
„Saga margra  
íslenskra kvenna“

Fimmta fjöl- 
skyldan komin

„Andleg veikindi eiga 
ekki að vera tabú“ 2. febrúar 2017 

4. tölublað, 7. árgangur 

ÞURRKARI
T7DEP831E
Með varmadælu.
Tekur 8 kg af 
þvotti. 
Verð nú: 129.900,-

ÞURRKARI
T6DEL821G
Tekur 8 kg af 
þvotti. 
 
Verð: 109.900,-

ÞURRKARI
T6DBM720G
Tekur 7 kg af 
þvotti. 

Verð: 99.900,-

ÞURRKARAR

FURUVÖLLUM 5 · síMi 461 5000UMboðsMenn UM aLLt Land

916097905916097952916097949

Rúnar Freyr Rúnarsson, betur þekktur sem tónlist-
armaðurinn Rúnar Eff, á eitt af lögunum í Söngva-
keppninni. Í einlægu viðtali ræðir Rúnar um tón-

listina, tourette-heilkennið sem hafði mikil áhrif á æsku 

hans, stríðnina sem varð til þess að hann skipti um skóla, 
fjölskylduna, frægð í Danmörku eftir raunveruleikaþátt-
inn Allstar og kvíðann og þunglyndið sem hann neitar að 
skammast sín fyrir.

„Ég er algjör  
tilfinningavera“

Mynd: linda Ólafsdóttir

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla
Frí heimsending um allt land

Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri
Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is ÁSCOÁSCO

ÍSLENSKA KÍSILSTEINEFNIÐ FRÁ GEOSILICA 
INNIHELDUR HREINAN JARÐHITAKÍSIL

*Rannsóknir hafa sýnt fram á þessi áhrif, kísilvatnið er fæðubótarefni og kemur ekki í staðinn fyrir lyf.

Nánari upplýsingar má finna á www.geosilica.is

geoSilica kísilvatnið fæst í öllum helstu apótekum, 
heilsuvöruverslunum, Hagkaupum, Nettó, 
Fjarðarkaupum og vefverslun geoSilica.

• Styrkir bandvefinn*
• Stuðlar að þéttleika í beinum*
• Styrkir hár og neglur*
• Stuðlar að betri myndun kollagens  

fyrir sléttari og fallegri húð*

HAFDÍS PRISCILLA 
MAGNÚSDÓTTIR 

„Ég finn mikinn mun á mér eftir 
að ég byrjaði að taka kísilinn  

frá geoSilica inn reglulega.  
Ég ákvað að prófa að taka út 
kísilinn í tvær vikur til að finna mun og hann 

finn ég. Beinverkir og vefja gigtaverkir sem ég 
var í raun alveg hætt að finna eru komnir aftur en í minna mæli og eina sem er 

breytt er að kísillinn er dottinn út. Einnig fann ég mikinn mun á nöglum  
en þær eru mun sterkari en þær voru alltaf að brotna hjá mér.  

Ég get alveg sagt að þið eruð komin með framtíðarkúnna hvað mig varðar.“

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara

Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.isÞú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara

Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara

Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is
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Fundurinn er öllum opinn og aðgangur ókeypis

Skráning á www.si.is

Frummælendur
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður SI

Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri SI

Friðrik Ágúst Ólafsson, viðskiptastjóri á byggingasviði SI

Eva Hrund Einarsdóttir, starfsmannastjóri Lostætis

Hólmar Svansson, framkvæmdastjóri Sæplast Iceland 

Fundarstjóri er Eiríkur Björn Björgvinsson, 
bæjarstjóri á Akureyri

Tækifæri og 
áskoranir í iðnaði
Opinn fundur um svæðisbundin tækifæri 
og áskoranir fyrir iðnað á Norðurlandi 

Í Hofi, miðvikudaginn 8. febrúar kl. 16.00

Það var margt um manninn 
þegar Kjörbúðin var opn-
uð á Þórshöfn á dögunum. Á 

myndinni sést Elías Pétursson, sveit-

arstjóri Langanesbyggðar, afhenda 
Sóleyju Indriðadóttur verslunarstjóra 
blómakörfu fyrir hönd sveitarfélagsins.

Ný búð á Þórshöfn
Mynd: Gréta Bergrún Jóhannesdóttir

Bæjarstjórinn á Akureyri, Eiríkur 
Björn Björgvinsson, tók á móti 
sýrlensku flóttafjölskyldunni 

sem lenti á Akureyrarflugvelli á mánu-
dagskvöldið. Fjölskyldan, sem kemur frá 
Líbanon, var í hópi 22 flóttamanna sem 
komu til landsins á mánudaginn. Fyrsti 
viðkomustaður hópsins var á Bessastöð-
um þar sem forseti Íslands, Guðni  Th. 
Jóhannesson, bauð fólkið velkomið til 
Íslands. „Þið þurftuð að flýja stríð og 
hörmungar heima fyrir. Ég vona að ykk-
ur muni líða vel hér,“ sagði forsetinn sem 
sagði einnig að þótt öflugri ríki þyrftu að 
stuðla að friði þar sem stríð geisar geti 
Íslendingar lagt sitt af mörkum.

Tengjast fjölskylduböndum
Mikil eftirvænting var á Akureyrarflug-
velli þegar flugvélin lenti. Fjölskyldan 
samanstendur af hjónum og þremur 
börnunum þeirra á grunnskólaaldri en 
krakkarnir munu sækja  Brekkuskóla. 
Að sögn Kristínar Sóleyjar Sigur-
sveinsdóttur, verkefnisstjóra hjá Akur-
eyrarbæ, var undirbúningurinn fyrir 
komu fólksins auðveldari nú en fyrir 
ári. „Þetta var aðeins afslappaðra enda 
nýlega búið að gera þetta. Ein fjölskyld-

an sem þegar hefur sest hér að tengist 
þeim. Fjölskyldufaðirinn er bróðir 
einnar konunnar.“

Nær Trudeau en Trump
Kristín Sóley segir komu fjölskyldnanna 
sem settust hér að fyrir ári hafa gengið 
ágætlega. „Á heildina litið hefur geng-
ið mjög vel en það er auðvitað misjafnt 
eftir einstaklingum hvernig fólk glímir 
við miklar breytingar. Hér hefur verið 
mikil jákvæðni og velvilji í bænum; það 
er stemning fyrir því að þetta gangi vel. 
Það skiptir máli. Þótt við sem vinnum 
í þessu daglega viljum að þetta gangi 
vel væri þetta ekki hægt nema af því 
að samfélagið vinnur með okkur. Þau 
tala líka enn um hlýleikann sem mætti 
þeim. Við Akureyringar erum ekki lok-

aðri og fúlli en það,“ segir Kristín Sóley 
sem segir boð forsetans ákveðið and-
svar við stefnu Donalds Trump Banda-
ríkjaforseta í málefnum innflytjenda og 
flóttafólks. „Þetta var ágætis yfirlýsing 
um hvernig við ætlum að gera þetta. Við 
ætlum að vera nær Trudeau en Trump.“

iáh

Fimmta fjölskyldan komin
Bæjarstjórinn á Akureyri bauð flóttamannafjölskyldu frá Sýrlandi velkomna á Akureyri á mánudaginn.  
Verkefnisstjóri Akureyrarbæjar segir velvild bæjarbúa skipta höfuðmáli.

Whitney frá Suður-Karólínu í banda-
ríkjunum var fyrir tilviljun stödd 
á flugvellinum á akureyri þegar 
flóttafólkið lenti. „Hvað er um að 
vera,“ spurði hún blaðamann akur-
eyri Vikublaðs hissa þegar viðstaddir 
fögnuðu komu fjölskyldunnar. Eftir 
að Whitney hafði verið upplýst um 
gang mála sagði hún áhrifamikið að 
fá að verða vitni að komu fólksins 
í bæinn. „Sérstaklega þar sem ég 
er frá bandaríkjunum.“ aðspurð 
sagðist hún hvorki hafa kosið Don-
ald trump né Hillary Clinton. „Ég 
kaus gary Johnson. Ég skammast 
mín ekki fyrir bandaríkin en ég mjög 
vonsvikin með ástandið. Ég er samt 
viss um þetta verði í lagi. Hann er 
bara að sýnast en mun ekki komast 
upp með þetta mikið lengur.“

Hin bandaríska Whitney var óvænt stödd á flug- 
vellinum þegar flóttafjölskyldan lenti.

Áhrifamikið að sjá

Kaus hvorki Trump né Clinton Whit-
ney skammast sín fyrir það sem á sér stað 
í heimalandinu en segist sannfærð um að 
hlutirnir muni lagast.

Á Bessastöðum Við komuna til landsins hélt hópurinn til móts við forseta Íslands á 
bessastöðum. Mynd: Sigtryggur Ari

Handaband Eiríkur björn björgvinsson, 
bæjarstjóri á akureyri, býður eitt barnanna 
velkomið. Mynd: Indíana Hreinsdóttir

Komin í skjól Eftir langt og 
strangt ferðalag lenti fjölskyldan í 
nýjum heimkynnum sínum. 

