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ÞURRKARI
T7DEP831E
Með varmadælu.
Tekur 8 kg af 
þvotti. 
Verð: 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 • akureyri • sími 461500

916097905916097952916097949

ormsson.is

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar“ (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR 
High Tech rafgeymar

9. febrúar 2017 
5. tölublað, 7. árgangur 

Þuríður Helga Kristjánsdóttir hef-
ur sinnt starfi framkvæmdastjóra 
Menningarfélags Akureyrar í eitt 

ár. Hún segir félagið að rísa eftir alvarlega 

og erfiða fjárhagslega stöðu en það sé í dag 
rekið á allt öðrum forsendum en fyrir tíu 
árum. Hér ræðir Þuríður Helga um smæð-
ina sem háir Akureyri, áhrif lista á sam-

félagið, það sem einkennir tvíburasam-
bönd, en Þuríður á bæði tvíbura og er sjálf 
tvíburi, framtíð MAk og umhverfismálin 
sem eru henni afar hugleikin.

„Ég hef alltaf 
verið aktívisti“
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sárasprey fyrir öll dýr
· Einstaklega græðandi
· Hægir á blæðingu
· Dregur úr sársauka og kláða
· Myndar filmu og hlífir sári
· Vinnur gegn bakteríu- og 

sveppamyndun
· Íslensk framleiðsla

NÝSKÖPUNARVERÐLAUN
ÍSLANDS 2012

Siglufjörður · Sími 460 6900 · info@primex.is · www.primex.is

Fæst hjá 
dýralæknum, 

hesta- og búvöru-
verslunum

um land allt
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Síðumúla 21 108 Reykjavík
S.: 533 6040 Fax: 533 6041
www.stimplar.is  stimplar@stimplar.is
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TRAUST HANDTAK

MERKTU ÞÍNA  
HURÐ VEL

Printy stimpla er gott að hafa 
við hendina og þeir bregðast 
ekki þegar á reynir!

Mikið úrval af hurða- og póstkassaskiltum.

ÁRATUGA REYNSLA
ÖRUGG ÞJÓNUSTA

Stimplagerðin.indd   1 8.2.2017   14:05
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Með þessari sýningu vil ég 
þakka fyrir mig,“ segir 
Haraldur Ingi Haralds-

son, bæjarlistamaður Akureyrar 
árið 2016, sem opnaði málverkasýn-
inguna Rat Race í Gallerý H í vik-
unni. Ókeypis er á sýninguna sem 
fram fer á netinu en hægt er að finna 
slóðina á Facebook með því að slá 
inn „codhead“ í leitarstikuna. 

Græðgi og valdafíkn
Á sýningunni eru 19 málverk sem 
Haraldur vann sérstaklega fyrir til-
efnið. „Ég er ekkert að nota einhver 
gömul verk í þetta. Þetta er allt gert 
frá grunni,“ segir Haraldur sem seg-

ir verkin pólitísk og frásagnarleg og 
fjalla öðru frekar um hættulegustu 
farsóttina sem plagað hefur mann-
kynið; græðgi og valdafíkn.

En af hverju sýning á netinu?
„Ég hef mikinn áhuga á tækni og 

framsetningu. Svona sýningar gefa 
ákveðið frelsi en eru um leið tak-
markandi. Það er ekki hægt að snerta 
myndirnar en ef mig langar að sýna í 
MoMA í New York þá get ég einfald-
lega teiknað verkin mín þar inni og 
sýnt á netinu, þótt ég kæmist aldrei 
þangað inn. Það frelsi er spennandi,“ 
segir hann en neitar því að netsýn-
ingar séu framtíðin. „Ekki nema í 
bland við annað. Netið kemur ekki 

í staðinn fyrir neitt. Hins vegar hef 
ég sagt að gamni mínu að ég gæti 
múrað upp í vinnustofudyrnar mín-
ar og verið hér þar til ég drepst. Hér 
á stólnum við tölvuna er allt sem ég 
þarf.“ 

enginn skortur á arftökum
Haraldur segir viðurkenninguna sem 
fólst í því að hafa verið valinn bæj-
arlistamaður ákaflega mikilvæga fyr-
ir sig. Enn fremur segir hann marga 

unga og upprennandi listamenn í 
bænum. „Ég hef góða yfirsýn yfir það 
sem er að gerast og veit um mikinn 
fjölda af mjög frambærilegu lista-
fólki sem hér starfar og vinnur. Það 

er ofsalega gaman fyrir svona gamla 
jálka eins og mig að fylgjast með því. 
Það verður því enginn skortur á arf-
tökum hvað titilinn varðar.“

 iáh

„enginn skortur 
á arftökum“„Það er ofsa-

lega gaman 
fyrir svona gamla 
jálka eins og mig 
að fylgjast með því

Myndlistarmaðurinn Haraldur ingi Haraldsson, 
bæjarlistamaður Akureyrar, þakkar fyrir árið með 
sýningu á netinu. Sýningin fjallar um hættulegustu 
farsóttina sem plagað hefur mannkynið.

bæjarlistaMaður 
Haraldur Ingi segir mikla 

grósku í listalífinu á akureyri.

Verðlaunahafar Atvinnu- og nýsköpunarhelgin á Akureyri fór fram 
um helgina. Um samstarfsverkefni Háskólans á Akureyri og atvinnulífsins er að 
ræða. Ýmsar spennandi hugmyndir voru kynntar og hér má sjá verðlaunahafa 
helgarinnar.  Mynd: Jón Þór Sigurðarson

akureyrarbær og velferð-
arráðuneytið undirrituðu 
á dögunum nýjan samning 

um öryggisvistun ósakhæfra einstak-
linga. Þetta kemur fram á vef sveitar-

félagsins. Samningurinn varðar 
greiðslur ráðuneytisins fyrir vistun-
ina og viðeigandi meðferð. Úrræðið 
er á ábyrgð búsetusviðs Akureyrar-
bæjar.

samningur um öryggis- 
vistun ósakhæfra

nýr samningur Eiríkur björn björgvinsson, bæjarstjóri á akureyri, og Þorsteinn  
Víglundsson, félags- og jafnréttisráðherra, undirrita nýjan samning um öryggisvistun 
ósakhæfra einstaklinga.



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

PEUGEOT 3008

TILNEFNDUR SEM BÍLL ÁRSINS Í EVRÓPU 2017
Nýr Peugeot 3008 Crossover er tilnefndur sem Bíll ársins í Evrópu 2017. Það er til marks um einstaklega vel heppnaða hönnun og 
framúrskarandi gæði. Það er sama hvar borið er niður, glæsilegt útlit bílsins að innan sem utan, gæðin, þægindin, aksturseiginleikarnir, 
allt er eins og best verður á kosið. Peugeot 3008 er hár frá götu, 22 cm undir lægsta punkt og framdrifið er fáanlegt með öflugri Grip 
Control spólvörn sem kemur honum í gegnum erfiðustu aðstæður. Þráðlaus tækni hleður símann þinn og með Mirror Screen tækninni 
getur þú notað Apple Car Play eða Mirror Link fyrir Android til að tengja snjallsímann við 8“ skjáinn. Mátaðu þig í frábær sætin og 
kíktu á rúmgott farangursrýmið. Peugeot 3008 er tímamótabíll. Komdu og keyrðu Peugeot í dag.

