
TÍU ÁRA AFMÆLI
TENGIS Á AKUREYRI

40%
afsláttur

Allt að

Fjöldi tilboða

SMP 60 innréttingapakki.

49.900 kr. 
Verð áður: 84.056 kr. 

Salernisskál, salerniskassi, 
hæglokandi seta og þrýstispjald.

44.900 kr. 
Tilboðsverð

IFÖ Cera og GEBERIT BasicIFÖ Sense

Baldursnesi 6 • Akureyri  • Sími 414 1050 • www.tengi.is • tengi@tengi.is

2. mars - 10. mars HEITT Á 

KÖNNUNNI

Handlaugartæki 
með lyftitappa.

13.900 kr. 
Verð áður: 23.262 kr. 

MORA MMIX B5

40%
afsláttur

40%
afsláttur

GLÆSILEG
VERÐLAUN

AFMÆLIS
LEIKUR
TENGIS

Komdu í verslun Tengis að 
Baldursnesi 6 og giskaðu á fjölda 

bolta í sýningarsal okkar.
 Þú gætir unnið gjafabréf út að 

borða að andvirði 30.000 kr.

Dregið verður 11. mars. 

Á MEÐAN BIRGÐIRENDAST
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Sturtutæki með
stút niður.

23.625 kr. 
Verð áður: 31.500 kr. 

FMM SILJAN

Handlaugartæki
án botnv.

15.713 kr. 
Verð áður: 20.950 kr. 

FMM SILJAN

25%
afsláttur

25%
afsláttur

25%afsláttur

Innréttingapakki 60 cm.

57.660 kr. 
Verð áður: 76.880 kr. 

IFÖ Sense Slimline

Innréttingapakki 90 cm.

67.492 kr. 
Verð áður: 90.003 kr. 

IFÖ Sense Slimline

Bað- og sturtutæki 
með stút upp.

32.175 kr. 
Verð áður: 42.900 kr. 

FMM SILJAN
Eldhúsblöndunartæki, 
hásveifla.

20.921 kr. 
Verð áður: 27.895 kr. 

FMM SILJAN

NÝ
LÍNA

NÝ
LÍNA

NÝJAR LÍNUR AF BAÐINNRÉTTINGUM



„Þetta starf 
snýst um fólk“

„Skátarnir
eru mín gæfa“

„Ábyrgðin er 
okkar allra“ 2. mars 2017 

8. tölublað, 7. árgangur 

fjölmiðlakonan Guðrún Dís Em-
ilsdóttir og eiginmaður hennar, 
Kristján Þór Magnússon, fluttu 

frá höfuðborginni fyrir þremur árum 
þegar Kristján var ráðinn sveitarstjóri 
Norðurþings. Hjónin ræða hér um lífið 

úti á landi, fjölskylduna og fólkið sem er 
það mikilvægasta í þeirra lífi, tilhugalífið 
og ástina sem þau fundu á Broadway.

Hamingjusöm 
á Húsavík
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– gerir lífið bjartara

Stækkunarglerslampar

Ármúla 19 · Sími 568 1620 · www.gloey.is · gloey@gloey.is

Vandaðir stækkunar
glerslampar í föndur 
og fína vinnu. 
Góð birta.

kr. 39.990,-

kr. 19.900,-

 kr. 14.990,- 

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

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

2   

Sturtutæki með
stút niður.

23.625 kr. 
Verð áður: 31.500 kr. 

FMM SILJAN

Handlaugartæki
án botnv.

15.713 kr. 
Verð áður: 20.950 kr. 

FMM SILJAN

25%
afsláttur

25%
afsláttur

25%afsláttur

Innréttingapakki 60 cm.

57.660 kr. 
Verð áður: 76.880 kr. 

IFÖ Sense Slimline

Innréttingapakki 90 cm.

67.492 kr. 
Verð áður: 90.003 kr. 

IFÖ Sense Slimline

Bað- og sturtutæki 
með stút upp.

32.175 kr. 
Verð áður: 42.900 kr. 

FMM SILJAN
Eldhúsblöndunartæki, 
hásveifla.

20.921 kr. 
Verð áður: 27.895 kr. 

FMM SILJAN

NÝ
LÍNA

NÝ
LÍNA

NÝJAR LÍNUR AF BAÐINNRÉTTINGUM



2   2. mars 2017

8. 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

knattspyrnustjörnur framtíðarinnar Fótboltastelpur 
í 5. flokki kepptu í Goðamóti Þórs sem haldið var í Boganum um helgina.

Sigraði Söngvakeppni MA fór fram í Hofi á dögunum. Mývetningurinn 
Margrét Hildur Egilsdóttir vann keppnina með laginu Take the Box.

á hverjum einasta degi eru mörg 
hundruð mannréttindabrot 
framin víðs vegar um heim-

inn. Birtingarmynd þessara brota getur 
verið margvísleg og ólík hver annarri. 
Það breytir því þó ekki að öll þessi brot 
eru mannréttindabrot sem stríða gegn 
lögum um alþjóðleg mannréttindi. Við 
sem búum á Íslandi erum gríðarlega 
heppin þegar kemur að mannréttind-
um og getum því oft spurt okkur, koma 
mannréttindi mér við? Við í Amnesty 
International trúum því að mann-
réttindi og mannréttindabrot komi öllu 
fólki við, hvar svo sem þau eru framin 
eða hvernig þau birtast. Við trúum því 
að með samstöðu getum við unnið að 
betri heimi. Amnesty International 
eru alþjóðleg mannréttindasamtök 
sem berjast fyrir því að alþjóðlega 
viðurkennd mannréttindi séu virt og 
að allir njóti verndar þeirra. Við erum 
rúmlega þrjár milljónir, venjulegt fólk 
um allan heim sem berst fyrir þeim 
sem ekki fá notið réttlætis og frelsis. 
Við berjumst fyrir margskonar mann-
réttindum og grípum meðal annars til 
aðgerða til að verja réttindi og mann-
helgi þeirra sem fastir eru í viðjum 
fátæktar, afnámi dauðarefsingar, fyrir 
verndun gegn pyndingum, fyrir lausn 
samviskufanga, fyrir réttindum flótta-
fólks og vopnaviðskiptum á alþjóða-
vettvangi. 

Herferðin Velkomin
Þessa dagana birtast okkur fréttir frá 
stríðssvæðum heimsins og af flótta-
mönnum sem neyðst hafa til að flýja 
heimili sín og land sitt vegna þeirra 
átaka sem geisa í heimalandinu. Þess-
ar fréttir eru orðnar að daglegu brauði 
og mörg okkar eru jafnvel farin að líta 
framhjá fréttum sem þessum. Vissir 
þú að aldrei hafa jafn margir flótta-
menn verið í heiminum og í dag? 
Samkvæmt mati Sameinuðu þjóðanna 
voru 65,3 milljónir manna á flótta í 
lok árs 2015. Þetta jafngildir einum 
af hverjum 113 manns í heiminum. 
Flestir þessara flóttamanna koma 
frá Sýrlandi, Afganistan og Sómal-
íu en talið er að 24 einstaklingar 
þurfi að flýja heimkynni sín á hverri 
mínútu og að helmingur þeirra sé 
börn undir 18 ára aldri. Íslandsdeild 
Amnesty International hefur ýtt úr 
vör herferðinni „Velkomin“ og sam-
kvæmt könnun sem samtökin létu 
gera myndu 85,5% Íslendinga taka 
fagnandi á móti flóttamönnum. Stór 
meirihluti flóttamanna, eða 86%, er 
í ríkjum eins og Tyrklandi, Pakistan 
og Líbanon þar sem efnahagur er 
bágur. Evrópa tók einungis á móti 
6% flóttamanna árið 2015 en teljum 
við að heimsálfan okkar geti gert gott 
betur en það. Íslandsdeild Amnesty 
International hefur gripið til margra 

aðgerða í tengslum við flóttamanna-
herferðina Velkomin, meðal annars 
hafa verið gefin út myndbönd og fólk 
verið frætt um stöðu flóttafólks. Við 
teljum að öll ríki geti aðstoðað við að 
veita flóttafólki vernd m.a. með því að 
veita því endurbúsetu og einnig eru til 
fleiri öruggar og lagalegar leiðir eins 
og fjölskyldusameining sem og veiting 
námsmannaáritunar. Ríkisstjórnir 
geta einnig stuðst við aðrar leiðir til 
verndar í neyðartilfellum sem gild-
ir til dæmis um ástandið í Sýrlandi. 
Flóttamannavandinn krefst sterkrar 
forystu og alþjóðlegs samstarfs í þeim 
tilgangi að finna sameiginlega lausn 

sem tryggir raunverulega vernd fyrir 
flóttafólk.

