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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

Háskólinn á  
Akureyri 30 ára

„Frábært að dansa 
eins og beyoncé“

„Fer alltaf of 
seint að sofa“ 12. janúar 2017 

2. tölublað, 7. árgangur 

Mynd: guðrún Þórs.

„Langar að vita 
hvaðan ég kem“
Katrín Mörk Melsen var tveggja vikna þegar hún 

var ættleidd frá Srí Lanka. Í einlægu viðtali ræðir 
Katrín um konuna sem gaf hana, þá tilfinningu 

sem hún upplifði í æsku að passa hvergi inn, uppreisnina 
á unglingsárunum og lífið með Óliver Viktori, sex ára syni 
sínum, sem er ofvirkur og mikið einhverfur.

    » Loftsíur
  » Smurolíusíur
» Eldsneytissíur

  » Kælivatnssíur
» Glussasíur

Baldwin® hefur sérhæft sig í 
smur-, loft- og hráolíusíum. 
Við bjóðum upp á Baldwin® síur í 
flestar gerðir þungavinnu- og sjóvéla á 
hagstæðum verðum.

Verkstæði og viðgerðarþjónusta
Aðalsmerki Bætis er verkstæðið og 
viðgerðarþjónustan. 
Á verkstæði okkar erum við með öll tæki 
til endurbyggingar á allt að 1750 hestafla 
vélum.

Túrbínur
Bætir ehf. býður upp 
á viðgerðarþjónustu 
fyrir flestar gerðir 
túrbína. Sími 567-2050 - Smiðshöfði 7 - 110 Reykjavík

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Þriðjungur landsbyggðarnem-
enda við Háskóla Íslands snýr 
aftur heim að loknu námi. Hins 

vegar búa um þrír af hverjum fjórum 
fjarnemum við Háskólann á Akureyri 
áfram í heimabyggð fimm árum eftir 
brautskráningu. Þetta kemur fram í 
rannsókn á svæðisbundnum áhrifum 
íslenskra háskóla sem fjallað var um í 
Tímariti um uppeldi og menntun.

sterk tengsl
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 
meirihluti háskólanema sem stunda 
nám í heimabyggð býr þar áfram eftir 
brautskráningu en yfirleitt snýr mik-
ill minnihluti háskólanema heim frá 
háskólanámi utan heimabyggðar. Há-
skólanemar í fjarnámi eru hins vegar 
álíka líklegir til að búa áfram í heima-
byggð og þeir sem stunda nám við há-
skóla þar sem þeir eru búsettir.

Þóroddur Bjarnason, prófessor við 
Háskólann á Akureyri og einn höf-
unda rannsóknarinnar, segir niður-
stöðurnar í samræmi við tilfinningar 
margra. „En þetta er í fyrsta sinn sem 

sýnt hefur verið fram á sterk tengsl 
fjarnáms og búsetu í heimabyggð með 
opinberum gögnum um búsetu fyrir 
nám,“ segir Þóroddur.

 
Konur menntaðri
Í rannsókninni er einnig sýnt hlut-
fall háskólamenntaðra á Akureyri 
samanborið við aðra landshluta og 
höfuðborgarsvæðið. Þar kemur fram 
að Akureyri er um miðbik hvað 
menntunarstig varðar. Skoðaðir voru 
einstaklingar á aldrinum 25–64 ára. Á 

höfuðborgarsvæðinu eru 38 prósent 
aldurshópsins með háskólapróf, 30 pró-
sent á Akureyri en 21–23 prósent í flest-
um öðrum landshlutum. Athygli vegur 
að háskólamenntun er algengari meðal 
kvenna en karla í öllum landshlutum.

Aðrir höfundar rannsóknarinnar 
eru Ingi Rúnar Eðvarsson, Háskóla Ís-
lands, Ingólfur Arnarson, Háskólanum 
á Bifröst, Skúli Skúlason, Háskólanum 
á Hólum, og Kolbrún Ósk Baldurs-
dóttir, Háskólanum á Akureyri.

Iáh

sterk tengsl fjarnáms  
og búsetu í heimabyggð

Hlutverk sjóðsins er að styrkja menningar-, atvinnuþróunar- og 
nýsköpunarverkefni, auk þess veitir sjóðurinn stofn- og rekstrarstyrki
til menningarmála. 

Uppbyggingarsjóður er samkeppnissjóður og miðast styrkveitingar við árið 2017. 

Frekari upplýsingar um umsóknarferlið, úthlutunarreglur 2017, áherslur sjóðsins og 
Sóknaráætlun Norðurlands eystra er að finna á heimasíðu Eyþings www.eything.is og 
atvinnuþróunarfélaganna www.afe.is og www.atthing.is

Umsóknum skal skilað rafrænt til uppbyggingarsjóðs á netfangið uppbygging@eything.is á 
þar til gerðum eyðublöðum sem nálgast má á heimasíðu Eyþings og 
atvinnurþóunarfélaganna. 

Umsóknarfrestur er til og með  15 febrúar.  Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér 
verklagsreglur uppbyggingarsjóðs á heimasíðu Eyþings og atvinnuþróunarfélaganna.  

Starfsmenn sjóðsins verða með viðveru og vinnustofur á starfssvæðinu í tengslum við 
úthlutunina þar sem veitt verður ráðgjöf við gerð umsókna. Frekari upplýsingar er að finna á 
heimasíðu Eyþings og atvinnuþróunarfélaganna.

Nauðsynlegt er að skrá sig á vinnustofur og panta viðtalstíma á netfanginu 
menning@eything.is

SÓKNARÁÆTLUN 
NORÐURLANDS EYSTRA

Uppbyggingarsjóður Norðurlands eystra auglýsir eftir
umsóknum fyrir árið 2017

Frekari upplýsingar um styrki veita
 
Á sviði menningar:
Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir • menning@eything.is • sími 464 9935

Á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar:
Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, Ari Páll Pálsson • aripall@atthing.is • sími 464 0416
Atvinnuþróunarfélag Eyja�arðar, Baldvin Valdemarsson • baldvin@afe.is • síma 460 5701

Stolt Akureyrar
Háskólinn á Akureyri á 30 ára afmæli á árinu. Því ber að 

fagna. Háskólinn hefur gert ótrúlegustu hluti fyrir bæjar-
félagið og í raun breytt því úr sveitalegu og einsleitu þorpi 

yfir í alþjóðlegan og fjölbreytilegan bæ sem við 
erum öll stolt af.

Í nýlegri rannsókn á svæðisbundnum 
áhrifum íslenskra háskóla sem fjallað er um í 
Tímariti um uppeldi og menntun sést hversu 
mikilvæg stofnun háskólinn er. Hvort tveggja 
fyrir svæðið hér í kring sem og önnur minni 
landsbyggðarsvæði þar sem ekki er háskóli en 
íbúarnir sækja fjarnám við HA. Í rannsókn-
inni kemur fram að ekki aðeins býr meirihluti 
háskólanema sem stundar nám í heimabyggð 
þar áfram heldur eru nemar í fjarnámi líklegri 
til að búa áfram í sinni heimabyggð.

