
„Hakk og spaghettí 
hjá mömmu í uppáhaldi“ 

„Maður er orðinn 
þreyttur á þessu“ 

Engin sjúkrabíla-
vakt á Ólafsfirði 23. mars 2017 

11. tölublað, 7. árgangur 

þvottavélar
TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

HVAÐ ER
ECO BUBBLE?

Leysir upp þvottaduft 
undir þrýstingi og 

myndar kvoðu, 
svo duftið leysist upp 
á um það bil 15 mín,

í stað 30-40 ella.

7 kg 1400 Sn. 
Eco Bubble 
AddWash
WW70K5400UW

Eco Bubble , AddWash, 
Smart Check, Tekur 7 
kg, 1400 sn/mín, 
Afgangsraki 44%, 
Kollaus mótor, 
10 ára ábyrgð á mótor.

8 kg 1400 Sn. 
Eco Bubble 
AddWash
WW80K5400UW

Eco Bubble 
AddWash, Smart 
Check, Tekur 8 kg, 
1400 sn/mín, 
Afgangsraki 44%, 
Kollaus mótor, 
10 ára ábyrgð á 
mótor.
 

8 kg 1600 Sn. 
Eco Bubble

WW80J6600AW

Eco Bubble, smart 
Check, Tekur 8 kg, 
1600 sn/mín, 
Afgangsraki 43%, 
Kollaus mótor, 
10 ára ábyrgð á 
mótor.

TMTMTM

AddWashAddWash

Verð: 79.900,-
Verð: 89.900,-

Verð: 69.900,-

Netverslun
nýr vefur

Umboðsmenn um allt land FURUVÖLLUM 5 - AKUREYRI - SÍMI 461 5000

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ

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

Þakklát 
fyrir hvert ár 

Mynd: Sigtryggur ari

Þótt Helena Eyjólfsdóttir sé orðin 75 ára gömul held-
ur hún enn tónleika fyrir fullu húsi. Eftir 60 ára fer-
il gaf Helena út sína fyrstu plötu undir eigin nafni í 

fyrrahaust. Í einlægu viðtali ræðir söngkonan um lífið með 
Finni Eydal, skemmtanamenningu landans og tónlistina sem 
heldur henni ungri. 

Reki ehf Höfðabakka 9 110 Reykjavík
Sími: 562 2950   Fax: 562 3760
E-mail: bjorn@reki.is  Vefsíða: www.reki.is

SÆTI Í DRÁTTARVÉLAR,
LIÐLÉTTINGA OG
LYFTARA FRÁ
UNITEDSEATS.

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

Frí heimsending um allt land

Sími: 461 1092  •  asco@asco.is ÁSCOÁSCO
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bæjarráð Fjallabyggðar mótmæl-
ir harðlega ákvörðun fram-
kvæmdastjórnar Heilbrigðis-

stofnunar Norðurlands um að leggja 
niður sjúkrabílavakt á Ólafsfirði. Þetta 
kemur fram í fundargerð bæjarráðs. Þar 
kemur fram að sjúkrabíllinn verði áfram 
staðsettur í bænum og tiltækur ef að-
stæður krefjist nái breytingarnar fram að 
ganga.

94 flutningar árlega
Í svari HSN til Akureyri Vikublaðs kem-
ur fram að skipulag heilbrigðisþjónustu 
og sjúkraflutninga á svæði Siglufjarðar, 
Ólafsfjarðar og Dalvíkur hafi verið til 
umræðu undanfarin ár og með tilkomu 
Héðinsfjarðarganga hafi forsendur breyst. 
Auk þess hafi skýrslur um sjúkraflutninga 
sýnt að erfitt sé að halda uppi viðunandi 
gæðum faglegrar þjónustu ef verkefnin 
séu ekki nægilega mörg. „Að meðaltali 
er sjúkraflutningateymið á Ólafsfirði að 
fara í 94 flutninga á ári. Til hliðsjónar er 
teymið á Húsavík með 400 flutninga og 
teymið á Sauðárkróki með 320 flutninga. 
Við viljum halda uppi vel þjálfuðu liði 

við þessi verk auk þess sem við leggjum 
áherslu á að senda sem minnst lækna með 
sjúkrabílunum til að hafa meira öryggi á 
staðnum. Þá skiptir máli að vera með vel 
þjálfaða sjúkraflutningamenn,“ segir Jón 
Helgi Björnsson, forstjóri HSN, og bætir 
við að átta flutningar af þeim 94 séu svo-
kallaðir F1 flutningar eða bráðaflutningar 
þar sem tíminn skiptir öllu máli.

Öflugri og betri þjónusta
Jón Helgi gerir ráð fyrir að breytingarnar 
gangi í gegn 1. júní. „Auðvitað munum 
við hlusta á rök bæjarráðs en ég geri ekki 
ráð fyrir að þessari ákvörðun verði breytt. 
Við höfum farið í mikla greiningarvinnu 
og teljum að breytingarnar auki öryggi. 
Markmiðið er að þjónustan verði öflugri 
og betri.“

iáh
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14.500 eiNTök ókeypis – UM ALLT NoRðURLANd

Sérefni óskar útgerð og áhöfn Kaldbaks EA 
til hamingju með nýtt og glæsilegt skip

International skipamálning

www.serefni.is

Heimsótti sjúkrahúsið Óttarr Proppé heilbrigðisráðherra 
heimsótti Sjúkrahúsið á Akureyri á dögunum. Óttarr kynnti sér starfsemina 
og ræddi við stjórnendur og aðra starfsmenn um áherslur og nýjungar í 
rekstrinum og sýn stjórnenda til framtíðar.

sjúkrabílavakt á ólafsfirði verður lögð niður 
í sumar. Að sögn forstjóra Heilbrigðisstofn-
unar Norðurlands eru verkefni teymisins ekki 
nægilega mörg til að halda uppi viðunandi 
gæðum faglegrar þjónustu.

„Auðvitað 
munum við 

hlusta á rök bæj-
arráðs en ég geri 
ekki ráð fyrir að 
þessari ákvörðun 
verði breytt

Engin 
sjúkrabílavakt 
á Ólafsfirði

ÓlafsfjÖrður að sögn 
forstjóra HSn breyttust forsendur 

og skipulag sjúkraflutninga á 
svæðinu með tilkomu Héðins-

fjarðarganga.Mynd: Sigtryggur ari

svarfdælskur mars
Menningarhátíðin Svarf-

dælskur mars í Dalvíkur-
byggð verður haldin 

um helgina. Á meðal viðburða er 
heimsmeistaramótið í spilinu brúsi 

og sýning nemenda Dalvíkurskóla 
á myndbandi um Svarfdæla sögu. 
Málþing um byggðarsöguna verður 
svo haldið í menningarhúsinu Bergi 
á laugardaginn.

svarfaðardalur að vEtri til
Myndin er tekin af vef sveitarfélagsins Dalvíkurbyggðar.
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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

ford.is

T R A N S I T

#VINSÆLASTIR 

Ford er frábær! 
Komdu í Brimborg og tryggðu þér Transit sendibíl á enn betra verði!

2.550.000 KR. MEÐ VSK
FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR

FR
Á 2.056.000 KR.