VERÐ FRÁ: 

3.790.000 kr.
Eyðsla frá 3,9 l/100  | CO2 losun frá 104g/km

peugeotisland.is

3008PEUGEOT
NÝR

GÆÐIN HEILLA ÞIG STRAX

FRUMSÝNDUR Á LAUGARDAG Í REYKJAVÍK OG Á AKUREYRI
Boðið verður upp á gæðakaffi og franskar makkarónur

Peugeot_3008_Frumsýning_AK_VIKUBLAÐ_5x39_20170208_END.indd   1 08/02/2017   12:46
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Um hvítvín og  
umhverfissubbur

umræðan um bætt aðgengi að áfengi hefur ekki  farið  fram 
hjá neinum. Ég er á móti boðum og bönnum og tel okkur 
flest, fullfær um að taka eigin ákvarðanir; þar á meðal hvort 

og hvenær við kaupum okkur léttvín. 
Hins vegar skil ég gagnrýni þeirra sem 
hafa áhyggjur af neikvæðum áhrifum 
drykkju, sem eru mikil og í sumum til-
fellum skelfileg. Það óskiljanlega við 
þessa deilu er að einhver hafi tekið þann 
slag sem þarf til að verða kjörinn á Al-
þingi Íslendinga til þess að eyða kröftun-
um í rifrildi um léttvín.

Í blaðinu er opnuviðtal við Þur-
íði Helgu Kristjánsdóttur, fram-
kvæmdastjóri Menningarfélags 
Akureyrar. Þuríður er mikil hugsjóna-
manneskja og hefur lengi látið sig um-
hverfismál varða. „Stjórnvöld þurfa að 
hjálpa okkur að taka skrefið. Vistvæni 
lífsstíllinn má ekki vera dýrari en sá umhverfisvæni,“ segir Þuríður 
sem kallar eftir varanlegum aðgerðum í umhverfismálum.

Þetta er alveg rétt hjá Þuríði. Þegar kemur að vistvænni hegðun 
þurfum við að láta hugsa fyrir okkur. Við hættum ekki að vera um-
hverfissubbur fyrr en það verður ódýrara og þægilegra að ganga vel um 
jörðina. Við þurfum spark í rassinn frá stjórnvöldum. Jafnvel þótt það 
þýði boð og bönn. Þegar varanlegu lausnirnar eru fundnar er hægt að 
snúa sér aftur að hvítvíninu.

Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðari

5. 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

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

DETTIFOSS - SNYRTIAÐSTAÐA  

ÚTBOÐ NR. 20507 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Vatnajökulsþjóðgarðs, óskar 
eftir tilboðum í framkvæmdir við hreinlætisaðstöðu fyrir 
ferðamenn við Dettifoss, alls 118,1 m2.
Húsið er staðsett við aðkomu ferðamanna að bílastæði 
nálægt Dettifossi vestan Jökulsár á fjöllum. Húsið er timburhús 
á steyptum sökklum og steyptri plötu.  

Helstu magntölur eru: 

Mótafletir  253 m²
Steinsteypa  35 m³
Þakflötur  183 m²
Timburgrind útveggja  119 m²
Léttir innveggir  95 m²

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. nóvember 2017.  
Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 
frá og með þriðjudeginum 7. febrúar. Tilboðin verða opnuð hjá 
Ríkiskaupum 28. febrúar 2017 kl. 14:00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

- ENDURÚTBOÐ -  

Heimsfræg 
eurovision-
stjarna í Hofi

Þetta verður algjör flugelda-
sýning,“ segir tónlistarkon-
an Greta Salóme Stefáns-

dóttir sem mun halda tónleika með 
Eurovision-stjörnunni Alexander 
Rybak í Hofi á Akureyri þann 17. 
mars.

Milljón fylgjendur
Greta Salóme og Rybak hittust fyrst 
í Eurovision-keppninni í Baku árið 
2012. „Við erum bæði fiðluleikarar, 
söngvarar og lagahöfundar en þetta er 

ekki stór bransi þegar kemur að því,“ 
segir Greta sem segir tónleikana í Hofi 
fyrir alla fjölskylduna. „Það munu allir 
geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Við 
ætlum að syngja bæði ný og gömul 
lög, popp, rokk, klassík, Disney og 
Eurovision, saman og hvort í sínu lagi. 
Tónleikarnir eru á föstudagskvöldi svo 
það er hægt að fara beint á djammið 
á eftir eða njóta kvöldsins með fjöl-
skyldunni,“ segir hún og bætir við að 
það sé aldrei að vita nema þau haldi 
seinna tónleika í Noregi, heimalandi 
Rybaks. „En þar sem ég er uppbókuð 
út febrúar 2018 þurfum við að finna 
mjög góða dagsetningu. Það væri 
rosalega gaman. Rybak er afar stór 
stjarna um alla Evrópu, með milljón 
fylgjendur á Facebook. Hann er alltaf 
á tónleikaferðalögum enda stærsti 
Eurovision-sigurvegari frá upphafi – 
hann á metið þegar kemur að því að 
rústa þessari keppni.“ 

Óhefðbundnir fiðluleikarar
Aðspurð er Greta hörð á því að það 
sé svalt að spila á fiðlu. „Vikuna fyrir 

tónleikana munum við halda strengja-
námskeið í Hörpu og á einum sólar-
hring höfðu 100 nemendur skráð sig. 
Ég held því að það hljóti að þykja pínu 
töff. Mér finnst það allavega mjög kúl. 
Fiðlan er svo skemmtileg og fjölbreytt. 
Það er hægt að spila ótrúlega marga 
tónleikastíla með þessu hljóðfæri. Svo 
erum við Alexander ekki þessir hefð-
bundnu fiðluleikarar. Við erum vön að 
fara út fyrir rammann og ætlum okkur 
að sprella alveg hægri vinstri.“

 iáh

Tónlistarkonan Greta 
salóme og Eurovison-
stjarnan alexander rybak 
verða með tónleika í Hofi 
á Akureyri þann 17. mars.

„Við erum 
vön að fara 

út fyrir rammann 
og ætlum okkur að 
sprella alveg hægri 
vinstri.

fiðluleikarar 
greta Salóme og rybak 
kynntust í Eurovision-
keppninni í baku 2012.

Dagur leikskólans Börn af deildinni Greniholti á leikskólanum 
Pálmholti á Akureyri máluðu fána og fögnuðu Degi leikskólans sem fram fór á 
mánudaginn.



BÆJARHRAUNI 26, 
HAFNARFIRÐI

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS
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NR. 116-5 

VERÐ KR. 209.000

NR. 104 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 325.900

NR. 118 PARADISO 

VERÐ KR. 305.900

NR. 2042 

VERÐ KR. 178.900

NR. 113 PARADISO 

VERÐ KR. 285.900

NR. 2046 

VERÐ KR. 251.900

NR. 2021 

VERÐ KR. 294.900

NR. 2006 AURORA 

VERÐ KR. 245.900

NR. GS 1002 

VERÐ KR. 589.000

mikið úrval fallegra 
legsteina á mjög góðu verði

fylgihlutir fylgja ekki með
Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins

Áletrun og uppsetning eru innifalin í verðunum

NR. 129-3 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 395.900

 

ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR
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Dagur leikskólans er 6. febrúar. 
Hann er haldinn hátíðlegur í 
öllum leikskólum landsins en 

mjög er misjafnt hvað gert er í tilefni 
dagsins. Margir leikskólar bjóða heim 
til að kynna starf sitt á meðan aðrir 
gera sitt lið út af örkinni eða senda 
efni frá sér á veraldarvefinn, til að 
kynna sig og starfið.

lifandi stofnun
Leikskólar og starfsemi þeirra eru 
í dag talsvert þekkt, sérstaklega hjá 
þeim sem eiga eða hafa verið með 
börn á leikskólaaldri undanfarin 
20–30 ár. Eða er það? Leikskólinn er 
lifandi stofnun. Það er ekki hægt að 
segja að hann sé eins og fyrir einhverj-
um árum.