Það skiptir máli að hér er virtur háskóli þar sem æðri menntun 
og vísindalegar rannsóknir fara fram. Hér áður fyrr þótti til mikils 
að ná sér í stúdentspróf en í dag þykir mörgum BA-gráða ómissandi 
og ávísun á frekara nám. Sú sem hér ritar fór suður í háskólanám 
þrátt fyrir að hafa verið aðeins tíu ára þegar HA var stofnaður. Ég 
efast um að ég hefði komið til baka nema fyrir áhrifin sem háskólinn 
hefur haft á bæjarlífið. Lærdómsfúsir Norðlendingar þurfa ekki leng-
ur að flytja í burtu til að afla sér menntunar. Fyrir vikið er svæðið 
orðið menntaðra sem felur í sér og kallar eftir fjölbreyttari og auðugri 
menningu og störfum sem gerir svæðið eftirsóknarverðara og fýsi-
legri búsetustað.

Háskólinn fagnar afmælinu og okkur er öllum boðið. Formleg 
dagskrá hefst á morgun, föstudag, en tímamótunum verður fagnað 
með fjölbreyttum viðburðum allt árið. Hápunktur dagskrárinnar 
verður svo í haust, en skólinn tók til starfa 5. september 1987.

 Indíana Ása Hreinsdóttir

Leiðari

KreFjast opnunar  
neyðarbrautar  

Háskólanemar í fjarnámi eru álíka líklegir til að búa áfram í heimabyggð og 
þeir sem stunda nám við háskóla þar sem þeir eru búsettir. Þetta er meðal þess 
sem kemur fram í rannsókn á svæðisbundnum áhrifum íslenskra háskóla.

HásKóLinn á aKureyri tæplega helmingur nemenda við Háskólann á 
akureyri er fjarnemar.

neyðarbraut lokun brautarinnar hefur orðið til þess að sjúkravélar hafa ekki 
getað lent á Stór-reykjavíkursvæðinu með alvarlega veika sjúklinga. Mynd: Sigtryggur ari

bæjarráð Akureyrar skorar á 
borgarstjórn Reykjavíkur-
borgar, innanríkisráðherra og 

Alþingi að stuðla að því að neyðar-
braut Reykjavíkurflugvallar verði 
opnuð aftur. Á fundi bæjarráðs þann 
5. janúar var eftirfarandi bókað: „Í 
höfuðborg Íslands er eina hátækni-
sjúkrahús landsins. Það er því lífs-
nauðsynlegt að þangað sé ávallt greið 
leið með sjúklinga hvort sem er af 
höfuðborgarsvæðinu eða landsbyggð-
unum. Lokun Neyðarbrautarinnar 

svokölluðu á Reykjavíkurflugvelli 
hefur á undangengnum vikum leitt 
til þess að sjúkraflugvélar hafa ekki 
getað lent í Reykjavík né annars stað-
ar á suðvesturhorninu með alvarlega 
veika einstaklinga, sem hafa þurft á 
bráðnauðsynlegri umönnun að halda 
á þessu eina hátæknisjúkrahúsi okkar 
landsmanna. Það er því ófrávíkjanleg 
krafa bæjarráðs Akureyrarkaupstaðar 
að Neyðarbraut Reykjavíkurflugvall-
ar verði opnuð aftur þar til önnur og 
jafngóð lausn finnst.“

2. TBL. 7. ÁRGANGUR 2017
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 reykjavík. Ábyrgðarmaður: björn Ingi Hrafnsson,  

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

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

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

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

14.500 eiNTök ókeypiS – Um ALLT NoRðURLANd



#HÆFASTUR

N Ý R  K U G A

Hæfni og yfirburðir Ford Kuga AWD liggja í öflugu fjórhjóladrifi, mikilli veghæð og 
einstakri dráttargetu þar sem hann leikandi dregur 2.100 kg. Þú situr hátt í Kuga, 
aksturseiginleikar eru fyrsta flokks og þægindin í hámarki. Ford Kuga er búinn 
íslensku leiðsögukerfi, 8“ skjá, Bluetooth, raddstýringu, bakkmyndavél og fimm 
stjörnu öryggi svo fátt eitt sé nefnt. Ford Kuga er einstaklega hæfur til að koma þér 
og þínum hvert á land sem er við hvaða aðstæður sem er.
 
Ford er frábær! Við viljum að þú upplifir gæði Ford og bjóðum því lengri og betri 
reynsluakstur.

Þrír fá frían Ford í þrjá mánuði!
Nöfn allra sem reynsluaka nýjum Ford í janúar 
fara í pott og verða þrír heppnir dregnir út sem fá 
frí afnot af Ford í þrjá mánuði!

LENGRI OG BETRI

REYNSLUAKSTUR

– þú getur fengið hann 

í allt að 24 tíma!

Komdu núna!
ford.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

5.690.000KR.

FORD KUGA AWD SJÁLFSKIPTUR FRÁ:

FRUMSÝNINGLAUGARDAG14. JANÚAR
OPIÐ FRÁ 12-16



Kia er annar mest seldi bíllinn á Íslandi 2016 
Á Íslandi kunnum við að fagna öðru sætinu. Kia er nú annar mest seldi fólksbíll á Íslandi. Það er svo 
sannarlega ástæða til að gleðjast. Við hlökkum til að halda áfram á sigurbrautinni með ykkur á nýju ári. 

Höldur bílasala · Þórsstíg 2 · 600 Akureyri · 461 6020 · holdur.is/bilasala
Söluaðili Kia

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Jóhanna Guðrún Jónsdóttir

2. sæti í Eurovison 2009

Ólafur Stefánsson

2. sæti á ÓL í Peking 2008

Róbert Gunnarsson

2. sæti á ÓL í Peking 2008

Kia

2. sæti á Íslandi 2016

Gott silfur, gulli betra
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Ífebrúar hefjast framkvæmdir á 
húsnæði Listasafnsins á Akureyri. 
Þetta kom fram á kynningar-

fundi sem haldinn var í Listasafninu 
þar sem dagskrá ársins var kynnt og 
nýr samstarfssamningur við Ásprent 

Stíl undirritaður. Áætlað er að fram-
kvæmdum ljúki um mitt ár 2018. 
Þá verða teknir í notkun bjartir sýn-

ingarsalir á fjórðu hæð. Nýr og betri 
inngangur með bættu aðgengi fyrir 
hreyfihamlaða og barnavagna verður 
á jarðhæð ásamt safnbúð og notalegu 
kaffihúsi.

Virðing fyrir sögunni
Arkitektarnir Steinþór Kári Kárason 
og Ásmundur Hrafn Sturluson hjá 
Kurt og Pí teiknuðu breytta nýtingu 
og skipulag þessa fyrrverandi iðnað-
arhúsnæðis í Gilinu en þeir hafa sér-
hæft sig í endurgerð verksmiðjuhús-
næðis þar sem virðing er jafnframt 
borin fyrir sögunni.