ÁN VSK

FORD TRANSIT CONNECT

3.740.000 KR. MEÐ VSK
FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR

FR
Á 3.016.000 KR.
ÁN VSK

FORD TRANSIT CUSTOM

BÍLAR TIL AFHENDINGAR STRAX!

4.795.000 KR. MEÐ VSK
FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR
FÁANLEGUR MEÐ FJÓRHJÓLADRIFI

FR
Á 3.866.000 KR.

ÁN VSK

FORD TRANSIT VAN

Transit eigendur hafa í áratugi sett traust sitt á styrk, virkni og áreiðanleika Ford sendibíla. 
Þeir hafa fengið fjölda verðlauna enda vinnuþjarkar, sparneytnir og þekktir fyrir lága 
bilanatíðni. Í fyrra var Ford Transit mest seldi sendibíll í heimi.
Transit er ríkulega búinn m.a. með Bluetooth, olíumiðstöð með tímastillingu (alltaf heitir á 
morgnana), spólvörn, brekkubremsu og aksturstölvu.
Brimborg leggur mikla áherslu á framúrskarandi þjónustu við Transit eigendur enda leggja 
þeir traust sitt á sendibíla frá Ford.

Ford_Transit_sendibílalína_Enn_betra_verð_5x38_20170316.indd   1 17/03/2017   13:51
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Candizol®
150 mg

Eitt hylki
– einu sinni
– án lyfseðils
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Tónlist, hreyfing og 
glaðlyndi 
tónlistarkonan Helena Eyjólfsdóttir prýðir forsíðu Akureyri 

Vikublaðs að þessu sinni. Þótt Helena sé orðin 75 ára er hún enn 
hraust og spræk og nýtur þess að halda tónleika fyrir fullu húsi 

fram á nótt. Sjálf segir hún afar dýrmætt að fá tónlistina inn í lífið á sín-
um aldri en hún þakkar einnig glaðlyndi og góðu 
atlæti í æsku það hversu ern hún er.

Líkt og tónlistin er hreyfing stór þáttur í lífi 
Helenu. „Ég geng á hverjum degi og er gjörsam-
lega háð hreyfingu. Það gerir öllum gott – sérstak-
lega fullorðnu fólki. Það segir sig sjálft að maður 
stirðnar annars upp,“ segir hún í viðtalinu. Það 
mættu margir taka söngkonuna síungu sér til fyr-
irmyndar og hreyfa sig meira og líklega væri hægt 
að draga heilmikið úr lyfjanotkun í kjölfarið. Það 
líður öllum betur, á sál og líkama, þegar þeir hreyfa sig reglulega.

Nú þegar vorið nálgast höfum við enga afsökun. Það þarf ekki flottar 
græjur eða dýr líkamsræktarkort til að byrja. Fyrsta skrefið er að koma 
sér upp úr sófanum, reima á sig íþróttaskóna og stíga út í ferska loftið. 

 Indíana Ása Hreinsdóttir 

lEiðari

brúðkaupsferð Þessi nýgiftu hjón frá taívan mættu með ljósmyndara í snjóinn í Hlíðarfjalli til að taka flottar brúðkaupsmyndir.

Ég vona að fólk sé að vakna og 
við fáum húsnæði til fram-
búðar,“ segir Grétar Skúli 

Gunnarsson, formaður stjórnar Kraft-
lyftingafélags Akureyrar, sem hefur 
fengið sig fullsaddan á því sem hann 
kallar óvissuástand varðandi húsnæð-
ismál félagsins.

Ekki tekin alvarlega
KFA er í dag til húsa í Sunnuhlíð en 
að sögn Grétars Skúla er framtíðin 
óljós. „Leigusamningi var rift í nóv-
ember og við áttum að flytja út í lok 
desember. Þá stóð til að við færum í 
Laugagötuna, ásamt Draupni, og því 
höfðum við pakkað saman og dregið 
úr starfseminni. Það gekk hins vegar 
ekki eftir. Nú hefur leigusamningur-
inn í Sunnuhlíð verið framlengdur um 
óráðinn tíma en við fáum ekkert að 
vita og fáum ekki að koma að því máli. 
Maður er orðinn þreyttur á þessu og 
finnst eins og fólk sé ekki að taka okk-
ur alvarlega,“ segir Grétar Skúli.

Mikill áhugi
Hann segir mikla uppbyggingu hafa 
átt sér stað innan KFA. „Við höfum 
verið að byggja upp okkar starf öll 
þessi ár og okkur hefur tekist að búa 
til öflugt íþróttafélag með sjálfboða-
vinnu. Það eru ekki margir sem væru 
til í að gera þetta launalaust en það var 
það eina í stöðunni ef við vildum rífa 
þetta starf upp. Í dag hefur aldrei verið 
jafn mikill áhugi á lyftingum. Hér æfa 
um 330 manns auk þess sem önnur 
íþróttafélög eru velkomin á þeim tím-
um sem ekki eru æfingar.“

gamlar skuldir
Grétar Skúli segir fordóma í garð 
kraftlyftinga. „Það eru gamlar skuldir 
en staðreyndin er sú að allt þetta nýja 
lyftingafólk veit ekki einu sinni hvað 
sterar eru. Við höfum margsannað 

okkur og eigum erindi og rétt á sömu 
kjörum og annað íþróttafólk,“ seg-
ir hann og bætir við að enginn sé að 

biðja um glæsihöll undir starfsemina. 
„Það skiptir ekki máli hvar við erum. 
Bara að við séum á Akureyri, því hér 
viljum við vera.“

Ætla ekki út
Hann segir KFA ekki ætla út úr 
Sunnuhlíð fyrr en viðunandi hús-
næði hefur fundist. „Við viljum ekkert 
vesen og viljum að allir séu vinir en 
þótt okkur yrði hent út myndum við 
ekki fara fyrr en þessi mál hafa verið 
leyst og komið er fram við okkur af 
mannsæmandi virðingu. Það eina sem 
við viljum er að fá sama stuðning frá 
bænum og önnur íþróttafélög en okk-
ur líður eins og það sé verið að draga 
okkur á asnaeyrunum.“

iáh

Grétar skúli 
Gunnarsson, formað-
ur stjórnar kraftlyft-
ingafélags Akureyrar, 
segir óvissuástand í 
húsnæðismálum fé-
lagsins ólíðandi.

„Maður er orðinn 
þreyttur á þessu“

„Það eru 
gamlar 

skuldir en stað-
reyndin er sú að 
allt þetta nýja lyft-
ingafólk veit ekki 
einu sinni hvað 
sterar eru

kraftlyftingaMaður grétar 
Skúli segir starfið í KFa hafa verið byggt 

upp í sjálfboðavinnu.

Þingeyingum fjölgar

íbúum Þingeyjarsýslna fjölgaði um 
2,6% milli áranna 2016 og 2017. 
Íbúar þar eru nú 4.941 talsins. 

Þetta kemur fram í nýútkomnum töl-
um Hagstofu Íslands.

