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Hátíðarhöld
fóru vel fram

Þorramatur
allt árið

Strengdir þú
áramótaheit?
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1. tölublað, 7. árgangur

Himnasending?

Mynd: Guðrún Þórs.

Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

Hræðist ekki
áskorunina
Á

rið 2016 var ár breytinga fyrir Loga
Má Einarsson. Logi, sem er menntaður arkitekt og hafði verið bæjarfulltrúi á Akureyri um nokkurra ára skeið,

ákvað að gefa kost á sér til Alþingis fyrir Samfylkinguna. Flokkurinn beið afhroð í kosningunum en Logi var eini kjördæmakosni
þingmaður flokksins og hefur nú tekið við for-

mannskeflinu. Í einlægu viðtali ræðir Logi um
uppvöxtinn á Brekkunni, ástina, fjölskylduna,
pólitíkina, þverröndóttu bolina og skapið sem
á það til að hlaupa með hann í gönur.

FJARNÁM
Skráning á vorönn stendur til 13. janúar
á slóðinni www.fa.is/fjarnam

CMT sagarblöð og
fræsitennur

Hitaveitu &
gasskápar
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!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is
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Krassað
á kirkjuna

Vetur Umferð hefur
aukist gríðarlega yfir
vetrarmánuðina.

Ó

prúttnir einstaklingar
unnu
skemmdarverk
á Akureyrarkirkju aðfaranótt
miðvikudags.
Akureyringur sem átti
leið hjá kirkjunni á sama
tíma og blaðamaður
Akureyri Vikublaðs átti
ekki orð yfir spellvirkið.
„Mönnum er ekkert heilagt lengur. Meira að segja
kirkjan okkar fær ekki að
vera í friði.“
iáh

Metár í umferðinni
Umferð á Hringveginum hefur aukist

Á

rið 2016 var metár í umferð á
Hringveginum. Þetta kemur
fram á vef Vegagerðarinnar.
Umferðin jókst um ríflega 13 prósent
sem er tvöfalt miðað við mestu aukninguna sem næst kemur, á milli áranna

2006 og 2007. Einnig kemur fram að
umferð yfir vetrarmánuðina hafi aukist gríðarlega sem rekja megi til aukinnar vetrarferðamennsku. Umferðin
jókst um ríflega 21 prósent í desember
miðað við sama mánuð árið 2015. Það

er mesta aukning milli desembermánaða frá því að samantekt hófst.
Umferð jókst í öllum landshlutum en
langmest á Austurlandi eða um tæp 52
prósent. Minnst jókst umferð í grennd
við höfuðborgarsvæðið.iáh

Peningagjöf í tilefni afmælis

Í
Ekkert heilagt Bæjarbúar eru
miður sín yfir skemmdarverkunum.

Mynd: BB

tilefni af 130 ára afmæli KEA
gaf félagið Sjúkrahúsinu á Akureyri 10 milljónir króna að gjöf.
Frá vinstri, Birgir Guðmundsson,
stjórnarformaður KEA, Halldór Jóhannsson, framkvæmdastjóri KEA,
Haraldur Hauksson, forstöðulæknir
skurðlækninga, Gunnhildur Gunnlaugsdóttir, sérfræðingur í skurðhjúkrun, Kolbrún Jónsdóttir svæfingahjúkrunarfræðingur, Sigurður E.
Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga, og Jónas L. Franklín, forstöðulæknir bæklunarskurðlækninga.

MINTEX

BREMSUHLUTIR

Hátíðin
fór vel fram

Lögreglan Ein
líkamsárás átti sér stað
á Akureyri yfir jól og
áramót.

S
Poulsen ehf. | Skeifan 2 | IS-108 Reykjavík | ✆ 530 5900 | poulsen.is

amkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Norðurlandi eystra
fór jólahátíðin almennt vel
fram í umdæminu. „Hefðbundinn erill
fylgdi hins vegar jóladansleikjum þar
sem hafa þurfti afskipti af fólk vegna
ölvunar,“ segir Daníel Guðjónsson yfirlögregluþjónn sem segir flest málin
minniháttar. Ein líkamsárás hafi átti
sér stað á Akureyri og gera þurfti að
skurði í andliti vegna hennar. Málið
telst upplýst.
Daníel segir áramótin hafa verið

friðsöm. „Þau fóru vel fram alls staðar í
umdæminu án þess að nokkuð sérstakt
kæmi upp á annað en afskipti af ölvuðu fólki.“
Nokkrir ökumenn hafi þó verið
teknir fyrir ölvun við akstur og akstur
undir áhrifum vímuefna um hátíðirnar auk annarra umferðarlagabrota. Þá
urðu nokkur umferðaróhöpp en án
meiðsla á fólki auk þess sem aðstoða
þurfti nokkra vegfarendur vegna veðurs og slæmrar færðar.
iáh
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leiðari

Mótmælum hatrinu

N

ýtt ár er hafið og þótt margt gott megi segja um 2016 eru eflaust flestir því fegnastir að það sé liðið og komi aldrei aftur.
Síðasta ár var ár átaka, hvort sem var hér heima eða úti
í heimi. Stríð, hörmungar, flóttamannastraumur
og fjarstæðukenndar forsetakosningar í Bandaríkjunum er það minnisstæðasta fyrir mig sem og
ótrúlegt magn flæðandi útlendingahaturs úr öllum
áttum.
Í byrjun nýs árs skrifaði rithöfundurinn Auður Jónsdóttir fantagóða grein í Kjarnann. Þar lýsir
Auður upplifun sem við þekkjum örugglega flest;
að sitja þegjandi undir hamslausri hatursorðræðu
sem beint er til flóttafólks og múhameðstrúarmanna. Auður lýsir því þegar hún í nokkur skipti sat máttlítil undir
grimmdinni sem rann úr munni annars dagfarsprúðs fólks en hún segir hatrið og vanþekkinguna í slíkum aðstæðum venjulega svo mikla að
rökræður séu yfirleitt tilgangslausar. Því sé oft það eina í stöðunni að
standa upp og yfirgefa svæðið og lýsa þannig yfir vanþóknun sinni.
Ég las grein Auðar tvisvar, kinkandi kolli allan tímann á meðan,
og minntist um það bil tveggja ára lífsreynslu þar sem réttlætiskennd
minni var gróflega misboðið í veislu. Miðaldra kona, sem tengdist gestgjafanum, fór að andskotast út í „þetta helvítis flóttamannapakk“. Eitthvað í mér sagði mér að sitja ekki undir illskunni og hvað þá rífast við
viðkomandi svo ég stóð upp og yfirgaf partíið. Síðan þá hef ég velkst
í vafa um hvort ég gerði rétt og ekki síður velt fyrir mér hvað aðrir
veislugestir héldu um mig; yfirlætispíuna sem þóttist svona líka betri
en aðrir.
Vonandi bregst ég eins við næst. Rasismi er aldrei í lagi. Tökum
áskorun Auðar. Stöndum upp og yfirgefum ofbeldið sem við erum
annars þvinguð til að hlýða á og mótmælum þannig hatrinu á friðsaman en táknrænan hátt.
Gleðilegt nýtt ár

Indíana Ása Hreinsdóttir

Fundur OA samtökin
eru tólf spora samtök sem
virða nafnleynd og trúnað.