„Þetta var 
ágætis yfir-

lýsing um hvernig 
við ætlum að gera 
þetta.

Mynd: Indíana Hreinsdóttir



Mynd: Indíana Hreinsdóttir

N Ý R  K A +

#SNJALLASTUR 

ford.is

Nýr Ford Ka+ er snjall bíll með litríkan persónuleika sem skín í gegnum 
nýtt útlit hans með töffaralegu Ford grilli og rennilegum framljósum. 
Ford Ka+ er svo snjall að í honum getur þú með raddstýringu hringt og svarað 
símtölum, hlustað á sms skilaboð eða spilað uppáhalds tónlistina þína. 
Samhliða því upplifir þú svo frábæra aksturseiginleika, notagildi og Ford gæði.  

Ford er frábær! Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Ka+

1.890.000
VERÐ FRÁ:

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

KR.

Þrír fá frían Ford í þrjá mánuði!
Nöfn allra sem reynsluaka nýjum Ford 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!

FRUMSÝNINGLAUGARDAG! OPIÐ FRÁ 12-16

Ford_KA+_Snjallastur_Frumsýning_LAUGARDAG_VIKUBLAÐ_AK_5x39_20170131_END.indd   1 31/01/2017   13:20
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Heimur á heljarþröm
Atburðir síðustu daga hafa slegið okkur. Morguninn 20. janúar, 

þegar við teygðum okkur í símann á náttborðinu til að renna 
yfir það helsta, mætti okkur breytt og öllu skuggalegri heims-

mynd en sú sem við höfðum sofnað út frá. Breytingin tók ógnvænlega 
skamman tíma, þótt líklega hafi fyrirvarinn ver-
ið talsverður. Heimsbyggðin var sofandi en er 
nú að vakna við vondan draum. Fasíska raun-
veruleikastjarnan Donald Trump er í alvöru sest 
í stól valdamesta manns heims. Hann ætlar í 
alvöru að verða fyrstur stjórnmálamanna til að 
standa við stóru orðin.

Það sem er að gerast í Bandaríkjunum gæti 
gerst hvar sem er. Samfélag er einfaldlega fólkið 
sem í því býr sem og menningin það sem fólk-
ið segir og gerir. Þegar stórir hópar eru ósáttir 
myndast tilvalinn vettvangur þar sem illa innrættir lýðskrumarar láta 
að sér kveða og nýta sér illindin til að hrifsa til sín völdin. Strika svo 
sjálfsögð mannréttindi út með pennastriki á pennastrik ofan.

Hið ómögulega hefur gerst. Málsmetandi menn hafa raunverulegar 
áhyggjur af því að þriðja heimsstyrjöldin sé mögulega handan við horn-
ið. Margt hefur verið sagt og skrifað en gjörðir hafa meiri áhrif en orð. 
Sérstaklega táknrænt var þegar forseti okkar, Guðni Th. Jóhannesson, 
bauð sýrlenska flóttamenn velkomna til landsins á Bessastöðum, Hvíta 
húsi okkar Íslendinga, á sama tíma og Trump meinaði ríkisborgurum 
sjö landa að koma til Bandaríkjanna. Eins var ánægjulegt að sjá utan-
ríkisráðherra Íslands gagnrýna tilskipun Donalds Trump, þótt ekki hafi 
verið nema í orðum. Vonandi stendur hann áfram í fæturna sem og aðr-
ir valdameiri leiðtogar þessa heims. Oft var þörf en nú er nauðsyn.

Indíana Ása Hreinsdóttir

4. 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

Múlaberg Bistro & Bar  |   Hótel Kea  |   Akureyri  |   S: 460 2020

B et w e e n  1 6 : 0 0  -  1 8 : 0 0 ,  e v e r y d ay
Al la  daga mi l l i  1 6 -  1 8

H A P P Y H O U R

og einn ískaldur 2.500 kr.
Galloway hamborgari
og einn ískaldur 2.500 kr.
Gildir í janúar og febrúar

Galloway hamborgari

Sjúkrahúsið á Akureyri og Þula 
undirrituðu samning á dögun-
um um kaup og innleiðingu á 

Alfa, hugbúnaðarlausn. Á myndinni 

sjást Sigurður E. Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri lækninga á Sjúkrahúsinu 
á Akureyri, og Magnús Kristjánsson, 
framkvæmdastjóri Þulu.

Norrænt hugvit
Allt að 120 herbergja hótel 

verður byggt þar sem Sjall-
inn  stendur núna. Þetta 

kemur fram á vef  Fosshótela  en 
Fosshótel er í eigu Íslandshótela. 

Arkitektastofan Kollgáta mun sjá 
um hönnun hótelsins en fram kem-
ur að í hönnuninni verði tekið mið 
af sögu Sjallans.

Framkvæmdin fer fram í tveim-

ur áföngum en búist er við að þeim 
fyrri verði lokið 2018. Talið er að við 
opnun hótelsins muni verða til um 
40–50 starfsígildi.

Sjallinn að hóteli

SjAlliNN 
Hönnun nýja 
hótelsins mun 
taka mið af 
sögu Sjallans.

leiðARi



Vikublað  31. janúar–2. febrúar 20178 Útivist - Kynningarblað

Skíðasvæði Tindastóls á ekki 
í vandræðum vegna snjóleysis
Alltaf stuð í fjallinu

Í
vetur hefur skíðafæri ekki  verið 
upp á marga fiska, en snjóleysi 
er ekki vandamál fyrir norðan á 
skíðasvæði Tindastóls í Skagafirði. 
„Skíðafærið hér fyrir norðan hefur 

verið feiknagott allt frá þriðja desem-
ber. Það má jafnvel segja að það hafi 
verið frábært færi, öllum skíða- og 
brettamönnum til mikillar ánægju. 
Hér er nægur snjór og stemningin er 
frábær,“ segir Viggó Jónsson, fram-
kvæmdastjóri skíðasvæðis Tindastóls. 
Skíðasvæðið er í vestanverðum Tinda-
stól í dal sem heitir Ytridalur sem er í 
um 15 kílómetra fjarlægð frá Sauðár-
króki. Um er að ræða frábært og fjöl-
skylduvænt skíðasvæði fyrir alla, bæði 
byrjendur og lengra komna.

65 ára á töfrateppi
„Í fjallinu erum við með fyrsta flokks 
1.150 metra langa Leitner-diskalyftu 
sem var vígð í febrúar árið 2000. Lyft-
an byrjar í 445 metra hæð yfir sjávar-
máli og liggur upp í 690 metra hæð. 
Fyrstu 300 metrarnir eru hentugir 
 fyrir byrjendur og þá sem ekki treysta 
sér í mikinn bratta, svo það er auð-
velt fyrir alla fjölskylduna að koma til 
 okkar á skíði,“ segir Viggó. Einnig er 
svokallað töfrateppi í fjallinu fyrir þá 
allra yngstu og byrjendur. Um er að 
ræða færiband sem flytur skíða- og 
brettafólk upp smá spöl svo það geti 
rennt sér aftur niður. Einnig er um 
tveggja kílómetra göngubraut  troðin 
daglega þegar svæðið er opið fyrir 
þá sem stunda gönguskíði. „Hingað 

kemur fólk alls staðar að af landinu og 
einnig að utan. Um daginn stóð hér 
á töfrateppinu til dæmis 65 ára gam-
all ástralskur maður sem hafði aldrei 
áður stigið á skíði og skemmti sér kon-
unglega á leiðinni niður,“  segir Viggó.

Crazy Roller
Á svæðinu er einnig lítill veitingaskáli 
þar sem hægt er að tylla sér niður eftir 
góða salíbunu í fjallinu og fá sér kakó, 
kleinur og soðbrauð með hangikjöti. 
„Héðan fer enginn svangur, hvorki í 
mat né afþreyingu,“ segir Viggó sem 
bókstaflega brennur í skinninu yfir að 
fá að segja frá Crazy Roller-tryllitæk-

inu. „Síðast en ekki síst er hér sann-
kallað tryllitæki fyrir spennufíklana 
sem sækja í jaðarsportið. Þetta kallast 
Crazy Roller og er alveg stórskemmti-
legt tæki. Farþeginn er ólaður niður í 
dekkjalaga hring sem rúllar með far-
þegann niður brekkuna fáeina hringi. 
Auðvitað er fyllsta öryggis gætt í hvert 
sinn,“ segir Viggó og mælir með því 
fyrir alla að skella sér norður í Tinda-
stól að taka nokkrar bunur niður fjall-
ið og prófa eina ferð í Crazy Roller, 
eða að minnsta kosti berja tækið aug-
um. Crazy Roller er settur í gang á 
laugardögum á milli 13–15.

