri óska ykkur öllum gleðilegra 
jóla og við skorum á ykkur að gefa 
öðrum gleðileg jól.

Höfundur er Sigrún  
Björk Sigurðardóttir, starfsmaður 

Icelandair hótel Akureyri

Aðsend grein:

góðverk Um Jól
starFsmenn Hótelsins aFHenda styrkinn 
Frá vinstri, Claudia lobindzus, Sigrún björk Sigurðardóttir, Hafsteinn 
Jakobsson og Sigríður M. Jóhannsdóttir. 
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KR: 9.999,-

EQUIPT

DIGFH151DVD
Digihome 22“  12v./230v. TV m.DVD

Verð áður kr. 49.900,-

KR: 33.900,-
Hársnyrtitæki

30%

Bjartur fostudagur

25%

LEV65555
Stjörnusjónauki                                               
Áður: kr. 14.900,-

KR: 9.900,-

Misfit skrefamælar Áður kr. 4.990,-

KR: 3.490,-

Ruslafötur

30%

Afslættir, birta og gleði, miðvikudag til laugardags í Ormsson

Þurrkarar

25%

25%

LED 
perur
í úrvali

25%

X-HM21BT-K/S
Bluetooth stæða

 Til í svörtu og silfur.
Áður kr. 45.900,-

KR: 36.900,-

25%
Þvottavélar

Tvö módel verða afhent á miðvikudag nk.

KR: 990,-

Lyklaborð USB

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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Aðventukvöld 
LÍFLANDS
á Akureyri

Lífland býður til aðventukvölds 
fimmtudaginn 8. desember 
í Líflandi, Óseyri 1, Akureyri. 

Opið verður til kl. 22:00.

• 20% afsláttur af fatnaði og skóm

• 15% afsláttur af járningarvörum,
mélum og ábreiðum.

• 15% afsláttur af gæludýravörum
og ARION fóðri.

Tilvalið að gleðjast í góðum hópi og 
kíkja á hugmyndir að jólagjöfum.

Léttar veitingar í boði

Karlakór Akureyrar syngur kl. 20:30

yFirHeyrslan: vigdís dilJá

vigdís diljá óskarsdóttir starfar á N4 auk þess  
sem hún er í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri. 
ef Vigdís diljá væri einræðisherra í einn dag myndi 
hún fella niður öll trúarbrögð.

Fullt nafn, aldur og starfs-
titill: „Vigdís Diljá Óskarsdóttir, 
22 ára, dagskrárgerðarmaður og 
sölufulltrúi á N4 og þriðja árs nemi 
við fjölmiðlafræði við HA.“

Fjölskylduhagir: „Trúlofuð 
Ísleifi Guðmundssyni.“

Fædd og uppalin? „Fædd á Eg-
ilsstöðum og alin upp hinum megin 
við Fljótið.“

Hvað er best við norðurland? 
„Endalaust framboð af skemmtileg-
um viðburðum og fólki sem lætur þá 
gerast.“

í hverju ertu best? „Ég er 
afskaplega góð í að segja já. Tek að 
mér alls konar verkefni sem ég kann 
kannski alls ekki að leysa en það 
reddast alltaf og maður lærir rosa-
lega mikið á því.“

í hverju ertu lökust? „Að muna. 
Það er nóg að gera hjá mér, bæði í 
skóla og vinnu, og ég held að harði 
diskurinn í kollinum á mér sé farinn 
að ofhitna af og til með svolítið 
fyndnum afleiðingum oft og tíðum.“

Hverju myndirðu breyta ef 
þú værir einræðisherra í einn 
dag? „Ég myndi fella niður öll 
trúarbrögð. Fólk gerir svo ótrúlega 
hluti í nafni trúarbragða og útilokar 
hvert annað. Það er enginn betri en 
annar út frá trúarbrögðum.“

Fyrirmynd? „Mamma og amma á 
Dalvík. Báðar hrikalega duglegar og 
láta ekkert stöðva sig.“