Fólksfækkun var bæði á Raufarhöfn 
og Kópaskeri. Mesta fjölgunin mældist 
í dreifbýli svæðisins. Á vef Atvinnu-
þróunarfélags Þingeyinga kemur fram 

að skýringu á misjafnri dreifingu fjölg-
unar á svæðinu sé að finna í eflingu í 
ferðaþjónustu í suðursýslunni og áhrif-
um stórfjárfestinga á Húsavíkursvæð-
inu en uppbyggingarsvæðið á Bakka er 
utan þéttbýlismarka Húsavíkur.

Á vef Hagstofunnar kemur fram að 
landsmönnum hafi fjölgað um 1,8% og 
þeir séu nú 338.349 talsins.

Húsavík Íbúum Húsavíkur fjölgaði um 14 á 
milli ára. Íbúum dreifbýlis fjölgaði um 155 manns.

Mynd: Sigtryggur ari
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AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!
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Þegar búið er að pakka jóla-
dótinu og það slokknar á síð-
ustu jólaseríunni í upphafi 

janúarmánaðar er strax hægt að fara 
að hlakka til næstu hátíðar. Jú, nefni-
lega Eurovision! Strax í upphafi árs, 
jafnvel aðeins fyrr, fara Evrópulöndin 
að kynna lögin sem verða líklega send 
fyrir hönd þeirrar þjóðar, flytjendur 
eru valdir og upplýsingar um keppnir 
og lög streyma inn á veraldarvefinn. 
Þessi árstími er sannkölluð hátíð fyrir 
þá sem fylgjast vel með þessari keppni 
enda er sérlega skemmtilegt að hittast 
í góðra vina hópi og ræða lögin, flytj-
endur, gleði og sorg og keppnir víða 
um Evrópu. Eurovision snýst samt 
ekki bara um flytjendurna og lögin, 
því hvar væri fjörið ef ekki væri fyrir 
aðdáendurna.

stærsti aðdáendaklúbbur 
heims
Í kringum keppnina eru alþjóðleg 
samtök, OGAE, en það stendur fyrir 
Organisation Générale des Amateurs 
de l’Eurovision og er þetta stærsti að-
dáendaklúbbur heims þegar kemur 
að Eurovision. Þeir aðdáendaklúbbar 
sem starfræktir eru í einstökum ríkj-

um Evrópu ásamt OGAE-samtökun-
um sjálfum hafa sama markmið, þ.e. 

að sameina aðdáendur Eurovision-
keppninnar, skiptast á upplýsingum 

og hjálpast að við að vekja og viðhalda 
áhuga á Eurovision-söngvakeppninni.

karókí, zumba og partí
Hér á Íslandi er aðdáendaklúbbur sem 
heitir FÁSES, Félag áhugafólks um 
söngvakeppni Evrópskra sjónvarps-
stöðva og er hann hluti af OGAE. 
FÁSES var stofnað í ágúst árið 2011 
og mættu um 50 manns á þann fund. 
Í dag eru félagsmenn um 400 talsins. 
FÁSES stendur fyrir nokkrum við-
burðum á ári t.d. karókí, pubquiz, víd-
eókvöldum, zumbatímum, partíum og 
fleiru.

spjall og vídeókvöld
Hér á Akureyri eru að sjálfsögðu fé-
lagsmenn úr FÁSES og þar sem oft 
er nú svolítið langt að fara á viðburði 
í Reykjavík höfum við tekið okkur 
saman hér á svæðinu og hittumst 
reglulega til að t.d. ræða lögin fyrir 
keppnir, við höfum haft vídeókvöld og 
fjölmennt á Söngvakeppnina í Reykja-
vík svo fátt eitt sé nefnt. Fram undan 
eru t.d. spjallhittingar (verða nokkrir 
fram á vorið), vídeókvöld og að fara 
saman á Eurobandið í Hofi. Svo er 
aldrei að vita nema okkur detti eitt-
hvað fleira skemmtilegt í hug. Við vilj-
um endilega sameina fleiri aðdáendur 
um Eurovision og fá fleiri með okkur í 
lið til að efla bæði FÁSES og okkur hér 

fyrir norðan.

aukin umfjöllun
Umfjöllum um Eurovision hefur auk-
ist mjög á síðastliðnum árum og er 
virkilega skemmtilegt að sjá þennan 
mikla áhuga og skoðanaskipti um 
keppnina. Við hvetjum ykkur því til 
að setja ykkur í samband við undir-
ritaða eða finna okkur á Facebook 
undir „FÁSES áhugafólk á Akureyri“. 
Þá er hægt að fá nánari upplýsingar og 
kynna sér starfsemi félagsins á fases.is 
og þar er einnig hægt að skrá sig í fé-
lagið. Hlökkum til að fá nýja meðlimi í 
þetta hressa og skemmtilega félag.

Höfundur er Heiðrún Jóhannsdóttir, 
félagi í FÁSES

SVALBARÐSEYRI – ÍBÚÐARSVÆÐI, 
TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGI
Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps samþykkti þann 8. mars 2017 að auglýsa tillögu 
að deiliskipulagi fyrir nýju íbúðarsvæði á Svalbarðseyri skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010.

Skipulagssvæðið er um 14,9 ha. Innan skipulagsmarka er annars vegar íbúðarsvæði og 
hins vegar svæði fyrir verslun og þjónustu efst og næst þjóðvegi. Það er að hluta skil
greint sem blönduð landnotkun með íbúðarbyggð. Í austri nær svæðið að helgunar
svæði þjóðvegar, til suðurs að aðkomuvegi, íþróttasvæði og farvegi Valsár, til vesturs að 
brekku rót og til norðurs að landamerkjagirðingu.

Tillagan mun liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá 22. mars 2017 til og með 5. 
maí  2017. Tillagan verður einnig aðgengileg á vef Svalbarðs strandarhrepps á  
www.svalbardsstrond.is/is/skipulag/deiliskipulag

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er þannig gefinn kostur á að kynna 
sér tillöguna og gera athugasemd við hana. Athuga semdir skulu vera skriflegar og berast 
á skrifstofu Svalbarðs strandar hrepps í ráðhúsinu Svalbarðseyri, 601 Akureyri, eða á net
fangið postur@svalbardsstrond.is í síðasta lagi þann 5. maí 2017.

Sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps

SVALBARÐSSTRANDARHREPPUR  | Sími 4645500 | postur@svalbardsstrond.is | www.svalbardsstrond.is |
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ið ef ekki væri fyrir 
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Samhentir óskar útgerð og áhöfn Kaldbaks EA
til hamingju með nýtt og glæsilegt skip

Nortek hefur stóraukið vörulínu sína til að geta þjónustað sjávarútveginn enn betur. Þegar velja 
á öryggistækni fyrir skip og útgerðir er lykilatriði að hægt sé að fá tæknilega aðstoð hvar og 
hvenær sem er hjá innlendum fagaðilum til að tryggja rekstraröryggi. 

Hægt er að ná fram hagræðingu með því að fá ráðgjöf og þjónustu fyrir öll eftirlitsk
stað. Nortek er því til staðar fyrir þig. 