Á skíðasvæðinu er hægt að leigja 

svigskíði, gönguskíði og 
bretti. Í boði eru ýmsar 
stærðir þannig að bæði 
ungir og aldnir ættu að 
geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi. Einnig er 
kennsla á svæðinu fyrir 
byrjendur. Snjóbretta-
æfingar: föstudaga 17–
19 og laugardaga 11–14. 
Skíðaæfingar: mánu-
daga, miðvikudaga, 
föstudaga, 17–19 og 
laugardaga 11–14.

Almennur opnunar-
tími skíðasvæðisins: Opið er alla virka 
daga frá 14–19 og um helgar frá 11–
16. Svæðið er einnig opnað fyrir hópa 
sem vilja koma á öðrum tímum. Til 
þess að hafa samband við Skíðasvæði 
Tindastóls er hægt að hringja í Viggó í 
síma 899-9073 eða senda tölvupóst á 

skidi@tindastoll.is. Einnig er hægt að 
hafa samband í gegnum Facebook-
síðuna. Nánari upplýsingar, eins og 
verðskrá og upplýsingar um viðburði, 
má nálgast á vefsíðu Skíðasvæðis 
Tindastóls; skitindastoll.is og á Face-
book-síðunni. n

Alltaf stuð í fjallinu.

Það er engin leið að hætta.

Tryllitækið sem 
um ræðir.

Hrein gleði í lyftunni.

"Ein salíbuna enn?"

Kynning
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Verkefnastjóri viðskiptalausna
Kaupfélag Skagfirðinga leitar að einstaklingi til að leiða verkefni sem 
snúa að þróun og rekstri viðskiptalausna KS. Helstu viðskiptalausnir 
KS eru Dynamics NAV, BI lausnir og veflausnir.
 
Ábyrgð og helstu verkefni:

• Skipulag á rekstri og þjónustu við viðskiptalausnir
• Leiða vinnu við þarfagreiningar vegna þróunarverkefna, innleiðingar og 

eftirfylgni
• Innleiðing verkferla og stýring beiðna og verkefna sem snúa að 

viðskiptalausnum
• Samskipti við þjónustuaðila
• Aðstoð við notendur viðskiptalausna

 
Hæfniskröfur:

• Menntun eða reynsla á sviði verkefnastjórnunar
• Menntun á sviði viðskipta eða upplýsingatækni æskileg
• Reynsla af bókhaldi mikill kostur
• Brennandi áhugi á upplýsingatækni og úrvinnslu upplýsinga
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
• Samstarfs- og samskiptahæfni

Forritari viðskiptalausna
Kaupfélag Skagfirðinga leitar að forritara á viðskiptalausnum 
KS. Helstu viðskiptalausnir KS eru Dynamics NAV, BI lausnir og 
veflausnir.

 
Helstu verkefni:

• Forritun á viðskiptalausnum með áherslu á Dynamics NAV
• Aðstoð vegna reksturs og þjónustu viðskiptalausna
• Aðstoð við notendur viðskiptalausna

 
Hæfniskröfur:

• Tölvunar- eða kerfisfræðimenntun eða sambærilegt
• Reynsla af forritun Dynamics NAV eða álíka lausnum
• Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
• Samstarfs- og samskiptahæfni

Ný störf hjá KS á Sauðárkróki

Nánari upplýsingar veitir Sigurþór Jónsson, forstöðumaður upplýsinga-
tækni- og öryggismála. Fyrirspurnum svarað í tölvupósti, 
sigurthor.jonsson@ks.is eða í síma 455 4518.

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2017
og skulu umsóknir sendast á sigurthor.jonsson@ks.is Ártorgi 1    550 Sauðárkrókur     & 455 4500     www.ks.is
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Um ný störf er að ræða og því tækifæri 
til að hafa áhrif á mótun þeirra.
Starfsstöð verður á Sauðárkróki.

Nú fer í hönd sá tími ársins 
þegar skíðaganga er hvað 
skemmtilegust, daginn fer að 

lengja og sól að hækka á lofti og von-
andi verður nægur snjór til fjalla.

Skíðafélag Akureyrar (SKA) hef-
ur það að markmiði að  efla skíðaí-
þróttina, hreyfingu og heilbrigt líferni 
jafnt meðal keppnismanna sem al-
mennings.

Innan  SKA  starfar meðal annars 
skíðagöngunefnd sem vinnur sér-
staklega að framgangi skíðagöngu 
og stendur fyrir æfingum fyrir börn, 
unglinga og fullorðna og á að jafn-
aði keppendur á öllum helstu skíða-
göngumótum hér á landi. Skíðaganga 
er hins vegar ekki aðeins fyrir keppn-
isfólk heldur í raun allan almenning 
sem vill stunda holla útiveru og er 
ánægjulegt að sjá að þeim fjölgar sem 
bregða sér á gönguskíði.

Mikilvæg skíðaspor
Hér á Akureyri er aðstaða til skíða-
göngu á margan hátt góð, spor eru 
lögð á skíðasvæðinu í Hlíðarfjalli af 
starfsmönnum svæðisins og í skála 
skíðagöngufólks er hægt að leigja skíði 
og þar er aðstaða til að bera á skíðin 
auk þess að hitta fólk til að spjalla um 

skíðin og skíðagöngu. Í Kjarnaskógi er 
Skógræktarfélag Eyfirðinga að vinna 
frábært starf með því að leggja þar 
skíðaspor og er vert að benda á að þótt 
það blási uppi í Hlíðarfjalli, sem kem-
ur fyrir, að þá er skjól í Kjarnaskógi. 
Í Kjarnaskógi er aðstaða til alhliða 
útivistar og mikill fjöldi fólks gengur 
eða skokkar þar reglulega. Ánægjulegt 
er að sjá að það fólk hefur skilning á 
því að mikilvægt er að stíga niður utan 
skíðaspora, þegar þau hafa verið lögð, 
en skíðasporin eru skíðagöngufólki 
jafn mikilvæg og parket er dönsurum.

Skíðandi landvættir
Skíðafélagið hefur nýverið fjárfest í 
sex lazer-byssum fyrir skíðaskotfimi. 
Skíðaskotfimi er svo til ný fyrir okk-
ur Íslendinga en er gömul og rótgróin 
grein á hinum Norðurlöndunum og 
nýtur vaxandi vinsælda annars staðar 
í Evrópu og víðar. Til að mynda fylgj-
ast fleiri sjónvarpsáhorfendur með 
skíðaskotfimi en handbolta í Þýska-
landi sem þykir þó stór handbolta-
þjóð.

Til þess að efla skíðagönguna og 
aðstoða almenning við að ná tökum 
á henni hefur  SKA  verið í samstarfi 
við  TVG  Simsen  og boðið upp á 

námskeið fyrir byrjendur sem lengra 
komna og verða næstu námskeið 9. 
febrúar kl 18. og 19.30 og er fólk hvatt 
til þess að notfæra sér þau. Sérstaklega 
er foreldrum, öfum og ömmum, bent 
á að koma með börnin með sér og 
leyfa þeim að prófa skíðagönguna, en 
hægt er að fá skíðabúnað á staðnum 
sér að kostnaðarlausu.

Margir þeirra sem stunda sund, 
hlaup og eða hjólreiðar vilja nú bæta 
skíðagöngu við og stefna á að verða 
svokallaðir Landvættir en í því felst 
að taka þátt í sérstökum mótum í 
öllum þessum íþróttagreinum. Skíða-
göngumótið  sem þarf að ljúka er 
Fossavatnsgangan á Ísafirði sem er 
síðust í röðinni af Íslandsgöngun-
um.  SKA  hefur í huga að aðstoða 
fólk úr öðrum íþróttagreinum, sem 
vill verða Landvættur, við að öðlast 
færni á gönguskíðum svo Fossavatns-
ganga verði eins skemmtileg upplifun 
og kostur er. Því eru þeir sem vilja fá 
tilsögn í skíðagöngu hvattir til að gefa 
sig fram við undirritaða um frekari 
upplýsingar.

Hermannsganga og Andrésar 
Andar leikarnir
Framundan eru svo ýmis mót, þar á 

meðal Hermannsgangan sem er  al-
menningsganga  í Íslandsgöngu-
mótaröðinni. Hún er haldin hjá 
okkur í Hlíðarfjalli 11. febrúar og þar 
ættu allir að finna vegalengd við sitt 
hæfi. Einn af stærstu íþróttaviðburð-
um á Akureyri er svo Andrésar And-
ar leikarnir þar sem hundruð barna 
skemmta sér saman í leik og keppni. 
Þátttakendur í skíðagöngu voru á 
annað hundrað á síðustu leikum og 
sem eru ómissandi þáttur hjá mörg-
um börnum.