„

Engin
töfralausn
til
Óskum Akureyrarbæ
og Akureyringum öllum
Set ehf
F
innilega
til
röraverksmiðja hamingju
með 150 ára afmælið!
Fundir OA samtakanna
á Akureyri verða færðir
um set. Félagskona hafði
reynt allt en fékk loks
lausn sinna mála í OA.

undir eru öllum opnir. Eina
skilyrðið er löngun til að hætta
hömlulausu ofáti,“ segir kona
í OA samtökunum á Akureyri, tólf

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Set ehf.
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss
Sími
Fax

Gleðilegt nýtt ár

+354 480 2700
+354 482 2099

set@set.is

Forn menningarríki hófu gerð
vatnsrenna og lagnastokka fyrir
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar.
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu
mikla verkmenningu á þessu sviði,
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verkfræðiafreka mannkyns.

Lagnagerð er því með elstu iðngreinum sögunnar og hefur þróast
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum
hefur röraverksmiðjan Set skapað
sér sérstöðu á heimsvísu með
fjölbreytileika í framleiðslu,
ásamt því að vera mikilvægur
þátttakandi í uppbyggingu og
nýsköpun í íslensku samfélagi.

og þökkum samfylgdina
á árinu sem er að líða

RAMKVÆMA!

mlengt til 1. janúar 2014.
Veljum íslenskt og sköpum

með því verðmæti og störf.

www.set.is

Blönduósbær

segir konan sem hafði sjálf reynt allar mögulegar leiðir að bata. „Ég vissi
strax að þarna var hjálpina að finna en
fræðin í OA snúast um heiðarleika við
sjálfan sig. Fyrsta skrefið er að viðurkenna stjórnleysið og að maður þurfi
á hjálp að halda.“

Allir velkomnir

spora samtökum matarfíkla. Sökum
nafnleyndar má konan ekki koma
fram undir nafni.

Snýst um heiðarleika

OA samtökin á Akureyri hafa skipt
um fundarstað. Hingað til hafa fundir samtakanna verið í AA húsinu í
Strandgötu en verða nú í Glerárkirkju
á þriðjudögum frá klukkan 18 til 19.
Viðmælandi Akureyri Vikublaðs segir
innganginn norðvestanmegin á kirkjunni. „Þetta er vel merkt og er nýtt og
huggulegt húsnæði. Okkur líst mjög
vel á og vonum að fólk láti sjá sig,“

Líkt og í tólf sporum AA samtakanna
notast OA við trúnaðarmenn. „Ef
okkur finnst við of fá hér fyrir norðan leitum við gjarnan eftir trúnaðarmönnum í Reykjavík og erum þá bæði
í tölvusambandi og símasambandi.
Við erum ekki mörg hér á Akureyri og
viljum gjarnan stækka hópinn. Hins
vegar sækjum við samtakamátt í samtökin um allan heim. Til okkar eru allir velkomnir en við bjóðum ekki upp á
neina töfralausn. Slíkt er ekki til en við
getum hjálpast að við að takast á við
þennan sjúkdóm.“
iáh

OA sjálfspróf
1. Borðar þú þegar þú ert ekki svangur/svöng?
2. Heldur þú áfram að borða óhóflega án þess að kunna á því skýringar?
3. Finnur þú til sektar og eftirsjár þegar þú hefur borðað yfir þig?
4. Eyðir þú miklum tíma og hugsun í mat?
5. Hugsar þú með ánægju og tilhlökkun til þeirrar stundar þegar þú getur

borðað ein/n?

anna

NA.IS

Set ehf • Röraverksmiðja

Eina skilyrðið er
löngun til að hætta
hömlulausu ofáti

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

6. Skipuleggur þú þetta leynilega át þitt fyrirfram?
7. Borðar þú í hófi innan um fólk; en bætir þér það upp eftir á?
8. Hefur þyngd þín áhrif á það hvernig þú lifir lífinu?
9. Hefur þú reynt megrun í viku eða lengur á þess að ná tilsettu marki?
10. Gremst þér það þegar aðrir segja við þig: „Sýndu nú svolítinn viljastyrk til að
hætta að borða yfir þig?“

11.

Ertu enn á þeirri skoðun, þrátt fyrir að dæmin sýni annað, að þú getir farið í
megrun „… á eigin spýtur …“ hvenær sem þú vilt?

12. Finnur þú sterka löngun til að borða mat á einhverjum tilteknum tíma
sólarhringsins sem ekki er matmálstími?

13. Borðar þú til að flýja áhyggjur og vandræði?
14. Hefur þú leitað meðferðar vegna ofáts eða vanda sem tengist mat?
15. Valda átsiðir þínir þér eða öðrum óhamingju?
Ef þú svarar þremur eða fleiri spurningum játandi eru líkur á að þú sért á góðri leið
með að eiga í vanda með matarfíkn. Prófið er tekið af vefsíðunni oa.is

Sveitarfélagið Vogar
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janúardagar

Um leið og við óskum landsmönnum öllum gleðilegs árs og þökkum viðskiptin á liðnu
ári, byrjum við nýja árið með 20-50% afslætti af gæðavörum heimilistækjadeildar
þvottavélar

þurrkarar

uppþvottavélar

ofnar

20%

20%

20%

afsláttur

afsláttur

20%

afsláttur

afsláttur

Airforce eyjuháfar · veggháfar

25
ÁR
HJÁ

helluborð

20%

afsláttur
Gott úrval af Airforce veggháfum og
eyjuháfum, sem eru annálaðir fyrir
glæsilega hönnun og mikil gæði.

20-50%

Pottar og pönnur

afsláttur

20%

heimilislausnir

afsláttur

20%

afsláttur

ryksugur

20%

hársnyrtitæki

afsláttur

20%

afsláttur
FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Opnunartímar:
Opnunartímar:
Virka
daga
kl.kl.
10-18.
Virka
daga
10-18
Laugardaga
kl.kl.11-14.
Laugardaga
11-15.
ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

FURUVÖLLUM 5 · AKUREYRI
LágMúLA
· sÍMI
530 2800
SÍMI8461
5000
PENNINN
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

Greiðslukjör
Greiðslukjör
Vaxtalaust
Vaxtalaust
allt12
aðmánuði
12 mánuði
í alltí að

OMNIS
BLóMSTuRvELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655
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Strengdir þú áramótaheit?
Mynd: Sigtryggur Ari

Margir nota þau tímamót sem áramótin eru til að
strengja heit um hollari og betri lífshætti. Akureyri
Vikublað heyrði í sjö Norðlendingum og forvitnaðist
um áramótaheit þeirra.