Uppáhaldshljómsveit? „Gæti 
aldrei valið á milli Muse og Led 
Zeppelin.“

Fallegasti staður á íslandi? 
„Stór-Urð við Borgarfjörð eystri.“

Uppáhaldskvikmynd? „Shaws-
hank Redemption.“

Uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Sigmundur Davíð (djók).“

Uppáhaldsmatur? „BBQ-rif og 
öndin sem Ísleifur eldar.“

Uppáhaldsdrykkur? „Vatn.“

leyndur hæfileiki? „Ég get 
spennt greipar með tánum, ekki djók.“

Facebook eða twitter?  
„Twitter.“

snapchat eða instagram? 
„Snapchat.“

Fallegasti karlmaður, fyrir 
utan maka? „Christopher 
Wolstenholme.“

á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „Útvarpið virkar 
ekki. Ég hlusta á Stadium Arcadium 
diskinn sem hefur verið fastur í 

tækinu í fjögur ár.“

ertu komin í jólaskap? „Í hvert 
einasta skipti sem einhver tekur utan 
af mandarínu kemst ég í jólaskap. En 

fer örugglega ekki endanlega í gírinn 
fyrr en ég kemst heim á Hérað.“

 í hvað langar þig í jólagjöf? 
„Helst af öllu óska ég mér uppþvotta-

vélar! Það er ekkert sem myndi 
gleðja mig meira. Annars bara 
eitthvað fallegt skraut á heimilið (vá, 
en fullorðins óskir!).“
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RUB23  |  Kaupvangsstræti 6  |  600 Akureyri  |  Sími: 462 2223  |  rub23@rub23.is

w w w . r u b 2 3 . i s

Hreindýr tataki, andasalat, tvíreykt hangikjöt, epli, chilli, soya, lime

Kolagrillaður humarhali, graflax sushi, Bleikjurúlla með brenndu chilli majó,
súrsætt fennikusalat, kimchee-ostru vinaigrette 

Grísapurusteik og lambahryggvöðvi, waldorfsalat, kremaðir villisveppir,
rauðkál, sykurbrúnaðar kartöflur, jólasósa  

Hrísgrjóna möndlubúðingur og súkkulaði mousse,
makkarónukaka, karamellusósa, hindberjasorbet  

 
03

02

04

01

Kr. 8.990- 
Allar helgar frá 25. nóvember fram að jólum

JÓLAMATSEÐILL
2016

6rétta Matarveislan Mikla frá Einari
og félögum fyrir tvo á kr. 14.900.-

Jólatilboð - Tilvalið í jólapakkann

Gjafabréf Rub23 - Fyrir sælkerann 
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Glaðheimar Blönduósi
Sumarhús og tjaldsvæði á bökkum Blöndu

Mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar

Opið allt árið

www.gladheimar.is     Símar 820 1300 & 690 3130   gladheimar@simnet.is

Sumarhús í ýmsum stærðum
Heitir pottar - Náttúrulegt umhverfi

Gönguleiðir – Mikið fuglalíf 

Stutt í alla þjónustu 
  Verslun – Söfn - Veitingar 
  Sund – Hestaleiga (www.galsi.is)

Perla norðursins Hrútey 
við hlið sumarhúsanna

Pingpong.is - Síðumúli 35 (að neðanverðu) , Reykjavík - S: 568 3920 & 897 1715

Borðtennis 
er fyrir alla!

BorðtennisBorð

nýtískU FJós Hjónin að Fellshlíð breyttu gömlu básafjósi og hlöðu í nýtísku fjós.

Bændur í Fellshlíð breyttu gömlu 
básafjósi í nýtísku fjós

OPið FJós
Bændur í Fellshlíð í Eyjafjarðar-

sveit voru með opið hús á 
dögunum þar sem gestir og 

gangandi fengu að skoða nýtt fjós og 
GEA-mjaltaþjón sem er sá fyrsti sinnar 
tegundar á Íslandi. Rúmlega 100 gestir 
mættu til þeirra Elínar Margrétar Stef-
ánsdóttur og Ævars Hreinssonar en eitt 

ár er síðan þau tóku róbótinn í notk-
un. Hjónin breyttu gömlu básafjósi og 
hlöðu í nýtísku fjós en breytingarnar 
tóku um eitt og háft ár. Mestmegnis 
vann fjölskyldan sjálf að breytingunum 
með hjálp iðnaðarmanna en hönnun 
fjóssins var í höndum elsta sonar hjón-
anna, Jóhanns.         iáh

FJölskyldan Frá vinstri: Þór Ævarsson, Ævar Hreinsson og örn Ævarsson til hægri. 
Elín Margrét Stefánsdóttir fyrir framan þá og fremst Eva Ævarsdóttir.