Við hjá  SKA  tökum vel á móti 

nýjum krökkum sem vilja prófa 
gönguskíði, eina eða fleiri æfingar, og 
á meðan geta foreldrar tekið hring í 
brautinni, nú eða fengið sér kaffi- eða 
kakósopa í skálanum okkar. Hlökk-
um til að sjá ykkur.

Með bestu óskum um góðan 
skíðavetur. Öll fjölskyldan rennir sér 
saman.

Valbjörn Vilhjálmsson form. s 
kíðagöngunefndar SKA

Þóroddur Þóroddsson form.  
trimmnefndar SKÍ

SKíðAgANgA 
eR FyRiR AllA 
AlduRSHópA

Valbjörn Vilhjálmsson
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Norðlenskar konur í tónlist
Norðlenskar konur í tónlist lofa ógleymanlegu 
kvöldi, fullu af hugljúfheitum og skemmtun. 

Lau. 25. febrúar kl. 20 

Tryggðu þér miða
á mak.is, í síma 450 1000 eða 
í miðasölunni í Hofi, opin virka 
daga 12-18

Gjafakort MAk

gildir á alla framleiðslu MAk, 
gestasýningar LA, í versluninni
Kistu og á veitingastaðnum  
1862 Nordic Bistro í Hofi.

Eitthvað fyrir alla í febrúar!

15% afsláttur fyrir öryrkja og eldri borgara 
og námsmenn 16 ára og eldri.

SÓLEY RÓS
RÆSTITÆKNIR

KVENFÉLAGIÐ
Garpur

Frumsýning
10. september
Miðasala á midi.is
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Sóley Rós
Margrómuð leiksýning byggð á 
raunverulegri hvunndagshetju. 

Fös. 3. febrúar kl. 20
Lau. 4. febrúar kl. 20

AÐEINS EIN 

SÝNINGARHELGI
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Ljóðrænt og heillandi brúðuleikhús fyrir 
börn. 

Lau. 11. febrúar kl. 13 - FRUMSÝNING
Sun. 12. febrúar kl. 13 

AÐEINS EIN 

SÝNINGARHELGI

SÖNGKEPPNI 

MA
22. FEBRÚAR
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Söngkeppni MA
Söngkeppni Menntaskólans á Akureyri.

Mið. 22. febrúar kl. 20
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Milljarður rís
Byrjaðu að pússa dansskóna þína því það er 
komið að hinni árlegu femínísku flóðbylgju. 

Lau. 17. febrúar kl. 12

Amabadama
Þar sem allir múrar milli tónlistartegunda 
eru felldir 

Lau. 4. febrúar kl. 20 
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Núnó og Júnía
Ný fjölskyldusýning hlaðin töfrum og 
spennu. 

Lau. 18. febrúar kl. 16 - FRUMSÝNING
Sun. 26. febrúar kl. 16

#núnóogjúnía

miðasala á mak.is, í miðasölu í Hofi og í síma 450 1000

FRUMSÝNT 18. FEBRÚAR, SÝNT Í MARS OG APRÍL 

Leikfélag Akureyrar sýnir 

SÝNT Í 

MARS OG APRÍL
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Ný 2017 Hobby hjólhýsi og 
húsbílar á sanngjörnu verði

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is /  Miðvangur 1-3  700 Egilsstöðum  /  Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007Facebook: Email: boas@b1.is / Strandartindur ehf / 
Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

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.

Innflutningur bíla og hjólhýsa

 
 
 
 
 

 

 

Öll hjólhýsin eru 
með 12 volta kerfi

Fullt nafn, aldur og starfstitill: 
„Auðbjörg Björnsdóttir, 39 ára, for-
stöðumaður kennslumiðstöðvar HA.“
 
Nám? 
„Frá HÍ, BA-próf í mannfræði, mast-
er í félagsfræði og kennsluréttindi. 
Frá Minnesota-háskóla, master og 
doktorspróf í kennslusálfræði 
og diplóma í fjarnámskennslu.“
 
Fjölskylduhagir: 
„Gift Gísla Kort Kristóferssyni, geð-
hjúkku og lektor við HA, saman 
eigum við þrjú börn, Björn Kort (13 
ára), Ágústu Kort (9 ára) og Helga 
Kort (5 ára) og svo þýska fjárhundinn 
okkar, hann Trausta, (2 ára).“
 
Fædd og uppalin? 
„Í Garðabænum.“
 
Hvað er best við Norðurland? 
„Engin umferð og stuttar vegalengdir.“
 
Í hverju ertu best? 
„Góð í að skipuleggja mig, hæfileiki 
sem kom að góðum notum í dokt-
orsnáminu.“
 
Í hverju ertu lökust? 
„Að elda mat, enda sér Gísli Kort 
alfarið um það.“

 Hverju myndirðu breyta ef þú 
værir einræðisherra í einn dag? 
„Breyta ranghugmyndinni um að við 
séum ekki öll eitt.“
 
Fyrirmynd? 
„Minn andlegi mentor Ingi-
björg Briem og fólk sem grefur und-
an feðraveldinu einn dag í einu.“
 
Uppáhaldshljómsveit? 
„Bon Iver.“
 
Uppáhaldsárstíð? 
„Fer eftir staðsetningu, á Íslandi er 
vorið best sérstaklega þegar birtan 
kemur. Þegar ég bjó í Bandaríkjunum 
þá var það haustið.“
 
Uppáhaldsíþróttamaður? 
„Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir.“
 
Fallegasti staður á Íslandi? 
„Gjáin í Þjórsárdal.“
 
Uppáhaldskvikmynd? 
„The Big Lebowski.“
 
Uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Jón Gnarr.“
 
Uppáhaldsmatur? 
„Humar og sushi.“

Uppáhaldsdrykkur? 
„Espressó og sódavatn.“
 
Hvar vildirðu eiga heima ef ekki á 
Akureyri? 
„Portland, Bandaríkjunum.“
 
Leyndur hæfileiki? 
„Lúmskt góð að smíða.“

 Facebook eða Twitter? 
„Facebook.“
 
Uppáhaldsrithöfundur? 
„Auður Jónsdóttir.“
 
Uppáhaldssjónvarpsþáttur? 
„Um þessar mundir er 
það Walking Dead, en ekkert 

slær the Wire við.“
 
Hundar eða kettir? 
„Hundar alla leið.“
 
Á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? 
„Ef hlustað er á útvarp þá er 
það X-ið eða Rás 2.“

Auðbjörg Björnsdóttir er forstöðumaður 
kennslumiðstöðvar Háskólans á Akureyri. 
Auðbjörg er lúmskt góð að smíða en lökust er  
hún í eldamennsku.

yFiRHeyRSlAN:  
AuðBjöRg BjöRNSdóTTiR 
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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.

Það finna allir fyrir depurð 
eða þunglyndi á einhverjum 
tímapunkti í lífinu. Einn okk-

ar hefur til dæmis þurft að dvelja á 
geðdeild. Það er ekkert leyndarmál. 
Þessi plata er okkar leið til að opna á 
umræðuna í von um að varpa ljósi á 
fordómana í samfélaginu gagnvart 
andlegum veikindum. Þetta á ekki að 
vera eitthvað tabú. Það er allt í lagi að 
vera veikur,“ segir tónlistarmaðurinn 
Magnús Hilmar Felixson en hljóm-
sveitin Röskun var að gefa út plötuna 
Á brúninni.

Klassískt menntaður 
þungarokkari
Auk Magnúsar samanstendur Röskun 
af þeim Ágústi Erni Pálssyni, Þorláki 
Lyngmo og Heiðari Brynjarssyni. „Við 
erum allir vinnandi menn með fjöl-
skyldur eða barn á leiðinni – gamlir 
menn sem vilja ekki hætta að spila 
þungarokk. Þetta byrjaði sem leikur en 
við fundum strax að það var eitthvað 
þarna og þá vildum við gera þetta al-
mennilega, fyrst við vorum að þessu 
á annað borð,“ segir Magnús sem er 
klassískt menntaður í söng. „Ég kem 
með svolítið öðruvísi hugsjón inn í 
þungarokkið og fyrir vikið notum við 
hreinan söng, röddun og melódíur í 
lögunum.“

Útpæld plata
Magnús Hilmar segir plötuna heil-
steypta sögu manns sem glímir við 
geðveiki. „Platan er að mestu byggð 
á sönnun atburðum og reynslu okk-

ar hljómsveitarmeðlima. Þetta er 
saga manns sem fer að finna fyrir 
einkennum andlegra veikinda þar 
til sjúkdómurinn ágerist. Við færum 
söguna til hlustenda sem geta sjálfir 
túlkað textana. Það er til að mynda 
framið morð en það er spurning hver 
eða hvað var drepið,“ segir Magnús 
Hilmar sem segir plötuna útpælda 
frá öllum hliðum. „Við erum ekkert 
að bulla. Síðustu þrjú árin höfum við 
verið að semja efni, texta og búa til 
sögur. Þetta hefur verið mikil vinna 
enda margar hugmyndir sem hafa 
komið upp. Nafnið á hljómsveitinni 
er einnig unnið út frá efninu. Þetta er 
allt úthugsað og ekki eitthvað sem fæst 
keypt í Bónus,“ segir hann hlæjandi 
og bætir við: „Nú erum við með þetta 
þema í gangi en það er spurning hvað 
kemur næst. Mögulega tökum við fyr-
ir aðra röskun. Umfjöllunarefnin eru 
óþrjótandi.“

Útgáfutónleikar Röskunar verða á 
Græna hattinum í kvöld, fimmtudags-
kvöld.

iáh

„Andleg veikindi eiga ekki að vera tabú“

Fyrsta plata akureyrsku þungarokksveitarinnar Röskunar er fastmótuð saga manns sem glímir við geðveiki. Magnús 
Hilmar Felixson, meðlimur Röskunar, segir sveitina hafa byrjað að vinna út frá þemanu fyrir þremur árum.