Hver dagur er
afmælisdagur

„Heit er ef til vill ekki rétta orðið en ég velti fyrir
mér hvað ég vilji bæta í fari mínu, hvað ég vilji
gera öðruvísi eða nýtt,“ segir Þórgnýr Dýrfjörð
framkvæmdastjóri inntur eftir áramótaheiti sínu.
Þórgnýr trúir því að hamingjan sé meðal annars
fólgin í því að gera möguleika sem í manni
búa að veruleika. „Það er ævilangt verkefni en
stærstu skrefin eru fólgin í að klára eitthvað sem
manni finnst erfitt. Það getur verið að dansnámskeið eða vísindagrein breytir ekki öllu,“ segir
Þórgnýr sem er ekki vanur að strengja áramótaheit. „Ég vil gjarna tileinka mér að hugsa
um hvern dag sem afmælisdag sem ekki er sjálfgefið að falli manni í skaut. Og á
hverjum degi eigi maður að glíma við viðhorf sín og skoðanir og breyta jákvæðum
og góðum viðhorfum í hegðun. Það tekst ekki nærri alltaf.“

Keppni virkar best

gengur í garð en það er allur gangur á því hvernig gengur að ná þeim,“ segir Brynhildur
Pétursdóttir, fyrrverandi alþingismaður. „Í fyrra ákvað ég að kaupa mér engin föt árið
2016 og það gekk næstum eftir. Helsta markmiðið mitt fyrir 2017 verður að nýta tímann
vel. Til að auka líkurnar á því hef ég eftir ýmsum krókaleiðum orðið mér úti um forláta
skipulagsdagbók eða „do it all planner“ fyrir árið 2017. Svo er bara að sjá hvað setur.“

Faðma
meira og
lengur „Ég ætla

að faðma meira og lengur,“
segir fjallgöngumaðurinn
Ingólfur Axelsson, inntur
eftir áramótaheiti þessara
áramóta og bætir við: „Það
er svo gott fyrir sálina.“

Ofhugsa minna,
leika meira

„Ég strengi alltaf einhver áramótaheit en
held að ég hafi aldrei staðið við þau,“ segir
Gígja Vilhjálmsdóttir jógakennari og bætir
við að oftast gleymi hún þeim jafnóðum
eða heitin hafi verið frekar óraunsæ. „Í
fyrra voru mín áramótaheit að fækka fjölskyldumeðlimum en þeim fjölgaði bara í
staðinn. Árið 2017 verður ár breytinga, nýjunga, áskorana og gleði. Ég ætla að segja
já við tilboðum og tækifærum, ofhugsa
minna og leika meira. Og svo ætla ég að
drullast til að gera eitt „MU“.“

Vikumórall

„Ég hafði nú ekkert sérstakt
í huga enda er ég svo
gott sem fullkomin, grín!“
segir Hildur Eir Bolladóttir
prestur aðspurð um áramótaheit hennar. „Það
er auðvitað þannig
að um hver áramót
heiti ég sjálfri mér
því að borða hollt og
sleppa sykri en það
er bara vegna þess að
þá er ég búin að misþyrma mér yfir jólin og
er með móral sem varir
kannski fyrstu vikuna
í janúar uns allt er
gleymt.“

Allt gott í hófi

Mynd: Bjarni Eiríksson

Engin föt 2016 „Ég set mér yfirleitt einhver markmið þegar nýtt ár

„Ég er mikill stuðningsmaður markmiðssetningar en stundum hef ég bitið það í mig að
áramótaheit séu asnaleg og dæmd til að
mistakast,“ segir crossfitþjálfarinn Arnþrúður Eik
Helgadóttir sem þó strengdi þess heit í ár að
koma sér í það líkamsform sem hún vill vera í.
„Ég er búin að fá systur mína með í smá keppni
en við erum báðar með svo mikið keppnisskap
að keppni virkar best á okkur til að ná árangri og
viðhalda metnaðinum. Ég mun líka strengja það
áramótaheit að verja meiri tíma með fjölskyldu
minni en ég er svo heppin að hafa hana nánast
alla innan nokkurra kílómetra radíuss. Ég tek því
of oft sem sjálfsögðum hlut og gleymi að sinna
þeim eins og ég vil gera.“ Arnþrúður segir árið
2017 verða það besta hingað til. „Á síðastliðnu
ári setti ég mér það markmið að vinna í því að láta draumana rætast, samþykkja og segja
já við öllu því sem hræddi mig á einhvern hátt. Það gekk heldur betur vel, ég fór tvisvar til
Afríku, sem var draumaáfangastaður minn frá barnæsku, fór í fallhlífarstökk, kynntist fjölda
fólks og gerði ótrúlega margt skemmtilegt og krefjandi sem mig hafði áður aðeins dreymt
um að gera. Það er áramótaheit sem mun fylgja mér það sem eftir er.“

„Ég er ekki mikil áramótaheitakona
og býst ekki við því að strengja
áramótaheit,“ segir blakkonan Elma
Eysteinsdóttir sem segir dætur sínar
þó hafa skorað á hana í eins árs
nammibann með sér. „Verður maður
ekki að taka áskorununum þó svo
að ég segi að allt sé gott í hófi,“ segir
Elma sem hefur einu sinni strengt
áramótaheit. „Áramótin 2011–2012
skrifaði stórfjölskylda mannsins míns
niður sín heit saman. Mín voru þau
að taka þátt í hlaupi lengra en 40
kílómetrar og hlaupa það á góðum
tíma. Ég og Sigrún, vinkona mín,
hlupum það sumar, Laugarveginn
sem er 55 kílómetrar, og það var
alveg geggjað.“

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.
Þú færð sjávarútvegslausnir
í áskrift á navaskrift.is

kr.

24.900

pr. mán.
án vsk.

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

Wise lausnir ehf. » Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is
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YFIRHEYRSLAN: HALLDÓR SIGFÚSSON

Fullt nafn, aldur og starfstitill:

„Halldór Jóhann Sigfússon, 38 ára,
þjálfari meistaraflokks FH í handbolta
karla og handboltastjóri FH.“

Fjölskylduhagir? „Kvæntur Hönnu
Láru Ásgeirsdóttur og við eigum þrjú
börn; Álfheiði Maríu, 17 ára, Torfa
Geir, 13 ára, og Sigurveigu Ýri, 6 ára.“
Fæddur og uppalinn? „Á Akureyri.“

Í hverju ertu bestur? „Erfið spurn-

ing, kannski betra að spyrja einhvern
annan en mig. Vonandi góður pabbi
og eiginmaður.“

Í hverju ertu lakastur? „Senni-

lega í öllu sem viðkemur iðnaðarmannastörfum og viðhaldi, þar er ég
ekki sterkur.“

Hvað ætlaðirðu að verða þegar
þú yrðir stór? „Atvinnumaður í

handbolta.“

Hverju mundirðu breyta ef þú
værir einræðisherra í einn dag?

„Vá, það er svo margt en í stuttu máli
mundi ég reyna að breyta heiminum
til hins betra.“

Fyrirmynd? „Alfreð Gíslason hefur
verið mín fyrirmynd frá því ég var
ungur handboltamaður og hann
hefur haldið þeim titli.“

Handboltaþjálfarinn og Akureyringurinn
Halldór Jóhann Sigfússon ætlaði alltaf
að verða atvinnumaður í handbolta. Í lok
árs 2016 varð Halldór fyrstur til að vinna
deildarbikarinn í karla og kvennaflokki.

