
Stella í orlofi í 
uppáhaldi

Hefur forritað 
frá 11 ára aldri

„Lærdómsríkt 
en krefjandi“ 9. mars 2017 

9. tölublað, 7. árgangur 

Saknar ekki 
stjórnmálanna

Svanfríður Inga Jónasdóttir á Dalvík 
á langan feril í stjórnmálum að baki. 
Svanfríður ræðir hér um reynslu sína 

sem ung kona á þingi á tímum þegar fáar 
konur voru í stjórnmálum, uppeldið hjá 
ömmu og afa á Dalvík, eiginmanninn sem 

styður hana í einu og öllu, öfgar og þjóðern-
ispopúlisma, sem hún óttast, og jafnréttisbar-
áttuna, sem hún segir enn eiga langt í land.

Mynd: Sigtryggur ari

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara
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STARTARAR OG
ALTERNATORAR

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

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

Freyvangsleikhúsið sýnir
sýnir gamanleikritið 
Góðverkin kalla
Sýnt föstudags- og laugardagskvöld kl. 20 í mars og apríl.
Miðasala – tix.is – 857 5598 – freyvangur@gmail.com
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Þessi heiður skiptir mig mjög 
miklu máli,“ segir Alexand-
er Jósep Blöndal, nemandi í 

tölvunarfræði í Háskólanum á Ak-
ureyri, sem er í úrvalshópi nemanda 
á forsetalista tölvunarfræðideildar 
Háskólans í Reykjavík en nemendur 
á listanum hafa náð bestum árangri á 
prófatímabilinu og fá þar með skóla-
gjöld niðurfelld.

Samvinna Ha og Hr
Háskólinn á Akureyri hefur boðið upp 
á nám í tölvunarfræði í samvinnu við 
HR síðan haustið 2015 en rúmlega 
300 nemendur stunda námið á fyrsta 
ári ásamt Alexander. „Þetta sýnir að 
nemendur sem stunda nám í tölv-
unarfræði við HA hafa sömu tækifæri 
og möguleika á að skara framúr eins 
og samnemendur þeirra í HR,“ segir 
Ólafur Jónsson, verkefnastjóri tölv-
unarfræðináms, við HA.

Stefnir í Mit
Alexander Jósep hefur forritað frá 11 
ára aldri en árangur hans kom honum 
ekki á óvart. „Ég var búinn að hringja í 
HR og fékk að vita meðaleinkunn hjá 
þeim sem voru á forsetalista í fyrra svo 
ég vissi á hvað ég þurfti að stefna. Próf-
in voru fremur einföld en auðvitað er 
mikil vinna þarna á bak við. Ég eyddi 
mjög löngum tíma í hvert og eitt verk-
efni og venjulega meiri en aðrir,“ segir 
Alexander Jósep sem setur stefnuna 
hátt. „Ég ætla að stefna á að vera á for-
setalista öll árin til að eiga möguleika 
á að fara í áframhaldandi nám í MIT 
eða sambærilegum skóla.“

iáh

eiga eldri borgarar sem vilja 
komast í húsnæði fyrir svipað-
an aldurshóp engan möguleika 

nema þeir eigi sand af seðlum? Ekki 
höfum við lánshæfi svo það gefur 
auga leið að við þurfum að eiga eign 
á móti, og það bara nokkuð verðmæta. 
Við, sem hvorki eigum digra sjóði né 
verðmætar eignir, eigum því enga 
möguleika á að komast yfir slíka íbúð, 
að minnsta kosti ekki hér á Akureyri.

okurverð
Eins og staðan er í dag er það eingöngu 
eignafólk sem getur keypt sér slíkar 
íbúðir. Mér er spurn; hvers vegna er 
þetta svona? Hvers vegna eru þessar 
íbúðir á yfirverði, eða réttara sagt á 
okurverði? Ef slík íbúð kemur á sölu 
er óskað eftir tilboði og sá sem býður 
hæst hreppir hnossið og eru slík tilboð 
himinhá. Minnir þetta ekki á kreppuna 
miklu 2008?

Slegist um hituna
Við hjónin erum búin að leita eftir 
íbúð í fjölbýli fyrir 55–60+ þar sem við 
erum löngu komin á aldur. Við erum 
samt alls ekki á leið á dvalarheimili í 
nánustu framtíð. Fyrir okkar eðlilega 

fjárhag virðist næsta vonlaust að fá 
inni í slíkri íbúð. Bæði er slegist um 
hituna ef eitthvað losnar og svo er það 
verðið; það er bara ekki fyrir venjulegt 
fólk heldur langt umfram það sem telst 
eðlilegt. Maður getur í raun talist mjög 
vel staddur ef maður er eigandi að íbúð 
í slíku húsi. Á þessum aldri vill maður 
vera innan um fólk á svipuðum aldri 

og með svipaða sýn á lífið. Blönduð 
búseta hentar ekki öllum.