Vissulega er á starfstíma hans enn 
borinn fram matur og það er hvíld. 
Jafnvel bæði samvera og útivera. Hóp-
starf er sennilega líka á mörgu dag-
skipulaginu en það þýðir ekki að leik-
skólinn sé eins og áður fyrr. Straumar, 
stefnur, lög, reglugerðir, nýtt starfsfólk 
og ný börn hafa áhrif á vinnuna sem 
þar fer fram.

frá níu mánaða aldri
Í dag eru sumir leikskólar farnir að 
taka við börnum frá níu mánaða aldri 
þó að flestir þeirra miði við 18 mánaða 
lágmarksaldur hjá börnunum. Flestir 
stærri leikskólar landsins taka þó ekki 
inn hópa barna nema í maí eða ágúst 
árlega og það þýðir að börn sem verða 
18 mánaða eftir september fá ekki inni 
fyrr en ári seinna og eru þá jafnvel 
orðin 28 mánaða. Því miður eru skól-
arnir ekki í stakk búnir til þess að taka 
við nemendum daginn sem þeir verða 
eins og hálfs ekki frekar en grunnskól-
arnir taka við nemendum daginn sem 
þeir verða sex ára.

 

sambærilegt nám
Nám leikskólakennara er sambæri-
legt námi annarra kennara. Ljúka 
þarf fimm ára námi til að fá kennslu-
réttindi. Mjög misjafnt er eftir sveitar-
félögum eða atvinnurekendum hversu 
margir leikskólakennarar eru að 
störfum í hverjum skóla. Lögin segja 

að þeir skuli vera 2/3 hlutar af fjölda 
kennara og 1/3  hluti skuli hafa aðra 
uppeldismenntun. Til eru skólar sem 
uppfylla þessi lög en því miður eru líka 
til skólar sem hafa mjög fáa fagmennt-
aða kennara. Það hefur oft hvarflað að 
mér hvort það eigi að vera leyfilegt að 
kalla leikskóla skóla ef þar eru engir, 
eða jafnvel einn eða tveir kennarar. 

Vantar karlmenn
Á Akureyri eru leikskólarnir vel 
mannaðir fagmenntuðu fólki. Þökk 
sé fyrst og fremst Háskólanum á Ak-
ureyri. Starf þeirra er gott og fram-
sækið og er litið til þeirra á landsvísu. 
Það er hins vegar brýnt að fjölga leik-
skólakennurum, það vantar um 1.800 
kennara á landinu öllu og það vantar 
sérstaklega karlmenn í stéttina.

fjölbreytt og gefandi starf
Hvað mig varðar, sem starfa sem leik-
skólakennari, er starfið skemmtilegt, 
fjölbreytt og gefandi. Það eru góðir 
símenntunarmöguleikar og launin 
hafa verið að hækka. Í dag eru byrj-
unarlaun grunn- og leikskólakennara 
þau sömu.

Ég hvet alla þá sem hafa áhuga 
á börnum og skapandi starfi til að 
kynna sér vel starf leikskólakennarans 
og ég er sannfærð um að það verður 
engin eftirsjá í því.

 
Höfundur er Dýrleif Skjóldal,

leikskólakennari og sundþjálfari

skortur er á hagkvæmu húsnæði 
til leigu og í búseturétti víða um 
landið. Íbúðaverð og leiguverð á 

Akureyri endurspeglar þetta og hefur 
þotið upp. Almenningur sem ekki held-
ur á fúlgum fjár á mjög erfitt með að 
kaupa íbúð og leiguverð er hærra en svo 
að auðvelt sé að spara fyrir útborgun. 

Án hagnaðarkröfu
Búfesti hsf. starfar án hagnaðarkröfu 
(NFP/Not-For-Profit) og ber að ráð-
stafa öllum mögulegum ávinningi af 
rekstri félagsins til neytenda í formi 
hagstæðustu mánaðargjalda.

Í nágrannalöndum er löng hefð fyrir 
því að sjálfseignarfélög og samvinnufélög 
sem rekin eru NFP í þágu almennings 
njóti verndar og beins og óbeins stuðn-
ings sveitarfélaga. Félögin taka þá um 
leið að sér hlutverk við að tryggja fram-
boð ódýrari íbúða og styðja skipulags-
markmið varðandi félagslega blöndun. 

Þak á verðlagningu leigu
Þau lönd sem við gætum helst borið 

okkur saman við og hafa komist hjá 
verstu afleiðingum af verðbólum á 
húsnæðismarkaði eru væntanlega Sví-
þjóð og Þýskaland svo tekin séu dæmi 
af löndum á EES-svæðinu. Í þessum 
löndum er lóðum undir leigu- og bú-
setuíbúðir í NFP-félögum neytenda 
úthlutað á föstu verði enda bannað að 
ráðstafa þeim lóðum til einkahagnaðar 
með braski. Á sama hátt er þak á verð-
lagningu leigu og opinbert eftirlit sem 
á að koma í veg fyrir leiguokur. Hug-
takið „Mietbremse“ er virkjað í Berlín 
og fleiri borgum Þýskalands og gefnar 
eru út opinberar viðmiðunartölur um 
hámarksleiguverð í einstökum hverf-
um. Með sambærilegum hætti þurfa 
leigusalar í Svíþjóð að semja við hags-
munafélög neytenda um breytingar á 
leiguverði og hafa alls ekki sjálfdæmi 
um brask eða uppsagnir án tilefnis.

leiguheimili – stofnstyrkir til 
lækkunar
Búfesti undirbýr samstarf við sveitar-
félög um byggingu hagkvæmra leiguí-

búða fyrir lágtekjufólk á grundvelli laga 
sem sett voru um svokallaðar almennar 
íbúðir. Jafnframt leggur félagið áherslu 
á að byggja einhvern fjölda ódýrari 
íbúða fyrir almenning – sem ráðstafað 
er án skilyrða um aldur, tekjur eða fé-

lagslega stöðu.
Staðfestingar liggja fyrir um áhuga 

Akureyrabæjar og Eyjafjarðarsveitar 
varðandi byggingu leiguíbúða á þeim 
skilmálum og áhugavert ætti að vera 
fyrir fleiri sveitarfélög að eiga samflot 

með Búfesti um breiðara framboð hús-
næðis en verið hefur um langt skeið. 
Með byggingu umtalsverðs fjölda íbúða 
næstu þrjú árin verða til forsendur til að 
lækka byggingarkostnaðinn enn frekar.

Öryggi mikilvægast
Eitt allra mikilvægasta hagsmunamál 
ungs fólks á öllum aldri er að geta búið 
við öryggi í húsnæðismálum og geta tak-
markað persónulega áhættu í viðskipt-
um með húsnæði. Félög neytenda sem 
rekin eru án hagnaðarkröfu (NFP) hafa 
reynst afar mikilvæg í slíku samhengi í 
þeim nágrannalöndum sem bjóða upp á 
hagkvæmasta íbúðamarkaðinn. Við eig-
um að geta gert þetta líka hér og að slíku 
vill Búfesti vinna í samstarfi við sveitarfé-
lög og í þágu allra neytenda.