JÖKLAR
JÖKLAR
Upplifun á Íslandi

Upplifun á Íslandi

● Forsniðin einingahús
● Fljótleg í uppsetningu
● Íslensk hönnun fyrir
íslenskar aðstæður

kringum Vík í Mýrdal.“

Uppáhaldskvikmynd? „Þarna er
ég ekki á heimavelli en James Bond
hefur alltaf verið í uppáhaldi ásamt
Pink Panther-myndunum með Peter
Sellers.“
Uppáhaldsstjórnmálamaður?

„Logi Einarsson, verst að geta ekki
kosið hann.“

Uppáhaldsmatur: „Sem krakki

var það mömmuslátur með jafningi
en núna í seinni tíð nautalund með
béarnaise og svo jólapörusteikin.“

Uppáhaldsdrykkur? „Íslenska vatnið. Maður lærir að meta það þegar
maður býr erlendis.“

Hver var íþróttamaður ársins
2016 að þínu mati? „Hrafnhildur
Lúthersdóttir.“

Leyndur hæfileiki? „Verð að segja

tré- og runnasnyrting, en þetta er
hæfileiki sem kom í ljós núna í sumar.
Svo er ég mjög öflugur á ryksugunni.“

Áramótaheit? „Engin sérstök en
vinnuárið mitt er frá júlí–júní og því
set ég mér persónuleg markmið á
þeim tíma og svo sest ég niður með
FH-liðinu og við setjum okkur markmið sem lið. Alltaf að reyna að vera
betri og betri útgáfa af sjálfum sér.“

Uppáhaldsíþróttamaður? „Sem
ungur handboltamaður var það
Alfreð Gíslason og landsliðið í
handbolta á þeim tíma en í dag er það
enginn sérstakur.“

Útvarpsstöð? „Það er alltaf stillt á

Fallegasti staður á Íslandi? „Erfitt
að gera upp á milli margra undurfagurra staða á Íslandi en efst í huga
eru Vestfirðir, Eyjafjörður og svæðið í

Árið 2017? „Sannfærður um að 2017

Rás 2 í bílnum nema þegar krakkarnir komast í útvarpið þá stilla þau
á FM957. Þeim finnst pabbi sinn vera
þvílíkt gamall.“
verði frábært ár í alla staði.“

HÚS HÖNNUÐ
FYRIR ÍSLENSKA
ÍSLENSK
HÚS SÉRHÖNNUÐ
FYRIR
FERÐAÞJÓNUSTU
ÍSLENSKA FERÐAÞJÓNUSTU
Forsniðin einingahús
Fljótleg í uppsetningu
JÖKLAR 24,3 fm

Tilboð í ágúst

1.990.000 kr.
Takmarkað upplag

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

Traust - Hagkvæmni - Hönnun

LANDSHÚS
Landshús - Sími 553 1550 - landshus@landshus.is - www.landshus.is
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Trésmiðjan Stígandi tekur að sér
allt sem við kemur byggingum og
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu
verkstæði smíðum við nánast hvað
sem er, allt eftir þínum óskum. Við
leggjum áherslu á vönduð vinnubrögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi / sími: 452 4123 / www.sTigandihf.is
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䤀渀愀愀爀爀礀欀猀甀最甀爀

一吀 㘀㔀⼀㈀
吀愀挀琀

吀 㠀⼀

一吀 㐀㔀⼀
吀愀挀琀

刀礀欀猀甀最甀爀
昀礀爀椀爀 ︀甀爀爀琀
Litadýrð Daníel Máni
Róbertsson á Blönduósi tók þessa
fallegu mynd af flugeldasýningu
Björgunarfélagsins Blöndu.

一吀 ㌀㔀⼀ 吀愀挀琀

刀礀欀猀甀最甀爀 昀礀爀椀爀
戀氀愀甀琀琀 漀最 ︀甀爀爀琀

2017 fagnað

N

唀洀戀漀 漀最 ︀樀渀甀猀琀愀

orðlendingar, líkt og aðrir
jarðarbúar, kvöddu árið 2016
með stæl og fögnuðu um leið
nýju fersku ári. Áramót eru tími fögn-

uðar, litagleði og glaums, líkt og þessar
myndir, sem teknar voru á Akureyri
og Blönduósi, bera með sér.

Gamla árið brennt burt Landsmenn kveiktu í skoteldum til að kveðja
gamla árið og bjóða árið 2017 velkomið. Þessa mynd tók Guðrún Þórsdóttir á Akureyri.

Óskum þér og fjölskyldu þinni farsæls komandi árs.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Litagleði Kristín Jónsdóttir og Atli Birgir
Benediktsson mættu vel útbúin á áramótabrennuna á Svalbarðseyri.

Með hátíðarkveðju
Norðurljós Það var ekki aðeins
falleg birta flugeldanna sem fangaði auga
Daníels Mána á gamlárskvöld. Myndin var
tekin frá Fagrahvammi á Blönduósi.

Vinkonur
Þuríður Anna
Sigurðardóttir
og Elín Inga
Bragadóttir
tóku á móti
nýju ári með
sátt og þakklæti í hjarta.
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Sumarið
2017 er komið

25 ára afmælisafsláttur í janúar
OG FÁÐU MEIRA

Taska, handfarangur
og íslensk fararstjórn
innifalið.

1992-2017

Sólarferðir frá kr.

49.850
m/afslætti*

Allt að

25.000
kr.
afsláttur á mann

Allt að

100.000
kr.
afsláttur fyrir fjögurra
manna fjölskyldu

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

ENNEMM / SIA • NM79362

BÓKAÐU SÓL

25 ÁRA

VELDU MILLI 12 SÓLARFERÐA
ALBIR & ALTEA – BENIDORM – BIBIONE – COSTA DE ALMERÍA – COSTA DEL SOL
GRAN CANARIA – KRÍT – KRÓATÍA – LA PALMA – MALLORCA – SALOU – TENERIFE
*Öll verð eru með afslætti, allar sólarbrottfarir til 31/10 nema um páska.
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Árið 2016 var ár breytinga
fyrir Loga Má Einarsson.
Logi, sem er menntaður
arkitekt og hafði verið
bæjarfulltrúi á Akureyri
um nokkurra ára skeið,
ákvað að gefa kost á sér
til Alþingis fyrir Samfylkinguna. Flokkurinn beið
afhroð í kosningunum en
Logi var eini kjördæmakosni þingmaður flokksins
og hefur nú tekið við formannskeflinu. Í einlægu
viðtali ræðir Logi um
uppvöxtinn á Brekkunni,
ástina, fjölskylduna, pólitíkina, þverröndóttu bolina
og skapið sem á það til að
hlaupa með hann í gönur.

Formaður Samfylkingarinnar
Logi segir að þótt Oddný hafi átt hans stuðning
vísan hafi hún gert rétt með því að stíga til hliðar.
Mynd: Guðrún Þórs.