Fjölbreytt starfsemi
Á kynningarfundinum kom fram að 
starfsemi í byggingunni verði áfram 

fjölbreytt. Mjólkurbúðin verði á sín-
um stað sem og vinnustofur lista-
manna, listamannarekin sýningar-
rými og gestavinnustofur. Í auknum 
mæli verði Ketilhúsið notað fyrir við-
burði, móttökur, ráðstefnur og veislur. 
Listasafnið muni þannig laða að sér 
bæjarbúa og gesti í auknum mæli og 
af fjölbreyttara tilefni en fram til þessa.

nína og Freyja
Sýningarárið 2017 byrjar með tveim-
ur opnunum laugardaginn 14. janú-
ar kl. 15. Á miðhæð Ketilhússins má 
sjá yfirlitssýningu á verkum Nínu 
Tryggvadóttur, Litir, form og fólk, en 
á svölunum opnar Freyja Reynisdóttir 
sýninguna Sögur.

iáh

Framkvæmdir að hefjast
Vinna við breytta nýtingu og skipulag húsnæðis Listasafnsins á Akureyri hefst í febrúar. Áætlað 
er að framkvæmdum ljúki um mitt ár 2018. Starfsemin í byggingunni verður áfram fjölbreytt.

Þegar unnið var að undirbúningi 
stofnunar Menntaskólans á Ak-
ureyri varaði Bjarni Jónsson frá 

Vogi, þingmaður og kennari við HÍ, 
sterklega við afleiðingum þess og lét 
eftirfarandi orð falla: „Þið megið vera 
vissir um að Norðlendingar heimta 
bráðum háskóla.“ Það fór þó svo að 
Norðlendingar fengu sinn mennta-
skóla og 57 árum síðar einnig háskóla 
því Háskólinn á Akureyri var settur 
í fyrsta sinn 5. september 1987 og 
verður því þrítugur í haust. Á þessum 
þrjátíu árum sem skólinn hefur starfað 
hefur deildum fjölgað töluvert og nem-
endum úr 30 í nærri 2.000. Allt nám 
við HA er í boði sem sveigjanlegt nám 
en það þýðir að kennsluhættir eru mis-
jafnir og ekki endilega bundnir við stað 
og stund. Nýleg rannsókn sýnir að þrír 
af hverjum fjórum fjarnemum við Há-
skólann á Akureyri búa áfram í heima-
byggð fimm árum eftir brautskráningu. 

Mótunarárin?
Í tilefni af þessum tímamótum verður 
vegleg hátíðardagskrá í boði en henni 
verður hleypt af stokkunum 13. janúar 
n.k. með málþingi sem nefnist Har-
aldur Bessason og mótunarárin. Þar 
verður fjallað um fyrstu ár skólans og 
sérstök áhersla lögð á þátt Haraldar 
Bessasonar, fyrsta rektors skólans, 
enda ljóst að sá sem fyrstur stýrir skóla 
hefur mikil áhrif á þá stefnu sem tek-
in er og hvernig skólinn þróast. Sama 
dag verður opnuð sýning um sögu 
háskólans, myndlistarsýningin Jón-
borg – Sólborg, og Ritver Háskólans á 
Akureyri. 

Helgaður nemendum?
En þetta er bara upphafið að fjöl-
breyttri dagskrá sem mun standa 
út allt afmælisárið og má þar meðal 
annars nefna fyrirlestraröðina Vís-
indin á mannamáli, fræðslugöngurnar 
Háskólinn á vettvangi, kynningar á 
rannsóknum, auk þess sem haldinn 
verður fjöldi ráðstefna að venju. Þá 
verður Vísindaskóli unga fólksins 
settur í þriðja sinn. Afmælisdagurinn 
sjálfur verður helgaður nemendum 
en sunnudaginn áður, 3. september, 
verður opið hús í háskólanum, veg-
leg hátíðarathöfn og ýmislegt fleira. 
Nánar má lesa um ýmsa viðburði á 
heimasíðu HA, www.unak.is, auk þess 
sem dagatal verður borið í hús á Eyja-
fjarðarsvæðinu.

Höfundur er Kristín Margrét  
Jóhannsdóttir, aðjúnkt við HA

Háskóli í 30 ár

ListasaFnið á aKureyri Húsnæðið var áður 
iðnaðarhúsnæði. arkitektarnir sem hönnuðu breytingarn-

ar hafa sérhæft sig í endurgerð verksmiðjuhúsnæðis.

undirritun saM-
starFssaMnings  
g. Ómar Pétursson, fram-

kvæmdastjóri ásprents Stíls, 
og Hlynur Hallsson, safn-

stjóri listasafnsins, undirrita 
samstarfssamninginn.

12. janúar 2017

SJÓNAUKA R
&  fjarlægðarmælar

7x50 COMMANDER RACE 
Hágæða Nano slípun. HD skerpa, jafnvel við 
léleg birtuskilyrði. Sjónsviðið er 133 metrar á 
900 metra færi. Nitrogenfylltur og móðufrír frá 
heimskautakulda að eyðimerkurhita.
Vatnsþéttur að 10 metra dýpi. 

kr. 136.000

7x50 NAVIGATOR PRO
Háskerpuslípun. Bjartari í ljósaskiftum. 
Sjónsvið 112 metrar á 900 metra færi.
Vatnsþéttur að 5 metrum. 
Nitrogenfylltur og móðufrír. 

kr. 68.414

7x30 NAVIGATOR PRO
Háskerpuslípun. Bjartari í ljósaskiftunum. 
Sjónsvið 112 metrar á 900 metra færi. 
Vatnsþéttur að 5 metrum. Sjálfvirkur 
fókus. Fáanlegur með innbyggðum 
áttavita. Taska og hálsól fylgir.

kr. 57.266

Hjá vélasölunni finnur þú hágæða Steiner sjónauka fyrir leik eða störf. 

Nano slípun á linsum gerir yfirborðið svo slétt að vatn og óhreinindi loða 
illa við það. Steiner sjónaukarnir eru með sjálfvirkum fókus, Nitrogen-
fyllingu (14psi) og eru því móðufríir. Steiner sjónaukar eru fáanlegir með 
innbyggðum áttavita. Taska og hálsól fylgir öllum sjónaukum.

Einnig bjóðum við hárnákvæma fjarlægðarmæla, hentuga fyrir 
útivistarfólk, í golfið o.fl.

Dugguvogi 4
104 Reykjavík
Sími, 520 0000

www.velasalan.is

8X42 FOCUS EAGLE
Vandlega meðhöndlaðar linsur skila bjartri 
og skarpri mynd. Réttir og nákvæmir litir 
við erfið birtuskilyrði. Tilvalinn fyrir veiðina 
og fuglaskoðun. Aðeins 715 gr. 

kr. 53.050

Gæða sjónaukar 
á frabæru verði

FOCUS RANGEFINDER
Fjarlægðarmælir
Mælir fjarlægð af mikilli nákvæmni + - 0,2%
Drægni allt að 600 metrar. Greinir smáa hluti frá 
umhverfi. Regnheldur og vegur aðeins 185 gr.

kr. 27.961

TM

TM
TM

TM

7x50 FOCUS AQUAFLOAT
Með vítt sjónsvið og góða skerpu frá 20 metrum. 
Vatnsheldur með Innbyggðum áttavita. 

kr. 32.715



KUBBALJÓS
Hjá okkur færðu kubbaljós í ýmsum litum. 