FjölSKylduMeNN Magnús Hilmar segir meðlimi röskunar gamla menn sem neita að hætta að spila þungarokk.

„Það er til 
að mynda 

framið morð en 
það er spurning 
hver eða hvað var 
drepið.
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Fasteignaeigendur eru minntir á klippikortin 
sem fást afhent í þjónustuanddyri Akureyrar- 
kaupstaðar að Geislagötu 9. 

Hver fasteignaeigandi getur fengið afhent eitt kort árlega gegn fram-
vísun skilríkja og veitir það aðgang að gámasvæðinu við Réttarhvamm 
og losunar á allt að 4 m³ af gjaldskyldum heimilisúrgangi. 

Leigjendur íbúðarhúsnæðis verða að nálgast kort hjá leigusala eða 
kaupa sér kort í þjónustuanddyrinu.

Eldri kort má nýta áfram þar sem þau hafa engan fyrningadag og hægt 
er að nálgast ný kort hvenær sem er á árinu 2017.

Förum rétta leið
Mikilvægi flokkunar – verndum umhverfið – spörum peninga

Það borgar sig að flokka þann úrgang sem til fellur og skila á réttan 
stað. Með því verndum við umhverfið og stöndum að málum á sem 
hagkvæmastan hátt. Megnið af því sem skilað er inn á gámasvæðið 
er endurnýtt með einum eða öðrum hætti og breytist því úr úrgangi í 
verðmæti. Fyrir skil á slíkum úrgangi þarf ekki að greiða. En sumt þarf-
nast kostnaðarsamrar meðhöndlunar og í þeim tilvikum þarf að greiða. 

Það er mjög mikilvægt að flokka rétt því þannig komum við í veg fyrir 
sóun verðmæta og tryggjum að fólk greiði aðeins þegar við á.

Klippikort

Skeifunni 3h  ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Öryggisskór
í vinnuna!
Það getur verið þreytandi að reima.
Hvernig væri að prufa öryggisskó með Bóa 
snúrukerfi? Auðveldar að þrengja og losa 
um skóna. 
Verð: 19.988 kr.

Hafðu samband.  
Við veitum þér faglega aðstoð.

in arms listamaðurinn Snorri ásmundsson við verk sín á sýningunni In arms sem nú 
stendur yfir í sal Myndlistarfélagsins á akureyri.

S amorka mun koma 160 sólar-
orkulömpum til  Kendu  Bay  í 
Kenía og skipta þar með út 

heilsuspillandi steinolíulömpum fyr-
ir endurnýjanlegan orkugjafa. Þetta 
kemur fram í fréttatilkynningu fyrir-
tækisins. Verkefnið var hluti af Degi 
ragmagnsins en tilgangur dagsins er 
að vekja athygli á mikilvægi rafmagns 
og þeim hreina endurnýjanlega orku-
gjafa sem Íslendingar hafa aðgang að á 
hverjum degi, ólíkt mörgum þjóðum.

Sólarorkulampar 
sendir til Kenía

V ið erum umboðsmenn unga 
fólksins. Okkar starf er að 
finna tækifæri, bæði hérlend-

is og erlendis, tengja krakkana við 
annað fólk og bjóða upp á alls kyns 
aðstöðu,“ segir Kjartan Sigtryggs-
son,  verkefnastjóri  menningarmála í 
Ungmennahúsinu Rósenborg þar sem 
vorstarfið er að fara á fullt.

Í Rósenborg eru í boði alls kyns við-
burðir, námskeið, örnámskeið, tónlistar- 
og dansnámskeið, myndlistarsýningar 
og allt þar á milli. „Við erum með fjöl-

breytta viðburði fyrir ungt fólk á aldrin-
um 16–25 ára og leggjum mikla áherslu 
á að taka vel á móti tíundu bekkingum. 
Ungmennahúsið er rökrétt þróun frá 
félagsmiðstöðvunum og því viljum við 
bjóða tíundu bekkinga velkomna svo 
þeir fái húsfærni en starfið verður svo 
kynnt af eldri Rósenborgurum.“

Kjartan segir áhugasama geta haft 
samband á Facebook, í síma 852-1255 
eða sent póst á netfangið  kjartan@ak-
ureyri.is

iáh

uMBoðSMeNN 
uNgA FólKSiNS

Verkefnastjóri Akureyrarbæjar segir Ungmennahúsið 
Rósenborg rökrétta þróun úr félagsmiðstöðvunum.

ÝMiSlegT Að geRA Fjöldi 
viðburða og alls kyns aðstaða er í 

boði fyrir ungt fólk í rósenborg.

dagur rafmagnsins Hægt er að skoða 
myndir í tengslum við Dag rafmagnsins 
á samfélagsmiðlum með því að leita eftir 
#sendustraum.
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fyrir fyrirtæki, stofnanir og 
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Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
Markmið okkar er að veita viðskiptavinum okkar ávallt:
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.
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    af öllum stærðum og gerðum.
•  Í dag þjónustum við um 70 fyrirtæki og stofnanir í daglegri ræstingu.
•  Auk þess rekum við öfluga hreingerninga- og sérverkefnadeild.

Með allt á hreinu í 15 ár

•  Gluggaþvottur
•  Aðalhreingerningar
•  Viðhald gólfefna
•  Bónleysing og bónun gólfefna
•  Salernis- og kísilhreinsun

•  Teppa- og flísahreinsun
•  Þrif eftir iðnaðarmenn
•  Bruna- og vatnstjónaþrif
•  Veggja-, lofta-, ljósa- 
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É
g hef horft á keppnina frá 
1986 og fylgist því alltaf með. 
Það er samt ekki þannig að 
ég þekki öll lög og keppend-

ur,“ segir tónlistarmaðurinn Rúnar 
Freyr Rúnarsson, betur þekktur undir 
nafninu Rúnar Eff, sem á lagið Mér við 
hlið í Söngvakeppninni 2017. Rúnar 
samdi lagið til kærustu sinnar, Helgu 
Björk Stígsdóttur. „Konan mín er frá 
Ísafirði og einhvern tímann fór hún 
heim í frí. Mér fannst allt svo vonlaust 
þegar hún var farin og samdi lagið til 
hennar daginn strax daginn eftir.“

Tourette, þráhyggja og athygl-
isbrestur
Rúnar ólst upp á Eyrinni á Akureyri, í 
Vestmannaeyjum og í Þorpinu á Ak-
ureyri, yngstur í hópi þriggja systk-
ina. Hann greindist með tourette 
fyrir fermingu en heilkennið hafði 
mikil áhrif á æsku hans. „Ég var 
frekar slæmur sem krakki og ung-
lingur; hristi hausinn eins og Parkis-
onssjúklingur, með hendurnar á flugi, 

ræskti mig, skellti saman tönnum og 
smellti fingrum. Þetta voru alls konar 
kækir og svo fylgdi þessu þráhyggja 
og athyglisbrestur. Ég er ekki laus 
við tourette en þetta hefur minnkað 
svakalega. Ég finn helst fyrir þessu 
þegar ég sef lítið eða drekk mikið kaffi 
eða orkudrykki. Stress hefur áhrif en 
dagsdaglega finn ég ekki mikið fyrir 
þessu. Oft geri ég eitthvað án þess að 
gera mér grein fyrir því en veit að ég 
hef til dæmis verið að smella fingrum 
vegna þreytu í fingrunum. Eins ef fólk 
í kringum mig er farið að hlæja veit ég 
að ég hef verið eitthvað skrítinn. Þegar 
ég er slæmur finnst mér þetta eins og 
þráhyggja; ég bara verð að gera þetta. 
Ég get kannski haldið aftur af mér 
í stuttan tíma en fæ það svo þrefalt í 
bakið á mér. Þá er betra að leyfa þessu 
bara að koma. Annars er mjög erfitt að 
útskýra tourette. Þetta er svo sérstakt.“