ungliðahreyfing amnesty 
international á norðurlandi
Íslandsdeild Amnesty International 
hefur verið með starfrækta ungliða-
hreyfingu frá því árið 2012 og í gegn-
um hana hafa þúsundir ungmenna lagt 
lóð sitt á vogarskálar mannréttinda-
baráttunnar. Samtökin hafa verið að 
færa starfsemi sína út á landsbyggðina 
með því að stofna ungliðaráð í flest-
um landshlutunum. Ungliðahreyfing 
Amnesty International á Norðurlandi 
hóf starfsemi sína á þessu ári og stefna 

okkar er að mynda sterkan hóp ung-
menna sem öll hafa það sameigin-
legt að hafa áhuga á mannréttindum 
og vilja leggja sitt af mörkum til að 
aðstoða samtökin í baráttunni gegn 
mannréttindabrotum. Ungliðahreyf-
ingin í Reykjavík hefur staðið sig með 
prýði og staðið fyrir fjölmörgum við-
burðum og aðgerðum tengdum Am-
nesty International. Okkar markmið 
er að gera slíkt hið sama hér á Norð-
urlandi. Við stefnum á að halda opinn 
kynningarfund þann 10. mars á Ak-
ureyri og er öllum ungmennum sem 
hafa áhuga á mannréttindastarfi vel-
komið að mæta. Staðsetningin verður 
auglýst á Facebook-síðu okkur undir 
nafninu Ungliðahreyfing Amnesty 
International. Í kjölfar kynningar-
fundarins mun ungliðahreyfingin 
funda ásamt aðgerðarstjóra Íslands-
deildarinnar og í sameiningu skipu-
leggja framhaldið. Ungliðahreyfing 
Amnesty á Norðurlandi skipar full-
trúa af öllu Norðurlandinu og gegnir 
Dalvíkingur formennsku. Ungliða-
hreyfingin er opin öllum þeim sem 
hafa áhuga og tökum við fagnandi á 
móti nýjum meðlimum.

 
Höfundur er Sunneva Halldórsdóttir

Formaður ungliðahreyfingar  
Amnesty International á Norðurlandi

ábyrgðin er okkar allra!
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LAGERSALA  
LÍN DESIGN
GLERÁRTORGI

AKUREYRI

ALLT AÐ 

80% 
AFSLÁTTUR

RÚMFÖT FRÁ 

2.990 

BARNAFÖT 

70%
AFSLÁTTUR

Handklæði

Barnavörur

Smávörur

Púðar

Eldhúsvörur 

Barnaföt

Rúmföt

Dúkar
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#HÆFASTUR

K U G A

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

ford.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

5.690.000KR.

FORD KUGA AWD SJÁLFSKIPTUR FRÁ:
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Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Kuga
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Lífið úti á landi
Það er öðruvísi að búa úti á landi en í borginni. Ekki betra eða 

verra. Bara öðruvísi. Hér er takturinn hægari og líkur á að sitja 
fastur í umferðarteppu litlar og því meiri tími sem hægt er að 

nýta í eitthvað skemmtilegt.
Í forsíðuviðtali blaðsins eru 

bæjarstjórahjónin á Húsavík, 
Kristján Þór Magnússon og 
Guðrún Dís Emilsdóttir. Bæði 
eru þau utan af landi en höfðu 
lengi búið í höfuðborginni 
þegar honum bauðst að setjast í 
stól sveitarstjóra í þorpinu sem 
ól hann upp. Hjónin eru alsæl 
á Húsavík þótt þau finni fyrir 
því að þjónustustigið sé lægra 
en í Reykjavík. Það sem þau fái 
í staðinn; meiri tíma með fólk-
inu sínu, vegi þungt á móti fjöl-
breyttri dægrastyttingu.

Guðrún Dís hefur fyrir löngu 
skapað sér nafn í fjölmiðlaheim-
inum en hún hefur bæði unnið 
í útvarpi og sjónvarpi. Slík störf finnast flest á höfuðborgarsvæðinu en 
með nútíma tækni gat hún flutt starfið með sér út á land. Landfræðileg 
staðsetning skiptir orðið litlu máli í fjölmörgum störfum. Með tölvu og 
net er fátt sem stoppar okkur.

Þegar maðurinn minn fékk þá flugu í höfuðið að við myndum flytja 
aftur „heim“ á sínum tíma leist mér ekkert á. Ég hafði nýlokið háskóla-
námi og komin með spennandi starf á dagblaði. Eftir smá rökræður 
ákvað ég að gefa Akureyri séns. Til að byrja með saknaði ég borgarinnar 
en í dag eru það rólegheitin hér sem heilla mig einna mest við bæinn.
 Indíana Ása Hreinsdóttir

Leiðari

Frítt í sund og á skíði
Vetrarfrí í grunnskólum Ak-

ureyrar hófst í gær, miðviku-
dag. Akureyrarbær býður 

nemendum grunn- og framhalds-
skóla frítt í sund og á skíði í vetrarfrí-
inu. Í dag, fimmtudag, geta krakkarn-

ir farið í skíðalyfturnar í Hlíðarfjalli 
án endurgjalds og á föstudaginn er 
frítt fyrir þá í Sundlaug Akureyrar, 
Glerárlaug og sundlaugina í Hrísey. 
Sami hópur fær frítt í sund í Grímsey 
á laugardaginn.

Vetrarfrí nemendur í grunnskólum akureyrar geta notið 
lífsins það sem eftir lifir viku enda vetrarfrí. Mynd: bjarni Eiríksson

máfahátíð verður í fyrsta 
skipti haldin á Húsavík 
dagana 9. til 10. mars nk. 

Það er Fuglastígur á Norðausturlandi 
sem stendur fyrir hátíðinni í sam-
starfi við ýmsa aðila. Henni er ætlað 
að vekja athygli á ríku fuglalífi Norð-
urlands/Íslands að vetri til og hvernig 
það getur nýst samfélaginu. Þetta er 
gert með viðburðum af ýmsu tagi og 
er kastljósinu beint að öllum fuglum, 
stórum jafnt sem smáum, vinsæl-
um jafnt sem óvinsælum. Þegar öllu 
er á botninn hvolft eru þeir allir jafn 
áhugaverðir – náttúran minnir á sig og 
þolmörk sín í gegnum þá.