BændUr áhugasamir sveitungar létu sig ekki vanta.

stOltUr Jóhann sýnir áhugasömum 
bændum nýja mjaltaþjóninn.

sveitalíFið ungir sem aldnir 
mættu á opið hús í Fellshlíð.
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NJÓTTU ÞESS 
AÐ GEFA MEÐ ÞÉR!
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mér finnst þetta ekkert 
merkilegt,“ segir Jón 
Gunnarsson, betur þekktur 

sem kraftlyftingamaðurinn og einka-
þjálfarinn Jón bóndi, sem er nýkom-
inn heim frá Las Vegas þar sem hann 
kom, sá og sigraði á heimsmeistara-
móti í kraftlyftingum í flokki öldunga. 
Jón gerði sér lítið fyrir og setti fimm 
heimsmet í aldursflokknum 55–59 ára 
og var auk þess valinn besti lyftinga-
kappinn í flokknum 40 ára og eldri, 
sem er afrek sem hann er mun stolt-
ari af en af heimsmeistaratitlunum. 
„Þegar maður er orðinn svona gamall 
nennir maður varla að segja frá þessu. 
Ég keppti lengi við þá bestu, menn á 
aldrinum 20–40 ára, en þegar ég varð 
fimmtugur færði ég mig yfir í minn 
flokk. Maður er aðeins farinn að dala.“

 
Hvert mót það síðasta
Jón hefur æft og keppt í rúma þrjá 
áratugi. „Ég sagði konunni minni um 
daginn að nú væri ég hættur en hún 
hélt nú ekki. Ég held að hvert mót sé 
það síðasta. Maður er nefnilega alveg 
farinn að finna fyrir þessu. Undir-
búningurinn er erfiður og eftirköstin 
líka. Ég er rétt núna að jafna mig í 
skrokknum og er allur stífur og stirð-
ur og þreyttur í baki. Þetta tekur sinn 
toll en ég er alheill og það þykir gott að 
vera enn að lyfta svona miklu orðinn 

57 ára,“ segir Jón sem finnst mikilvægt 
að vera fyrirmynd fyrir viðskipta-
vini sína. „Ég vil vera í formi og hafa 
markmið að vinna að. Ég er sterkastur 
í gymminu og þannig vil ég hafa það.“

 
kýrnar og kindurnar
Jón ólst upp á Efri-Grímslæk í Árnes-
sýslu, mitt á milli Hveragerðis og 
Þorlákshafnar, sá yngri af tveimur 
bræðrum fyrstu 18 árin. „Árið sem ég 
fór að heiman kom einn bróðir í heim-
inn í viðbót, svona til að mamma og 
pabbi hefðu einhvern hjá sér þegar við 
vorum farnir að heiman. Í sveitinni 
höfðu allir sín verk að vinna. Pabbi var 
bóndinn og mamma sá um heimilið.

Við bræðurnir vorum ekkert sér-
staklega góðir vinir og maður fékk 
alveg að finna fyrir því hvor var eldri. 
Samband okkar er hins vegar fínt í dag 
enda fékk hann að kenna á því þegar 
ég eltist og fór að taka á móti,“ segir 
hann og bætir við að lífið í sveitinni 
hafi verið í rólegri kantinum. „Ég fór 
bara að heiman til að fara með rútu í 
skólann. Annars var maður heima og 
vann, sama hvort það var mánudagur 
eða sunnudagur. Kýrnar og kindurn-
ar voru vinir manns. Maður þekkti 
ekkert annað,“ segir Jón sem hóf ekki 
sinn líkamsræktarferil fyrr en hann 
var orðinn 25 ára. „Eftir erfiðisvinnu 
í sveitinni hafði ég góðan grunn. 

Ég þurfti því bara að læra tæknina. 
Mánuði eftir að ég byrjaði að æfa lyfti 
ég í réttstöðu þyngd sem margir eru 
alla ævina að ná. Ég hafði þetta for-
skot og þess vegna er ég svona góður 
í líkamanum ennþá,“ segir hann og 
bætir við að þrátt fyrir gælunafnið hafi 
aldrei komið til greina að hann tæki 
við búinu. „Ég hafði kannski áhuga á 
að verða bóndi þegar ég var yngri en 
ekki í dag. Það er samt alltaf gott að 
koma í sveitina. Maður gleymir ekki 
hvaðan maður kemur.“

 
Flutti norður
Móðir hans, Gréta Jónsdóttir, lést fyr-
ir átta árum en faðir hans, Gunnar 
Konráðsson, býr á Suðurlandi eins og 
allt þeirra fólk. Sjálfur flutti Jón norð-
ur árið 2008 eftir erfiðan tíma í sínu 
lífi. „Ég var með líkamsræktarstöð 
í Reykjavík sem varð að engu. Það 
kom upp ósætti á meðal eigendanna 
sem endaði á að ég fór út úr þessu og 
fór í smíðavinnu. Einn daginn ákvað 
ég að renna norður til vina minna 
og fór ekki suður aftur nema til að 
sækja dótið mitt. Það tók mig hálft ár 
að koma mér upp góðum kúnnahópi 
svo ég gæti starfað við þjálfun,“ segir 
Jón sem segir ekkert til í þeirri mýtu 
að erfitt sé að kynnast Akureyringum. 
„Ég get ekki verið sammála því. Mér 
fannst lítið mál að komast inn í samfé-