Veggljós - Loftljós - Útiljós

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

kubbaljos.is
kubbaljós

Sendum um allt land
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Tæki til vetrarþjónustu 

yFirHeyrsLan: ágúst óLaFsson

Fullt nafn, aldur og starfstitill? 
„Ágúst Ólafsson, 58 ára, fréttamaður 
hjá RÚV.“
 
Nám? „Verslunarpróf og fullt af 
starfstengdum námskeiðum.“
 
Fjölskylduhagir? „Kvæntur Mar-
gréti Gísladóttur. Við eigum þrjá 
syni, tvær tengdadætur og fjögur 
dásamleg barnabörn.“
 
Fæddur og uppalinn? „Á Borgar-
firði eystra.“
 
Í hverju ertu bestur? „Er tillits-
samur og greiðvikinn.“
 
Í hverju ertu lakastur? „Fer alltaf 
of seint að sofa.“
 
Hvað ætlaðirðu að verða þegar þú 
yrðir stór? „Örugglega ekkert af því 
sem ég síðan varð.“
 
Hverju myndirðu breyta ef þú 
værir einræðisherra í einn dag? 
„Deila öllum heimsins gæðum jafnt á 
alla jarðarbúa.“
 
Fyrirmynd? „Foreldrar mínir, því 
bestu ráðin fær maður í uppvextinum 
og þau fylgja manni alla ævina.“
 
Uppáhaldstónlistarmaður? 
„Ritchie Blackmore/Magnús Þór 
Sigmundsson.“

Fallegasti staður á Íslandi?  
„Borgarfjörður eystra.“
 
Uppáhaldskvikmynd? „One Flew 
Over the Cuckoo's Nest.“
 
Uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Fréttamaðurinn segir pass við 
þessari spurningu.“
 
Uppáhaldsmatur? „Jólarjúpan.“
 
Uppáhaldsdrykkur?  
„Guinness stout.“
 
Uppáhaldsrithöfundur?  
„Enginn sérstakur í uppáhaldi.“
 
Besta lag allra tíma? „Þessi er erfið! 
Ég segi Another Brick in the Wall 
með Pink Floyd.“
 
Leyndur hæfileiki? 
 „Get breytt mér í jólasvein.“
 
Facebook eða Twitter?  
„Facebook.“
 
Snapchat eða Instagram? 
„Snapchat.“
 
Á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „Rás 2.“

ágúst ólafsson, fréttamaður hjá RÚV, segir 
foreldrana sínar bestu fyrirmyndir. Ágúst er tillits-
samur og greiðvikinn en fer alltaf of seint að sofa.

12. janúar 2017
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Íbyrjun nýs árs flykkjast Ís-
lendingar inn í líkamsræktar-
stöðvar með háleit markmið í 

huga og baráttuþrek í brjósti eftir sukk 
jólahátíðarinnar. Akureyri Vikublað 
heyrði í þremur reyndum þjálfurum 
sem eru allir sammála um að  það séu 
litlu skrefin sem virki best. Líkams-
ræktarfólkið Guðrún Arngrímsdóttir, 
Guðrún Gísladóttir og Brynjar Helgi 
Ásgeirsson gefa lesendum snjallar 
ábendingar til að auka líkur á að þeir 
standi við markmið sín.

iáh

„Litlu skrefin gilda“
Á nýju ári safnast Norðlendingar, líkt og aðrir landsmenn, saman inni á líkamsræktarstöðvunum.  
Á Akureyri er úrvalið fjölbreytt. Akureyri Vikublað fékk ráð hjá þremur reynslumiklum þjálfurum.

Frístundastyrkur hækkar

Frístundastyrkur til niður-
greiðslu á æfinga- og þátttöku-
gjöldum barna og unglinga á 

Akureyri hækkar um 20%. Þetta var 
ákveðið við gerð fjárhagsætlunar fyr-
ir árið 2017. Styrkurinn hækkar úr 
16.000 krónum í 20.000 krónur frá og 
með 1. janúar 2017. Styrkurinn gild-
ir fyrir börn á aldrinum 6–17 ára en 
samkvæmt upplýsingum frá Akur-
eyrarbæ hefur hann hækkað um 40% 
frá árinu 2015.

iáh 

FótboLtaæFing Styrkurinn gildir 
sem niðurgreiðsla á æfinga- og þátttöku-
gjöldum. Mynd: ragnar Hólm

Framboð 
mikið
„Það fyllist alltaf eftir jólafríið,“ segir 
guðrún gísladóttir, einkaþjálfari og 
framkvæmdastjóri átaks, sem mælir 
með því að þeir sem ætli að taka nýja 
árið með trompi láti hreyfingu, 
mataræði og almenna vellíðan 
vinna saman. „Það er um að gera að 
finna sér eitthvað sem manni finnst 
skemmtilegt. Það er mikið í gangi hjá 
líkamsræktarstöðvunum þessa dagana 
og því um að gera að reyna að kynnast 
því og prófa sig áfram. Það er aldrei 
að vita nema þar leynist eitthvað sem 
kemur á óvart.“

guðrún varar við því að fólk fari of 
geyst af stað. „Ekki ætla sér of mikið í 
byrjun. Það er betra að byrja hægt og 
vinna sig upp, halda sér við efnið og 
festa hreyfinguna inn í stundatöfluna. 
Framboðið á námskeiðum er mikið og 
fjölbreytt svo allir ættu að geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi.“

markmiða-
setning vinsæl
„Markmiðasetning er ansi vinsæl í 
dag, hvort sem er í námi, líkamsrækt 
eða hjá fyrirtækjum,“ segir brynjar 
Helgi ásgeirsson, crossfit-þjálfari og 
eigandi Crossfit Hamars, en vetrará-
skorun Crossfit Hamars hefst seinna 
í mánuðinum. „Við ætlum að hjálpa 
fólki með markmiðin sín, hvort sem 
það er breytt mataræði, að léttast, 
styrkjast, hlaupa vissa vegalengd, 
lyfta þungu eða eitthvað annað. Oft 
þarf maður að breyta ýmsu til hliðar 
við markmiðið; losa sig við slæmu 
venjurnar, og þá er gott að leita til 
þeirra sem kunna. Það er aldrei slæm 
fjárfesting.“

brynjar segir vissulega marga ætla 
sér um of. „Við fáum stundum fólk 
með óraunhæf markmið, eins og 
að ætla að missa 20 kíló á nokkrum 
vikum. Fyrir suma virkar slíkt hvetjandi 
og það er betra að hafa óraunhæft 
markmið en ekkert markmið. Við erum 
öll misjöfn. Sumir setja markið hátt en 
aðrir of lágt og þá er gott að fá aðstoð 
þjálfara.“
aðspurður segir hann crossfit alltaf 
jafn vinsæla íþrótt. „Fyrir sex árum var 
talað um crossfit sem bólu en í dag 
er enn verið að opna stöðvar, margar 
sprungnar og biðlistar hjá öðrum. Það 
eru tvær stöðvar á akureyri fyrir utan 
allt hitt sem er í boði svo samkeppnin 
er gífurleg. Það virðast allir vera að 
hreyfa sig.“