 
Höfundur er Benedikt Sigurðarson 

framkvæmdastjóri
Búfesti er húsnæðissamvinnufélag 

sem rekur íbúðir á Húsavík (15) og 
Akureyri (219). Hét áður Búseti á 

Norðurlandi.

dagur leikskólans

eigum við ekki að tryggja 
öllum hagkvæmt húsnæði?

Aðsend grein:

Aðsend grein:



Sala á öllum hreinlætisvörum 
og áhöldum til ræstinga 

fyrir fyrirtæki, stofnanir og 
heimili í verslun okkar

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.

•  Hjá Þrif- og ræstivörum starfa nú um 100 manns við ræstingar og hreingerningar 
    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- 
    og gluggaþrif

Öll þrif fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili

�

Dagleg eða regluleg þrif:

Sala á öllum hreinlætisvörum 
og áhöldum til ræstinga 

fyrir fyrirtæki, stofnanir og 
heimili í verslun okkar

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.

•  Hjá Þrif- og ræstivörum starfa nú um 100 manns við ræstingar og hreingerningar 
    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- 
    og gluggaþrif

Öll þrif fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili

�

Dagleg eða regluleg þrif:

Sala á öllum hreinlætisvörum 
og áhöldum til ræstinga fyrir 
fyrirtæki, stofnanir og  
heimili í verslun okkar
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fullt nafn, aldur og starfs-
titill: „Matthías Rögnvaldsson, 45 
ára framkvæmdastjóri Stefnu ehf. og 
forseti bæjarstjórnar Akureyrar.“

nám? „Matvælatæknir VMA, 
Kerfisfræðingur.“

fjölskylduhagir: „Kvæntur Erlu 
Jóhannesdóttir hjúkrunarfræðingi og 
saman eigum við fimm börn. Rakel, 
25 ára, Daníel, 22 ára, Rut, 20 ára, 
Davíð, 16 ára, og Mikael, 15 ára.“

fæddur og uppalinn? „Á Ak-
ureyri.“

Í hverju ertu bestur? „Góður í 
að sjá heildarmyndina.“

Í hverju ertu lakastur? „Að 
sinna smáatriðum.“

Hvað ætlaðirðu að verða 
þegar þú yrðir stór? „Mat-
reiðslumaður.“

Hverju myndirðu breyta ef 
þú værir einræðisherra í einn 
dag? „Ég mundi leggja niður starfið 
til frambúðar.“

fyrirmynd? „Foreldrar mínir.

uppáhaldshljómsveit? „Ramm-
stein og Ham.“
 

fallegasti staður á Íslandi? 
„Akureyri.“

uppáhaldskvikmynd? „Shaws-
hank Redemption.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Bernie Sanders.“

uppáhaldsmatur? „Nautalund.“

uppáhaldsdrykkur? „Vatn.“

uppáhaldsrithöfundur? „Hall-
dór Laxness.“

besta lag allra tíma? „Du hast.“

leyndur hæfileiki? „Naglasúpu-
gerð.“

facebook eða twitter? „Face-
book.“

snapchat eða instagram? 
„Snapchat.“

Á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „Rás 2.“

Matthías rögnvaldsson er forseti bæjarstjórnar 
Akureyrar. Ef Matthías yrði einræðisherra í einn dag 
myndi hann leggja niður starfið til framtíðar.

YfirHeYrslan:  
MattHÍas rÖGnValDssOn 

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.



Vélsleðamenn!
Virðum vatnsverndarsvæðin

í Glerárdal og Hlíðarfjalli

Öll almenn umferð vélknúinna
ökutækja bönnuð

Vatnsverndarsvæði

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is

GPS punktar bannsvæðis
Punktur nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

N
65°39.683’
65°38.066’
65°38.176’
65°38.319’
65°38.689’
65°39.361’
65°40.383’
65°41.071’
65°40.749’
65°40.704’
65°39.816’

V
18°11.978’
18°12.962’
18°15.220’
18°16.176’
18°16.306’
18°15.858’
18°15.836’
18°15.280’
18°13.483’
18°12.847’
18°12.164’

Punktar gefnir upp í DD°MM.mmm WGS 84

Neysluvatn er matvara!
Akureyringar fá um 80% af neysluvatni sínu úr 
Hesjuvallalindum í Hlíðarfjalli og Sellandslindum á 
Glerárdal. Mjög mikilvægt er að allir gangi af virðingu 
um þessa lífsnauðsynlegu auðlind okkar og sýni því 
skilning að settar séu reglur sem takmarka ágang á 
svæðið. Hafa þarf í huga að tiltölulega stutt er niður á 
grunnvatnið sem fæðir lindirnar og það sem gæti virst 
minniháttar óhapp getur í raun gert lindirnar óhæfar til 
vinnslu neysluvatns. Slíkt er stórmál fyrir íbúa og 
atvinnulíf á Akureyri, ekki síst þau fjölmörgu 

matvælafyrirtæki sem starfa á Akureyri. Af þessum 
sökum er öll almenn umferð vélknúinna ökutækja 
(önnur en umferð eftir þjóðveginum að skíðasvæðinu) 
bönnuð á því svæði sem markað er með rauðum ramma á 

myndinni hér fyrir ofan, þ.e. á vatnsverndarsvæðunum og 

útivistarsvæðinu í Hlíðarfjalli. Þá er útivistarfólk beðið að 

ganga vel um svæðið jafnt vetur sem sumar og virða reglu 

um bann við gæludýrum á svæðinu.
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Verkmenntaskólinn á 
Akureyri frumsýnir 
einþáttunginn Mér 

er fokking drullusama þann 
10. febrúar. Leikritið, sem er 
eftir Pétur Guðjónsson, við-
burðastjóra VMA, og Jokku 
Birnudóttur, fjallar um fram-
haldsskólanemann Svein sem 
á í baráttu við djöfulinn og 
samviskuna. Myndirnar voru 
teknar á æfingu í vikunni.

 iáh

MÉr er 
fOkkinG 
Drullu-
saMa
Nýr einþáttungur frumsýndur í VMA

æfinGar Í 
GrYfjunni 
Sýningin verður 

frumsýnd 10. 
febrúar og 

sýningar standa 
til 15. febrúar.

HæfileikarÍkir krakkar leikarar eru Sindri Snær Konráðsson, Steinar 
logi Stefánsson, ragnheiður Diljá Káradóttir og Jara Sól Ingimarsdóttir.

fraMHalDsskÓlaneMi Í ÓGÖnGuM leikritið fjallar um Svein sem kemst upp á kant við kennarana.

TE & KAFFI NOTAR EINGÖNGU ÚRVALS KAFFIBAUNIR
FRÁ BESTU RÆKTUNARSVÆÐUNUM, SÉRVALDAR OG 

BRENNDAR AF BRENNSLUMEISTARA.

ILMANDI
HLUTI AF DEGINUM
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Íslenskt fjölskyldufyrirtæki
og framleiðsla síðan 1984

Fundarboð
Félagar í Sjómannafélagi Eyjafjarðar athugið!