Strítt í skóla
Rúnar segir móður sína hafa grunað 
að um tourette væri að ræða áður en 

hann var greindur. „Mamma var dug-
leg að leita sér upplýsinga en þegar ég 
greindist þekktist þetta ekki hér fyr-
ir norðan. Kennararnir höfðu aldrei 
heyrt á þetta minnst. Sjálfur upplifði 
ég létti þegar ég fékk greininguna því 
þá hafði ég afsökun fyrir þessu og gat 
sagt fólki að ég væri með sjúkdóm 
þegar það sagði mér að hætta þessum 
kækjum,“ segir hann og viðurkennir 
að honum hafi verið strítt. „Krakk-
arnir í skólanum áttuðu sig ekki hvað 
þeir voru að gera en þeir gátu verið 
mjög rætnir og leiðinlegir. Auk kækj-
anna var ég gjarnan með mikinn 
varaþurrk og því eldrauður í kring-
um munninn og var kallaður Vara-
maðurinn. Ég ber samt engan kala til 
neinna enda eru þessir sömu krakkar 
partur af mörgum skemmtilegustu 
minningum mínum, en þetta var oft 
erfitt,“ segir Rúnar og bætir við að 
það hafi bjargað honum að skipta 
um skóla. „Mér leið ekki vel í Gler-
árskóla og var farinn að slást og svara 
fyrir mig. Þegar fjölskyldan flutti 
tímabundið á Kristnes skipti ég yfir 
í Hrafnagilsskóla. Það var það besta 
sem gat komið fyrir mig. Þar var ég 
látinn í friði sem varð til þess að stress 
og álag minnkaði og fyrir vikið lagað-
ist ég mikið af tourette.“

Sonurinn líka með tourette
Rúnar á tvö börn af fyrra hjónabandi 
en sonur hans erfði heilkennið frá föð-
ur sínum. „Hann er ekki jafn slæmur 
og ég var og þetta virðist ekki há hon-
um neitt. Ég veit ekki hvort það sé 
vegna þess hversu frábærir krakkarn-
ir eru í skólanum hans og íshokkíinu 
eða hvort þetta sé bara að breytast; 

að stríðni og einelti sé að minnka. 
Honum er allavega ekkert strítt,“ seg-
ir hann og viðurkennir aðspurður að 
það hafi reynst honum erfitt þegar 
sonurinn fékk greininguna. „Ég hafði 
samviskubit því hann erfði þetta frá 
mér og ég hafði áhyggjur af því að 
hann myndi ganga í gegnum það sama 
og ég; stríðni og leiðindi. Sem betur 
fer hafa þær áhyggjur reynst ástæðu-
lausar. Hann er líka svo magnaður og 
kippir sér ekkert upp við neitt. Von-
andi minnkar þetta líka hjá honum 
með aldrinum.“

Með kvíðahnút í maganum
Með hjálp fjölskyldunnar náði Rúnar 
sér á strik eftir erfiðleika æskunnar. 
„Ég var oft með kvíðahnút í maganum 
sem ég hafði engar skýringar á; leið oft 
eins og ég hefði gert eitthvað af mér. 
Mér gekk illa í skóla og ég held að 
það hafi tengst kvíðanum. Þetta helst 

allt í hendur. Mamma var dugleg að 
hrósa mér fyrir það sem gekk vel í stað 
þess að nudda mér upp úr því hvað ég 
var lélegur í stærðfræði, en samt hélt 
ég að ég væri heimskur og fannst ég 
ekki standa mig nógu vel fyrir foreldra 
mína og það olli kvíða og vanlíðan. Ég 
var oft þungur, sérstaklega á unglings-
árunum og fram á fullorðinsár en það 
lagaðist eftir að ég leitaði mér hjálpar. 
Í dag er ég ótrúlega hamingjusamur 
og ánægður með lífið. Við verðum að 
hætta að setja alla krakka í sama boxið 
og skilja að það þurfa ekki allir að vera 
góðir í stærðfræði eða hinu og þessu. 
Það er ekki það eina sem skiptir máli. 
Auðvitað vil ég að krakkarnir mínir 
mennti sig eða gangi vel í skóla en ef 
ekki þá er það enginn heimsendir.“

Meiri skilningur í dag
Rúnar er að mestu leyti laus við kvíð-
ann en viðurkennir að finna fyrir smá 

Rúnar Freyr Rúnarsson, betur þekktur sem 
tónlistarmaðurinn Rúnar eff, á eitt af lögun-
um í Söngvakeppninni. Í einlægu viðtali ræð-
ir Rúnar um tónlistina, tourette-heilkennið 
sem hafði mikil áhrif á æsku hans, stríðnina 
sem varð til þess að hann skipti um skóla, 
fjölskylduna, frægð í danmörku eftir raun-
veruleikaþáttinn Allstar og kvíðann og þung-
lyndið sem hann neitar að skammast sín fyrir.

ViðTAl

„Ég eR AlgjöR 
TilFiNNiNgAVeRA“

Föðurhlutverkið breytti öllu rúnar á tvö börn af fyrra hjónabandi. Sonur hans 
hefur fetað í fótspor hans og æfir íshokkí af krafti. Mynd úr einkasafni.

Tónlistarmaður Fyrstu 
opinberu tónleikar rúnars 
voru á skítugum hótelbar 
í Kanada. Þar komst hann 
á bragðið og vissi að hann 
vildi starfa við tónlist.  
Mynd: linda Ólafsdóttir

„Ég get 
kannski 

haldið aftur að 
mér í stuttan 
tíma en fæ það 
svo þrefalt í 
bakið á mér
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fiðrildi í maganum vegna Söngva-
keppninnar. „En ég veit hvað ég get 
gert og veit að ég get staðið mig vel ef 
ég æfi mig vel. Auðvitað er spenningur 
í manni, þetta er stórt svið og það eru 
margir að fylgjast með. Annars verð ég 
varla stressaður lengur nema þá fyrir 
jarðarfarir. Það eru einu giggin sem 
ég finn fyrir stressi vegna. Þá finnst 
mér ég alls ekki mega klúðra nokkru.“ 
Inntur eftir því af hverju hann kjósi að 
stíga fram og segja frá baráttu sinni 
við kvíða segist hann ekki skammast 
sín fyrir neitt. „Ég hef þagað svo lengi 
en í dag er auðveldara að tjá sig um 
svona lagað. Skilningurinn er meiri. 
Svo finnst mér líka, sem foreldri, að 
það sé skylda mín að sýna að andleg 
veikindi séu eðlilegur hluti, bæði fyrir 
krakkana mína og aðra krakka sem 
kannski líta upp til mín. Það getur 
verið gott fyrir aðra að heyra að þeir 
eru ekki einir í heiminum og að það 
sé í lagi að leita sér hjálpar.“

Fyrsta giggið í Kanada
Rúnar var lengi í landsliðinu í íshokkí 
og fór 18 ára út að spila í Kanada þar 
sem hann óvænt tók sín fyrstu skref 
sem tónlistarmaður. „Þetta var mikið 
ævintýri en ég bjó á búgarði í Man-
itoba. Þetta var algjört „hillbilly“, 
það var ekkert þarna og strákarnir 
mættu í skólann með kúrekahatta. 
Einn daginn plataði þjálfarinn mig 
til að spila fyrir átta lókal fyllibyttur 
á sveitapöbb hótelsins. Ég var nærri 
dáinn úr stressi en 
þetta kveikti samt 
einhvern neista í 
mér og ég fór að 
hugsa hvort þetta 
væri það sem ég 
vildi leggja fyrir 
mig.“ Hann segist 
ekki hafa verið góð-
ur söngvari fram-
an af. „Mér hafði 
aldrei dottið í hug 
að ég ætti eftir að 
vinna við tónlist. 
Ég hafði lært á gítar 
í Hrafnagilsskóla en 
þar sem kennarinn 
vildi bara kenna 
mér Litlu andar-
ungana hætti ég 
fljótt. Við Hrönn 
Sigurðardóttir vorum svo eitthvað að 
syngja saman í Verkmenntaskólan-
um en þegar kom að fyrsta gigginu, 
á fegurðarsamkeppni í Sjallanum, 
guggnuðum við og ég missti móðinn. 
Áhuginn vaknaði svo aftur eftir gigg á 
skítugum hótelbar í Kanada.“

Missti frænda sinn
Eftir heimkomuna frá Kanada tók 
Rúnar upp sitt fyrsta lag sem sló í gegn 
á útvarpsstöðinni sálugu, Frostrásinni. 
„Það fjallaði um einhverja stelpu sem 
ég hafði verið skotinn í en vildi mig 
ekki. Eitthvað ægilega hallærislegt. 
Svo gaf ég út annað lag sem fékk líka 
mikla spilun en svo hætti ég þessu og 
gaf ekkert út fyrr en bróðir pabba, 
Heiðar Þórarinn Jóhannsson, lést 
í mótorhjólaslysi. Þá bjó ég í Dan-
mörku og samdi lagið Heiddi minn 
en lagið fjallar um daginn sem hann 
lést,“ segir Rúnar en lagið fór á hans 
fyrri plötu af þeim tveim sem komið 
hafa út.