allt komið  
á fullt
„nú er allt komið á fullt,“ segir guðrún arn-
grímsdóttir, einkaþjálfari og einn eigenda 
líkamsræktarinnar bjargs, sem mælir 
með skynsamlegum ákvörðunum þegar 
kemur að heilsunni. „Þetta er alltaf sama 
tuggan; að byrja á þeim stað sem maður 
er og ætla sér ekki of mikið í einu. Og það 
sama á við um næringuna. Þar er best að 
trappa sig rólega niður í litlum skrefum til 
dæmis með því að velja eitthvað tvennt til 
að einbeita sér að í einu. til að mynda að 
ætla sér að vera duglegur að drekka vatn 
og mæta með nesti í vinnuna í einhvern 
tíma. Þegar það er komið í góðan farveg 
er hægt að bæta tveimur öðrum atriðum 
við. Það eru litlu skrefin sem gilda.“

guðrún segir mikilvægt að ætla sér 
ekki að sigra heiminn á einum degi. „Ekki 
æfa of ákaft, stíft og stefnulaust. Það 
virkar ekki og endar með því að maður 
springur. Svo finnst mér líka mikilvægt að 
hvatinn fyrir því að hugsa vel um sig, rækta sig og næra sé kominn frá góðum stað; 
að maður sé að þessu til að vera góður við sig en ekki af því að maður sé að refsa sér. 
líkamsrækt á að vera eitthvað sem eykur lífsgæðin.“

jáKVæð LÍKaMsræKt
guðrún arngrímsdóttir, einkaþjálf-
ari og einn eigenda bjargs, segir að 
líkamsrækt eigi að vera eitthvað 
sem auki lífsgæðin.

VeLLÍðan MiKiLVæg guðrún 
gísladóttir, einkaþjálfari og fram-
kvæmdastjóri átaks, mælir með því að 
hreyfing, mataræði og vellíðan vinni 
saman.

crossFit eKKi bóLa brynjar 
Helgi ásgeirsson, crossfit-þjálfari og 
eigandi Crossfit Hamars, segir vinsæld-
ir íþróttarinnar ennþá mjög miklar.

„Við fáum stundum fólk með 
óraunhæf markmið, eins og að 

ætla að missa 20 kíló á nokkrum vikum 

Uppskrift:
8 dl  KORNAX heilhveiti
3 dl kókosmjöl
6 tsk lyftiduft
1 tsk salt
6-7 dl ab-mjólk

Aðferð:
1. Hitið ofninn í 180°C.
2. Blandið þurrefnum saman í stóra skál.
3. Hellið ab-mjólkinni út í og hnoðið.
(Ef notuð er hrærivél með hnoðara, 
gætið þess að hræra ekki of lengi).
4. Setjið deigið í formkökuform og 
bakið í ca. 50-60 mínútur.

Einfalt og hollt 
heilhveitibrauð

- Trefjaríkt, fyrir heilsuna -
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Vertu viðbúinn vetrinum
LÉTTAR – STERKAR – TRAUSTAR

SNJÓKEÐJUR

Hafðu samband og kynntu þér
vöruúrvalið og þjónustuna 

blásara- og grunnsveit Tónlist-
arskólans á Akureyri munu 
flytja þekktar perlur í Hofi á 

sunnudaginn með hjálp stórtenórsins 
Gísla Rúnars Víðissonar og dansara úr 
Dansskóla Önnu Breiðfjörð.

Nýárstónleikar fjölskyldunnar

Þessi föngulegi hópur spilaði fyr-
ir íbúa Lögmannshlíðar á þrett-
ándanum. Á myndinni sjást 

Erlingur Arason, Birgir Arason, Árni 
Ketill Friðriksson, Pálmi Stefánsson, 
Rafn Sveinsson og Friðrik Bjarnason.

ÞrettándagLeði

Í dag, fimmtudaginn 12. janúar, er 
næstsíðasti dagurinn til að losa 
sig við jólatréð í gáma Akureyrar-

bæjar. Gámarnir standa við Kaupang, 
Hagkaup, Hrísalund, leikvöll við 
Bugðusíðu, Bónus Naustahverfi og 

Langholti, Skautahöllina og við versl-
unarmiðstöðina Sunnuhlíð. Þetta 
kemur fram á vefsíðu sveitarfélagsins. 
Trén verða kurluð og notuð í stíga og 
sem yfirlag á trjá- og runnabeð.

gámar fyrir jólatré

12. janúar 2017

Eftirfarandi námskeið verða í boði  
fyrir byggingamenn á vorönn 2017:

Gæðakerfi í SharePoint – Office 365 24. janúar

Gluggar og glerjun 31. janúar

Árangursrík samskipti 8. febrúar

Frágangur með SIGA efnum 11. febrúar

Raunkostnaður útseldrar þjónustu 21. febrúar

Stjórnun á verkstað 3. mars

Verðskrá húsasmiða 21. mars

Sólpallar og skjólgirðingar 31. mars

Námskeið á Akureyri  
á vorönn 2017

Nánari upplýsingar og skráning á idan.is

Skráning á idan.is

www.idan.is 



Þann 1. janúar 2017 tóku gildi lög  
nr. 75/2016 um húsnæðisbætur og 
féllu 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 
annast Vinnumálastofnun afgreiðslu húsnæðisbóta
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

KR
ÍA
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fa

Ert þú að leigja ? 
Húsaleigubætur heita nú Húsnæðisbætur.  
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ég vissi lítið um einhverfu 
áður en ég eignaðist hann. 
Staðalímyndin af einhverfum 

einstaklingi, og það sem við sjáum í 
bíómyndum, er oft einhver sem vill 
ekki láta knúsa sig og horfir ekki í 
augun á þér. Þetta er hins vegar miklu 
flóknara,“ segir Katrín Mörk Melsen 
en sex ára sonur hennar, Óliver Viktor, 
er ofvirkur, mikið einhverfur og flók-
inn einstaklingur.

 
endalaus rússíbani
Katrín og eiginmaður hennar, Egill 
Örn Sigurðsson, eiga þrjú börn, Er-
ika Rakel, átta ára, er elst, svo Óliver 
Viktor og yngstur er Baltasar Kasper 
sem er þriggja ára. „Þetta er endalaus 
rússíbani. Einhverfa Ólivers Viktors 
er mjög sveiflukennd eins og algengt 
er hjá einhverfum. Það er ekkert sem 
heitir stabílitet,“ segir Katrín og bætir 
við að Óliver hafi strax verið frábrugð-
inn systkinum sínum. „Erika svaf ekki 
heila nótt fyrr en hún varð 18 mánaða. 
Hún var alltaf veik, með í eyrum, bak-
flæði og allan pakkann. Óliver var hins 
vegar mjög vær og svaf í sínu herbergi 
frá upphafi. Hann var algjört drauma-
barn og ég man að ég hugsaði með mér 
að þetta væri of gott til að vera satt.“

talar ekkert
Þegar Óliver varð átta mánaða fóru 
hlutirnir að breytast. „Hann var afar 
rellinn og vildi einungis vera hjá mér, 
ekkert hjá öðrum. Eins árs sagði hann 
tvö orð en svo hurfu þau og í dag talar 
hann ekkert. Pabbi hans sagði einhvern 
tímann við mig að hann grunaði að um 
einhverfu væri að ræða en ég vísaði því 
á bug enda vissi ég varla hvað einhverfa 
er. Pabbi hans fann þetta greinilega á 
sér og svo í 18 mánaða skoðun fór allt 
af stað. Hann var ekki einu sinni send-
ur suður á greiningarstöðina, einhverf-
an var svo afgerandi.“