VIÐ ERUM TIL STAÐAR FYRIR ÞIG

18

LED LÝSING
Minni orkunotkun

Orkunotkun 1/7 af 
Halogen og 

       .imítfíl rudlafít

KALLKERFI
Gott samband
Tryggir gott samband
 um allt skip.

SJÚKRAHÚSBÚNAÐUR
Læknir um borð

Medi 3 heldur utan um 
birgðir apóteks. Gagnvirkt 

rauntímasamband við lækni í 
hljóði og mynd 

TANKMÆLIKERFI
Tryggir stöðugleika
Með einföldum hætti fást upplýsingar 
um hámark og lágmark í hverjum tanki. 
Stjórnun á dælingu milli tanka.

NEYÐARKALLKERFI
Tryggir öryggi
Þráðlaus neyðarbúnaður 
sem sendir neyðarkall til 
stjórnenda.

UPPLÝSINGA OG 
VÉLGÆSLUKERFI

 Áreiðanlegt eftirlit
Miklar upplýsingar frá kerfum. 

Rekjanlegt aftur í tímann, sam-
tengimöguleikar og stjórnun 

búnaðar.

ORKUSTJÓRNUNARKERFI
Minnkar kostnað og eykur öryggi

orkuþörf og notkun. Setur inn 

SAMSKIPTAKERFI OG DREIFISKÁPAR

Marine vottaðar lausnir til uppbyggingar á 

AFLGJAFAR / UPS /
 HLEÐSLUSTÖÐVAR

Miðlægur varabúnaður 

     að öruggum rekstri.

ÞJÓNUSTA
Á vakt 24/7

Beint samband við tæknimann allan 
sólarhringinn. Þjónustusamningar og 

lögbundnar skoðanir á brunavið-
vörunarkerfum, slökkvikerfum og 

handslökkvibúnaði.

NEYÐARLÝSING OG 
FLÓTTALEIÐAMERKINGAR

Vísar leiðina í neyð
Úrval neyðarljósa ásamt 

fyrir allar aðstæður.

MYNDEFTIRLIT

Frá stjórnstöð er auðvelt að 
fylgjast með allri starfsemi um 
borð.

BRUNAVIÐVÖRUN
Hámarks stöðugleiki
Rauntíma upplýsingar á  milli stjórn-
stöðva tryggja styttri viðbragðstíma.

HANDSLÖKKVIBÚNAÐUR
Viðurkenndur öryggisbúnaður

Nortek er vottaður þjónustu- og 
eftirlitsaðili handslökkvibúnaðar.

HÖNNUN
Eykur verðmæti �árfestingarinnar

Vel hannaður búnaður uppfyllir 
væntingar um virkni, afkastagetu 

og eykur um leið öryggi 
�árfestingarinnar.

BJÖRGUNAR- OG VINNUGALLAR
Getur skilið á milli lífs og dauða

fyrir hitatapi og lengja lífsmöguleika
í sjó.

MOB BÁTAR / DAVÍÐUR
Öryggisbátar

Áreiðanlegir og 
aðgengilegir fyrir 6 

manns með allt að 
60 hp utanborðsmótor.

SLÖKKVIKERFI
Standa vörð um áhafnir og skip á sjó

Með Novec 1230 færðu hraða og 
árangursríka brunavörn án þess að 

VIÐ ERUM TIL STAÐAR FYRIR ÞIG
Nortek hefur stóraukið vöru- og þjónustulínu sína til að þjónusta sjávarútveginn enn 
betur. 
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stað. Nortek er því til staðar fyrir þig. 
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KLÍNISKT
PRÓFAÐ

VIÐHELDUR HEILBRIGÐI TANNA
MEÐ ÖFLUGRI MUNNVATNSFRAMLEIÐLSU 

SJÁ NÁNAR Á HAPPLUS.IS

TANNLÆKNAFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ HAp+

yfirHEyrslan: guðný Zoëga 

guðný Zoëga er deildarstjóri fornleik-
fangadeildar Byggðasafns skagfirðinga. 
Guðný segist best í beinum en slökust í 
hannyrðum. 

fullt nafn, aldur og starfs-
titill?„Guðný Zoëga, 48 ára, 
fornleifafræðingur.“

stjörnumerki? „Fiskarnir.“

nám? „Fornleifa- og manna-
beinafræðingur.“

fjölskylduhagir: „Bý með 
sjálfri mér.“

fædd og uppalin? „Fædd í 
Neskaupstað og uppalin þar og í 
Arnarfirði.“

Hvað er best við skaga-
fjörð? „Fólkið og fornleifarnar.“

Mottó? „Ekkert.“

Hvað óttastu? „Hitt og þetta.“

í hverju ertu best? „Beinum.“

í hverju ertu lökust? „Föndri 
og hannyrðum hvers kyns.“

Hverju mundirðu breyta 
ef þú værir einræðisherra 
í einn dag? „Ég mundi leggja 
niður sjálfsafgreiðslu á pylsum í 
sjoppum.“

fyrirmynd? „Lína langsokk-
ur.“

uppáhaldshljómsveit? 
„Kate Bush er best – en vissulega 
ekki hljómsveit.“

bítlarnir eða stones? 
„Stones.“

fallegasti staður á ís-
landi? „Aust- og Vestfirðir allir 
með tölu.“

uppáhaldskvikmynd? 
„Nightmare before Christmas.“

uppáhaldsstjórnmála-
maður? „Enginn.“

uppáhaldsmatur? „Lifur.“

 uppáhaldsdrykkur? „Kaffi.“

uppáhaldssjónvarps-
þáttur? „Star-Trek.“

leyndur hæfileiki? 
„Enginn.“

facebook eða twitter? 
„Hvorugt.“

kisur eða hundar? „Hundar.“

á hvaða útvarpsstöð er 
stillt í bílnum þínum? 
„Hlusta lítið á útvarp og enga eina 
stöð sérstaklega.“
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ALLT Á EINUM STAð

H Ó T E L R E K S T U R

Síðumúli 1 | 108 Reykjavík | Sími 788-2070 & 787-2070 | hotelRekStuR@hotelRekStuR.iS

SængurveraSett

rúmábreiður borðdúkar

Sápur Sloppar og inniSkórHótelvörur

lök Hlífðardýnur

Handklæði
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íslandsmeistarar Ynjur eru Íslandsmeistarar í íshokkí eftir harðan leik 
við ásynjur. bæði liðin eru á vegum Skautafélags akureyrar.

tjaldurinn 
er kominn
tjaldurinn er kominn til lands-

ins en Sveinn Sigurbjörnsson, 
bóndi í Eyjafirði, sá honum 

bregða fyrir á þriðjudaginn. „Hann 
er stundvís. Ég sá hann í fyrra, þann 
20. mars, á leirunni hjá Eyjafjarðar-
brúnni og þetta árið sá ég hann 21. 
mars á sama stað,“ segir Sveinn sem 

hefur gaman af því að fylgjast með 
farfuglunum. „Það er skemmtilegt 
að fylgjast með því sem er að gerast í 
kringum mann í náttúrunni. Ég hlusta 
frekar á fuglana en stjórnmálamenn-
ina.“

iáh

kórinn Cherry Creek 
Meistersingers frá Colorado 
í Bandaríkjunum mun halda 

tónleika í Akureyrarkirkju þann 27. 
mars ásamt Stúlknakór Akureyrar-
kirkju undir stjórn Sigrúnar Mögnu 
Þórsteinsdóttur. Kórinn mun einnig 
halda tónleika í Fríkirkjunni og í 
Hallgrímskirkju. Menntaskólakór-
inn er hluti af fjölbreyttu tónlistar-

starfi Cherry Creek High School sem 
hlaut Grammy-verðlaun árið 2014 
fyrir tónlistarstarf sitt. Cherry Creek 
Meistersingers samanstendur af 40 
söngvurum en stjórnandi þeirra er 
Sarah Harrison. Efnisskrá kórsins er 
fjölbreytt og samanstendur af bæði 
kirkjulegum og veraldlegum verkum. 
Aðgangur er ókeypis á alla tónleika 
kóranna.