Frægur í danmörku
Í Danmörku lærði Rúnar söng, spil-
aði íshokkí og tók óvænt þátt í raun-
veruleikaþættinum Allstar á sjón-
varpsstöðinni TV2. „Ég fékk símtal 
þar sem ég var beðinn um að aðstoða 
rapparann MC Clemens við val á 
þátttakendum í þáttinn. Ég hélt fyrst 
að það væri verið að gera grín að mér. 
Ég sat og hlustaði á áheyrnarpruf-
ur og síaði út þá sem áttu að syngja 
fyrir rapparann. Þegar degi lauk var 
mér tilkynnt að ég ætti að verða einn 
þátttakenda. Ég hafði engan áhuga 
á því en þegar þeir buðu mér laun 
stökk ég til enda fátækur námsmað-
ur,“ segir Rúnar sem stóð uppi sem 
sigurvegari í kosningu sem fram 
fór á TV2 og í Ekstra Bladet með 80 

prósent greiddra atkvæða þótt hann 
hafi ekki sigrað í lokakeppninni. 
„Ég söng lag Kims Larsen á dönsku 
í sjónvarpinu fyrir milljónir manna. 
Lagið varð mjög vinsælt í þættinum 
og það hófust samningsumræður um 
að gefa það út en vegna ósættis um 
prósentur varð ekkert úr því. Þetta 
var mjög sérstakt, það fór allt á fullt; 
sjónvarpið mætti heim til mín og ég 
var á forsíðum blaðanna. En svo var 
þetta allt í einu búið og ég flutti heim 
til Íslands. Eftir á að hyggja hefði ég 
átt að hamra járnið betur á með-
an það var heitt. Þetta var nefnilega 
mjög súrrealískt. Ég fékk ekki frið ef 
ég fór út að borða og þurfti að gefa 
eiginhandaráritanir. Ég hefði kannski 
átt að nota þetta tækifæri betur til að 
koma mér á framfæri en ég var skít-
blankur og það rétta var að fara heim. 
Við vorum með tvö ung börn og fjöl-
skyldan gekk fyrir,“ segir Rúnar sem 
var þó með annan fótinn í Danmörku 
fyrst á eftir. „Auðvitað voru vonbrigði 
að lagið var ekki gefið út en ég eyði 
ekki of miklum tíma í að hugsa um 
það sem ég missti af. Það kom líka svo 
ótrúlega margt annað magnað inn í líf 
mitt í staðinn.“

Föðurhlutverkið breytti öllu
Eftir að heim kom skildu Rúnar og 
barnsmóðir hans eftir 14 ára samband 
og nokkrum mánuðum síðar kynntist 
hann Helgu Björk. „Ég var að spila í 
Húsinu á Ísafirði. Ég þurfti aðeins að 

eltast við hana. Ég 
held að henni hafi 
ekkert litist of vel á 
þennan gamla karl. 
Hún ætlaði ekkert að 
gefa sig,“ segir hann 
brosandi og bætir við 
að hann hafi beðið 
lengi með að kynna 
hana sem kærustuna 
sína fyrir börnunum. 
„Fyrir þeim var hún 
bara vinkona mín. Ég 
vildi ekki mín vegna, 
krakkana vegna og 
hennar vegna blanda 
henni inn í okk-
ar pakka sem erfitt 
væri að fara frá ef 
þess þyrfti. En þetta 
blessaðist allt ótrú-

lega vel. Krakkarnir dýrka hana og 
öfugt,“ segir hann og játar aðspurður 
að frekari barneignir séu alveg inni í 
myndinni. „Mér finnst alveg magnað 
að vera pabbi og þannig hefur það 
verið alveg frá fyrsta degi. Föður-
hlutverkið breytti mér. Ég var aldrei 
nein tilfinningavera sem unglingur 
eða ungur maður en þegar strákurinn 
fæddist breyttist allt. Ekki bara dagleg 
rútína heldur hugsunarháttur, líðan 
og lífssýn. Ég er algjör tilfinninga-
vera sem vælir yfir bíómyndum en 
það gerði ég aldrei. Börnin mín hafa 
kennt mér meira en ég hef nokkurn 
tímann kennt þeim en ætli við höfum 
ekki lært mest hvert af öðru.“

gagnrýni og athyglissýki
Hann segir drauma um frægð og 
frama ekki það sem hvetji hann áfram. 
„En auðvitað vill maður fá viðurkenn-
ingu fyrir það sem maður er að gera 
og ég er örugglega bara eins og aðrir 
tónlistarmenn, stútfullur af athyglis-
sýki. Þessi bransi virkar bara þannig 
að maður verður að búa þetta til fyrir 
sig – troða sér áfram. Mér finnst það 
oft erfitt og hugsa stundum hvort fólk 
hafi virkilega einhvern áhuga á því 
sem ég er að gera og hvort það fái ekki 
leiða á manni. Það er til aragrúi af nei-
kvæðu fólki og þótt mamma hafi verið 
ánægð með að ég hafi komist áfram í 
Söngvakeppninni hafði hún áhyggj-
ur af gagnrýni. Ég þoli ýmislegt enda 
lærði ég sem krakki að það skiptir 
ekki máli þótt einhverjum finnist þú 
ömurlegur og asnalegur svo lengi 
sem fólkinu í kringum þig þykir vænt 
um þig. Það eina sem skiptir máli er 
að foreldrar mínir séu stoltir af mér 
og krakkarnir mínir geti litið upp til 
mín. Ekki hvort Jóni og Gunnu úti í 
bæ þyki lagið mitt leiðinlegt. Það væri 

samt meira gaman ef öllum þætti það 
skemmilegt því það myndi þýða að ég 
væri að fara til Úkraínu,“ segir hann 
brosandi.

Keppir til að vinna
Næstu vikur og dagar verða annasam-
ir hjá Rúnari þar sem undirbúningur 
fyrir Söngvakeppnina er í algleymingi. 
„Það er allt brjálað að gera og ég hef 
verið í viðtölum við fréttamenn um 
alla Evrópu. Ég hefði aldrei trúað því 
að undankeppnin hér heima vekti 
svona mikinn áhuga erlendis,“ segir 
hann og viðurkennir að hann taki þátt 
til að vinna. „Ég er mikill keppnis-
maður og mjög tapsár og fer „all in“ 
í alla leiki sama hvernig vinnings-
líkurnar eru. Auðvitað langar mig 
að vinna núna en fyrst og fremst er 
ég ótrúlega glaður og stoltur að hafa 
komist inn. Það eru send inn 200–300 
lög inn í keppnina á hverju ári og að 
eitt af þessum tólf sé mitt lag er sigur 
út af fyrir sig. Mér finnst ég þegar bú-
inn að vinna. Allt annað er svo bara 
bónus.“
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Betri af tourette rúnar segist hafa lagast mikið af heilkenninu eftir að hann skipti um 
skóla. Í Hrafnagilsskóla leið honum vel. Mynd: linda Ólafsdóttir

Með kærustunni rúnar og  
Helga björk. Myndin er úr einkasafni.

„Ég fékk ekki 
frið ef ég 

fór út að borða og 
þurfti að gefa eig-
inhandaráritanir.

VETRARAFSLÁTTUR ÚT MARS
Bjóðum upp á sérstakan 10% vetrarafslátt á 
öllu einangrunargleri út mars.

TVÖFALT GLER
35% MINNA ORKUTAP!
Tvöfalt einangrunargler minnkar orkutap bygginga.
Áhugavert er að bera saman orkutap glerja en það
er mismunandi eftir glertegundum og samsetningum.
Stærsti munurinn felst í eiginleikum glerhúðunarinnar,
þar á eftir er hægt að minnka orkutap rúðunnar með
auknu millibili glerja og gasfyllingu.
Spyrjið um orkutapið eða U gildið á glerinu sem keypt er.
Orkutapið er skilgreint með eftirfarandi hætti: U = W/m2 K.
Orkutapið eða U gildið er mælt í Wöttum á hvern fermetra
miðað við eina hitastigsbreytingu. Því minna sem U gildið
er því minna er orkutapið út um glerið.
Dæmi: Gömlu einangrunargleri með uppgefið orkutap
2.0 W/m2 K er skipt út fyrir nýtt gler með uppgefið orkutap
1.3 W/m2 K . Mismunurinn er 0.7 W/m2 K , sem er 35%
minna orkutap!