Undanfarin ár hefur sambærileg há-
tíð notið mikillar velgengni í Varanger, 
nyrst í Noregi, og mun forsprakki 
hennar, Tormod Amundsen frá arki-
tektastofunni Biotope, koma ásamt 
fleiri erlendum gestum. Hann mun 
greina frá tilurð hátíðarinnar, undra-
verðum árangri í uppbyggingu fugla-
skoðunar í Varanger og möguleikum 
okkar á því sviði. Þá mun hinn heims-
þekkti fuglamyndlistamaður Darren 
Woodhead lyfta vetrarfuglunum á stall 
með pensli sínum. Hann mun kynna 
listsköpun sína í opinni dagskrá og vera 

með sérstakt námskeið fyrir nemendur 
Borgarhólsskóla.

fuglaskoðun að vetri
Fuglaskoðun á Íslandi að vetri til á 
vafalaust eftir að aukast. Margar af 
þeim tegundum sem erlendum fugla-
skoðurum þykir hvað eftirsóknar-
verðastar eru hér allt árið. Straumend-
ur eru til dæmis auðfundnar víða við 
norðurströndina að vetri til og geta þær 
sómt sér vel á stalli með norðurljósun-
um, sökum góðs aðgengis, fegurðar 
og sérstöðu (finnast ekki utan Íslands 
í Evrópu). Sama má segja um fálkann, 
rjúpuna, húsöndina og fleiri vetrar-
fugla. Þá myndar æðarfuglinn gjarnan 
stóra fleka við strandlengjuna sem er 
tilkomumikil sjón og í þeim leynast 
stundum ægifagrir æðarkóngar. Lit-
skrúðugir hávellu- og toppandarsteggir 
gleðja líka augað. Þannig má lengi telja.

máfarnir algengastir
Eins og nafn hátíðarinnar gefur til 
kynna er máfunum, aldrei þessu vant, 
gert hátt undir höfði. Ástæðan er ein-
faldlega sú að þeir eru algengustu fugl-
arnir í flestum sjávarplássum landsins 
og af mörgum gerðum. Sú hugsun að 
þeir geti nýst okkur á einhvern hátt er 
yfirleitt víðs fjarri. Tilhneigingin hefur 
frekar verið í hina áttina, þ.e. að líta á 
máfana sem eins konar meindýr eða 
eitthvað sem er fyrir okkur. Samfélag-
ið lítur þá gjarnan hornauga. En hvað 
eru máfar eiginlega? Og hvernig geta 
þeir og aðrir fuglar nýst manninum?

máfarnir afhjúpaðir
Leitast verður við að afhjúpa líf máf-
anna á hátíðinni og munu nemendur 
5. bekkjar Borgarhólsskóla á Húsavík 
ríða á vaðið með þátttöku í útináms-
verkefni tengdu alþjóðlegri rannsókn 
á máfum í Norður-Atlantshafi. Teymi 

máfasérfræðinga mun veiða þá í þar 
til gerðar gildrur við höfnina og setja 
litmerki á fætur þeirra þannig að hægt 
sé að fylgjast með ferðum þeirra og 
lífshlaupi. Þarna gefst nemendum 
og öðrum áhugasömum tækifæri til 
að skoða máfana í bak og fyrir. Yann 
Kolbeinsson, líffræðingur og fugla-
skoðari, mun leggja til sína þekkingu.

Samspil manns og náttúru
Máfahátíðin er samstarfsverkefni Fugla-
stígs á Norðausturlandi, Náttúrustofu 
Norðausturlands, Norðurþings og fleiri 
aðila. Það er von okkar að hátíðin festi 
sig í sessi sem árlegur viðburður á Norð-
austurlandi, tileinkaður fuglaskoðun og 
samspili manns og náttúru við Norð-
ur-Atlantshaf. Hún höfðar ekki síst til 
þeirra sem eru að taka sín fyrstu skref 
í fuglaskoðun eða jafnvel ekki lagðir af 
stað. Fuglaskoðun er fyrir alla.

Hægt er að fylgjast með viðburðin-
um á Facebook, Máfahátíð Fuglastígs 
á Húsavík 2017.

Höfundar greinar eru Halldóra 
Gunnarsdóttir, gjaldkeri Fuglastígs á 

Norðausturlandi, og Hermann Bárðarson, 
formaður Fuglastígs á Norðausturlandi.

„fugLaSkoðun 
gefur Lífinu Lit“
máfahátíð á Húsavík í mars

máfar Samkvæmt greinarhöfundum eru máfar oft litnir hornauga. Mynd: Yann Kolbeinsson„Tilhneigingin 
hefur frekar 

verið í hina áttina, 
þ.e. að líta á máf-
ana sem eins konar 
meindýr eða eitt-
hvað sem er fyrir 
okkur

Hágæða innréttingar 
fyrir öll herbergi heimilisins

Auðbrekka 9-11, Kópavogi (Dalbrekku megin)  /  Sími: 537 7755  /  concepta@cepta.is  /  www.cepta.is
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3ára
ábyrgð

Vinnuvélar– tækjamiðlun ehf // K istumel 2 // 116 Reykjavík // Sími 480 0444 // vinnuvelar@vinnuvelar. is  // www.vinnuvelar. is

Þriggja ára ábyrgð fylgir
öllum nýjum Bobcat tækjum.

Vinnuvélar– tækjamiðlun ehf // K istumel 2 // 116 Reykjavík // Sími 480 0444 // vinnuvelar@vinnuvelar. is  // www.vinnuvelar. is

Carnehl malarvagnar  
í öllum stærðum og gerðum.
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Bollur skal éta á bolludaginn,
baunir og saltkjöt á sprengidaginn,
en iðrast hann má
maðurinn sá
sem át konuna sína á konudaginn.
 

Bollur skal éta á bolludaginn,
baunir og saltkjöt á sprengidaginn,
en þótt hugur sé á
ekki húsfreyjan má
hafa bóndann í matinn á bóndadaginn.
 

Ef bollur skal éta á bolludaginn
og baunir og saltkjöt á sprengidaginn,
þá er mér spurn
spekingar: Hvurn
andskotann étiði á öskudaginn?
 

Ég bollurnar ét á bolludaginn
og baunir og saltkjöt á sprengidaginn,
svo fæ ég mér bjór
og byrja mitt þjór
og verð öskufullur á öskudaginn.

Bolla bolla
Vikan hefur verið skemmtileg 

og frábrugðin hversdegin-
um. Á mánudaginn spændu 

Íslendingar í sig bollur og á þriðju-
daginn var saltkjöt og baunir á borð-
um hjá þorra þjóðarinnar. Miðviku-
dagurinn, sjálfur öskudagur, var svo 
hápunkturinn fyrir marga krakka sem 
sungu í fyrirtækjum fyrir sælgæti.

Þessari skemmtilegu hefð er vel 
lýst í eftirfarandi vísum sem teknar 
voru af Facebook-síðu Viðars Eggerts-
sonar. Höfundar þeirra eru Hjálmar 
Freysteinsson, fyrrverandi læknir á 
Akureyri, Ólafur Halldórsson, Björn 
Ingólfsson, fyrrverandi skólastjóri við 
Grunnskólann á Grenivík, og Kristján 
Eiríksson.

rjómaBoLLa Sá siður að borða bollur og vekja fólk með flengingum á  
mánudeginum í sjöundu viku fyrir páska barst hingað til lands seint á nítjándu öld.

n 1 laukur, saxaður smátt
n 2 hvítlauksrif, söxuð smátt
n 1 gulrót, sneidd þunnt
n 1 tsk. kókosolía
n 1 tsk. óreganó
n 1 tsk. basil
n 2 tsk. sítrónupipar
n 1 tsk. svartur pipar
n 0,5 tsk. karrí
n 0,25 tsk. fish masala 
krydd (má sleppa)
n 400 g saxaðir tómatar 
(ferskir eða úr dós)
n 400 ml humarsúpu-
grunnur (án sykurs og 
aukaefna)
n 500 ml vatn
n 2 gerlausir græn-
metisteningar
n 150 ml mysa (eða 
óáfengt hvítvín)
n 350 g ýsa (eða annar 
hvítur fiskur), skorin í litla bita
n 400 g blandaðir sjávarréttir (t.d. hörpuskel, humar, smokkfiskur, rækjur)
n 150 ml kókosmjólk
 
afhýðið lauk og hvítlauk og saxið smátt. Skrælið gulrót og sneiðið hana þunnt. Hitið 
kókosolíu í stórum potti. Steikið laukinn og hvítlaukinn. notið vatn ef vantar meiri vökva. 
bætið gulrótinni út í ásamt kryddi (óreganó, basil, sítrónupipar, svartur pipar, karrí og fish 
masala). bætið vatni, humarsúpugrunni, tómötum og mysu út í pottinn ásamt græn-
metisteningunum. Hækkið hitann og leyfið súpunni að malla í nokkrar mínútur. bætið 
fiskinum út í þegar suðan kemur upp og leyfið að sjóða í um 8 mínútur. bætið kókosmjólk-
inni út í ásamt blönduðu sjávarréttunum og hitið 2–4 mínútur (gætið þess að ofsjóða ekki).
 Uppskriftin er af cafesigrun.com 