Þ

egar maður er kominn upp í
bátinn verður maður bara að
róa. Það þýðir ekkert að dvelja of
lengi við hlutina. Þetta kom mjög óvænt
upp og skarpar en ég hafði reiknað með,
en hefur verið fróðlegur og skemmtilegur tími. Aðalvinnan er svo náttúrlega eftir,“ segir Logi Már Einarsson, alþingismaður og formaður Samfylkingarinnar.

Fiðrildi í maganum
Skammt hefur verið stórra högga á milli
hjá Loga. Í sumar sigraði hann í varaformannskjöri Samfylkingarinnar og var í
kosningunum eini kjördæmakosni þingmaður flokksins. Hann tók svo við formannskeflinu þegar Oddný G. Harðardóttir steig til hliðar og fyrirvaralítið var
norðlenski arkitektinn í þverröndótta
bolnum orðinn landsþekktur. „Ég held
að á margan hátt sé það ákjósanleg staða
fyrir flokkinn að fá í forystuna óþekktan
einstakling sem engar fyrirfram hugmyndir eru um. Ég hef ekki mikinn
farangur og hef ekki tengst meintum
örmum eða innanflokksátökum og það
skapar mér olnbogarými sem ég held að
kunni að vera nauðsynlegt fyrir flokkinn,“ segir Logi sem vill ekki dvelja við
útskýringar á slöku gengi Samfylkingarinnar sem hann segir margar og flóknar.
„Aðalatriðið er að kenna engum öðrum
um. Flokkurinn verður að horfast í augu
við sjálfan sig. Það er ljóst að við höfum
tímabundið misst trú fólks. Kannski
spilar inn í að það eru margir nýir flokkar sem róa á sömu mið. Vissulega hefur
komið í ljós eftir kosningarnar að líklega
var einhver hluti þess falsvonir, en fyrir
okkur liggur að finna réttan takt, á okkar forsendum. Við þurfum að vera djörf,
skapandi og ærleg en það róar mann að
Samfylkingin er ennþá öflugur flokkur;
víða sterkur í sveitarstjórnum og með
öfluga bakvarðarsveit. Þetta mun þó
taka tíma og hvort flokkurinn verður
aftur þessi breiðfylking, sem hann var
stofnaður til að vera, kemur svo í ljós,“
segir Logi sem hræðist ekki áskorunina.
„En eins og í öllu sem ég geri er ég með
pínu fiðrildi í maganum. Ég er alltaf með
smá sviðsskrekk en held að það sé hollt
að vera aldrei svo sjálfsöruggur að það
glepji manni sýn. Yfirleitt er ég fljótur
að taka ákvarðanir og ég er sannfærður
um að sú ákvörðun sem ég tók í vor hafi
verið rétt.“

Studdi Oddnýju
Hann játar því að mögulega hafi kyn
Oddnýjar haft áhrif á þá hörðu gagnrýni sem á endanum varð til þess að hún
steig til hliðar. „Það hefur örugglega ekki
gert henni léttara fyrir, enda hefur maður skynjað að það er sett þyngri pressa
á konur en karla. Það helgast af því að í
þessu starfi, eins og mörgum öðrum, hefur kúltúr karla stjórnað í áratugi og aldir.
Það er mikilvægt en tímafrekt að vinda
ofan af því og eitt af mikilvægustu verkefnum jafnaðarmanna, er að tryggja jöfn
réttindi kynja ekki síður en milli stétta,“
segir hann og bætir við að Oddný hafi
haft hans stuðning. „En ég held að hún

Hræðist ekki
áskorunina
„

hafi tekið ábyrga og skynsama afstöðu.
Hún mat það þannig að það væri betra
að axla ábyrgð, því úrslit kosninganna
voru mjög mikil vonbrigði. Þar held ég
að hún hafi sett ný viðmið í stjórnmálin.
Samband okkar Oddnýjar er þétt og þótt
hún hafi ákveðið að axla ábyrgð með
þessum hætti nýt ég þess að geta leitað
til hennar. Hún er okkar reynslumesti
þingmaður og að mínu mati sú manneskja á þingi sem væri hæfust til að verða
fjármálaráðherra.“

Ég er því
vanur
að vera á milli
tannanna á fólki
og er vel nestaður í
þann leiðangur

Róttækur unglingur

yfir hlutina komst ég að því að mínum
kröftum væri best varið í jafnaðarmannaflokki og þá var nokkuð augljóst
fyrir mig að velja Samfylkinguna.“

Logi Már er borinn og barnfæddur Akureyringur en lærði arkitektúr í Noregi.
„Sem unglingur var ég mjög róttækur
og tók þátt í hefðbundinni menntaskólapólitík og var töluvert langt til
vinstri. Árið 1983 var ég fótgönguliði
fyrir Alþýðubandalagið og lagði þannig
mitt af mörkum til að koma Steingrími
J. Sigfússyni í fyrsta skipti á þing. Ég hitti
hann nú þar, 36 árum síðar. Ég var alltaf
pólitískur en og tók ekki þátt í flokkastarfi þegar ég var úti í námi og skipti
mér varla af stjórnmálum fyrr en eftir
hrun. Þá, eins og flestum Íslendingum,
var mér brugðið og fannst það skylda
mín að skipta mér af. Eftir að hafa lagst

mér skilst að hann hafi á einhvern hátt
verið líkur mér í skapgerð; ör, ástríðumikill og skapbráður. Ég hitti hann
aldrei en það var mikið og vel talað um
hann á mínu heimili. Hann var Framsóknarmaður, þegar þeir voru róttækir
félagshyggjumenn. Ég hef oft hugsað
síðustu vikurnar að það hefði verið gaman að hafa hann nú hér til að spjalla við
og fá góð ráð.“

Flogið báðar leiðir

Ástríðumikill og ör
Eiginkona Loga er Arnbjörg Sigurðardóttir, hæstaréttarlögmaður og
flautuleikari. Þótt aðeins nokkrir metrar hafi verið á milli æskuheimila þeirra,
kynntust þau ekki fyrr en hann var
kominn yfir þrítugt. „Það eru níu ár á
milli okkar og því var ég eðlilega ekkert að velta henni fyrir mér þegar ég
var unglingur. Ég vissi samt af hennar
fjölskyldu og foreldrar okkar þekktust.
Tengdapabbi var stjórnmálamaður og

Börn þeirra Arnbjargar eru tvö, Úlfur,
sem er í námi í Þýskalandi, og Hrefna.
Þar sem Logi hefur þurft að dvelja langtímum saman fyrir sunnan frá kosningum eru mæðgurnar mest tvær í kotinu.
Hann viðurkennir að nýja vinnan hafi
áhrif á fjölskyldulífið. „En ég hef litlar
áhyggjur og get ekki kvartað. Sjómenn,
til dæmis, vinna við miklu erfiðari og
óöruggari aðstæður. Þingstörfin eru
stærstan hluta ársins nokkuð skipulögð
og svo veit ég að ég get komið heim
flestar helgar og sinnt kjördæminu. Auk
þess er flogið í báðar áttir. Fjölskyldan
getur því heimsótt mig.“