Helstu tegundir einangrunarglers:
TopN + Einangrunargler
Litað gler Sólvarnargler og einangrunargler
Sunergy Sólvarnargler og einangrunargler
Energy N Sólvarnargler og einangrunargler
Stopray Vision 50 Sólvarnargler og einangrunargler

BÖRKUR HF. NJARÐARNES 3-7 • 603 AKUREYRI • SÍMI: 455 1900 • FAX: 455 1901
SÖLUSKRIFSTOFA REYKJAVÍK: GYLFAFLÖT 22 • SÍMI: 455 1909 • E-MAIL: BORKUR@BORKUR.IS • WWW.BORKUR.IS 

VOTTUN



14   2. febrúar 2017

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Við erum mjög spennt að koma 
með þetta norður; koma með 
söguna heim,“ segir Mar-

ía Reyndal, leikstjóri verksins Sóley 
Rós ræstitæknir, sem sýnt verður í 
Samkomuhúsinu um helgina. Verkið 
byggir á viðtölum við íslenska hvers-
dagshetju sem María segir hafa átt átt 
lygilegt lífshlaup. „Þetta er frásögn 
sagnakonu frá Akureyri sem vinnur við 
að skúra í háskólanum. Sóley Rós hefur 
átt ótrúlegt æviskeið og er spennandi og 
skemmtileg persóna sem við könnumst 
öll við en hefur sjaldan sést á sviði. Það 
finnst okkur skemmtilegt við þetta. 
Þetta er ný rödd,“ segir María sem er 
einnig höfundur leikverksins ásamt 
leikkonunni Sólveigu Guðmundsdóttur.

Nálægðin fyrir norðan
María segir alla eiga sér merka sögu. 
„En það er mismunandi hvernig fólk 
segir frá. Saga Sóleyjar Rósar er ekki 
bara saga hennar heldur saga margra 
íslenskra kvenna,“ segir hún og bætir 
aðspurð við að verkið sé eins og lífið 
sjálft, bæði drama og gaman. „Við höf-
um reynt að komast hjá því að segja of 
mikið um verkið svo það komi á óvart. 
Þetta er samtímasaga Sóleyjar, fjallar 
um ákveðið æviskeið í hennar lífi, frá 
því hún var 15 ára og til dagsins í dag. 
Það verður öðruvísi að sýna þetta fyrir 
norðan því nálægðin verður svo mikil 
en í raun er hver sýning ólík annarri því 
verkið á samtal við áhorfendur og geng-
ur nærri þeim. Án þess að áhorfend-
ur séu þátttakendur er verkið ágengt. 

Áhorfendur þurfa að opna hjarta sitt og 
fara aðeins inn á við.“

Alls kyns áhrif
María féllst á að gefa lesendum Akur-
eyri Vikublaðs uppáhaldsuppskriftirnar 
sínar. „Ég hef gaman af því að elda en 
súpuuppskriftin mín hefur fylgt mér 
lengi eða síðan ég fór með manninum 
mínum á matreiðslunámskeið í Kanada. 
Þetta er góð og holl súpa,“ segir hún og 
viðurkennir að hún sé dugleg að viða 
að sér fjölbreyttum fróðleik um mat-
reiðslu. „Við höfum búið mikið erlend-
is og því eru alls kyns áhrif í matnum 
sem ég elda. Mér finnst leiðinlegt að 

búa alltaf til það sama og reyni að vera 
dugleg að fara á námskeið. Það þarf ekki 
nema eina kvöldstund til að sjá hvern-
ig hlutirnir eru gerðir og þá er maður 
kominn með einn og jafnvel tvo nýja 
rétti inn í flóruna sem ég er alltaf að 
reyna að hafa fjölbreyttari.“

iáh

„Saga margra íslenskra kvenna“

Frönsk súkkulaðikaka
n 225 g súkkulaði Síríus dökkt, bræða í 
vatnsbaði, blanda saman við 
n 200 g smjör
n 3 egg  
n 3 dl hrásykur þeytt saman
n 1 1/2  dl hveiti  
n 50 g heslihnetur blandað saman

Aðferð
n blandað er saman súkkulaði og smjöri 
við egg og sykur. Síðan blanda með sleif 
hveiti og heslihnetum.
n Sett í smurt mót og strá hveiti yfir. 
bakað í 180°C í 20 til 30 mínútur. 
n Stinga í með gafli og athuga hvort 
kakan sé tilbúin.  
bera fram með rjóma eða ís. 

Ég fékk þessa uppskrift frá brynhildi 
björnsdóttur, vinkonu minni. 
  

gulrótar-, kúmen- og 
engifersúpa
n 2 msk. ólífuolía
n 1 bolli laukur, saxaður

n 1 msk. hvítlaukur, saxaður
n 1 msk. engifer, saxaður
n 1 tsk. kóríander, mulinn
n 1 tsk. túrmerik, mulið
n 1 tsk. kúmen
n 7 bollar gulrætur. niðursneiddar
n 900 ml kjúklingasoð
n 4 bollar vatn
n 2 tsk. salt
n 1/4 bolli appelsínusafi
n 2/3 bolli jógúrt, hrein
n 1/4 bolli ferskur kóríander, saxaður

Aðferð
n Hita ólífuolíu á stórri pönnu. bæta við 
lauk, hvítlauk og engifer. Hræra í fimm 
mínútur. bæta þá við kóríander, túr-
merik, kúmeni og gulrótum. Elda í þrjár 
mínútur í viðbót. Hækka hitann. bæta 
soðinu við, vatni og salti. Fá upp suðuna, 
sjóða í hálftíma eða þar til gulræturnar 
eru linar. taka af hitanum og bæta 
appelsínusafanum við.
n Setja í matvinnsluvél þar til súpan er 
orðin mjúk. Hella í skálar og skreyta með 
1 tsk. af júgúrt og strá ferskum kóríander 
í hverja skál.   

María Reyndal er á leiðinni norður með leikritið Sóley Rós ræstitæknir. Verkið er unnið úr viðtölum við konu 
sem starfar við skúringar í Háskólanum á Akureyri. maría segir spennandi að koma með leikverkið heim.

Sóley Rós Verkið 
er unnið upp úr 

sögu norðlenskrar 
konu en að sögn 
Maríu er sagan í 

raun reynslusaga 
margra íslenskra 

kvenna.

leikstjóri María reyndal leikstýrir verkinu en hún er einnig höfundur þess ásamt 
Sólveigu guðmundsdóttur. Mynd: Sigtryggur Ari„Áhorfendur 

þurfa að opna 
hjarta sitt og fara 
aðeins inn á við.
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VIÐ FLYTJUM
MÖGULEIKA Í BRETTAVÍS

Öflugt dreifikerfi flytur stórar sendingar
hratt og örugglega.
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Lífsgæði
Hvað er það? Í hverju felast lífsgæði? 
Svörin eru sennilega eins mörg og 
svarendurnir. Það sem einn metur 
sem mikil lífsgæði telur annar sjálf-
sagðan hlut. Sennilega ræður þar 
mestu um hvar og hverjum við erum 
fædd. Mín lífsgæði felast í mörgu. 
Fyrir utan mat, húsaskjól, hreint loft, 
vatn og ýmislegt nærtækt, þá tel ég 
það til minna lífsgæða að starfa í Sval-
barðsstrandarhreppi. Það að fá að aka 
þangað og heim aftur á hverjum virk-
um degi eru forréttindi sem ég sleppi 
ekki svo glatt. Þessi kitlandi tilfinning 
og örlitli spenningur um hvað ég sjái 
nú nýtt á leiðinni veldur því að ég hef 
á tilfinningunni að ég sé að fara í frí í 
hvert sinn sem ég ek yfir um.

Fyrir okkur sem búum umlukin 
ljósum inni í bæ allan ársins hring 
verða árstíðirnar litlausar. Ég áttaði 
mig ekki á þessu fyrr en þessi dag-
legi rúntur minn hófst. Haustið með 
sínum litum sem sífellt breytast og 
verður að lokum að hinu svartasta 
skammdegi, svo svörtu að maður 
sér ekki hvar „Heiðin“ og himinninn 
mætast. Veturinn með blámann sinn, 
klakabundna fossa, ljósin frá Akur-
eyri, sem líta út eins og hvolft hafi 
verið úr fjarsjóðskistu, og lága vetrar-
sólina í suðri sem gefur von um vorið. 
Vorið sem brýtur af sér hlekki vetr-
arins, farfuglar sem koma og græni 
liturinn sem klæðir hverja plöntuna 
eftir aðra. Sumarið með alla sína liti 
og yl. Og dýralífið, maður minn, sel-
ir, hvalir, fuglar, refir, kýr, kindur og 
hross.Já, ég veit, það rignir og blæs og 
snjóar – jafnvel allt á sama deginum – 
en það breytir því ekki að frelsið til að 
ferðast, koma og fara eins og ég vil, er 
þarna. Hefur þú hugleitt í hverju þín 
lífsgæði felast?

Dýrleif Skjóldal, leikskóla- 
kennari og sundþjálfari

Auglýsingar 824-2466, amundi@fotspor.is Ritstjórn indianahreins@gmail.com, 893 6152