Seðjandi 
sjávarréttasúpa
eftir óhollustu vikunnar er tilvalið að skella í holla súpu

TOTAL   ÞEGAR ÁLAGIÐ ER MIKIÐ

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

www.akap.is Kaupangi v/ Mýrarveg sími 460 9999

OPIÐ 
ALLA DAGA ÁRSINS

MÁN - FÖS:  9 – 18
LAU: 10 – 16
SUN: 12 – 16
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fullt nafn, aldur og starfstitill? 
„Hrefna Hjálmarsdóttir, 73 ára eldri 
borgari og fyrrverandi leikskólakennari.“

Stjörnumerki? „Krabbamerkið.“

nám? „Leikskólakennarapróf.“

fjölskylduhagir: „Gift og á þrjú 
uppkomin börn og tvö barnabörn.“

fædd og uppalin? „Fædd í faðmi 
blárra fjalla á Ísafirði, alin upp í 
Reykjavík við sundin blá.“

Hvað er best við norðurland? 
„Sumarkvöldin.“

mottó? „Að taka hverjum degi 
fagnandi.“

Hvað óttastu? „Hálku.“

í hverju ertu best? „Baka fína 
kanelsnúða (þegar ég nenni).“

í hverju ertu lökust? „Arfaslök 
í blaki og varð mér til skammar á 
erlendri grund.“

Hverju myndirðu breyta ef þú 
værir einræðisherra í einn dag? 
„Ég vildi gjarnan auka jöfnuð manna 
á meðal.“

fyrirmynd?  „Amma mín, Hólm-
fríður.“

uppáhaldshljómsveit?  
„Hjálmar.“

Bítlarnir eða Stones?  
„Bítlarnir.“

fallegasti staður á íslandi? 
„Hornbjarg.“

uppáhaldskvikmynd? „In-
touchables, svo mannleg og fyndin.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Guðbjartur Hannesson sem lést fyrir 
aldur fram.“

uppáhaldsmatur? „Lambalæri 
grillað í holu.“

uppáhaldsdrykkur? „Kakó á 
gönguferðum.“

uppáhaldssjónvarpsþáttur? 
„Kiljan.“

Hvar vildirðu eiga heima ef 
ekki á akureyri? „Í gamla Vest-
urbænum í Reykjavík.“

Leyndur hæfileiki? „Sleppi 
þessari af öryggisástæðum.“

facebook eða twitter? „Facebook.“

Skátarnir eru …? „… mín gæfa.“

kisur eða hundar?  „Verð ég ekki 
að segja hundur sem heitir Rusty.“

á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „Gömlu Gufuna.“

Hrefna Hjálmarsdóttir, skáti og fyrrverandi 
leikskólakennari, tekur hverjum degi fagnandi. 
Uppáhaldshljómveit hennar er Hjálmar en hún 
óttast mest hálku.

YfirHeYrSLan: 
Hrefna HjáLmarSdóttir

 
Tæki til vetrarþjónustu 
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Hvernig líkar þér akureyri?
„Ég féll fyrir Íslandi fyrir fimm árum 
en ég hef komið hingað sem ferða-
maður níu sinnum, stundum tvisvar 
á ári en aldrei yfir hásumar eða há-
vetur. Ég kann mjög vel við Akureyri 
en bæjarbúar hafa örugglega séð mig 
gangandi um bæinn. Mér finnst gott 
kynnast hverfinu með göngutúrum 
en það tengist fyrri reynslu minni 
sem lögregla á nýjum stað. Þá gekk ég 
gjarnan um svæðið til að læra á það. 

Hér er nóg að sjá og gera og ég upplifi 
mig velkominn.“

er fjölskyldan þín með þér?
„Ég er hérna einn en konan mín, Au-
drey, mun heimsækja mig á nokkurra 
mánaða fresti auk þess sem ég býst við 
að fara heim nokkrum sinnum á ári. 
Ég stefni á að vera hér í að minnsta 
kosti tíu ár. Ég á tvo fullorðna syni, 
Justin, sem er þrítugur, og Matthew, 
24 ára, og tvö barnabörn, Sasha og 

Liam. Ég tala við þau reglulega í gegn-
um Skype og þau ætla að heimsækja 
mig í vor.“

Var það erfið ákvörðun að 
flytja hingað?
„Ég hugsaði vel og lengi um að sækja 
um stöðuna við Háskólann á Akur-
eyri enda hafði ég komið mér vel fyr-
ir í gamla háskólanum og bjó nálægt 
mínu fólki. Það auðvelda hefði ver-
ið að búa áfram í Leicester og halda 

minni rútínu en eftir starfsferil í lög-
reglunni, ellefu ár við uppbyggingu 
á lögreglufræði á háskólastigi og 
með uppkomin börn þyrsti mig í 
spennandi áskorun og að fá tækifæri 
til að deila minni þekkingu og færni 
sem ég hef aflað mér síðustu ára-
tugina. Það var erfitt að fara frá fjöl-
skyldu og vinum sem þó allir studdu 
ákvörðun mína og ætla flest að heim-
sækja mig í fríinu sínu.“ 

Hver er andy Hill?
„Skólaganga mín byrjaði ekki sem 
skyldi en ég átti í erfiðleikum með 
lestur og skrift. Árið 1978 fór ég 
í Royal Military Police (RMP) og 
starfaði fyrst á Englandi en síðar í 
Vestur-Þýskalandi, sem þá var. Þar 
vann ég með þýsku lögreglunni og 
herlögreglunni gegn ógn Varsjár-
bandalagsins en þetta var tímum 
Kalda stríðsins. Síðasta staða mín hjá 
RMP var á Norður-Írlandi þar sem ég 
starfaði í þrjú ár við hryðjuverkadeild 
en margir vina minna og starfsfélaga 
misstu lífið í hryðjuverkaárásum.“ 

fékk hugrekkisverðlaun
„Árið 1986 fæddist eldri sonur minn 
og þá yfirgaf ég RMP og gerðist yf-
irlögreglumaður hjá Thames Valley 
lögreglunni í Oxford. Þar starfaði 
ég bæði í borginni og úti á lands-
byggðinni og þar með talið í Chipp-
ing Norton þar sem ég starfaði einn 
á lítilli lögreglustöð yfir tveggja ára 
tímabil. Mestmegnis var ég í umferð-
arlögreglunni þar sem ég rannsakaði 
alvarleg umferðarslys á hraðbrautum 
og tók oft þátt í háhraða eftirför og 
hlaut meðal annars Chief Constable's 
hugrekkisverðlaunin fyrir handtöku 
og afvopnun manns sem hafði rænt 
banka vopnaður tveimur hlöðnum, 
afsöguðum haglabyssum. Hann hafði 
rænt banka víðs vegar um England og 
Wales um árabil án þess að yfirvöld 
hefðu hendur í hári hans en þegar ég 
handtók hann var ég óvopnaður og 
ekki í skotheldu vesti. Í annarri eftir-
för var ég fyrir ofbeldi tveggja brota-
manna  og slasaðist  illa. Ég hef farið 
í margar aðgerðir en mun ekki jafna 
mig að fullu og hef því ekki getað 
stundað íþróttir eins og ég gerði. Eftir 
það færðist mitt starf af vettvangi inn 
á lögreglustöðina.“

jafnrétti og fjölbreytileiki
„Árið 2000 færði ég mig yfir í lög-
regluþjálfun National Police Tra-
ining, sem nú heitir UK College of 
Policing, og þjálfaði nýliða um allt 
England og Wales í fimm ár. Á þess-
um tíma fékk ég áhuga á kennslu og 
sérstakan áhuga á lesblindu og kláraði 
MA-gráðu í kennslufræðum. Á sama 
tíma var ég greindur lesblindur, sem 
var ákveðið áfall, en svo stofnaði ég 
fyrstu stuðningskennsludeildina í lög-
reglunáminu um leið og ég stjórnaði 
mannréttindadeild innan námsins.