anný Félagar í leikfélagi Menntaskólans á akureyri eru þessa dagana á fullu við 
æfingar á verkinu anný sem verður frumsýnt í lok mánaðarins.
Mynd: bernódus Óli Einarsson

Cherry Creek Meistersingers 
í Akureyrarkirkju

farfuglarnir koMa tjaldur sást 
við Eyjafjarðarbú á þriðjudaginn.

CHErry CrEEk MEistErsingErs Menntaskólakórinn kemur frá Colorado 
í bandaríkjunum.

Vélar og Skip ehf. óskar útgerð og áhöfn 
Kaldbaks EA til hamingju 

með nýtt og glæsilegt skip

Í skipinu er spil frá Seaonics

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

BRENNDAR AF BRENNSLUMEISTARA. 

MIKILVÆGASTI
VEISLUGESTURINN

Íslenskt fjölskyldufyrirtæki
og framleiðsla síðan 1984

ynjur Myndin er 
tekin af Elvari Frey.
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Óskum áhöfn og útgerð
til hamingju með nýtt og
stórglæsilegt skip.

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - maras@maras.is

þ YANMAR aðalvél
þ YANMAR hjálparvél
þ REINTJES niðurfærslugír

þ SCANTROL autotroll
þ BERG skiptiskrúfa
þ NORSAP skipstjórastólar

þ SIMRAD sjálfstýring
þ SIMRAD gýróáttaviti
þ

þ VINGTOR neyðarsímkerfi
þ VINGTOR kallkerfi

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Óskum áhöfn og útgerð til hamingju með nýtt 
og stórglæsilegt skip.

Friðrik A Jónsson ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ

Sími: 552-2111 - Fax: 552 2115
www.faj.is - faj@faj.is
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Skipatækni óskar útgerð og áhöfn Kaldbaks EA

til hamingju með nýtt og glæsilegt skip
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Ég er jafn hissa og aðrir að ég 
skuli enn halda röddinni. Það 
er dásamlegt og alls ekki sjálf-

gefið,“ segir söngkonan Helena Marín 
Eyjólfsdóttir sem eftir rúmlega 60 ára 
feril gaf út sína fyrstu plötu undir eig-
in nafni í fyrrahaust. „Ég hef ekki alltaf 
verið ánægð með það sem hefur far-
ið frá mér en ég er mjög ánægð með 
þessa plötu. Ég fékk frábæra hljóð-
færaleikara með mér og við gáfum 
okkur nægan tíma. Andrea Jónsdóttir 
og Arnar Eggert Thoroddsen, á Rás 

2, lýstu henni sem vellíðunarplötu. 
Það finnst mér voða góð lýsing,“ segir 
Helena sem heldur tónleika á Græna 
hattinum þann 31. mars.

Hissa á velgengninni
Helena segir hugmyndina að plötunni 
hafa kviknað fyrir rúmum þremur 
árum. „Jón Rafnsson hringdi í mig og 
ég tók strax vel í það. Ég er nú þannig 
gerð að ég segi oftast bara já,“ seg-
ir hún og bætir við að hennar gæfa 
hafi verið að fá Karl Olgeirsson sem 

pródúsent. „Hann Kalli er alveg frá-
bær og nú hef ég svo mikið að gera; 
koma fram á tónleikum og mæta í við-
töl hingað og þangað. Ég hef gaman af 
þessu, annars væri ég ekki að þessu.“ 
Lagið Reykur, eftir Karl, hefur gert það 
sérstaklega gott á vinsældalistum en 
lagið höfðar til breiðs hóps hlustenda. 
Sjálf er Helena forviða á velgengn-
inni. „Ég er alltaf jafn hissa. Einhver 
kallaði þetta „come back“ en ég hef í 
raun aldrei hætt að syngja. Ekki nema 
í þau fjögur ár sem ég annaðist mann-

inn minn. Þá gerði ég lítið annað en að 
vinna og hugsa um hann.“

dreymir veikindin
Eiginmaður hennar, tónlistarmaður-
inn Finnur Eydal, lést fyrir 20 árum. 
Finnur barðist við alvarleg veikindi 
síðustu árin og þurfti á nýrnavél að 
halda. Þar sem engin slík vél var til 
fyrir norðan stóð Zontaklúbburinn 
Þórunn Hyrna fyrir söfnun og Helena 
lærði réttu handtökin svo hún gæti 
annast mann sinn. „Þetta var það allra 
erfiðasta starf sem ég hef tekið að mér. 
Maður var að ráðast inn í blóðrásina 
og ýmislegt sem gat komið upp á. 
Mig dreymir þetta stundum; að Finn-
ur þurfi að fara í vélina en ég er ekki 
með allt sem þarf. Það sýnir hvað þetta 
situr í mér. Þetta var mikið álag,“ segir 
hún og viðurkennir að hún hugsi oft 
til hans. „Hann hefði örugglega verið 
ánægður með plötuna. Ekki spurning. 
Hann var svo ljúfur maður hann Finn-
ur, hógvær, skemmtilegur og laun-
fyndinn. Við vorum mjög góðir vinir 

og það hafði mikið að segja í þessum 
veikindum. Við vorum gift í 35 ár. Þeir 
Ingimar, bróðir hans, voru báðir 56 ára 
þegar þeir létust. Manni finnst það allt 
of ungt enda áttu þeir báðir heilmikið 
eftir. En sem betur fer veit enginn sína 
ævina fyrr en öll er.“

viðtal

Þótt Helena Eyjólfsdóttir sé orðin 75 ára gömul held-
ur hún enn tónleika fyrir fullu húsi. eftir 60 ára fer-
il gaf Helena út sína fyrstu plötu undir eigin nafni í 
fyrrahaust. Í einlægu viðtali ræðir söngkonan um lífið 
með Finni eydal, skemmtanamenningu landans og 
tónlistina sem heldur henni ungri.