Sex systkini
Sjálfur ólst Logi upp á stóru heimili á

syðri Brekkunni, fjórði í röðinni af sex
systkinum. Hann segir heimilislífið hafa
verið fjörugt. „Lengst af ólst ég upp með
fjórum systrum sem hefur örugglega
gert mér gott. Ég held að ég hafi lifað
hefðbundna akureyrska æsku. Foreldrar
mínir voru kennarar og því gafst mikill
tími til samvista um jól, páska og sumur og maður naut þess. Þau voru líka
íþróttafólk og það markaði æskuna.
Maður tók þátt í fótbolta og handbolta
og því sem tilheyrði. Ég var aldrei neinn
sérstakur fótboltamaður en gekk ágætlega í handbolta og spilaði með KA þar
til ég fór út til náms. Eftir að ég kom
heim aftur lék ég mér í nokkur ár og
endaði ferilinn í Þór.“

Líkur mömmu
Faðir hans, Einar Helgason, myndlistarkennari og knattspyrnuþjálfari, lést
fyrir þremur árum en móðir hans, Ásdís
Karlsdóttir, er enn í fullu fjöri. „Mamma
hefur sannað að aldur er í raun afstætt
fyrirbæri. Maður er ekki deginum eldri
en manni finnst maður vera. Á meðan
líkamlegir kraftar og hausinn eru í lagi
eru manni allir vegir færir,“ segir Logi
en Ásdís vakti verðskuldaða athygli í
byrjun síðasta árs þegar hún sat fyrir í
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„Mamma er skemmtileg kona og ég finn
það æ betur hvað ég er líkur henni, bæði
hvað varðar kosti og galla. Við systkinin
erum stundum sögð hafa fengið sköpunargáfuna frá pabba en ég skynja alltaf
sterkar að sá eiginleiki er ekki síður frá
mömmu kominn. Hún blómstraði eftir
að börnin fóru að heiman og ég hefði
viljað sjá hvað hún hefði gert ef hún
hefði sinnt sér og sínum þörfum fyrr.
Ég gæti best trúað að hún hefði orðið
listamaður, jafnvel rithöfundur. Mamma
og pabbi studdu okkur börnin, gerðu
kröfur en sýndu líka sanngirni og sveigjanleika. Ég þurfti á aðhaldi að halda,
var frekar baldinn unglingur. Það hefur
alltaf verið svolítið stuttur í mér kveikjuþráðurinn en manni hefur verið kennt
að biðjast afsökunar og fyrirgefa þegar
maður hefur jafnað sig.“

Glaðsinna en skapstór
Hann viðurkennir að skapið hafi átt til
að hlaupa með hann í gönur. „En þó
aldrei þannig að ég hafi sagt eða framkvæmt svo alvarlegan hlut að það hafi
ekki verið hægt að bæta með því að biðjast afsökunar,“ segir Logi sem segist ekki
taka lífið of hátíðlega. „En þótt ég taki
sjálfan mig ekki of alvarlega tek ég alvarlega það sem ég geri. Oftast læt ég stjórnast af tilfinningum og tek skjótar ákvarðanir af innsæi en ekki endilega eftir að
hafa legið lengi yfir rökrænum þáttum
hlutanna. Ég er í eðli mínu frekar glaðsinna og þrífst vel innan um um fólk,
þótt mér líði líka mjög vel aleinum. Ég
er skapmikil og get verið fljótur að rjúka
upp en er jafnvel enn fljótari að róa mig
niður. Ég er mjög meðvitaður um þetta
skapferli og hef lært að vinna með það.
Ef það væri í boði að velja einhverja aðra
skaphöfn getur vel verið að ég myndi
skoða það. Það er hins vegar ekki í boði
og smátt og smátt lærir maður að nýta
sér sína skapgerð á sem bestan hátt. Hún
hefur líka örugglega verið mér til happs
og kannski má segja að hún sé ástæðan
fyrir því að ég er í þessari stöðu núna.“

„
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Ég nýt mín
með sterkt
fólk í kringum mig

Gerðist svo hratt

Góðir vinir
Þau Arnbjörg giftu sig árið 2008 eftir tíu
ára sambúð. „Við erum bæði í sjálfstæðum rekstri og höfum svipaða sýn á lífið
og tilveruna en ólíka leið til að nálgast
verkefnin; hún í gegnum tungumálið en
ég þarf að krota litlar myndir þegar ég er
að hugsa, sjá fyrir mér og teikna upp aðstæður. Auðvitað gengur upp og ofan hjá
okkur eins og hjá öðrum en þetta hefur
gengið ágætleg hingað til. Við erum góðir vinir, deilum sýn á hvernig samfélag
við viljum en höfum bæði sameiginleg
og ólík áhugamál. Við erum bæði þannig
að þegar við tökum stórar ákvarðanir
eyðum við ekki endilega of löngum tíma
í að velta fyrir okkur afleiðingunum
heldur látum svolítið kylfu ráða kasti,“
segir hann og viðurkennir aðspurður að
fjölskyldan sé ánægð með nýja starfsferilinn. „Þau eru ánægð með að mér hafi
tekist að vinna mér sæti á Alþingi en svo
verð ég að vinna mér inn fyrir frekari
viðurkenningu með verkum mínum. Ég
vona að það komi síðar. En það munu
örugglega líka koma augnablik sem þau
verða síður ánægð með. Það er bara eðli
hlutanna samkvæmt. Verk stjórnmálamanna eru sýnileg og munu alltaf vera
dæmd. Annaðhvort telja menn þau þér
til tekna eða rakka niður.“

Með þykkan skráp
Hann segist ekki óttast gagnrýni. „Ég hef
þykkan skráp eftir að hafa unnið sem
arkitekt í litlum bæ, þar sem allir hafa
skoðanir og láta þig heyra þær. Bæði
þegar þeim finnst maður gera ágætlega en alls ekki síður þegar fólki finnst
manni hafa mistekist. Ég er því vanur að
vera á milli tannanna á fólki og er vel nestaður í þann leiðangur. Enda, ef enginn
hefur skoðanir á því sem þú gerir, ertu
líklega ekki að gera neitt sem skiptir

VÉLVÍK ehf
www.velvik.is

Arkitektinn
Logi hefur rekið arkitektastofuna Kollgátu í rúman áratug
en mun núna taka
hlé á hönnuninni til
að einbeita sér að
pólitíkinni. Mynd:
Guðrún Þórs.

máli. Þótt ég sé að upplifa mína hveitibrauðsdaga í pólitík átta ég mig á því að
yfir mér, eins og öðrum í pólitík, vofir
fallöxin. Ég er ekkert hræddur við hana,
hún fellur bara þegar þar að kemur. Í eðli
mínu er ég ekkert brjálaður keppnismaður. Minn styrkur í handbolta var að
ég var ágætis liðsmaður, þreifst vel í hópi,
en ég var ekki einn af þeim sem eyddi
mörgum klukkutímum með hausinn á
koddanum, vælandi yfir tapi.“