Árið 2006 leið tími gamaldags 
lögregluskóla undir lok á Englandi 
og Wales. Námið færðist yfir til há-
skólanna. Sama ár lauk ég störfum hjá 
lögreglunni og var ráðinn lektor í lög-
reglufræðum, jafnrétti og lesblindu 
við De Montfort háskólann í Leicester 
þar sem ég mótaði nám og kennslu-
aðferðir sem eru notaðar í dag. Árið 
2013 lauk ég doktorsnámi mínu og 
sama ár leiddi ég hóp sem þróaði tvær 
nýjar námsbrautir til BA-náms í lög-
reglufræði.

Ég hef brennandi áhuga á jafnrétti 
og fjölbreytileika, bæði almennt séð 
og út frá sjónarhóli löggæslu. Ég er 
málsvari lögreglunnar svo lengi sem 
lögreglumenn gæta lögmætis, sann-

girni og meðalhófs í störfum sínum. 
Ég trúi því að lögreglustarfið þurfi að 
snúast um fleira og meira en kunnáttu 
á lögum, starfsháttum og því hvernig 
nota á handjárn. Þetta starf snýst um 
fólk, tjáskipti og samstarf um lausn-
ir. Í dag skipta gagnreyndar aðferðir 
miklu máli og því þurfa lögregluþjón-
ar menntun ekki síður en þjálfun til 
að vera viðurkenndir sem fagmenn á 
þessum stafrænu, alþjóðlegu tímum.“ 

Saknarðu lögreglunnar?
„Já, ég sakna stundum hasarsins sem 
fylgir starfinu en ég sakna vosbúðar-
innar minna eftir því sem ég eldist. 
Dagar mínir í fremstu víglínu fengu 
snöggan endi en ég átti farsælan fer-
il sem lögreglumaður og eignaðist 
margar góðar minningar og góða vini. 
Ef ég hefði ekki slasast hefði ég ef til 
vill ekki fært mig yfir í háskólaum-
hverfið og hefði ekki komið hingað 
til Íslands til að hjálpa til við að þróa 
lögreglunámið hérna.“

er lögreglustarfið fyrir alla? 
Hvaða kosti þarf góður lög-
regluþjónn að bera?
„Nei, það er ekki fyrir alla en að sama 
skapi ætti það ekki að verða til þess 
að fólk hætti við að sækja um. Mín-
ar eigin rannsóknir sýna að lesblindir 
lögreglumenn eiga oft í vandræðum 
með orð en hafa á móti oft góða til-
finningagreind og hæfileika til að 
leysa vandamál. Góður lögregluþjónn 
þarf að vera hlutlægur, yfirvegað-
ur og meðvitaður um eigin gildi og 
hleypidóma. Hann þarf einnig að vera 
íhugull og tilbúinn að efast um viðj-
ar vanans. Að mínu mati eru dagar 
þess að lögreglan fylgi skipunum í 
blindni taldir. Þá er ég ekki að meina 
að lögreglan eigi ekki að fylgja reglum 
heldur íhugi hvernig það sé best gert. 

„Að mínu 
mati eru 

dagar þess að 
lögreglan fylgi 
skipunum í 
blindni taldir

dr. andrew Paul Hill er lektor í lögreglufræðum við 
Háskólann á Akureyri. Andy kemur frá englandi þar 
sem hann á að baki farsælan feril sem lögreglumaður 
og seinna í háskólaumhverfi en Andy hefur tekið virkan 
þátt í uppbyggingu á lögreglufræðum. Andy féllst á að 
svara nokkrum spurningum frá Akureyri Vikublaði.

„Þetta starf snýst um fólk“

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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Fagmaður á sviði löggæslu verður að 
geta metið eigin störf með gagnrýn-
um hætti.“

Hvað er erfiðast  
við lögreglustarfið?
„Dauðsföll barna eru alltaf erfiðust. 

Vinna með þolendum ofbeldis er 
einnig krefjandi. Það er nauðsynlegt 
að lögreglumenn hafi bæði formlegt 

og óformlegt stuðningsnet í kringum 
sig. Dagurinn fer ekki alltaf vel og 
atburðir geta haft mikil áhrif á líðan 
manna.“

fylgdistu með framvindu 
Birnu Brjáns-málsins? kom 
samstaðan og samkenndin í 
samfélaginu þér á óvart?
„Ég fylgdist með eins vel með fjöl-
miðlum og ég gat. Áhrif málsins á 
þjóðina komu mér ekki á óvart og 
ég skal útskýra af hverju. Það brutu-
st út miklar tilfinningar sem minntu 
mig að vissu leyti á viðbrögð bresku 
þjóðarinnar við ótímabærum dauða 
Díönu prinsessu. Slíkir atburðir geta 
leyst úr læðingi tilfinningar sem hafa 
hrannast upp yfir langan tíma, í þessu 
tilviki jafnvel allt frá efnahagshrun-
inu. Og þá er ég alls ekki að meina að 

viðbrögðin hafi ekki verið rétt. Við-
brögðin, eins og þau birtust í fjölmiðl-
um, sýndu mér einnig að Íslendingar 
eru friðsæl og hugulsöm þjóð sem 
stendur saman þegar á reynir.“

Þú hefur mikla reynslu í starfi 
gegn hryðjuverkum. Verður 
stríðið gegn hryðjuverkum 
unnið? Hvernig? er raunveru-
leg hryðjuverkaógn á íslandi?
„Þetta er góð spurning en á sama tíma 
mjög erfið. Stríð gegn hryðjuverkum 
er ekki gott orðalag til að útskýra hvað 
er að gerast í heiminum í dag. Þjóðir 
verða að verja sig gegn árásarmönnum 
og því miður verður alltaf þörf fyrir 
valdbeitingu gegn slíkum aðilum. Ég 
held þó að það verði einnig alltaf að 
vera pláss fyrir samræður. Byssukúlur 
og sprengjur breyta sjaldnast skoðun-
um fólks. Enginn staður á jörðinni 
er laus við ógnina af einhvers konar 
hryðjuverkum sem tengjast jafnframt 
oft peningaþvætti, fíkniefnaviðskipt-
um, mansali og öðrum afbrotum. 
Hins vegar þarf að sjá ógnina í réttu 
samhengi. Á flestum stöðum í heim-
inum er lítil hætta á hryðjuverkum 
og ef við ýkjum hættuna ná hryðju-
verkamennirnir tilætluðum árangri 
án nokkurrar fyrirhafnar. Stundum 
þarf að beita valdi gegn ógninni en 
það er alltaf ástæða til að hlusta og 
ræða málin.“

 iáh

„Árið 2006 
leið tími 

gamaldags 
lögregluskóla 
undir lok á 
Englandi og Wales

„Þetta starf snýst um fólk“

Félag verslunar og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni auglýsir 
eftir listum um fólk varðandi kjör í trúnaðarstöður félagsins fyrir 
starfsárið 2013/2014 að viðhafðri allsherjaratkvæðagreiðslu.