lagið en þetta snýst auðvitað mest um 
eigið viðhorf og að koma fram við fólk 
eins og maður vill að aðrir komi fram 
við mann.“

 
glæsilegasta og besta konan
Jón á 22 ára son, Viktor, af fyrra hjóna-
bandi en strákurinn var þriggja ára 
þegar foreldrar hans skildu. Eftir það 
hefur Jón sinnt hlutverki helgarpabba. 
„Við erum góðir félagar en þetta unga 
fólk í dag er svo upptekið. Hann nenn-
ir ekki að þvælast norður til að hitta 
pabba sinn en þegar hann kemur 
eigum við góðan tíma saman,“ segir 
Jón sem var einhleypur í tólf ár eftir 
skilnaðinn en fann svo ástina að nýju í 
hinni akureyrsku Kristjönu Ösp Birg-
isdóttur. „Við kynntumst fyrst þegar 
hún kom til mín í þjálfun. Þá var ég 
ekkert að pæla í henni enda var hún 
í sambandi með öðrum manni. Þegar 
ég heyrði að hún væri skilin kviknaði 
áhuginn. Við bjuggum nálægt hvort 
öðru og mér fannst hún glæsileg. Ég 
er enn á því að ég hafi fundið glæsi-
legustu og bestu konu sem hægt var 
að finna hér fyrir norðan,“ segir hann 
en parið deilir áhuga sínum á líkams-
rækt. „Hún er meira í fitness en kraft-
lyftingum en hún er mjög sterk og 
gæti alveg einbeitt sér að hinu. Þetta er 
bara spurning um áhuga,“ segir hann 
en neitar því að vera með puttana í 
hennar þjálfun. „Ég er ekki að fara að 
breyta hennar prógrammi nema hún 
biðji mig um það og þá helst ef hún er 
að lyfta þungu. Það er frekar hún sem 
rekur mig áfram. Hún er algjörlega 
ómissandi sem minn aðstoðarmaður 
og lætur mig reglulega heyra það. Sem 
er gott. Maður er ekki yfir gagnrýni 
hafinn þótt maður sé þjálfari.“

 
Baráttan við ófrjósemi
Hann segist gjarnan hafa viljað eign-
ast fleiri börn en að örlögin hafi ætl-
að honum annað. „Strákurinn er 
glasabarn en það tók okkur tíu ár að 

fá hann í hendurnar. Eftir að hann 
fæddist vildi mamma hans reyna aft-
ur en ég var ekki til í það strax. Mér 
fannst hann svo fullkominn og vildi 
ekki taka sénsinn,“ segir hann en neit-
ar því aðspurður að hafa fundist erfitt 
að þurfa á hjálp að halda. „Ég skamm-
ast mín ekkert fyrir þetta og segi öll-
um sem vilja heyra að við höfum farið 
í glasaaðgerð. Á þessum tíma var þetta 
ekki hægt hér heima svo við fórum 
til Englands. Eftir nokkrar meðferðir 
höfðum við misst alla von um að þetta 
myndi ganga og ætluðum að reyna 
ættleiðingu en þá kom hann und-
ir. Það hefði verið best að fá tvö þrjú 
þarna strax en ég er alsæll.“

 
notaður sem grýla
Hann játar því að hafa átt erfitt með 
að sætta sig við skilnaðinn. „Mér 
fannst erfitt að viðurkenna fyrir sjálf-
um mér að hjónabandinu væri lokið. 
Maður sá eftir þessu langa sambandi. 
Við skildum samt í góðu, ákveðin í að 
barnið yrði alltaf númer eitt, tvö og 
þrjú. Þetta hefur gengið vel. Auðvit-
að voru viðbrigði að hafa ekki barnið 
sitt alltaf hjá sér en ég væri að ljúga ef 
ég segðist hafa grátið mig í svefn út 
af því. Það tók bara tíma að venjast 
þessu. Mamma hans sá mestmegnis 
um uppeldið enda mjög góð mamma 
og miklu betri uppalandi en ég. Ég 
hef aldrei kunnað á börn og er oftast 
notaður sem Grýla. Maður var ekki 
alinn upp í mikilli tilfinningasemi í 
sveitinni. Það voru engin knús og læti, 
og slíkt smitast. Það var ástæðan fyr-