Aðalfundur Sjómannafélags Eyjafjarðar verður  
haldinn að Skipagötu 14, 5. hæð, föstudaginn 17. 

febrúar 2017 og hefst kl. 15:00 

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundastörf samkvæmt lögum félagsins.

2. Stjórnarkjöri lýst.
3. Önnur mál.

Boðið verður upp á léttar veitingar að loknum fundi.

Stjórn Sjómannafélags Eyjafjarðar.

Sjómannafélag Eyjafjarðar
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Ferðafélag Íslands

Ferðaáætlun 2017

www.fi.is

Skráðu þig inn – drífðu þig út

Ferðaáætlun 
FÍ er komin út

Ferðafélag Íslands var stofnað 1927 og verður 90 ára gamalt 2017. Framundan er því afmælisár með tilheyrandi afmælisferðum og 
afmælisfagnaði. Fyrsta ganga ársins verður Borgarganga sunnudaginn 15. janúar kl. 10.30 frá Perlunni. Þá mun Pétur H. Ármannsson 

arkitekt leiða för um Öskjuhlíð og Nauthólsvík og rifjar hann upp merkilega sögu svæðisins. Þátttaka ókeypis, allir velkomnir.
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Þetta er skemmtilegt og fjöl-
breytt starf og það er virki-
lega gaman að vinna með 

skapandi fólki,“ segir Þuríður Helga 
Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri 
Menningarfélags Akureyrar, en eitt 
ár er síðan Þuríður flutti aftur norður 
á heimaslóðir og tók við starfinu hjá 
MAk.

erfiður viðsnúningur
Árið 2015 voru Leikfélag Akureyrar, 

Menningarhúsið Hof og Sinfóníu-
hljómsveit Norðurlands sameinuð í 
eitt félag, MAk. Þuríður segir sam-
eininguna spennandi en að slæm 
fjárhagsleg staða félagsins hafi kom-
ið henni í opna skjöldu. „Ég held að 
staðan hafi komið öllum á óvart. Það 
tók langan tíma að greina vandann og 
átta sig á því hversu mikið tapið væri. 
Sá tími var erfiður og reyndi á alla 
starfsmenn og sameininguna en sem 
betur fer voru bæjaryfirvöld tilbúin 

að hlaupa undir bagga með okkur. 
Viðsnúningurinn var erfiður en með 
sameiginlegu átaki starfsfólks tókst 

„alltaf 
verið 
aktívisti“

Þuríður Helga kristjánsdóttir hefur sinnt starfi 
framkvæmdastjóra Menningarfélags Akureyrar í eitt 
ár. Hún segir félagið að rísa eftir alvarlega og erfiða 
fjárhagslega stöðu en það sé í dag rekið á allt öðrum 
forsendum en fyrir tíu árum. Hér ræðir Þuríður Helga 
um smæðina sem háir Akureyri, áhrif lista á samfé-
lagið, það sem einkennir tvíburasambönd, en Þuríður 
á bæði tvíbura og er sjálf tvíburi, framtíð MAk og 
umhverfismálin sem eru henni afar hugleikin.

„Stjórnvöld 
þurfa að 

hjálpa okkur að 
taka skrefið

fraMkVæMDastjÓri 
Þuríður Helga er flutt aftur á 

heimaslóðir. Foreldrar og systkin 
hennar eru hins vegar öll flutt úr 

bænum. Mynd: guðrún Þórs.

Viðtal
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okkur að snúa dæminu við. Fjárfram-
lög til Leikfélags Akureyrar hafa lengi 
staðið í stað. Krónutalan er sú sama 
og árið 2007 en á sama tíma hefur 
allt hækkað og laun hafa gjörbreyst. 
Á þessu rekstrarári þurfum við líka 
að endurgreiða bænum hluta af fyrir-
framgreiðslu sem við fengum í fyrra. 
Framleiðslan tekur mið af því en sem 
betur fer erum við með hvetjandi 
og hæfileikaríka sviðsstjóra sem eru 
hugmyndaríkir og útsjónarsamir í að 
finna verkefni sem henta fjármagn-
inu. Við höfum mætt niðurskurðin-
um með því að efla frumsköpun í 
heimabyggð og höfum lagt áherslu á 
nærsamfélagið svo fjármagnið nýtist 
hér á svæðinu. Leikfélagið er rekið 
á allt öðrum forsendum en fyrir 10 
árum. Við fáum aðeins einn þriðja 
af fjármagninu sem veldur því að við 
getum til að mynda ekki fastráðið 
leikara,“ segir Þuríður sem vonast til 
að fjárveitingar til félagsins verði leið-
réttar. „Stemmingin í starfshópnum 
hjá MAk er mjög góð enda virkilega 
góður mannskapur, flestir starfsmenn 
vinna þvert á sviðin svo vinnan er 
fjölbreytt og skemmtilegur bræðingur 
sem verður til með sameiningunni. 
Ég held að það að hafa þessi þrjú fé-
lög undir sama hatti sé styrkleiki sem 
skapi fjölda tækifæra sem eru hvergi 
annars staðar á Íslandi.“

listamenn eru öðruvísi
Þuríður Helga fæddist í Noregi en er 
uppalin að mestu leyti í Þorpinu á 
Akureyri. Eftir Glerárskóla lá leiðin 
í Menntaskólann á Akureyri, þar 
sem hún kynntist núverandi manni 
sínum, myndlistarmanninum Magn-
úsi Helgasyni. Eftir MA fóru þau í 
myndlistarnám í Hollandi við öflugan 
myndlistaskóla í landamærabænum 
Enschede. „Þegar við komum heim 
fór ég að vinna við skipulagningu 
sýninga og viðburða en tók svo fljót-
lega kennsluréttindi og kenndi í tvö 
ár áður en ég fór í mannauðsstjórn-
un árið 2005,“ segir hún og viður-
kennir að að einhverju leyti hafi ver-
ið um stefnubreytingu að ræða. „Ég 
fann mig mjög vel í myndlistinni en 
fannst vanta stjórnendur í geirann 
sem höfðu nægilegan skilning á list 
og eðli listamanna. Þess vegna vildi 
ég mennta mig í stjórnun og ég held 
að það hafi verið rétt mat. Ég finn það 
í dag. Listamenn eru aðeins öðruvísi 
týpur en hið venjulega skrifstofufólk. 
Þeir eru þjálfaðir í því að hugsa, rýna 
og skoða heiminn frá öðru sjón-
arhorni. Út á það gengur listnám – að 
efla gagnrýna og skapandi hugsun.“

tvíburi með tvíbura
Þau Magnús eiga þrjú börn, tíu ára 
stelpu og fjögurra ára tvíbura, strák 
og stelpu. Hún segir flutninga fjöl-
skyldunnar norður hafa gengið vel. 
„Tvíburarnir gátu lítið sagt um þetta 
enda ungir en ég held samt að börn 
séu miklu íhaldssamari en mað-
ur býst við. Aðlögunarhæfni þeirra 
er að mörgu leyti ofmetin. Þau eru 
frekar fastheldin á rútínu og slíkt. Við 
fluttum fyrst til Barcelona áður en 
við komum hingað og það þjappaði 
fjölskyldunni saman og gerði flutn-
ingana norður auðveldari. Það hefur 
verið mjög notalegt að koma heim og 
vel tekið á móti manni. Svo hefur líka 
verið skemmtilegt að sýna krökkun-
um það sem ég ólst upp við og nú er 
öskudagur á næsta leiti sem er alltaf 
spennandi.“ Þuríður Helga er tvíburi 
en systir hennar, Sólveig Hlín, býr í 
Reykjavík. Þær eiga svo tvær systur 
í viðbót. Það var því oft fjör á æsku-
heimilinu. Hún viðurkennir að það 
liggi fjársjóður í svo mörgum systr-
um.