Þakklát fyrir hvert ár„Það hefur 
ýmislegt 

gengið á og margt 
sérstakt sem ekki 
allir fást við en ég 
hef alltaf reynt að 
halda í bjartsýn-
ina og tek lífið ekki 
of alvarlega

Hraust og sprÆk Helena 
gengur rösklega á hverjum degi en 

hún segist háð því að hreyfa sig. 
Mynd: Sigtryggur ari
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Háð hreyfingu
Helena er orðin 75 ára en er enn 
hraust og spræk. „Óli Palli minntist á 
að ég hefði verið byrjuð að syngja áður 
en Elvis byrjaði. Ég væri hér enn en 
hvar væri Elvis?“ segir hún hlæjandi 
en bætir við að hún hafi alltaf verið 
dugleg að hreyfa sig sem hafi mikil 
áhrif á hversu ern hún sé. „Ég geng á 
hverjum degi og er gjörsamlega háð 
hreyfingu. Það gerir öllum gott – sér-
staklega fullorðnu fólki. Það segir sig 
sjálft að maður stirðnar annars upp. 
Gott atlæti í æsku skiptir líka máli. Ég 
fékk gott uppeldi og átti foreldra sem 
pössuðu upp á að við systurnar fengj-
um hollan og góðan mat. Við feng-
um til dæmis ekki að byrja að borða 
kvöldmatinn fyrr en við vorum bún-
ar með rúgbrauðssneið með síld og 
enga maríneraða síld heldur beint úr 
tunnunni með svoleiðis lýsisbragðinu. 
Annað sem skiptir máli er glaðlyndi. 
Ég er bara glöð að eðlisfari. Það hefur 
ýmislegt gengið á og margt sérstakt 
sem ekki allir fást við en ég hef alltaf 
reynt að halda í bjartsýnina og tek líf-
ið ekki of alvarlega. Að fá tónlistina 
svona inn í líf mitt á þessum aldri er 
mjög dýrmætt. Ég er alltaf að átta mig 
betur á því hvað þetta gerir fyrir mig 
og hversu mikil forréttindi það eru að 
hafa enn orkuna í þetta.“

karlmenn skemmtilegir
Hún segist enn fá fiðring í magann 
þegar hún troði upp. „Ég fann ekki 
fyrir því þegar ég var að spila á böll-
unum með alla strákana í kring. Þessi 
hópur í kringum mig, „strákarnir“ 
eins og ég kalla þá, eru enn allir vinir 
mínir. Við erum mjög náin. Mér hefur 
alltaf fundist karlmenn svo skemmti-
legir. Hjá þeim er meira grín og glens; 
fleiri brandarar og meira hlegið,“ 
segir Helena sem nýtur sín einnig í 
hópi kvenna. „Ég gekk upphaflega í 
Zontaklúbbinn til að kynnast konum 
þegar ég uppgötvaði að ég átti engar 
vinkonur á Akureyri, enda aðflutt. Ég 
hef aldrei séð eftir þeirri ákvörðun og 
þar kynntist ég mörgum dásamlegum 
konum.“ Hún neitar því að konurnar 
í Zontaklúbbnum hafi verið feimn-
ar við þessa ungu, þekktu söngkonu. 
„Það var þá frekar að ég væri hrædd 
við þær. Þær voru svo ákveðnar og 
flottar. Það var ekki laust við að ég 
væri hrædd við nokkrar af þeim. En 
það átti eftir að breytast,“ segir hún 
brosandi.

Ein af strákunum
Hún segir tækifærin fyrir konur í tón-
list gjörbreytt frá því hún var að stíga 
sín fyrstu skref. „Ungar konur eru farn-
ar að sækja í sig veðrið og spila í dag á 
hvað sem er, sem er frábært. Þegar ég 
var að byrja þótti ekki par flott að vera 
dægurlagasöngkona. Þetta var því stór 
og mikil ákvörðun fyrir mig. Það voru 
ekki margar fyrirmyndir á þessum 
tíma,“ segir hún en bætir við að strák-
arnir hafi komið vel fram við hana. „Ég 
var ein af þeim; algjör jafnoki þeirra. 
Þetta var samvinna eins og hún geng-
ur best. Ég man þó að á þessum árum 
þurfti ég aðeins að gefa upp helming 
tekna minna til skatts því ég var kona. 
Það kom sér vel fyrir okkur Finn. Þetta 
finnst manni skrítið í dag en svona var 
þetta,“ segir hún og hlær.

leiðist aldrei
Helena bjó um áratugaskeið í Þorpinu 
á Akureyri en hefur nú komið sér fyrir 
í lítilli íbúð á Brekkunni. „Ég var lengi 
að taka skrefið og flytja í minni íbúð 

eftir að Finnur lést en um leið og ég 
lét verða af því varð ég svo ánægð. Nú 
hef ég skapað mér nýtt heimili og líður 
vel,“ segir hún og neitar því að hún sé 
einmana þótt hún búi ein. „Mér leiðist 
aldrei. Ég á fjölda vina og vinkvenna 
og hef gaman af því að bjóða fólki í 
mat og fá börnin mín til mín. Svo er 
það gangan. Mitt mottó er að ganga í 
klukkutíma á hverjum degi.“

Hætti að reykja
Hún segist varla trúa því sjálf að hún 
sé orðin 75 ára. „Mér fannst hræðilegt 
að verða sjötug. Ég er enn að jafna 
mig á því en auðvitað á maður að vera 
þakklátur fyrir hvert ár. Það er ekkert 
sjálfgefið að vera svona frískur,“ segir 
hún en neitar því aðspurð að hafa tek-
ið þátt í sukkinu sem oft er sagt fylgja 
tónlistarbransanum. „Þetta var okkar 
vinna og við tókum því þannig. Líka 
í kringum 1970 þegar eiturlyfin voru 
alls staðar. Ég veit ekki hvað slíkt er 
og hef aldrei prófað neitt þótt ég hafi 
reykt sígarettur um tíma. Mér tókst 
sem betur fer að hætta því.“

samstarfið gekk vel
Hún segir samstarfið við eiginmann-
inn hafa gengið vel. „Við vorum alltaf 
saman í þessu og eflaust hefði ég ekki 
verið í tónlist svona lengi ef ég hefði 
ekki verið gift tónlistarmanni. Ég er 
ekki viss um að eiginmaður þessa tíma 
hefði sætt sig við það að konan hans 
væri að þvælast öll kvöld að spila hing-
að og þangað. Samstarf okkar Finns 
gekk alltaf vel. Við þekktum ekkert 
annað en að vinna saman,“ segir hún 
og viðurkennir að hafa verið lengi að 
jafna sig eftir andlát hans. „Ég upplifði 
mikið tómarúm. Viðbrigðin voru svo 
mikil en það sem hjálpaði mér var 
söngurinn, að fá smá tilbreytingu í 
lífið.“

saknar gamla sjallans
Hún segir allt öðruvísi að koma fram í 
dag en í gamla daga. „Þetta er allt ann-
ar heimur. Hér áður fyrr voru haldin 
böll og fólk kom til að dansa. Þá hafði 
fólk ekki afþreyinguna úr sjónvarp-
inu,“ segir hún og bætir við að hér í 
bæ vanti stað til að dansa. „Það er synd 
að í þessum nærri 20 þúsund manna 
bæ sé ekki eitt danshús. Heil kynslóð 
mun venjast því að hlusta á tónlist án 
þess að dansa. Ef ég heyri lag með góð-
um takti get ég ekki verið kyrr og ég 
veit að þannig eru margir.“ Hún viður-
kennir að hún sakni Sjallans. „Ætli 
síðasta Sjallaballið hafi verið haldið? 
Það er sífellt verið að auglýsa „síðasta“ 
Sjallaballið. Ég sakna Sjallans eins og 
hann var. Sjallinn var minn vinnustað-
ur í meira en tíu ár. Þangað kom fólk, 
borðaði og dansaði öll kvöld vikunnar 
nema miðvikudaga. Þetta er allt breytt 
í dag. Nú er fullorðið fólk orðið afvant 
því að fara út og þótt eitthvað veki 
áhugann drífur það sig ekki af stað. 
Það er orðið of vant því að sitja bara 
heima og horfa á sjónvarpið.“