Fann ástina í ræktinni
Jón gunnarsson, betur þekktur sem kraftlyftingamaður-
inn og einkaþjálfarinn Jón bóndi, er nýkominn frá Las Vegas 
þar sem hann raðaði inn heimsmeistaratitlunum. Jón segir 
hér frá æskunni í einangraðri sveit á Suðurlandi, glasameð-
ferðunum sem færðu honum einkasoninn, skilnaðinum, 
ástinni sem hann fann að nýju á Akureyri og glæsilegum 
keppnisferlinum sem hann er afskaplega stoltur af.

viðtal

„Ég er  
sterkastur 

í „gymminu“ og 
þannig vil ég hafa 
þaðw

Bóndinn Jón ólst upp á 
sveitabæ á Suðurlandi þar sem 
kýrnar og kindurnar voru vinir 

hans. MYnD: guðrÚn ÞÓrS.
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hamingju-

samur í hjóna-
bandinu en maður  
var kaldur og 
kunni ekki að sýna 
ástúð.

ir skilnaðinum að vissu marki. Ég var 
mjög hamingjusamur í hjónabandinu 
en maður var kaldur og kunni ekki að 
sýna ástúð,“ segir hann en bætir við að 
hann hafi lært af fyrri mistökum. „Ég 
reyni allavega og hún kvartar ekki. Ég 
er yfir mig ástfanginn; ég dýrka þessa 
konu.“

 
Þolinmæði ekki sterar
Kraftasport hefur oft legið und-
ir ámæli fyrir ólöglega lyfjanotkun. 
„Menn tengja stera við sterka karla en 
þetta er alls staðar, sama hvaða sport 
við skoðum þótt efnin séu mismun-
andi. Það er þessi óþreyja að verða 
fljótt stór og sterkur. Þetta var ekki 
svona þegar ég var að byrja,“ segir 
hann og bætir við að það sé vel hægt 
að ná sínum markmiðum án ólöglegra 
efna. „Það eru ekki sterar sem hjálpa 
manni að ná árangri heldur langtíma-
markmið. Þetta snýst um þolinmæði, 
æfingar, góða hvíld og rétt mataræði.“
 
ekki lengur æfingafrík
Þótt Jón keppi ávallt til sigurs er hann 
farinn að slaka á eftir glæsilegan feril. 
„Ég var á toppnum í kringum 43 árin 
og er kominn langt frá mínu besta. Ég 
á ekki eftir að bæta mig héðan í frá. 
Ég er ofsalega stoltur þegar ég horfi til 
baka en sætasti sigurinn var trúlega 
þegar ég lyfti tífaldri þyngd minni í 
samanlögðum greinum árið 1998. Í 
dag gengur þjálfunin fyrir en ég stekk 
á æfingar þegar ég get. Ég er ekki leng-
ur sama æfingafrík og ég var,“ segir 
hann en bætir við að þrátt fyrir keppn-
isskap sé hann ekki tapsár. „Ef einhver 
vinnur mig er hann bara betri og það 
er allt í lagi. Maður fer ekki heim að 
grenja heldur bætir sig, lagar og gerir 
betur. Það er engum öðrum að kenna 
nema manni sjálfum. Í hvert sinn sem 
ég keppi verð ég kvíðinn og get hrein-
lega verið skjálfandi og nötrandi fyrir 

keppni. Þetta hefur farið vaxandi með 
aldrinum en ég lít á þetta jákvæðum 
augum. Ég er að taka áskorun og vil 
ekki vera rólegur.“
 
Hamingjusamur á akureyri
Þrátt fyrir að vanta aðeins þrjú ár í 
sextugt er Jón í ofurgóðu formi eins 
og heimsmeistaratitlar síðustu viku 
sýna og sanna. „Ég finn lítið fyrir aldr-
inum nema að ég er seinni með allt. 
Maður hugsar aðeins áður en mað-
ur beygir sig hratt. Hins vegar held 
ég að ég megi ekki stoppa núna. Ég 
verð að halda áfram að lyfta og hreyfa 
mig því annars verð ég ómögulegur,“ 
segir hann og viðurkennir að hann 
ætli að verða gamall á Akureyri. „Ég 
er kominn til að vera og jafnvel þótt 
konan myndi henda mér út yrði ég hér 
áfram. Hér er ég hamingjusamur.“

iáh

ástFanginn Jón segist hafa fundið glæsilegustu og bestu konuna á akureyri. MYnD: Úr EInKaSaFnI

setti Fimm Heimsmet Jón gerir lítið úr árangrinum sem hann náði í las Vegas 
á dögunum. Þótt hann sé í afar góðu formi er hann langt frá sínu besta.  
MYnD: guðrÚn ÞÓrS.
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Ég var aldrei nein sérstök kjöt-
æta og var alltaf mun meira 
fyrir meðlæti,“ segir Akureyr-

ingurinn og blaðamaðurinn Katrín 
Rut Bessadóttir sem er að senda frá 
sér matreiðslubókina Eldhús græn-
kerans ásamt listakonunni Hönnu Hlíf 
Bjarnadóttur og ljósmyndaranum Rut 
Sigurðardóttur.