Ber samkvæmt því að skila lista skipuðum:

Formanni og tveimur í aðalstjórn til tveggja ára
Þremur í varastjórn til eins árs
Fimm aðalmönnum í trúnaðarráð til eins árs
Fimm til vara í trúnaðarráð til eins árs.
Fjórum í stjórn sjúkrasjóðs til eins árs og þremur til vara
Hverjum framboðslista skulu fylgja meðmæli minnst 60 
félagsmanna

Listum ber að skila á skrifstofu FVSA, Skipagötu 14, 3. hæð, 
eigi síðar en kl. 12.00 á hádegi 12. febrúar 2013

Stjórnarkjör

Félag verslunar- og 
skrifstofufólks á AkureyriFélag verslunar- og
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SUMARLEIGA
Opnað hefur verið fyrir umsóknir á sumarleigu 2017.  Umsóknarfrestur um orlofshús, 
útilegukort og “viku að eigin vali” (orlofsstyrk) er til 28. mars 2017.  Sumarleiga 
orlofshúsa er frá 31. maí 2017 til 25. ágúst 2017.  Umsækjendur fá skriflegt svar um 
úthlutunina um mánaðamót mars/apríl og þeir sem fá úthlutað þurfa að greiða í 
síðasta lagi 10. apríl.

Opnað verður fyrir lausar orlofsvikur sumarið 2017 og vetrarleigu 2017 til maí loka 
2018 á félagavef 11. apríl 2017 kl. 12

Athugið breytt fyrirkomulag á vetrarleigu.  Í stað þess að opna fyrir vetrarleigu eftir 
verslunarmannahelgi verður opnað á sama tíma og lausar orlofsvikur vegna 
sumarleigu 2017 .
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Við erum mjög sátt hérna. Lífið 
er gott – þótt það hljómi eins 
og klisja,“ segir fjölmiðlakon-

an Guðrún Dís Emilsdóttir sem flutti 
frá höfuðborginni til Húsavíkur árið 
2014 þegar eiginmaður hennar, Krist-
ján Þór Magnússon, var ráðinn sveit-
arstjóri Norðurþings.

í fæðingarorlofi
Hjónin hafa mælt sér mót við blaða-
mann Akureyri Vikublaðs á glæsileg-
um veitingastað Fosshótels á Húsavík. 
Með í för er yngsta daman, Blædís 
Borg, hálfs árs, en Gunna Dís er í 
fæðingarorlofi. „Ég tók ekki nema þrjá 
mánuði síðast og var farin að vinna 
þegar strákurinn var fjögurra mánaða. 
Nú ætla ég að njóta og vera heima í 
eitt ár,“ segir hún en eldri börnin, Að-
alheiður Helga og Magnús Hlíðar, eru 
átta og þriggja ára. „Það er frábært að 
vera með börn úti á landi og ég skil 

ekki af hverju fleiri skoða ekki þann 
kost. Nýir atvinnuhættir og samskipti 
í formi nettengsla hafa opnað mikla 
möguleika. Þótt þjónustustigið hér 
sé lægra en í borginni höfum við allt 
sem við þurfum. Það sést best á eldri 
krökkunum sem eru alsáttir.“

fólkið mikilvægast
Guðrún Dís ólst upp á Vopnafirði en 
Kristján Þór er fæddur og uppalinn á 
Húsavík. „Við búum á ská á móti for-
eldrum mínum og amma býr á efri 
hæðinni hjá þeim og kíkir reglulega 
í kaffi til okkar. Við ólumst bæði upp 
í mikilli nálægð við ömmu og afa og 
finnst frábært að geta gefið börnun-
um okkar það sama,“ segir Kristján. 
Gunna Dís viðurkennir þó að hafa haft 
sínar efasemdir um að flytja út á land. 
„Ég var skíthrædd enda leið okkur vel 
í borginni. Ég var í góðri vinnu og við 
höfðum komið okkur vel fyrir en svo 

ákváðum við að láta slag standa. Ég var 
sannfærð um að Kristján myndi sinna 
sínu vel og mér bauðst að flytja starfið 
mitt norður. Það sem vó auðvitað líka 
þungt var nálægðin við fólkið okkar. 
Hans fólk er hér og svo er mitt fólk á 
Egilsstöðum og Vopnafirði og það er 
stutt að fara.“

frá kaupfélagi í ferðaþjónustu
Kristján segir Húsavík hafa breyst 
mikið frá því að hann var patti. „Það 
eru miklar breytingar í farvatninu, 
núna sérstaklega. Það sem hefur mest 
breyst er að þegar ég var barn var að 
kaupfélagið hér allt í öllu. Í dag er 
ferðaþjónustan mjög áberandi sem er 
frábært og ekki síst fyrir íbúana því 
blómstrandi ferðaþjónustu fylgja auk-
in lífsgæði.“

Þýska fyrirtækið PCC vinnur að 
því að reisa kísilverksmiðju á Bakka 
sem mun að sögn Kristjáns hafa já-
kvæð áhrif á svæðið. „Framkvæmd-
irnar munu gjörbreyta samfélaginu 
og renna stoðum undir atvinnulífið 
til frambúðar. Stóra verkefnið er svo 
að ná að sauma þetta saman, upp-
ganginn á Bakka og áframhaldandi 
góða stemmingu í ferðaþjónustunni,“ 
segir Kristján sem segir meðbyr í garð 
uppbyggingarinnar á meðal íbúa. 
„Hér í sveitarfélaginu og í Þingeyjar-
sýslum heilt yfir er velvilji til að nýta 
orkuna sem fyrir er á staðnum en eins 
og alltaf, þegar um miklar breytingar 

er að ræða, er einhver efi. Sjálfur er ég 
viss um að í grunninn sé þessi niður-
staða mun skynsamlegri en til dæm-
is fyrri hugmyndir um uppbyggingu 
stórs álvers á Bakka. Þetta er hins 
vegar eins og lífið sjálft, ein stór mála-
miðlun. Hér hafa menn horft á fækk-
un íbúa sökum færri atvinnutækifæra 
og hver eru þá viðbrögðin? Hér verður 
að vera atvinna og gleðilegt að nú sé 
að bætast við fjöldi nýrra starfa í flór-
una sem fyrir er.“

kynntust á Broadway
Kristján og Gunna Dís kynntust á 
balli á Broadway árið 2007 og hafa 
verið saman síðan. Aðspurð segjast 
þau deila svipuðum gildum. „Ætli það 
sé ekki mikið út af því að við erum 
bæði uppalin úti á landi. Við erum 
samt mjög ólík. Hann er mjög rólegur, 

skiptir varla skapi og ígrundar hlutina 
vel á meðan ég er óþolinmóð með 
skapgerð eins og íslenska veðrið,“ seg-
ir Gunna Dís hlæjandi og Kristján tek-
ur undir: „Ég held að við ýkjum upp 
persónuleika hvort annars. Ég verð 
enn yfirvegaðri til mótvægis við það 
að Guðrúnu liggur svo mikið á hjarta. 
Annars tala allir mikið í fjölskyldunni, 
bæði við og börnin okkar, hátt og 
mikið.“ Gunna Dís samsinnir því og 
segir: „Við höfum alltaf verið dugleg 
að ræða saman og ætli það hafi ekki 
haldið okkur saman. Það myndast 
ekki nein gremja því það fær ekkert að 
gerjast. Hjá mér er enginn filter, það 
flæðir bara allt út, og ef það er eitthvað 
að hrjá hann næ ég því út líka.“

Sjálfsöryggi kynþokkafullt
Gunna Dís stjórnaði um árabil út-
varpsþættinum vinsæla Virkum 
morgnum ásamt fjölmiðlamannin-
um Andra Frey. Hún hefur auk þess 
kynnt Söngvakeppni sjónvarpsins 
undanfarin árin en ætlar nú að njóta 
keppninnar heima í sófa. Aðspurður 
segist Kristján ekkert hafa þekkt til 
Guðrúnar þegar þau kynntust. „Ég 
var nýkominn heim úr námi og vissi 
ekkert hver hún var. Hins vegar sást 
langar leiðir að þarna var einhver 
karakter. Hún geislaði af sjálfsöryggi 
og ef eitthvað er kynþokkafullt þá er 
það sjálfsöryggi. Konan mín hefur yf-
irleitt nóg af því.“

Fjölmiðlakonan guðrún dís emilsdóttir og eigin-
maður hennar, kristján Þór magnússon, fluttu frá 
höfuðborginni fyrir þremur árum þegar kristján var 
ráðinn sveitarstjóri Norðurþings. Hjónin ræða hér um 
lífið úti á landi, fjölskylduna og fólkið sem er það mik-
ilvægasta í þeirra lífi, tilhugalífið og ástina sem þau 
fundu á Broadway.