Ömmuhlutverkið dásamlegt
Helena á þrjú börn. Sonur hennar 
býr á Akureyri, eldri dóttir hennar í 
Kansas í Bandaríkjunum og sú yngri 
í Reykjavík. „Barnabörnin eru orðin 
sex og langömmubörnin fjögur en þau 
búa fyrir sunnan eða erlendis,“ segir 
hún og bætir við að það hafi verið dá-
samleg tilfinning að verða amma. „Það 
kom mér á óvart hvað mér fannst ég 
eiga mikið í þessum börnum; næstum 
jafn mikið og mínum eigin. Það var 
öðruvísi tilfinning að verða langamma 
en það er kannski vegna þess að þau 
eru ekki jafn mikið hjá mér. En hvort 
tveggja er æðislegt. Þetta er gang-
ur lífsins,“ segir hún og bætir við að 
hennar tengdamóðir hafi verið boð-
in og búin að hjálpa þeim Finni með 
börnin þegar þau voru spilandi á böll-
um öll kvöld. „Þetta var á þeim tíma 
sem ömmur höfðu tíma til að passa 
barnabörnin. Í dag eru ömmur svo 
uppteknar. Sumar þeirra eru meira 
að segja spilandi á tónleikum fram á 
nótt,“ segir Helena hlæjandi að lokum.
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Krókeyri – Fráveita
Norðurorka óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við 
dælustöð fráveitu við Krókeyri
 

Útboðsgögn verða afhent frá og með �mmtudeginum 16. mars 2017, á rafrænu formi.

Þeir sem hafa áhuga á því að bjóða í verkið er bent á að senda tölvupóst til 
þjónustuvers Norðurorku, netfangið no@no.is, eða hringja í síma 460-1300 og óska 
eftir útboðsgögnum.

Verkið felur í sér niðursetningu á dælubrunnum fráveitu ásamt nauðsynlegum 
tengingum og eru helstu magntölur áætlaðar sem hér segir:

 • Gröftur 1.500 m³
 • Fyllingar 1.000 m³
 • Lagnir 1.400 m
 • Verkkaupi leggur til verksins tvo dælubrunna en undir þá þarf    
  að steypa botnplötu

Verklok eru eigi síðar en 15. ágúst 2017

Kynningarfundur um verkefnið verður haldinn 21. mars kl. 13:00 í fundarsal 
Norðurorku. 

Fyrirspurnum um verkið og útboðsgögn skal beint til Haraldar Jósefssonar 
verkefnisstjóra í netfangið hajo@no.is fyrir lok vinnudags 27. mars 2017 og verður 
þeim svarað 29. mars 2017.

Tilboðum ber að skila eigi síðar en 31. mars 2017, kl. 10:00 en þá verða þau opnuð í 
fundarsal á 4. hæð í skrifstofubyggingu Norðurorku að Rangárvöllum Akureyri, að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

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

Vatnsveita - Rafveita - Hitaveita - Fráveita

„Nú er full-
orðið fólk 

orðið afvant því að 
fara út og þótt eitt-
hvað veki áhugann 
drífur það sig ekki 
af stað

HElEna EyjÓlfsdÓttir  
söng fyrst inn á plötu þegar hún var 

tólf ára. Mynd: Palli Kristmundsson
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áhuginn á matargerð kviknaði 
snemma. Pabbi minn er kokk-
ur og var alltaf í eldhúsinu 

þegar ég var lítill. Hann kenndi mér 

heilmargt og lét mig sjá um uppvaskið 
og að skræla kartöflur. Það þurfa all-
ir að kunna grunnatriðin líka,“ segir 
Kristinn Gísli Jónsson matreiðslunemi 

sem sigraði keppinauta sína í mat-
reiðslu á Íslandsmeistaramóti í iðn- og 
verkgreinum sem haldið var í Laugar-
dalshöllinni um síðustu helgi.

dill happdrætti
Kristinn Gísli er tvítugur Sauðkræk-
ingur en er búsettur á höfuðborgar-
svæðinu þessa stundina og vinnur 
sem nemi á Dill Restaurant. Aðspurð-
ur segir hann mikla upphefð að starfa 
á Dill en staðurinn hlaut nýlega hina 
virtu Michelin-stjörnu, fyrstur ís-

lenskra veitingastaða. „Það var algjört 
lán að komast að á Dill og ég hef lært 
ótrúlega margt þar á stuttum tíma,“ 
segir Kristinn Gísli sem hóf störf á 
veitingastaðnum í desember í fyrra.

skemmtilegt að læra
Kristinn Gísli heldur enn góðu sam-
bandi við Sauðárkrók. „Ég fer heim 
reglulega til að hitta mömmu og 
pabba og slíkt. Það var voðalega gott 
að alast upp á Króknum.“ Hann segir 
skemmtilegast að læra eitthvað nýtt en 
að besti maturinn sé það sem mamma 
hans eldar. „Uppáhaldsmaturinn minn 
er hakk og spaghettí hjá mömmu. 
Sjálfur elda ég gjarnan hrossalundir 
þegar ég vil gera vel við mig.“

En er hann orðinn betri kokkur en 
faðir hans? „Ég myndi nú ekki segja 
það en ég er nokkuð viss um að hann 
er stoltur af mér.“

iáh

Ferming 2017 fyrir unga hestamanninn

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.li�and.is Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstabraut

Hvolsvöllur
Ormsvöllur

Óðinn
hnakkur unga hestamannsins 

Verð 85.490 kr.
Fullt verð 94.900 kr.

Gáski
hnakkur þeirra vandlátu 

Verð 166.490 kr. 
Fullt verð 184.990 kr.

MB Rider
sá endingargóði  

Verð 161.990 kr.
Fullt verð 179.990 kr.

Mountain Horse 
Protective Jodhpur 

15% afsláttur

Mountain Horse 
Stable Jodhpur 
15% afsláttur

Allir Schmidt hanskar 
15% afsláttur

Öll Sprenger mél 
15% afsláttur

Allir Dimacci skartgripir 
20% afsláttur

Allar ábreiður 
15% afsláttur

Munið eftir gjafabréfunum og óskalista fermingarbarnsins 
Vöruúrval er mismunandi milli verslana - Tilboðin gilda 15. mars - 6. maí 

nEMi á dill Kristinn 
gísli er nýkrýndur Íslands-
meistari í matreiðslu. Hann 
segir skemmtilegast að læra 
eitthvað nýtt

kristinn gísli jónsson, frá sauðárkróki, 
sigraði í matreiðslu á Íslandsmótinu í iðn- og 
verkgreinum um síðustu helgi. kristinn Gísli 
erfði matreiðsluáhugann frá föður sínum sem 
einnig er kokkur.