En hvaða munur er á sambandi 
tvíbura og annarra systkina? „Það er 
eitthvað sem erfitt er að festa hendur 
á – að alast algjörlega upp með ein-
hverjum og vera með dag og nótt. Ég 
sé það líka með tvíburana mína. Þau 
styðja hvort annað svo ef ég skamma 
annað þeirra leita þau huggunar hjá 
hinu. Það var það sama hjá okkur, 
ef önnur fór að gráta grét hin með,“ 

segir hún en bætir við að þær Sólveig 
hafi aldrei haft þörf fyrir að vera eins. 
„Auðvitað erum við líkar og með 
svipuð áhugamál en okkur finnst við 
ekkert mjög líkir persónuleikar og 
þegar við vorum yngri gerðum við í 
því að reyna að vera ólíkar.“

smæðin erfiðust
Hún segist njóta sín í móðurhlutverk-
inu. „Það er svo gaman að vera svona 
eftirsótt,“ segir hún brosandi og bætir 
við: „Við erum voðalega heppin með 
börn; virkilega lánsöm með þau. Það 
er svo skemmtilegt að sjá eigin karakt-
ereinkenni í börnunum. Stundum er 
maður lengi að átta sig á því hvaðan 
eitthvað kemur en uppgötvar svo að 
það er ekki hægt að kenna neinum 
um nema sjálfum sér.“

Fjölskylda Þuríðar er flutt frá Ak-
ureyri. „Lífið hér gengur mikið út á 
fjölskylduna svo það hefur verið sér-
stakt að hafa þau ekki. Það er mikið 
að gera hjá okkur en sem betur fer er 
maðurinn minn mjög duglegur og 
með sveigjanlegan vinnutíma. Síðan 
elsta stelpan fæddist höfum við haft 
skýra verkaskiptingu á heimilinu og 
það finnst mér hjálpa,“ segir hún og 
bætir við að Akureyri hafi breyst mik-
ið síðan hún bjó hér sem krakki. „Ak-
ureyri er mjög fallegur bær en líka 
mjög lítill bær. Mér fannst það erfið-
ast fyrstu daga; að hitta fólk á fundi, 
svo í Nettó seinna um daginn og á 
Græna hattinum um kvöldið. Hversu 
oft á maður að segja hæ,“ segir Þuríð-
ur í gríni. Smæðin er erfiðust en hún 
hefur þó líka sína kosti. Einn af styrk-
leikum Íslendinga er einmitt hvað 
allir hér skipta miklu máli og hvað 
maður á auðvelt með að koma sínu á 
framfæri. Ég held að það hafi mikið að 
segja í velgengni Íslendinga á heims-
vísu. Maður er alinn upp í þessu – að 
maður skipti máli í samfélaginu. Ef 
einn hættir í starfi sínu eru ekki 100 
aðrir sem geta tekið við, eins og víða 
annars staðar.“ 

kúvending í náttúruvernd
Þuríður Helga hefur lengi tekið virk-
an þátt í náttúruvernd en mikið af 
myndlist hennar sjálfrar var ádeilu-
verk á neysluhyggjuna. „Ég hef alltaf 
verið aktívisti, stofnaði Amnesty 
International-félag í menntaskólan-
um og var virk í umhverfisverndar-
samtökunum Friends of the Earth. 
Strax í grunnskóla var mikið talað 
um náttúruvernd og okkur kennt að 
flokka en svo gerðist ekki neitt. Ég 
hef lengi spurt mig af hverju. Það 
var ekki fyrr en 30 árum seinna sem 
loksins komu tunnur til flokkunar hér 

í miðbænum á Akureyri. Í dag hefur 
orðið algjör kúvending. Nú eru allir 
meðvitaðir um það sem þarf að gera 

en á meðan það er miklu auðveldara 
og þægilegra líf að vera ekki um-
hverfisvænn mun lítið breytast. Við 
þurfum nýjar lausnir en á meðan ein-
földu og þægilegu leiðirnar eru fyrir 
framan okkur koma fáar hugmyndir 
að betri lausnum. Stjórnvöld þurfa að 
hjálpa okkur að taka skrefið. Vistvæni 
lífsstíllinn má ekki vera dýrari en sá 
óumhverfisvæni,“ segir hún en bætir 
við að umhverfisverndarmálefni séu 
mun flóknari en bara flokkun. „Það 
mikilvægasta í dag eru loftslagsmál-
in og þróun endurnýjanlegra orku-
gjafa. Annars skiptir í rauninni allt 
máli. Við verðum að hugsa neysluna 
í hring. Muna að allt sem við kaupum 
endar sem rusl og vera því meðvit-
aðri, þegar við verslum, hvort hægt sé 
að endurnýta eða endurnýja hlutina,“ 
segir Þuríður Helga sem stóð á 
dögunum fyrir söfnun undirskrifta til 
umhverfisráðherra um bann á plast-
pokum. „Söfnunin gekk mjög vel. Við 
söfnuðum átta þúsund undirskrift-
um án nokkurra auglýsinga og Björt 
Ólafsdóttir ráðherra hefur tekið við 
undirskriftalistanum. Það skiptir allt 
máli; að allir líti sér nær, en í þessum 

töluðu orðum erum við hjá MAk að 
sníða okkur umhverfisstefnu.“ 

Menningarlegt  
uppeldi mikilvægt
En hvaða máli skipta menning og list-
ir fyrir bæjarfélagið? „Menning eykur 
lífsgæði íbúanna. Það að geta sótt afþr-
eyingu í gæðaflokki í sínum heimabæ 
hefur gífurlega mikið gildi fyrir íbúana 
og fyrir bæjarbraginn. Menningarfé-
lagið er líka duglegt að bjóða leikskól-
um og grunnskólum á sýningar sem ég 
tel afar mikilvægt. Að krakkarnir fái að 
sjá sköpunarferlið og á bak við tjöldin. 
Þetta hefur gjörbreyst síðan ég var í 
skóla. Okkur var ekki boðið á leik-
sýningar í Samkomuhúsinu og það er 
virkilega gaman að geta boðið skólun-
um upp á slíkt,“ segir hún og bætir við 
að menningarlegt uppeldi skipti miklu 
máli. „Ef við náum að efla sköpunar-
kraftinn nýtist það á svo mörgum stöð-
um. Fólk verður duglegra að hugsa út 
fyrir kassann sem skilar sér margþætt 
til samfélagsins og inn í framtíðina. 
Það skiptir líka máli að krakkar, sem 
eru að hugsa um að leggja listina fyrir 
sig, sjái að þeir geti menntað sig í þess-
um geira og búið áfram á Akureyri 
og nýtt hér sína menntun,“ segir hún 
og bætir við að margt spennandi sé 
framundan hjá MAk. „Nú erum við að 
fara að frumsýna verkið Núnó og Jún-
ía, sem er stærsta framleiðslan á þessu 
ári. Við erum mjög spennt yfir þessari 
þessari sýningu og stolt af því að koma 
fram með eitthvað nýtt,“ segir Þuríður 
Helga að lokum.
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„Listamenn 
eru aðeins 

öðruvísi týpur 
en hið venjulega 
skrifstofufólk

uMHVerfisVernDarsinni Þuríður stóð fyrir undirskriftalista á dögunum 
um bann á plastpokum. Mynd: guðrún Þórs.