Hamingjusöm 
á Húsavík

„Hér hafa 
menn horft á 

fækkun íbúa sök-
um færri atvinnu-
tækifæra og hver 
eru þá viðbrögðin?
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taka Stjána á hlutina
En hvað í fari hans heillaði hana? 
„Hann var einhvern veginn bara … 
allt öðruvísi. Mér fannst hann náttúr-
lega myndarlegur en aðallega var það 
fasið; hvað hann var rólegur og klár. 
Svo hringdi hann í mig strax daginn 
eftir. Ég fílaði það að hann var ekkert 
hræddur við að láta vaða.“ Kristján 
bætir við að hann veigri sér sjaldan 
við að sækja það sem honum lítist á. 
„Ég hef oft átt kost á að gera magnaða 
hluti og hef aldrei séð eftir að hafa 
gripið tækifærið. Ég er alltaf til í að 
prófa,“ segir hann brosandi en hún 
bætir við að þess vegna sé óþolandi 
að senda hann út í búð. Hann komi 
ávallt með eitthvað skringilegt til baka 
sem enginn vilji borða. „Á meðan ég 
er vanaföst og vil hafa mínar reglur 
og rútínu drífur hann mig áfram og 
út fyrir kassann. Það er líka til orða-
tiltæki í vinahópnum um „að taka 
Stjána á eitthvað,“ segir hún og þau 
hlæja bæði.

ekki rúðustrikaður
Hann segir að nám hafi alltaf legið vel 
fyrir honum. „Ég var örugglega nörd,“ 
segir hann en Guðrún grípur fram í: 
„Elskan, ekkert örugglega, þú varst og 
ert nörd!“

„Gunnu finnst ég stundum of há-
fleygur og líklega er ég það. Ég held 
samt að ég sé alls ekkert rúðustrikaður 
og ég skorast sjaldnast undan stórum 

áskorunum. En eins og tengdapabbi 
segir, þá hefur það verið mín stærsta 
áskorun í lífinu að búa með Guðrúnu. 
Ég reyni að klára þau verkefni sem ég 
tek að mér; enda er ég ekkert að fara 
að skila henni,“ segir hann og glottir.

tilbúin í pakkann
Guðrún Dís og Kristján Þór voru ná-
lægt þrítugu þegar þau fóru að vera 
saman. „Ég held að þetta hefði ekki 
gengið ef við hefðum kynnst viku fyrr. 
Þarna var hann búinn að búa úti og ég 
búin að upplifa mín ævintýri og rasa 
út. Við vorum því bæði tilbúin þegar 
við hittumst og fórum í „pakkann“. 
Við erum í grunninn bæði jarðbundin 
og viljum eyða sem mestum tíma með 
fjölskyldu okkar. Fólkið okkar skiptir 
okkur mestu máli,“ segir hún og hann 
bætir við: „Maður er alltaf að heyra 
um fólk sem glímir við alls konar veik-
indi og er sleginn niður við fregnirnar. 
Við viljum einbeita okkur að því sem 
skiptir máli og erum samstíga í því að 
reyna að standa okkur betur í dag en 
í gær. Lífið er ekki sjálfsagður hlutur 
og við erum dugleg að minna hvort 
annað á það.“

óráðin framtíð
Kristján er 38 ára doktor í íþrótta- og 
heilsufræðum og hefur sinnt starfi 
sveitarstjóra í þrjú ár. Hann segist ekki 
eiga drauma um frama í pólitík. „Ég 
hef ekki metnað til þess í dag. Ég sinni 
starfi sveitarstjóra í augnablikinu og er 
mjög sáttur við þá stöðu,“ segir hann 
og bætir við að framtíðin sé óráðin. 
„Hvort við séum komin hingað til að 
vera verður tíminn að leiða í ljós. Það 
er erfitt að segja, í ljósi hvers eðlis mín 
vinna er. Ég hef gaman af starfinu en 
það eru kosningar á fjögurra ára fresti 
og sveitarstjóri starfar í umboði sveit-
arstjórnar hverju sinni. Okkur líður 
vel hér en við erum ekki heldur hrædd 
við breytingar.“

allir gera mistök
En myndi hann taka fjögur ár í viðbót 
ef það stæði til boða? „Ef ég yrði að 
svara í dag myndi ég líklega segja já. 
Mér finnst þetta afar skemmilegt starf 
og líður vel í vinnunni. Ég hef lært 
mikið á síðustu þremur árum og það 
tekur tíma að komast inn í hlutina. En 
ég ætla mér ekki að verða ellidauður í 
þessu. Eins og er finnst mér hlutirn-
ir ganga vel. Auðvitað hafa komið 
tímabil sem ég hef spurt mig hvað ég 
sé að gera en sem betur fer á ég auð-
velt með að leita ráða og viðurkenna 
ef ég hef ekki gert hlutina rétt. Mér 
finnst mikilvægt að reyna að búa til 
andrúmsloft þar sem mistök eru hluti 
af lífinu. Það gera allir mistök og allt 
í góðu lagi með það ef við lærum af 
þeim. Ég vil ekki taka mig of alvar-
lega eða setja mig á háan hest og reyni 
að koma fram við alla af virðingu og 
auðmýkt. Við erum öll ósköp svipuð í 
grunninn, en með mismunandi hlut-
verk á mismunandi tímum. Núna er 
það mitt að stjórna sveitarfélagi.“

einfalt og rólegt líf
Þrátt fyrir þrjú börn og krefjandi starf 
segja þau heimilislífið afslappað. Sveit-
arstjórnarstörfin mættu þó vera fjöl-
skylduvænni. „Mikil vinnan fer fram 
eftir fjögur á daginn og það er undan-
tekning ef hann er kominn heim fyrir 
átta á kvöldin. Hann er að vinna 12 
tíma á dag en samt er þetta rólegt líf og 
það skrifa ég á umhverfið. Við þurfum 
ekki að eyða 40 mínútum á dag í bíl 
né að vera að stressa okkur á því að 
þurfa að skutla börnunum hingað og 

þangað. Hér er lífið einfalt og laust 
við æsing, þó að vinnuálag hafi líklega 
aldrei verið meira,“ segir hún og bæt-
ir við að bæjarbúar hafi tekið henni 

opnum örmum. „Ég hef ekki upplifað 
neitt annað en gott í minn garð,“ segir 
hún en hann grípur hlæjandi fram í: 
„Ég held að ég hafi verið ráðinn hing-

að vegna þess að ég er maðurinn þinn. 
Þetta var allt stórt samsæri til að koma 
Húsavík enn betur á kortið.“

 iáh

„En eins og 
tengdapabbi 

segir, þá hefur það 
verið mín stærsta 
áskorun í lífinu að 
búa með Guðrúnu

Bæði utan af Landi gunna Dís er alin upp á Vopnafirði en Kristján Þór á Húsavík. Mynd: Hilmar Valur gunnarsson

óLík gunna Dís 
segir eiginmanninn 

rólegan en sjálf sé 
hún óþolinmóð og 
með skapgerð eins 
og íslenska veðrið. 

Mynd: Hilmar Valur 
gunnarsson

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir tilboðum í endurgerð á 
Listasafni Akureyrar og byggingu tengigangs frá Listasafninu yfir í Ketilhúsið.