„Hakk og spaghettí 
hjá mömmu í uppáhaldi“ „Hann 

kenndi mér 
heilmargt og lét 
mig sjá um upp-
vaskið og að 
skræla kartöflur

Hægelduð hrossalund með 
bakaðri nýpu, trufflusmælki 
og soðsósu
Uppskrift fyrir 6
n 1 hrossalund
n repjuolía
n smjör
n timjan
n hvítlaukur
n salt
n pipar
n Ofn hitaður að 65 gráðum, panna 
hituð og á meðan er lundin krydduð 
með salti og pipar.
n Þegar pannan er orðin heit er olíu 
hellt á hana og lundin lögð varlega í 
hana og brúnuð vel.
n Í lokin er smjöri, timjan og hvítlauk 
bætt á pönnuna. að lokum er lundin 
sett inn í ofn í einn og hálfan klukku-
tíma.
 
bökuð nýpa
n 3 stk. nýpa
n repjuolía
n 1 búnt steinselja fínt söxuð
n salt
n pipar
n 1 msk. hunang
n 2 msk. eplaedik

nýpan er skorin í fjóra hluta og sett í 
eldfast mót, krydduð með salti og pipar, 
og bökuð á 160 gráðum í hálftíma. Þá er 

hún tekin út og dressuð með steinselju, 
hunangi og eplaediki.

trufflusmælki
n 20 smælkikartöflur
n 2 msk. kapers
n 1 msk. truffluolía
n 200 g smjör, brætt
n salt
n pipar

Smælkikartöflurnar eru soðnar og á 
meðan er smjöri, truffluolíu og kapers 
blandað saman. Kartöflurnar eru settar 
í skál og smjörblöndu er hellt yfir og 
kryddað til með salti og pipar.
 
soðsósa
n 500 ml soð
n 300 ml rjómi
n 2 tsk. hveiti
n salt
n pipar
n eplaedik
n 1 msk. smjör

Soð er sett í pott og látið sjóða í um 
10 mínútur og þá er rjómanum bætt 
út í. Hveiti og bræddu smjöri blandað 
saman í skál og hellt út í sósuna svo hún 
verði þykk. Síðan er smakkað til með 
salti, pipar og eplaediki.
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Brekkurnar 
bíða eftir þér!
Komdu í fjallið!
Opið alla daga til 23. apríl!

Skíðabúnaður
til leigu

Skíða– og  
brettaskólinn

Fylgstu með Hlíðarfjall Akureyri á 

bl
ek

ho
nn

un
.is

TOTAL   ÞEGAR ÁLAGIÐ ER MIKIÐ

Tunguhálsi 10 | Sími 415 4000 | www.kemi.is | kemi@kemi.is

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

INNFLUTNINGUR BÍLA OG HLJÓLHÝSA

Mercedes  Benz Atego 1218 
Sjálfskiptur • 12/2009 ekinn 
193.000 km • Kassi 6,4 metrar 
með hliðar hurð •  Lyfta 1,5 tonn 
Heildarþyngd 12 tonn 
Burðargeta  6 tonn  
Verð 2.950.000 kr. + vsk

Útvegum eða eigum flest allar gerðir nýrra 2017 árgerða Hobby hjólhýsa og húsbíla

Hobby 650 KMFe deluxe 2017 
Til afgreiðslu strax • 2 kojur • stór Íslápur 

Aukabúnaður: Alde hitun, Hobby Connect 
system, 4,5 metra markisa upp á þaki, 

TFT, Sjónvarpsfesting, Sólarsella 150 watta
Verð 4.500.000 kr.

Hobby 540Ufe Prestige 2017
Stór Ískápur • 
Verð 3.700.000 kr. • Til afgreiðslu strax

Hobby 540Ufe Excellent 2017
Stór ískápur • gólfhiti • Truma Ultraheat • TFT • 
eldhúsvifta • gólfteppi • 
Verð 3.800.000 kr. • Til afgreiðslu strax



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi

150 mg

Eitt hylki
  – einu sinni
  – án lyfseðils

Candizol®
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FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

23. mars 2017 
11. tölublað, 7. árgangur 

S e t t u  l j ú f f e n g a n  e n d a p u n k t  v i ð  m á l t í ð i n a  m e ð  s k á l  a f  ó m ó t s t æ ð i l e g u m  

M j ú k í s ,  þ a r  s e m  m u l d a r  h e s l i h n e t u r n a r  d a n s a  v i ð  h á g æ ð a  s ú k k u l a ð i ð .  

N ú  f æ s t  h a n n  í  n ý j u m  h á l f s  l í t r a  u m b ú ð u m .

úrelt 
samskipti 
kynjanna
Reglulega verða á vegi mínum pistl-
ar sem snúa að samskiptum kynj-
anna. Pistlarnir snúa nær alltaf að 
stefnumótamenningu eða ástarsam-
böndum. Fyrirsagnir pistlanna grípa 
okkur, líklega vegna þess að ást er 
sterk tilfinning og við leitumst við að 
skilja hana, leitum hennar eða viljum 
viðhalda henni. 

Margir þessara pistla henda gaman 
að því hvernig annað kynið hagar sér á 
einhvern ákveðinn hátt sem hitt kynið 
á bágt með að skilja og neyðist því til 
að ráða hegðunina líkt og dulmál. Þá 
gefa pistlarnir gjarnan ráð um hvernig 
lesa megi dulmálið.

 Þökk sé opinni jafnréttisumræðu 
vitum við betur í dag. Við vitum að 
hvorugt kynið er dulkóðað í augum 
hins eða ófært um að gefa því til kynna 
hug sinn á mannamáli. Að sama skapi 
er hvorugt kynið ófært um að skilja 
það sem gefið er til kynna, svo fremi 
að hlustað sé og hugur fylgi máli og 
öfugt.

 Það er hins vegar áhugavert að ekki 
sé sett stærra spurningarmerki við 
sjálft hugtakið „samskipti kynjanna“, 
því hugtakið er stórkostlega úrelt sem 
slíkt. Í raun er ótrúlegt að við séum 
enn að nota þetta hugtak í ljósi þess 
hve margir eru annarrar kynhneigðar 
en gagnkynhneigðar. Þetta vitum við 
líka, við þurfum bara að temja okkur 
nýtt tungutak.

 Ég legg hér með til að við skiptum 
hugtakinu „samskipti kynjanna“ út 
fyrir hugtakið „rómantísk samskipti“ 
í pistlum framtíðarinnar. Ekki að ég 
sjái hvers vegna við ættum endilega 
að standa í öllum þessum pistlaskrif-
um um rómantísk samskipti. Þau eru 
líklega eins ólík og þau eru mörg. Ef 
einhver hins vegar telur sig einstak-
lega færan í slíkum samskiptum og 
finnur sig knúinn til að skrifa um þau 
pistla – gott mál. Ég er a.m.k. búin að 
bæta einum í flóruna.

 Elín Inga Bragadóttir

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