allar grænmetisætur
Katrín segir hugmyndina að bókinni 
hafa kviknað fyrir ári. „Við Hanna 

kynntumst á Akureyri fyrir svona 
þrettán árum og svo lágu leiðir okk-
ar saman aftur og aftur fyrir algera 
tilviljun. Við vorum með börn í sama 
bekk í tvö ár og svo hóf hún að skrifa 
um grænmetismat fyrir Gestgjafann, 
þar sem ég vann, en Hanna hefur ver-
ið grænmetisæta í rúm 30 ár. Rut var 
ljósmyndari á Birtíngi þegar ég var þar 
og þar sem hún er líka grænmetisæta 
athuguðum við hvort hún væri ekki til 
í þetta verkefni með okkur, sem hún 
var. Og þá fórum við bara á fullt.“

dæmir ekki aðra
Katrín er ekki á vegan-fæði. „Ég reyni 
samt að velja þær dýraafurðir, sem ég 
borða, mjög vel og er meðvituð um 
hvers ég neyti,“ segir hún og bætir við 
að þótt hún velji að borða ekki kjöt sé 
henni sama þótt aðrir velji það. „Sum-
ir halda að grænmetisætur dæmi aðra 
fyrir þeirra lífsstíl en það er alls ekki 
rétt þó að undantekningarnar finn-
ist auðvitað. Mér er alveg sama hvað 
aðrir borða en vil að fólk sé almennt 
meðvitað um það sem það borðar 
og hvaðan það kemur,“ segir hún 
og bætir við að fjölskylda hennar sé 
hrifin af grænmetisréttum, þótt þau 
séu ekki grænmetisætur. „Maðurinn 
minn er mjög opinn fyrir þessu og við 
eldum nánast aldrei kjöt á heimilinu. 
Stelpurnar okkar eru hins vegar bara 

gikkir yfirhöfuð. Þær fá kjöt í skól-
anum en ég get líka eldað kjöt handa 
þeim ef það er eitthvað sérstakt. Í dag 
langar mig ekki í kjöt en ég lít ekki svo 
á að ég væri „fallin“ ef ég myndi borða 
aftur kjöt. Það er því alls ekki útilokað 
að ég eigi eftir að gera það. Hins vegar 
finnst mér líklegra að ég fari alveg í 
hina áttina og gerist vegan.“

 á Flórída um jólin
Þar sem Katrín hætti að borða kjöt 
um síðustu áramót hefur hún aldrei 
verið grænmetisæta yfir jólahátíðina. 
„Í fyrra hægeldaði ég fyllt lambalæri á 
aðfangadag og hafði afskaplega gam-
an af því að dútla við það og var ör-
ugglega með svona 10 tegundir af alls 
konar meðlæti. Hingað til hefur skap-
ast hjá okkur hefð að vera með lamb 
og það verður skrítið að dútla við 
hnetusteik eða eitthvað annað græn-
metisfæði í ár. Annars verðum við 
á Flórída um jólin með tengdafólki 
mínu og því verður hátíðin öðruvísi í 
ár í öllum skilningi.“

 iáh

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
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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.

Fyrstu jólin sem 
grænmetisæta
Akureyringurinn og blaðamaðurinn katrín rut 
Bessadóttir gerðist grænmetisæta um síðustu 
áramót en hún skrifaði matreiðslubókina eldhús 
grænkerans ásamt Hönnu Hlíf Bjarnadóttur og Rut 
Sigurðardóttur. Katrín féllst á að gefa lesendum Ak-
ureyri Vikublaðs uppskriftir úr nýju bókinni.

stökkt núðlusalat 
með balsamsírópi
fyrir 4

n 160 g núðlur, brotnar smátt niður 
n 50 ml sesamolía
n 2 hvítlauksrif, pressuð
n ½ spergilkálhaus, skorinn smátt
n 250 g sveppir, smátt skornir
n 1 msk. tamarisósa
n 1 rauð paprika, skorin í litla bita
n 6 sólþurrkaðir tómatar, skornir í litla bita
n 3 vorlaukar, sneiddir
n 3 kúlur af sultuðu engifer, smátt saxaðar
n 1 dl ristuð graskersfræ
n 1 dl ristuð sesamfræ
n 1–2 msk. sesamolía til að dreypa yfir
n 3–4 msk. balsamsíróp