Varanleg röskun
Katrín man lítið eftir þeim tíma þegar 
Óliver Viktor fékk greininguna. „Ég 
datt bara út og þegar ég hugsa um það 
man ég ekki einu sinni eftir dóttur 
minni, sem þá var fjögurra ára. Það 
eina sem ég gat hugsað var; hvað verð-
ur um hann? Ég las allt sem ég fann 
um einhverfu, öll viðtöl, reynslusögur, 

fór á öll námskeið sem ég fann og var 
staðráðin í að tækla þetta og laga hann 
– sigra heiminn. Smám saman skall 
raunveruleikinn á mér og ég gerði mér 
grein fyrir að ég væri ekki að fara að 
breyta neinu. Einhverfa er ekki sjúk-
dómur. Hún er ekki læknanleg. Þetta 
er varanleg röskun; fötlun. Óliver er 

fullkomlega heilbrigður en heili hans 
virkar öðruvísi,“ segir hún og viður-
kennir að hún hafi gengið í gegnum 
sorgarferli. „Ég syrgði framtíð hans. 
Allt sem ég hafði óskað mér fyrir hann 
fór á hvolf. Í dag tek ég bara einn dag 
í einu. Það þýðir ekki að hafa áhyggj-
ur af framtíðinni þar sem ég veit ná-

kvæmlega ekkert um hana. Ég vona að 
Óliver geti öðlast sjálfstætt líf en ég er 
hætt að missa mig í „hvað ef “ vanga-
veltur. Slíkt gerir mann brjálaðan.“

breytist í Hulk
Katrín segir síðasta ár hafa verið erfitt. 
Óliver hafi byrjaði í skóla en þar sem 

breytingar fari illa í hann hafi honum 
liðið illa og köstin því orðið mörg. Í 
lok árs hafi hins vegar farið að ganga 
betur, köstin orðið sjaldgæfari og 
viðráðanlegri. „Í kasti öskrar hann 
og gengur berserksgang. Þótt hann 
sé aðeins sex ára er hann nautsterkur 
þegar adrenalínið flæðir um hann. 

„Langar að vita 
hvaðan ég kem“
Katrín Mörk Melsen  
var tveggja vikna 
þegar hún var ætt-
leidd frá Srí Lanka.  
Í einlægu viðtali ræð-
ir katrín um konuna 
sem gaf hana, þá 
tilfinningu sem hún 
upplifði í æsku að 
passa hvergi inn, upp-
reisnina á unglings-
árunum og lífið með 
óliver Viktori, sex ára 
syni sínum, sem er 
ofvirkur og mikið ein-
hverfur.

KatrÍn MörK 
Margir muna eftir 

Katrínu úr raun-
veruleikaþættinum 

biggest loser Ísland. 
Mynd: guðrún Þórs.

„Þetta  
var ein 

ógeðslegasta 
tilfinning sem 
ég hef upplifað

12. janúar 2017
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Hann hefur kastað stól í hausinn á 
mér, brotið klósett, brotið sjónvarp, 
brotið gluggakistu. Hann breytist í 
lítinn Hulk. Í verstu köstunum grenja 
ég yfirleitt með honum því ég veit að 
þetta er bara lítill strákur sem kann 
ekki að höndla aðstæður. Svona tjáir 
hann sig. Hann er verstur við mig og 
verður brjálaður ef ég fer á klósettið 
eða út úr húsinu. Ég er því alltaf með 
hnút í maganum og eins og njósnari 
að reikna út hvernig ég komist í burtu 
óséð. Stundum tek ég slaginn en það 
kostar kast sem getur tekið klukku-
tíma. Svo þegar kastinu lýkur er hann 
í svitabaði, algjörlega búinn á því og 
vill bara liggja í fanginu á mér. Við 
Egill erum eins og FBI-fulltrúar, alltaf 
að reyna að lesa í aðstæður til að vera 
tíu skrefum á undan honum í von um 
að koma í veg fyrir kast. Það fer mikil 
orka í þetta, hausinn þarf alltaf að vera 
á fullu.“

taugaáfall vegna álags
Litli bróðir hans fær sérstaklega að 
kenna á því. „Honum hefur verið illa 
við Baltasar frá upphafi og þess vegna 
er hann svona reiður við mig; ég kom 
með þetta barn inn á heimilið. Hann 
hefur margoft reynt að berja Baltasar 
og handleggsbraut mig einu sinni 
þegar hann ætlaði að sparka í hann. 
Mér tókst að setja höndina á milli og 
það brotnaði bein í úlnliðnum,“ segir 
Katrín sem fékk taugaáfall árið 2014 
sökum álags. „Egill var á þessum tíma 
í háskólanámi og ég var alveg svefn-
laus. Þetta var á því tímabili sem Óli-
ver dreifði kúknum sínum um allt. Við 
urðum að skipta um öll teppi. Einn 
daginn sat ég í stiganum, öll útötuð 
í kúk, kúkur í teppinu, á veggjunum 
og báðir strákarnir grátandi. Ég var 
gjörsamlega búin og þegar maður-
inn minn kom gangandi upp stigann 
byrjaði ég að öskra og garga. Þetta var 
ein ógeðslegasta tilfinning sem ég hef 
upplifað. Egill fór strax með mig upp á 
sjúkrahús. Mér fannst ég gjörsamlega 
misheppnuð en hitti geðlækni sem 
sagði að það væri ekkert að mér og út-
skýrði fyrir mér að hvaða manneskja 
sem er hefði farið yfir um í þessum 
aðstæðum. Ég man hvað ég fann fyr-
ir miklum létti. Ég hafði reynt að gera 
mitt besta svo lengi en aðstæðurnar 
voru algjörlega yfirþyrmandi. Upp frá 
þessu fór ég að vinna í sjálfri mér.“

saman á þrjóskunni
Katrín viðurkennir að álagið hafi kom-
ið niður á hjónabandinu. „Við höfum 
varla sofið í átta ár og svefnleysi gerir 
mann sturlaðan. Óliver hefur mikinn 
áhuga á tónlist og vaknar reglulega um 
þrjú, fjögur á nóttunni syngjandi og 
trommandi lög með Michael Jackson 
og Queen og vekur þannig alla fjöl-
skylduna. Hann er ekki með slæman 
tónlistarsmekk en að vakna við þetta 
um miðjar nætur gerir mann ansi 
lúinn. Ég er ekkert hissa á að skilnað-
artíðni foreldra fatlaðra barna sé um 
80 prósent. Þetta er verulega stremb-
ið. Við Egill höfum breyst og þrosk-