Suzuki fyrir allar árstíðir

2017

Nú er tækifæri að endurnýja gamla bílinn. Með gæðabíl frá 
Suzuki á frábæru verði. Greiðslukjör við allra hæfi. 

Tökum gamla bílinn upp í nýjan.

Verðlækkun á öllum bílum!Verðlækkun á öllum bílum!

Verð frá 2.090.000.-
4x4 - 2.650.000.-

4x4 frá 3.830.000.- 4x4 frá 4.060.000.-

Verð frá 2.260.000.-
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Það tekur tíma að flytja, ekki síst 
vegna þess að við erum starf-
andi samhliða flutningunum,“ 

segir Hilda Jana Gísladóttir, fram-
kvæmdastjóri N4, en starfsemi fjölmiðla-
fyrirtækisins er komin í Linduhúsið.

sjávarútvegsþáttur í verkfalli
Þessa dagana á þáttaserían Auðæfi 
hafsins hug hennar allan en þátturinn 
fjallar um íslenskan sjávarútvegsiðnað 
frá öllum hliðum. „Það er svolítið sér-
stakt að fjalla um þetta svona í miðju 
sjómannaverkfalli en við vorum að 
reikna ferðalögin í kringum þættina. 
Ég er búin að fara til Kína, Hvíta-
Rússlands, Færeyja og Póllands og hef 
ferðast sem nemur meira en hring í 
kringum jörðina. Undirbúningurinn 
hefur því verið mikill.“

flottasta atvinnugreinin
En hvenær kviknaði þessi áhugi á sjáv-
arútvegi?

„Það var ekki fyrr en ég fór óvænt 
á sjávarútvegssýningu í Brussel. Fram 
að því hafði þetta ekkert heillaði mig. 
Mér fannst bara leiðindi í kringum 

þennan bransa, sama hvort það var 
í formi umræðu um kvóta, hnignun 
byggða eða slorvinnu en þarna á sýn-
ingunni heillaðist ég alveg og sérstak-
lega af íslenska hugvitinu. Það er samt 
ansi fúlt að þurfa að fara til Brussel til 
að uppgötva þessa flottustu atvinnu-
grein Íslendinga,“ segir Hilda Jana og 

bætir við að í dag skilji hún mikilvægi 
pólitískrar umræðu um þennan at-
vinnuveg. „Við búum hér í miðju Atl-
antshafi, með hreinustu og gjöfulustu 
fiskimið heims. Það er því ekki skrítið 
að upp komi deilur af og til. Við verð-
um að vanda okkur. Hins vegar meg-
um við ekki gleyma að tala líka um 
það góða og áhugaverða.“

Glötuð í að elda fisk
Hilda Jana fékkst til að deila upp-
áhaldsuppskriftunum sínum með 
lesendum Akureyri Vikublaðs en þrátt 
fyrir áhuga á sjávarútvegi segist hún 
ekki dugleg að elda fisk. „Ég er mun 
viljugri að borða fisk en kann að virðast 
og ef ég fer á veitingahús panta ég mér 
oftast fisk. Ég er bara glötuð í að elda 
hann. Ég er svona „wannabe“ fiskæta,“ 
segir Hilda Jana hlæjandi að lokum.
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„Ég er svona „wannabe“ fiskæta“
Hilda jana Gísladóttir, 
framkvæmdastjóri N4, 
er algjörlega heilluð af ís-
lenska sjávarútvegsiðnað-
inum. Þættirnir Auðæfi 
hafsins eiga hug hennar 
allan þessa dagana en við 
gerð þáttanna ferðaðist 
hún um allan heiminn. 
Ferðalagið samsvaraði 
meira en einum hring 
umhverfis jörðina.

uppáhaldskjúklingarétturinn
n 3 kjúklingabringur
n ½ tsk. cayenne-pipar
n ¼ tsk. chilikrydd
n 1 tsk. Worchester-sósa
n ¼ tsk. kóríander
n 1 dós niðursoðnir tómatar
n 2 súputeningar (nauta og kjúklinga)
n 5 dl vatn
n 5 dl tómatsafi
n 1½ stk. laukur
n 1 hvítlauksrif
n 2 dl matreiðslurjómi

Aðferð: Mýkið laukinn og hvítlaukinn á pönnu. Setjið allt hráefnið nema 
kjúklinginn í pott og sjóðið við vægan hita í 20 mínútur. Skerið kjúklinginn í litla 
bita og steikið á pönnu í smá olíu. Setjið kjúklinginn út í súpuna og látið krauma 
við vægan hita í um 15 mínútur. Hugmynd að meðlæti sem sett er út í súpuna á 
hvern disk: Sýrður rjómi, rifinn ostur, Doritos-snakk og naan-brauð.
 

æðislegur kjúklingaréttur
Fyrir 6
n 4 bringur, skinnlausar
n ½ bolli olía
n ¼ bolli balsamikedik
n 2 msk. sykur
n 2 msk. sojasósa
n Olía, edik, sykur og sojasósa soðið saman í eina mínútu. Kælt. Hræra í annað 
slagið svo sósan skilji sig ekki.
n 1 poki súpunúðlur, ekki kryddaðar
n möndluflögur, 3–4 matskeiðar eða eftir smekk
n sesamfræ, 1–2 matskeiðar eða eftir smekk

ristað á þurri pönnu, núðlurnar brotnar í smáa bita og þær ristaðar fyrst því þær taka 
lengstan tíma, síðan möndlurnar og fræin. Kælt. núðlurnar eiga að vera stökkar.

n Salatpoki, t.d. blandað
n tómatar, t.d. sérrítómatar
n 1 mangó
n 1 lítill rauðlaukur

Kjúklingabringur skornar í ræmur og snöggsteiktar í olíu. Sweet hot chili-sósu 
hellt yfir og látið malla í smá stund. allt sett í fat eða mót. Fyrst salatið, síðan 
núðlugumsið ofan á, balsamikblandan yfir og að síðustu er heitum kjúklingabr-
inguræmunum dreift yfir. borðað með hvítlauksbrauði. gott er að geyma eitthvað 
af sósunni og bera fram með réttinum. Sósan er líka góð með brauðinu.

„Það er samt 
ansi fúlt að 

þurfa að fara til 
Brussel til að upp-
götva þessa flottu-
stu atvinnugrein 
Íslendinga.

fjÖlMiðlakOnan 
Hilda Jana og félagar á n4 

eru á fullu að koma sér 
fyrir í nýju húsnæði.

ferðir fyrir alla í vetur
Ferðafélagið Útivist býður upp á ýmiss konar útivistarferðir

Gönguferðir er hægt að stunda 
allt árið um kring og tekur 
vetrardagskrá Útivistar mið 

af því. Dagsferðir eru á dagskrá fé-
lagsins allt árið, en yfir háveturinn er 
gjarnan gengið á láglendi frekar en 
að fara til fjalla.

raðgöngur í átta áföngum
„Núna eru á dagskrá félagsins raðgöng-
ur frá Reykjavík og inn í botn Hval-
fjarðar,“ segir Skúli H. Skúlason, fram-
kvæmdastjóri Útivistar. Vegalengdin er 
farin í átta  áföngum og byrjaði gangan 
í Reykjavík um miðjan janúar. „Leiðin 
 liggur skammt frá alfaraleið, meðfram 
strandlínunni, frá Reykjavík að Hval-
fjarðarbotni, en það er talsverður mun-
ur á því að aka um veg og horfa yfir 
strandlínuna og að ganga og upplifa 
öll hin smáu atriði sem ber fyrir augu 
göngumannsins,“  segir Skúli. Raðgöng-
um lýkur í lok apríl. Næsti áfangi hefst á 
Mógilsá og er gengið að Grundarhverfi 
á Kjalar nesi. Farið verður sunnudaginn 
12. febrúar og er öllum velkomið að 
skrá sig og taka þátt.

saga landnámskvenna
Um það leyti sem raðgöngunum lýk-
ur hefjast þemagöngur þar sem farið 
er um lönd landnámskvenna og saga 
þeirra rifjuð upp. Þannig er fléttað 
saman hollri útivist og fróðleik.