Þurrristið núðlurnar og bætið sesam-
olíu og hvítlauk við þegar þær eru 
byrjaðar að taka lit. takið af pönnunni 
og geymið til hliðar. bætið olíu á 
pönnuna og steikið spergilkál og 
sveppi þar til sveppirnir eru brúnaðir. 
Setjið núðlurnar aftur á pönnuna 
ásamt restinni af hráefninu fyrir utan 
balsamsírópið. Hrærið vel saman, 
setjið á fat, dreypið dálitlu af sesamolíu 
yfir og að lokum balsamsírópinu.

BalsamsíróP
1 dl

n 200 ml balsamedik
n 1 dl hrásykur
n ½ tsk. sjávarsalt

Setjið allt saman í pott og sjóðið þar til 
að sírópið þykknar.

sUltað engiFer
u.þ.b. 100 g

n 50 g ferskt engifer
n 200 ml agavesíróp
n smá vatn ef þarf að þynna sírópið

Skerið engiferið í þunna og jafna bita 
og setjið í pott ásamt agave. Hitið að 
suðu. lækkið hitann og látið malla 
í u.þ.b. 10 mínútur þar til agave-ið 
byrjar að þykkna og engiferið er soðið. 
bætið vatni saman við ef sírópið hefur 
þykknað en engiferið er ekki orðið 
mjúkt og sjóðið dálítið lengur.

Bragðmikil tómatsúpa með sérríi
fyrir 6

n 3 msk. smjör eða 2 msk. olía
n 1 stór laukur, saxaður
n 400 g niðursoðnir tómatar eða 500 g 
vel þroskaðir ferskir tómatar, mega vera 
orðnir dálítið krumpaðir og slappir
n 2 msk. púðursykur
n 500 ml grænmetissafi eða grænmetissoð
n 3 cm rifið ferskt engifer
n 2 hvítlauksrif, pressuð
n 1 tsk. karrí
n 1 tsk. túrmerik
n 500 ml rjómi eða vegan-rjómi
n 1 dl sérrí
n sjávarsalt og nýmalaður pipar
n handfylli fjallasteinselja, söxuð

bræðið smjör og steikið lauk þar til hann 
er orðinn glær. bætið tómötum saman 
við, þá sykrinum og smakkið til, sumir 
tómatar eru súrari en aðrir og sykur-
magnið því smekksatriði. Ef þið notið 
ferska tómata, gætið þess að kjarn-
hreinsa þá vel.  bætið grænmetissafa við 
ásamt engifer, hvítlauk, karríi, túrmerik 
og rjóma. Hitið að suðu og lækkið þá 
hitann. látið malla í 10 mínútur. bætið 
að síðustu sérríi við og smakkið til með 
salti og pipar. Skreytið með steinselju. 
nota má töfrasprota ef þið viljið hafa 
súpuna mjúka.

grænmetisæta Katrín rut 
lítur ekki þannig á að hún væri fallin 
skyldi hún einhvern tímann fá sér 
kjöt. Hana langi hins vegar ekki í kjöt.„Stelpurnar 

okkar eru 
hins vegar bara 
gikkir yfirhöfuð
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Flutningar á akureyri 
og um allt land

KG Sendibílar

kG Sendibílar er lítið flutninga-
fyrirtæki sem þó sinnir fjöl-
breyttum og  umfangsmiklum 

flutningum. Fyrirtækið er staðsett 
á Akureyri og  sinnir jöfnum hönd-
um búslóðaflutningum fyrir bæjar-
búa og verkefnum  fyrir fyrirtæki. KG 
Sendibílar annast flutninga fyrir fólk 
og fyrirtæki hvert á land sem er, ef á 
þarf að halda, og mörg dæmi eru um 
að fyrirtækið flytji til dæmis búslóðir 
milli Reykjavíkur og Akureyrar. KG 
Sendibílar er í eigu feðganna Kristjáns 
Gunnþórssonar og Gunnþórs Krist-
jánssonar og hefur verið starfandi í 
áratugi:

„Pabbi er búinn að vera í þessu síð-
an 1968. Þetta er að smella í hálfa öld 
og hann er enn að, karlinn, orðinn 71 
árs,“ segir Gunnþór Kristjánsson en 
hann og faðir hans sjá um allan akstur 
fyrirtækisins, en bæta við afleysingar-
bílstjórum ef þeir fara í frí:

„Við erum aldrei í fríi á sama tíma,“ 
segir Gunnþór en þeir feðgar vinna á 
öllum tímum, bara eftir þörfum hverju 
sinni: „Við erum á vaktinni allan sól-
arhringinn og það er ekkert heilagt í 
þeim efnum.“

KG Sendibílar hefur til umráða 
einn stóran vöruflutningabíl, kassabíl 
af gerðinni Mercedes Benz, með vöru-
lyftu, og síðan sendibíl. Vegna vaxandi 
umsvifa stefna þeir á að kaupa þriðja 
bílinn og ráða bílstjóra.