Þverröndótt í uppáhaldi
Föt Loga hafa vakið athygli og því ekki
annað hægt en að spyrja hann út í röndóttu bolina. „Ég vel mér gjarnan þverröndótta boli þótt margir segi reyndar
að bústinn karl á mínum aldrei ætti ekki
að gera það. Það gerir lífið að mörgu
leyti auðveldara að hafa meðvitaðan
fatasmekk, því þá þarf ekki að eyða löngum tíma til að finna það sem manni lík-

ar. Annars er þetta ósköp hversdagslegur
fatnaður og miklu hversdagslegri en almennt tíðkast á Alþingi. Ég hef gaman
af að klæða mig upp á og á jakkaföt og
nokkur bindi og mun örugglega mæta
með bindi þegar mér finnst það eiga við
og mér líður þannig. Þess á milli verð ég
bara í þeim fötum sem mér líður best í.
Þverröndótt hefur í seinni tíð verið einkenni módernismans og í upphafi fannst
mér það einhvers konar yfirlýsing um
það hver ég væri og fyrir hvað ég stæði.
Svona eins og sumir ganga með hring í
nefi, aðrir með bindi og enn aðrir húðflúr. Þverröndótt er tiltölulega saklaus
leið til að koma skilaboðum á framfæri.
Svo getur líka vel verið að einhvers staðar djúpt í undirmeðvitundinni séu þetta
áhrif frá forfeðrum mínum sem sumir
hafa líklega verið hásetar á frönskum
duggum, en þeir klæddust gjarnan
svona bolum.“

Logi hefur rekið arkitektastofuna Kollgátu í rúmlegan áratug en ætlar nú að
gera hlé á hönnuninni. „Ég er svo heppinn að síðustu tólf árin hefur Ingólfur
Guðmundsson unnið með mér og er
nú að koma inn sem eigandi. Framtíðin
leiðir svo í ljós hvað verður; hvort og þá
hvenær ég sný til baka. Ég geri þó ekki
ráð fyrir að vera stjórnmálamaður allt
mitt líf og get vel hugsað mér að eyða efri
árunum sem hönnuður. Þingmennskan
er ótryggt starf og þú getur verið kosinn
burt þaðan hvenær sem er. Þá finnst mér
notalegt að vita að ég geti aftur farið að
gera það sem mér finnst skemmtilegast
í heimi – sem er að hanna. Kannski það
henti einhverjum að gera þetta að ævistarfi en ég sé mig ekki endilega fyrir
mér sem gamlan mann við Austurvöll.
Síðustu þrjú, fjögur árin hef ég að hluta
til starfað sem arkitekt og að hluta til í
bæjarpólitík en nú ætla ég að taka mér
frí frá allri hönnun og einbeita mér að
stjórnmálunum. Ég hlakka til og held að
lífið verði einfaldara fyrir vikið. Vonandi
kem ég fleiru í verk og verð að meira
gagni,“ segir Logi sem viðurkennir að
hann velti stundum fyrir sér út í hvað
hann sé eiginlega kominn. „Þetta gerðist
svo snöggt. Allt í einu er ég farinn að fást
við eitthvað nýtt eftir að hafa lengi átt
mér tilveru þar sem ég var orðinn býsna
öruggur með það sem ég var að gera. Nú
þarf ég að læra nýja hluti nokkuð hratt
en það er eitthvað sem hvetur mann
áfram. Líklega þessi vissa um að maður
geti raunverulega látið gott af sér leiða.
Ég hlakka til að vinna að uppbyggingu
Samfylkingarinnar og veit að þar verð ég
ekki einn. Ég nýt mín með sterkt fólk í
kringum mig og er óhræddur að safna
slíku fólki að mér. Ef það verður á endanum til þess að einhver komi og ýti mér
frá og taki við sem formaður þá er það
bara fínt; ég óttast það ekki. Árið 2017
gæti verið tími djarfra og frumlegra
ákvarðana fyrir formann Samfylkingarinnar en hvernig það birtist verður að
koma í ljós.“
iáh
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Skyndisalat

Hússtjórnarkennari Kristín
kenndi lengi matreiðslu og næringarfræði.

n ½ stór dós hreinn rjómaostur
n 1 msk. súrmjólk eða sýrður rjómi eða
1 msk. matarolía
n 1 dl eða meira súrsæt sósa
n Hrært saman
n ½ poki rifinn, blandaður ostur hrærður saman við
Gott með kexi eða bragðlitlu brauði

Þorramatur
allt
árið

Auðveldur pottréttur
Þessi réttur er sígildur og þægilegur
þegar gera þarf eitthvað verulega gott
og fljótlegt.
1 kg lambakjöt eða kindakjöt vel snyrt
og fituskorið ( ég hef oft 1½ kg í þennan
kryddlög)
Alveg eins má nota annað kjöt sem til er

Áhugi Kristínar Sigfúsdóttur á matargerð kviknaði
í torfbæ ömmu hennar í Þistilfirði. Kristín, sem er
órög við að prófa sig áfram í eldhúsinu, féllst á að gefa
lesendum nokkrar af sínum uppáhaldsuppskriftum.

É

g fór ung að fylgjast með og
læra matargerð heima hjá
mér og svo hjá ömmu sem
bjó til einstaklega góðan mat í torfbænum sínum í Hvammi í Þistilfirði.
Mér finnst allur þessi íslenski matur
mjög góður. Súrmatur er til dæmis
ekki þorramatur hjá mér; ég borða
hann allt árið,“ segir Kristín Sigfúsdóttir hússtjórnarkennari. „Ég kenndi
matreiðslu og næringarfræði lengi og
svo líffræði og hef alltaf jafn gaman

af matargerð auk þess sem mér finnst
nauðsynlegt að fólk geti bjargað sér og
farið vel með mat. Það er ótrúlegt að
fólk sem á frystikistu skuli ekki merkja
og skella afgöngum í frysti í stað
þess að láta matinn skemmast. Þessi
óheyrilega sóun á landi, olíu, áburði,
vatni og orku er svo mikil geggjun.
Fólk kemur með fullan bílinn af mat
úr búðinni, en svo fer fjórðungur í
ruslatunnuna.“

Blómkál fylliefni
Sjálf hefur Kristín mest gaman af því
að nota íslenskt hráefni. „Ég nota
gjarnan rófur í súpur og salöt og
þurrka í ofni. Rifnar rófur og engifer
með góðu balsamikediki er mjög gott
saman,“ segir Kristín sem er órög við
að prófa sig áfram. „Ég veit hvaða efnisflokkar eiga vel saman og nota til
að mynda blómkál og spergilkál sem
fylliefni í allt mögulegt. Gráðaostur,
blómkál, möndlur og sýrður rjómi til
að tengja saman er til dæmis afskaplega gott.“

Smákökur og malt og appelsín
Kristín strengdi ekkert áramótaheit í
ár. „En ég strengdi þess heit fyrir jól að
éta ekki á mig meira en eitt kíló og vera