Gönguskíðaferðir
Útivist býður jafnan upp á ferðir á 
gönguskíðum, en eðli málsins sam-
kvæmt eru þær ferðir háðar snjóa-

lögum. Því eru gönguskíðaferðir í 
nágrenni borgarinnar gjarnan settar á 
dagskrá með stuttum fyrirvara og er því 
áhugasömum bent á að fylgjast vel með 
vefsíðu félagsins; utivist.is eða tengja 
sig við Facebook-síðu Útivistar.

strandir
Þó ekki sé hægt að reiða sig á snjóalög 
í nágrenni borgarinnar má finna svæði 
á landinu þar sem yfirleitt er hægt að 
ganga að þokkalegu skíðafæri. Þess 
vegna hefur Útivist gjarnan sett á dag-
skrá skíðaferðir á Strandir. Í ár verður 
gengið á skíðum um 30 kílómetra leið 
yfir Trékyllis heiði til Norðurfjarðar 
á  Ströndum og gist þar í tvær næt-
ur. Laugardagurinn verður nýttur til 
skíðaferða í nágrenni Norðurfjarðar og 
skíðað í sund á Krossanesi. Á sunnudag 

verður skíðað aftur í Bjarnarfjörð og 
ekið heim á leið.

Landmannalaugar og gönguferð frá 
Gjábakkavegi að Kerlingu

Í apríl er svo gert ráð fyrir að fara 
í Landmannalaugar á gönguskíðum. 
Sú ferð er í samvinnu við jeppadeild 
Útivistar, en jeppar taka þá farangur 
fyrir gönguskíðafólk. Loks má nefna að 
í lok febrúar er í boði skíðagönguferð 
frá Gjábakkavegi að skálanum Kerlingu 
þar sem gist verður í eina nótt. „Þetta er 
frekar auðveld ferð og því tilvalin fyrir 
þá sem eru að byrja að stunda göngu-
skíði utan brauta,“ segir Skúli.

jeppaferð yfir langjökul
Jeppadeild Útivistar hefur verið starf-
rækt um árabil og yfir vetrar tíman er 
mikið í boði fyrir jeppaeigendur sem 

eru búnir til vetrar ferða um hálendið. 
Í þessum ferðum er gerð krafa um að 
bílar séu á að minnsta kosti 38 tommu 
dekkjum og með þann búnað sem 
nauðsynlegur er í ferðir sem þessar. 
Um miðjan febrúar er á dagskrá ferð 
yfir Langjökul á Hveravelli þar sem er 
gist í eina nótt. Þessi leið er sívinsæl og 
býður upp á allt það sem góð jeppaferð 
getur boðið upp á.

Margt að gerast í mars
Í mars er svo stefnt á að fara á Mýr-
dalsjökul og í skála Útivistar á Fimm-
vörðuhálsi. „Skálinn er staðsettur á 
efsta hrygg á milli Mýrdalsjökuls og 
Eyjafjallajökuls og stórkostlegur staður 
að heimsækja að vetri,“ segir Skúli. Þá 
eru í boði tvær spennandi ferðir um 
undraveröldina að Fjallabaki. Rúsínan 

í pylsuendanum er svo fjögurra daga 
ferð í apríl um Vatnajökul.

Ferðaáætlun Útivistar 2017 er kom-
in út og hægt er að skoða hana sem 
vefrit. Hlekkinn er að finna á vefsíðu 
Útivistar, utivist.is. Einnig er áætlunin 
fáanleg á skrifstofu Útivistar í prent-
vænu formi.

Ferðafélagið Útivist er til húsa að 
Laugavegi 178, 105 Reykjavík. Opið 
alla virka daga kl. 12–17. Sími: 562-
1000 Tölvupóstfang: utivist@utivist.is 
Nánari upplýsingar um ferðir Útivistar 
er að finna á vefsíðunni utivist.is og 
Facebook-síðunni.

Horft yfir Hvalfjörð  Mynd guðrún Hreinsdóttir gönguskíðaferð  Mynd grétar W. guðbergsson

á Vatnajökli
Mynd Jón Viðar 

guðjónsson

kYnninG





14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi

Leiktæki
Fallvarnir
Leikföng
Húsgögn

Föndurvörur
ofl.

www.krumma.is
Sími 587-8700

9. febrúar 2017 
5. tölublað, 7. árgangur 

CAR-X bifreiðaverkstæði - Njarðarnes 8-10  603 Akureyri

Bjóðum upp á tjónaskoðun, tjónaviðgerðir, réttingu og 
sprautun.. S: 4624200-1

ATH erum �utt með almennar bíla og tækjaviðgerðir 
í Njarðarnes 10  S: 4624200-2 

Flytjum og geymum bíla, erum í Njarðarnesi 10
S: 8425700     bilabjorgun@car-x.is

car-x@car-x.is

vidgerdir@car-x.is

alGjÖr  
Gaur
Vinkona mín var að byrja í nýju starfi 
sem yfirmaður. Hún er eldklár og 
gengur vel. Við vorum að ræða nýja 
starfið og hún sagði: það gengur vel 
og ég er bara algjör gaur.

 Ég vissi hvað hún var að meina en 
fékk samt smá sting í hjartað. Algjör 
gaur? Hún var að meina að það væri 
ekkert vesen. Hún gæti tekið erfiðar 
ákvarðanir og svo framvegis. Hún 
gat gert allt það erfiða án þess að vera 
miður sín.

 Ég varð að stoppa hana og benda 
henni á að hún væri og hefði alltaf 
verið fáránlega flott og klár kona og 
þessi velgengni hefði nákvæmlega 
ekkert með gaura að gera. Þetta átti 
ekki að vera djúpstætt og ég skildi 
algjörlega hvað hún var að meina en 
það er samt mikilvægt hvaða orð við 
notum yfir velgengni.

 Við höfum engan tíma til þess að 
velta okkur upp úr smáatriðum í jafn-
réttisbaráttunni svo sem. En hvernig 
við notum orðin okkar og hvað við 
segjum skiptir miklu máli og ef við 
ætlum virkilega að breyta hlutum þá 
verður það að byrja hjá okkur sjálf-
um.

 Munum bara að þegar konum 
gengur vel eru þær ekki gaurar. Þær 
eru eins og þær hafa alltaf verið. Frá-
bærlega mannlegar, klárar og flinkar. 
Eins og við öll. Þegar við vöndum 
okkur.

Höfundur er  
Þórdís Jónsdóttir, nemi

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