ast í ólíkar áttir. Það sem hefur ekki 
breyst og mun vonandi aldrei breyt-
ast er að við erum samtaka í því sem 
snýr að velferð Ólivers Viktors sem 
og allra barnanna okkar. Þar bökkum 
við hvort annað upp. Það þekkir mig 
enginn betur en Egill og öfugt enda 
höfum við gengið í gegnum ótrúleg 
tímabil þar sem við höfum fengið að 
sjá hið rétta eðli hvort annars. Það 
hefði til dæmis verið auðvelt fyrir 
hann að ganga í burtu þegar ég fékk 
taugaáfallið og ég hefði líka getað 
fengið nóg þegar hann tók tímabil þar 
sem hann vildi ekki ræða við mig um 
neitt. Ég veit ekki hvað hefur haldið 
okkur saman, nema kannski þrjóskan. 
Á átta árum höfum við aldrei farið í 
frí tvö saman, ekki einu sinni í sum-
arbústað.“

upplifði sig öðruvísi
Margir muna eftir Katrínu eftir að 
hún tók þátt í raunveruleikaþættinum 
Biggest Loser. Hún hefur búið á Ak-
ureyri frá 16 ára aldri en var alin upp 
í Reykjavík, miðbarnið í hópi þriggja 
systkina. „Systir mín er níu árum eldri 
en ég en svo áttu mamma og pabbi 
ekki að geta eignast fleiri börn. Ég var 
því ættleidd, tveggja vikna gömul, frá 
Srí Lanka. Tæpum tveimur árum síðar 
fæddist svo bróðir minn. Ég átti erfitt 
með að eignast systkini enda hafði 
ég fengið alla athyglina þar til hann 
fæddist. Ég hafði alltaf lítið sjálfs-
traust en bróðir minn var öruggur 
með sig, gekk vel í skóla og var góð-
ur í íþróttum. Ég hafði enga trú á að 
það yrði eitthvað úr mér og fannst ég 
hvergi passa inn og þótt fjölskyldan 
hafi aldrei látið mér finnast það þá 
upplifði ég mig öðruvísi,“ segir hún 
og bætir við að hún hafi verið erfiður 
unglingur. „Ég strauk að heiman og 
vildi bara hanga með eldri krökkum. 
Ég er mikill „rebel“ í eðli mínu og hef 
alltaf farið mínar eigin leiðir. Aðeins 
16 ára elti ég strák norður og þótt við 
hættum saman var ég of þrjósk og 
stolt til að fara heim aftur. Ég bjó þess 
í stað hér og þar þangað til ég kynntist 
manninum mínum, Agli, sem var það 
besta sem gat komið fyrir mig á þeim 
tíma. Egill var svo saklaus, kom úr 
vernduðu umhverfi og hafði góð áhrif 
á mig. Ég hafði verið týnd svo lengi og 
hafði eflaust verið þunglynd. Ég hef 
ekki verið auðveld fyrir mömmu og 
pabba.“

gefin tveggja vikna
Katrín Mörk fæddist í Colombo, höf-
uðborg Srí Lanka. „Ég veit að blóð-
móðir mín átti dreng fyrir og að blóð-
faðir minn yfirgaf þau þegar hún gekk 
með mig svo hún sá enga aðra leið en 
að gefa mig frá sér. Það er ekki hægt 
að ímynda sér aðstæðurnar. Pabbi 
stalst til að taka mynd af henni þegar 
hún rétti mömmu mig. Þetta er svo 
falleg mynd en það er svo mikil sorg í 
andliti þessarar konu. Þau máttu ekki 
tala við hana, ekki þakka henni fyrir 
eða rétta henni pening. Hún átti bara 
að rétta þeim barnið og láta sig hverfa. 

Maður fær sting í hjartað. Ef ég fæ 
einhvern tímann tækifæri til að hitta 
hana langar mig að þakka henni fyrir 
og segja henni að hún hafi tekið rétta 
ákvörðun – að það sé í lagi með mig 
og ég hafi fengið góða fjölskyldu. Von-
andi get ég sagt henni þetta en ef ekki, 
þá vona ég að hún viti það innst inni.“

Þráir stöðugleika
Katrín viðurkennir að hafa mikinn 
áhuga á Srí Lanka en segist framan 
af ekki hafa viljað vita neitt um upp-

runann. „Ég held að mér hafi fundist 
það of sárt en í dag langar mig að vita 
hvaðan ég kem. Það er hins vegar dýrt 
ferli og eitthvað sem ég get ekki lagt á 
fjölskyldu mína núna. Það mun bíða. 
Eins og er ganga börnin mín fyrir. 
Það mikilvægasta er að ná jafnvægi í 
lífi þeirra áður en ég fer af stað og róta 
upp í mínu lífi. Núna þurfum við að 
koma á stöðugleika á heimilinu og 
komast til botns í þessum svefnvanda-
málum krakkanna svo við getum öll 
sofið betur.“

Þakklát fyrir stuðninginn
Katrín vill koma þökkum til Elvu Har-
aldsdóttur hjá Fjölskyldudeild Ak-
ureyrarbæjar. „Við eigum henni svo 
margt að þakka. Hún tók á móti mér 
í geðshræringu, reiðri, sorgmæddri, 
pirraðri. Alltaf tók hún á móti mér 
með breitt bak, með ráðleggingar, til-
búin að gera allt fyrir okkur. Ég veit 
ekki hvar við værum án hennar. Við 
erum líka afar þakklát fyrir stuðn-
ingsfjölskyldu Ólivers Viktors sem 
hefur algjörlega bjargað okkur. Óliver 
elskar þau og ég er ekki viss um að ég 
muni nokkurn tímann sleppa þeim,“ 
segir hún brosandi og bætir við að 
þrátt fyrir að Óliver sé krefjandi sé 
hún óendanlega þakklát fyrir að fá 
að vera mamma hans. „Ég trúi því 
að okkur séu falin verkefni sem við 
ráðum við og ég er upp með mér að 
mér skuli vera treyst fyrir þessu ótrú-
lega stóra verkefni. Þetta er hins vegar 
miklu meira en að segja það og bitnar 
oft mikið á hinum börnunum og þá 
sérstaklega dóttur okkar. Oft er mað-
ur alveg búinn með þolinmæðina. En 
sem betur fer kann ég að biðjast fyrir-
gefningar og þá útskýri ég fyrir henni 
að mamma sé ekki fullkomin, að ég 
hafi átt erfiðan dag og hafi látið það 
bitna á henni. Í gegnum þetta ferða-
lag okkar með Óliver hef ég lært svo 
margt varðandi sjálfa mig. Ég hefði 
aldrei unnið í mínum ókláruðu mál-
um nema fyrir hann. Vegna hans hef 
ég komist að því hvernig manneskja 
ég er og vil vera.“

iáh

FjöLsKyLdan Katrín og eiginmaður hennar, Egill örn Sigurðsson, eiga þrjú börn, Erika rakel, átta ára, er elst, svo Óliver Viktor og 
yngstur er baltasar Kasper sem er þriggja ára.