Sem fyrr segir sinnir KG Sendibíl-
ar margvíslegri þjónustu  fyrir fyrir-
tæki auk búslóðaflutninga og annarr-
ar flutningaþjónustu fyrir heimili og 
einstaklinga:

„Við dreifum til dæmis grænmeti 
fyrir Mata í alla skóla og leikskóla á 
Akureyri og á veitingastaði í bænum. 
Í grænmetisflutningana notum við 
sendibílinn. Síðan notum við kassabíl-
inn og vörulyftuna í þjónustu við Eim-
skip á Akureyri sem við dreifum vörum 

fyrir. Enn fremur dreifum við öllu fyrir 
Svefn og heilsu Akureyri, Húsgagna-
höllina á Akureyri og Rúmfatalagerinn 

Akureyri,“ segir Gunnþór.
KG Sendibílar sinnir öllum beiðn-

um um flutninga þrátt fyrir annir 

og þeir sem hafa áhuga á að nýta sér 
þjónustu fyrirtækisins, hvort sem það 
eru einstaklingar eða fyrirtæki, geta 

haft samband í síma 892-3033 eða sent 
fyrirspurn á netfangið kgsendibilar@
internet.is.

ný benz bifreið atego 1330 sem var afhend 
frá bílaumboðinu öskju í júlí síðastliðnum

kynning
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37. tölublað, 26. árgangur 

listin að 
eltihrella
Fyrir nokkrum árum völdu Íslendingar 
fallegasta orðið í íslenskri tungu og 
mátti senda inn uppástungur sem ég og 
gerði, að sjálfsögðu. Ég sendi inn orðið 
„eltihrellir“. Svona eftir á að hyggja er 
líklegt að ég hafi misskilið leikinn. Elti-
hrellir er samt að mínu mati ótrúlega 
skemmtilegt orð þó að gjörðin á bak 
við orðið sé ekkert sérstaklega fýsileg. 
Ég held að í mörgum okkar dvelji smá 
eltihrellir sem brýst út við alls konar 
aðstæður. Ég er til dæmis meistari, að 
eigin mati, í að eltihrella fólk á sam-
félagsmiðlum. Ég kýs reyndar að kalla 
það rannsóknarvinnu. Ég gleymi mér 
stundum og rankaði einu sinni við mér 
við að skoða myndir úr fimmtíu ára 
brúðkaupsafmæli afa og ömmu fyrr-
verandi kærasta stelpunnar sem vann 
með mér í fiski þarna í kringum alda-
mótin. Ég veit líka að þau hættu saman 
fyrir sex árum og núna á hann tvö börn 
með nýju konunni sinni sem er fædd 
og uppalin í Neskaupstað.

Yfirleitt kann ég mig samt alveg og 
byrja aldrei samræður á því að varpa 
fram upplýsingum sem ég á ekkert 
að vita. Svo kom að því að ég missti 
kúlið. Ég átti fund með manni sem 
ég lít mikið upp til og kvöldið fyr-
ir fundinn ákvað ég að tékka á feis-
búkkinu hans, af því að það er það 
sem við gerum krakkar. Við öll. Það 
er ekkert okkar eitthvað meira krípí 
en aðrir. Kommon. Fundurinn sjálf-
ur gekk vonum framar og þar sem 
við stigum út af kaffihúsinu og hann 
hafði orð á því hvað við værum hepp-
in með veður sagði ég glaðhlakkalega, 
af því að ég vissi að hann hafði farið 
með fjölskylduna til Tyrklands þá um 
haustið, og af því að konan hans hafði 
öpplódað alveg 73 myndum úr fríinu 
var ég alveg með puttann á púlsin-
um: „Jáh! Þetta er samt ekkert eins og 
ísköld Stella í Tyrklandssólinni!“.

 
Höfundur er Alfa Dröfn nemi

auglýsingar 824-2466, amundi@fotspor.is ritstjórn indianahreins@gmail.com, 893 6152
Opið daglega 13-16

Árskort 
á 5 söfn 
3000 kr.