Um er að ræða endurgerð á um 2.250 m² í Listasafninu ásamt byggingu um 150 m²  
tengigangs á tveimur hæðum sem tengir saman Listasafnið og Ketilhúsið og býr  
jafnframt til hjarta Listasafnsins.

Útboðsgögn verða tilbúin til afhendingar  á rafrænu formi frá og með 2. mars 2017.

Vinsamlegast óskið eftir gögnum í gegnum netfangið dora@akureyri.is.

Kynningarfundur vegna framkvæmdanna verður haldinn miðvikudaginn 8. mars 
2017 kl. 13:00 í bæjarstjórnarsal Ráðhúss Akureyrarbæjar, Geislagötu 9, 600 Akureyri

Tilboðin verða opnuð miðvikudaginn 29. mars kl 13:00  í bæjarstjórnarsalnum Geislagötu 
9, 4. hæð 600 Akureyri að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Umhverfis- og mannvirkjasvið áskilur sér þann rétt að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Umhverfis- og  
mannvirkjasvið
Geislagötu 9
600 Akureyri
Sími: 460 1128

Listasafnið á Akureyri
Útboð á endurgerð og byggingu tengigangs



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
2. mars 2017 

8. tölublað, 7. árgangur 

Nafnaveislan
Ég fór í nafnaveislu um daginn. Barnið 
var þó ekki nýfætt heldur á sjötta ári. 
Barnið hefur líka átt strákanafn allan 
þann tíma, en hefur í nokkur ár upp-
lifað sig sem stelpu. Því varð að velja 
nýtt nafn sem passaði og af því tilefni 
var slegið upp veislu.

Í veisluna kom strákur sem söng 
þjóðsönginn. Ekki þann íslenska þó, 
heldur það sem kalla má þjóðsöng 
hinsegin fólks; Ég er eins og ég er. 
Texti lagsins á þó erindi við okkur öll 
og ber boðskap sem allir ættu að til-
einka sér.

Þegar ég tilkynnti strákunum mín-
um tveimur að okkur væri boðið í 
þessa veislu og hvert tilefnið væri var 
svar þeirra: „Já, ókei flott.“ Börnin 
eru svo dásamlega fordómalaus. Það 
er nefnilega oft fullorðna fólkið sem 
á erfitt með að skilja þetta og sam-
þykkja. 

Veislan var bæði tilfinningarík 
og falleg, og þegar stúlkan með nýja 
nafnið ákvað að stíga dans þá byrjuðu 
tárin að falla. Þarna voru samankomin 
fjölskyldan og vinir til að gleðjast og 
fagna. Gleðjast yfir hugrekkinu sem 
býr í henni og fagna því að hún fái að 
vera eins og hún er.

Þessi stúlka er mín fyrirmynd og 
sjálf ætla ég að tileinka mér þessi orð:

Ég er eins og ég er, og hvernig ég er, 
er alveg á hreinu. Ég er eins og ég er og 
biðst ekki afsökunar á neinu.

Þetta er eitt líf, þetta er eina lífið 
sem við eigum, eitt líf og það verður 
ekkert líf í leynum. Ljúft verður það líf 
að láta það flakka:

 
Ég er eins og ég er!

 Dagný Rut Haraldsdóttir  
lögfræðingur

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

FYRIR OKKUR

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

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

www.volkswagen.is

5 ára ábyrgð

Taktu jákvætt skref inn í framtíðina á nýjum Volkswagen Golf Metan.

Golf Variant Trendline 1.4 TGI, verð frá: 

3.190.000 kr.

„Þegar eitthvað 
svona gott verður 
á vegi manns vill
maður leyfa öðrum
að njóta þess líka.“
Allt er þá þrennt er: Nú kemst ég lengra á 
eldsneytinu, bíllinn minn mengar minna og 
ég á fleiri krónur eftir í veskinu. Hvað er 
hægt að biðja um meira?

Kári Ársælsson
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Á borð.

2.250 kr.

Hvítur/svartur.

3.500 kr.

Deluxe, rúnuð, 4,5 l.

3.750 kr.

Á borð, snertifrír.

5.850 kr.

Sápuskammtari

Salernisbursti Ruslafata

Sápuskammtari

Einfaldur, ryðfrír.

4.450 kr. 2.590 kr.

Sápuskammtari Glerskafa

Þrefaldur, ryðfrír.

9.990 kr.

Sápuskammtari

TÍU ÁRA AFMÆLI
TENGIS Á AKUREYRI

25%afsláttur

Verslun Tengis á Akureyri var opnuð að Baldursnesi 6 þann 22. janúar 
2007 og heldur því upp á 10 ára afmælið sitt, en fyrirtækið sérhæfir í 
sig í sölu á hreinlætis- og blöndunartækjum ásamt efni til pípulagna.

Markmið Tengis hafa frá upphafi verið að bjóða góða og viðurkennda 
vöru frá virtum framleiðendum á hagstæðu verði. Gæði, þjónusta og 
ábyrgð eru okkar gildi og eftiráþjónustan er lykilatriði. 

Að Baldursnesi erum við með rúmgóðan og glæsilegan sýningarsal 
þar sem við sýnum okkar helstu vörur og í tilefni afmælisins höfum 
við endurnýjað salinn mikið sem gefur virkilega tilefni til að kíkja við, 
því sjón er sögu ríkari.

Eins og sjá má í þessu blaði bjóðum við allskonar tilboð á okkar vörum 
og vonumst við eftir því að viðskiptavinir okkar sjái sér hag í því að 
nýta sér það.

Starfsmenn Tengis á Akureyri, Jóhann, Einar Ingi og Guðmundur taka 
vel á móti ykkur.

Við þökkum Akureyringum og nærsveitarmönnum fyrir ánægjulegar 
viðtökur í 10 ár með von um áframhaldandi gott samstarf. 
 

      Þórir Sigurgeirsson 
      Framkvæmdastjóri

Niðurfallsrenna, 70 cm.

39.071 kr.
Verð áður: 52.095 kr. 

Niðurfallsrenna, 80 cm.

41.045 kr.
Verð áður: 54.726 kr. 

Niðurfallsrenna, 90 cm.

42.795 kr.
Verð áður: 57.060 kr. 
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14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
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Opið virka daga frá kl. 8-18 og laugardaga kl. 10-15

Sturtubotn 80x80 cm 
bogadreginn.

28.175 kr.
Verð áður: 37.566 kr. 

Sturtuhorn 80x80 cm 
ferkantað.

39.534 kr.
Verð áður: 52.712 kr. 

Sturtuhorn 90x90 cm 
bogadregið.

40.838 kr.
Verð áður: 54.450 kr. 

Sturtuhorn 90x90 cm 
ferkantað.

40.564 kr.
Verð áður: 54.085 kr. 

Sturtubotn 80x80 cm 
ferkantaður.

28.175 kr.
Verð áður: 37.566 kr. 

Kolpa

IFÖ Silver

IFÖ Silver Kolpa

25%
afsláttur

25%
afsláttur

90x90 cm 
bogadreginn.

29.360 kr.
Verð áður: 39.147 kr. 

90x90 cm 
ferkantaður.

29.360 kr.
Verð áður: 39.147 kr. 

Eldhúsvaskur
465 x 485 mm. 

17.222 kr.
Verð áður: 22.962 kr. 

INTRA Stylo

25%
afsláttur

Eldhúsvaskur, 1 ½ hólf
615 x 510 mm.

28.403 kr.
Verð áður: 37.870 kr. 

INTRA Horizon
Eldhúsvaskur
600 x 510 x 180 mm. 

44.109 kr.
Verð áður: 58.812 kr. 

INTRA Omnia
Eldhústæki.

32.900 kr. 
Verð áður: 46.972 kr. 

MORA Pullout

30%
afsláttur

TÍU ÁRA AFMÆLI
TENGIS Á AKUREYRI