úr reyKjaVÍK Katrín var aðeins 16 
ára þegar hún elti strák norður og hefur 
búið þar síðan.

og þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár 
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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.

beyoncé er alltaf jafn vinsæl. 
Ég hélt að það væri á slakna 
á áhuganum á henni en þá 

birtist hún með Lemonade og allt 
verður vitlaust,“ segir Margrét Erla 
Maack sem verður með Burlesque- og 
Beyoncé-danstíma í Átaki á Akureyri 
þann 21. janúar.

Vespan Músi skemmdur
Margrét er að koma norður með 
leikhópnum Improv Ísland 
og ætlar að nýta ferðina og 
safna sér smá peningi. 
„Milli jóla og nýjárs 
skemmdu einhverj-
ir óprúttnir náungar 
vespuna mína, spörk-
uðu í ljósið á henni 
og hentu henni niður 
tröppur. Tryggingarnar 
ná ekki yfir þetta og ég 
hef verið dálítið lítil í mér 
síðan. Ég skil ekki hver 
gerir svona lagað, og það 
á jólunum. Ég kem allt of 
sjaldan norður og vil gera mikið úr 
því þegar ég loksins kem og nú ætla 
ég að athuga hvort einhverjar kon-
ur og stúlkur vilji ekki styrkja Músa 
litla, vespuna mína, og mæta á nám-

skeiðið,“ segir hún en 
síðast þegar Margrét 
Erla kom norður með 
námskeið, í nóvember 

2015, var uppselt. „Þetta er í fjórða 
skipti sem ég kem en í öll skiptin 
hefur breiður hópur af konum mætt, 
bæði stelpur úr Menntaskólanum 
og mæður þeirra og frænkur. Það er 

eins og í Kramhúsinu; alls kyns týp-
ur dansa líka saman. Það er ótrúlega 
skemmtilegt að ná þannig stemningu 
fyrir norðan.“

Valdeflandi hreyfingar
Margrét verður með þrjá mismunandi 
tíma, Burlesque, sem er seiðandi kab-
arettdans, Beyoncé og Beyoncé fyrir 

unglinga. „Það er náttúrlega frábært 
að dansa eins og Beyoncé en um tíma 
„twerkaði“ ég svo mikið að ég var 
orðin eins og andarungi í laginu. Þetta 
eru svo skemmtilegar og valdeflandi 
hreyfingar sem henta öllum líkams-

gerðum, bæði þeim sem hafa aldrei 
dansað og þeim sem hafa verið í djass-
ballett í mörg ár.“

Hægt er að skrá sig í dansinn á tix.
is undir liðnum Annað.

iáh

„Frábært að dansa 
eins og beyoncé“

salatdressing
þegar maður finnur janúar- 
flensuna á leiðinni

n 4 stórar gulrætur
n hálfur laukur ef vill
n 1 msk. grófkorna sinnep
n 2 msk. sojasósa
n engifer á stærð við egg
n matarolía eftir smekk
n hrísgrjónaedik eftir smekk

allt í matvinnsluvél og hellt yfir grænt 
salat, gott að setja vorlauk og avókadó 
með. Þessi dressing hefur bjargað mér 
frá margri flensunni!
  

Fullorðins-guacamole
Partískammtur

n tveir tómatar
n Ein paprika
n Einn hvítlaukur
n Kóríander

smátt skorið og saltað og piprað vel og 
geymt til hliðar.

Í matvinnsluvél er massað saman:
n Þrjár þroskaðar lárperur
n Safi úr 2–3 lime
n Staup af tekíla
n teskeið af kúmeni

blöndum hellt varlega saman. Sumir 
vilja stóra bita í guaca-nu sínu og þá má 
alveg sleppa matvinnsluvél og skera 
bara allt smátt og blanda þannig saman.
  

oreosjeik til að hafa 
eitthvað að hrista
fyrir eina manneskju

notið matvinnsluvél eða blandara. lyk-
ilatriðið er að nota ekki mjólk, þá verður 
sjeikurinn of „rich.“

n 3–4 ískúlur
n 2 ísmolar
n ein oreokaka

vatn til að þynna, en ekki of mikið
karamellusósa eða Hershey's-
súkkulaðisósa sett innan á glasið til 
skrauts.

12. janúar 2017

Margrét erla Maack verður með dansnámskeið á Akureyri í janúar þar sem hún kennir konum seiðandi kabarett og 
að „twerka“ eins og Beyoncé. margrét erla féllst á að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs uppáhaldsuppskriftirnar sínar.

á Músa  Óprúttnir 
aðilar skemmdu vespu 
Margrétar Erlu sem er að 
safna upp í viðgerðina.

burLesque beyoncé er fyrir allar konur en 18 ára aldurstakmark 
er á burlesque-námskeiðið.
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Fríða
Lífið er ekki alltaf auðvelt og sumir 
fæðast til erfiðara lífs en aðrir. Svo var 
með Fríðu „frænku“. Blóðskyld mér 
var hún ekki. Gísli, langafi minn, kom 
með hana heim á hnakknefinu eftir að 
hafa farið á hreppsnefndarfund. Þar 
var hún „boðin upp“ 11 ára gömul. 
Langafi bauðst til að taka barnið fyrir 
ekkert og án þess að hafa rætt það við 
langömmu rétti hann henni stúlkuna 
er heim kom og tautaði sjálfsagt fyrir 
munni sér „segðu svo að ég færi þér 
aldrei neitt úr kaupstaðnum!“

Þarna á bæjarhlaðinu stóð þessi 
litla stúlka og horfði á heimilismeð-
limi með skelfinguna í augunum og 
sítt, ljóst, grálúsugt hárið hangandi 
niður á rass. Þarna á þessu bæjarhlaði, 
þurrkuðu langamma og amma tár 
af kinnunum vegna örlaga þessarar 
litlu stúlku. Á þeirri stundu varð hún 
frænka mín.

Dag eftir dag böðuðu þær hana, 
báru steinolíu í ljósa hárið og kembdu 
úr henni lúsina, þótt allir vildu að hún 
yrði snoðuð svo hægt yrði að losna við 
óværuna. „Nei, það er of mikið lagt á 
lítið barn,“ sögðu þær og fyrir það var 
Fríða frænka þeim alltaf þakklát.

Sem ung kona fór hún til Dan-
merkur með son sinn í von um ást 
og betra líf. Þeir draumar dóu fljótt. 
Alein og peningalítil stóð hún í miðri 
Kaupmannahöfn og átti ekki fyrir fari 
heim. En hún átti í hjarta sér trúna á 
góðar manneskjur. Hún fékk leigða 
herbergiskytru hjá eldri hjónum sem 
gættu stráksins á meðan hún leitaði að 
vinnu og á meðan hún vann.

Sitjandi í sumarhúsinu hennar 
minnist ég þess þegar ég árið 1996 
velti fyrir mér flutningi til Noregs með 
fjölskylduna. Þá horfði hún djúpt í 
augu mér og sagði „þá ætla ég að segja 
þér nokkuð sem enginn sagði við mig, 
landið eignast börnin þín og þegar 
þú vilt fara heim til að deyja, þá vill 
enginn fara með þér.“

Fríða frænka dó í Danmörku 1999.

Dýrleif Skjóldal, 
leikskólakennari og sundþjálfari
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