Kryddlögur:
n 2–3 eggjarauður
n 5 msk. olía
n 1 tsk. karrí
n 1 tsk. túrmerik
n 2 tsk. kjötkraftur
n 1½ tsk. sykur
n 1 tsk. salt
n 1–2 msk. Worcestershire-sósa
n 1 msk. kartöflumjöl
n 1 msk. kínversk sojasósa
n 1½ dl rjómi, eða jafnvel tæpir 2 dl
n Mjólk eða vatn til að þynna með, 1–2
dl, sérstaklega ef soðið er lengur en í
30 mín.
Útbúið kryddlöginn og látið kjötið
standa í honum í 7 klst. að minnsta
kosti eða yfir nótt. Sjóðið saman kjöt
og kryddlög í um það bil 30 mínútur
(fullorðið kjöt lengur) Alveg upplagt að
nota fullorðið kjöt sem þarf að sjóða
í 1 klst. Í þennan rétt má einnig nota
nýrnabaunir eða sojabaunir saman við.
Baunirnar eru þá soðnar sér og bætt
saman við réttinn í lok suðutímans. Gott
er að steikja sveppi og bera fram ásamt

búin að ná því af mér um næstu jól.
Heilmikið fæst úr malti og appelsíni
en smákökurnar og tertusneiðarnar
þurfa að vera færri fyrir vikið. Annars
fer þetta allt úr böndunum,“ segir

mangó chutney, brauð með hvítlaukssmjöri og hrísgrjón eru fín með.

Grænkornabrauð
Kristínar
n 5 bollar hveiti og heilhveiti
n 3 bollar rúgmjöl
n 1 bolli hveitiklíð (þarf ekki ef notaðar
eru gulrætur)
n 5 kúfaðar msk. hrásykur, púðursykur
eða hunang
n 5 dl sólblómafræ
n 2 msk. Kúmen, malað eða ómalað, til
tilbreytingar má nota anis, engifer eða
nokkur blöð af nýjum, söxuðum kerfli
(illgresi)
n 1 dl sesamfræ eða hörfræ
n 2 tsk. kalíumsalt eða jurtasalt
n 4 tsk. natron
n 2 tsk. lyftiduft
n 5 bollar súrmjólk, AB mjólk eða
blanda af súrmjólk og mysu
n 1 dl matarolía eða fljótandi smjörlíki
n Stundum læt ég þrjár rifnar gulrætur
eða slatta af fjallagrösum í brauðið
Uppskriftin dugar í þrjú stór brauð eða í
eina ofnskúffu
Setjið þurrefnin í hrærivélarskál og
hrærið með mjólk og olíu þar til nokkuð
þétt deig hefur myndast. Hrærið í um
það bil 5 mínútur. Skiptið deiginu í
þrjú stór brauðmót, smurð eða klædd
bökunarpappír og bakið á neðstu rim
í ofni við 160°C í um eina klukkustund.
Losið brauðin fljótlega úr mótunum
og breiðið klút yfir. Þetta brauð gerir
mann saddan og glaðan í góðra vina
hópi, gefur orku til efnaskipta vaxtar
og viðhalds. Allir flokkar kolvetna koma
fyrir í því, fullgild prótein og æskilegt
magn og hlutfall FÓF og MF. Fjöldinn
allur af vítamínum og steinefnum er í
því. Meðal annars járn, kalk, selen, kopar
og kóbalt. Verði ykkur að góðu og öllum
sem þið gefið daglegt brauð.

Kristín sem er þegar farin að vinna í
því að ná af sér aukakílóinu. „Ég fer í
sund en þar sem ég er ekki frá á fæti er
sífellt erfiðara að losna við þetta.“
iáh

RÝMINGARSALA
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM

GARÐHÚS 4,4m²

á meðan byrgðir endast

VH/16- 05

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu
Vel valið fyrir húsið þitt

GARÐHÚS 4,7m²

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

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is
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Man TGL 8.180 BL árg. 2014, ekinn 67.000 km, 6 metra
vörukassi og 1 tonna vörulyfta. Loft fjöðrun að aftan.
Verð 4.950.000 + vsk, til afhendingar strax.

Ný 2017 Hobby hjólhýsi og
húsbílar á sanngjörnu verði

Verðdæmi

Omnitour 390SF............. 2.550.000
460 UFe De Luxe............ 2.980.000
540 UL Excellent ............ 3.290.000
495 UL Premium ............ 3.650.000
560 UL Premium ............ 3.920.000
720 Ukfe Prestige .......... 4.150.000
Öll verð án aukabúnaður og með VSK,
skráð og tilbúin til afhendingar á Egilsstöðum.

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Strandartindur ehf /
Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007
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14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
Auglýsingar 824-2466, amundi@fotspor.is Ritstjórn Indianahreins@gmail.com, 893 6152

5. janúar 2017
1. tölublað, 7. árgangur

2016
Þá er enn eitt árið liðið og við göngum til móts við nýtt ár með fögur
fyrirheit að vopni eins og venjulega. Á
slíkum tímamótum er venjan að íhuga
hið liðna og spá í spilin varðandi hið
ókomna. Þegar litið er yfir fréttaannála má segja að árið 2016 hafi verið
hálfgert hörmungarár. Fráfall Davids
Bowie gaf tóninn og síðan þá höfum
við séð á eftir fjöldanum öllum af einstökum listamönnum. Til að reka endahnútinn á þessar hörmungar misstum
við George Michael á sjálfan jóladag
undir óminum af „Last Christmas“.
Annað sem einkennt hefur árið eru
stríðshörmungar, hryðjuverkaárásir
og sú staðreynd að Bandaríkjamenn
kusu einn vafasamasta karakter samtímans sem sinn næsta forseta. Ef
ekki væri fyrir einstök íþróttaafrek
Íslendinga á árinu mætti hreinlega
henda þessu ári samkvæmt helstu fyrirsögnum.
Tilfellið er að ef við einblíndum
eingöngu á fyrirsagnir væri lífið oft
ansi grátt og guggið. Til dæmis fannst
einu dagblaðanna það atriði að setja
mynd af „viðskiptamanni ársins“ á
forsíðu sína um daginn. Nú efa ég ekki
að Skúli Mogensen sé slyngur viðskiptamaður og örugglega vel að þessum titli kominn en það er þessi undirliggjandi tónn sem mér líkar ekki.
Þessi 2007-stemmari sem virðist vera
í uppsiglingu. Af hverju ekki að smella
„bifvélavirkja ársins“ á forsíðu? Já, eða
„hjúkrunarfræðingi ársins“? Jafnvel
„opinberum starfsmanni í bókhaldi
ársins“? Þá held ég að sé betra að ylja
sér við sínar eigin minningar en að
velta sér um of upp úr fyrirsögnum
og forsíðumyndum. Fyrir mér verður
árið 2016 árið sem litli frændi minn
fæddist, ég hóf nýjan starfsferil og fór
í frábæra frænkuferð. Það eru minningarnar sem lifa.

Ný tækifæri

Við sendum landsmönnum nær og fjær okkar
bestu jóla- og nýárskveðjur með þakklæti fyrir
samskiptin á árinu sem er að líða.

Anna María Þórhallsdóttir
kennari

Leiktæki
Fallvarnir
Leikföng
Húsgögn
Föndurvörur
ofl.

Sími 587-8700
www.krumma.is

óskar öllum gleðilegs nýrs árs og þakkar
samfylgdina á árinu sem er að líða