Setja sig á bæinn
Við heyrum endalaust um unga fólk-
ið okkar og íbúðarmál þess en ekki 
heyrist minnst á þetta mál sem er í 
raun stórmál sem á enn eftir að versna. 
Kannski er eina ráðið að segja sig á bæ-

inn, eins og það var kallað í gamla daga. 
Ég hef rætt við nokkra eldri borgara á 
svipuðu reki sem vilja, eins og við, vera 
sjálfstæðir fram í rauðan dauðann. Þeir 
telja þessa þróun ömurlega og ekki 
okkur eldra fólkinu bjóðandi.

lyfta og bílakjallari
Auglýsing í dag gæti hljóðað svona: 

„Íbúð til sölu í húsi fyrir 60+ aðeins 
fyrir hæstbjóðanda.“ Ég hef rætt við 
nokkra byggingarverktaka en enginn 
hefur áhuga á að byggja fjölbýlishús 
fyrir þennan aldurshóp á sanngjörnu 
verði. Það er miklu betra að selja eitt 
stykki blokk til eins aðila eða félags-
skapar á einu bretti og svo má líka 
leigja út á okurverði, eins og mér sýn-
ist að framtíðin ætli að verða.

Með þessum orðum mínum skora 
ég á lífeyrissjóðina að leggja fé í hús 
af þessu tagi og góðan byggingaraðila 
að byggja eitt stykki eldri borgara 
blokk með eðlilegum meðalíbúðum 
án íburðar, en með lyftu og jafnvel 
bílakjallara, á viðráðanlegu verði svo 
við – þessi sem erum í íbúðarleit í dag 
þurfum ekki að segja okkur á bæinn.

Höfundur er eldri borgari 
á Akureyri

Þjóðleikhúsið kynnir 

Maður sem 
heitir Ove 
í Miðgarði 
Skagafirði 

miðasala á  

leikhusid.is  
 

25. mars kl. 20.00  

Ath. aðeins þessi 
sýningarhelgi ! 

Siggi Sigurjóns fer á kostum í 
þessari sýningu sem hefur hlotið 
einróma lof gagnrýnenda og 
áhorfenda 
 

Aðsend grein:

Heyr mína bæn „Blönduð bú-
seta hentar 

ekki öllum

forritari alexander Jósep 
hefur forritað frá 11 ára aldri.

alexander Jósep Blön-
dal er í úrvalshópi nem-
enda og stefnir hátt

„Ég eyddi 
mjög löngum 

tíma í hvert og eitt 
verkefni og venju-
lega meiri en aðrir

„auðvitað er 
mikil vinna 
þarna á bak við“

eldri Borgarar  að 
sögn höfundar greinarinnar 
gleymast eldri borgarar í 
umræðunni um dýrt húsnæði. 
Myndin tengist efni greinar-
innar ekki beint.
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F I E S T A

#FJÖRUGASTUR 

ford.is

Ford Fiesta er fjörugur og skemmtilegur bíll. Mest seldi bíll í Evrópu fjórða 
árið í röð. Fyrir því eru góðar ástæður. Ríkulegur staðalbúnaður, upphituð 
framrúða, Bluetooth samskiptakerfi, fimm stjörnu öryggi, hagstætt verð og 
lágur rekstrarkostnaður. Fiesta höfðar til þeirra sem vilja eiga fjörugar stundir 
undir stýri og þeirra sem leitast eftir sparneytni og öryggi.

2.190.000
BEINSKIPTUR FRÁ:

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

KR.

Ford er frábær! 
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Fiesta

32.870 kr.á mánuði
• Miðað við 90% Lykillán • Kaupverð 2.190.000 kr. • Útborgun 219.000 kr. • Vextir 8,9% 

• Lánstími 84 mánuðir• Árleg hlutfallstala kostnaðar 10,63% Útborgun í formi uppítökubíls er að   
 sjálfsögðu möguleiki 

Ford_Fiesta_Fjörugastur_Ongoing_DBL_5x38_20170103_END.indd   1 03/03/2017   11:42
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Ólafur Þór Hjaltalín, frá keilu-
deild Þórs, er nýkrýndur 
Íslandsmeistari í 1. flokki 

unglinga í keilu. Þetta kemur fram á 
vefsíðu Þórs. Íslandsmeistarakeppnin 
fór fram í Egilshöll um síðustu helgi. 
Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir, 
einnig úr Þór, fékk silfurverðlaun í 1. 
flokki stúlkna.

9. 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

Um tröllkalla 
og tröllkonur

umræðan gat orðið erfið og ég veit að strákarnir mínir fengu 
stundum að heyra það,“ segir Dalvíkingurinn Svanfríður Inga 
Jónasdóttir sem prýðir forsíðu blaðsins að þessu sinni. Svanfríð-

ur lét ung til sín taka á þingi á tímum þegar fáar konur voru í pólitík. Hún 
sat einnig sem bæjarstjóri Dalvíkur-
byggðar um árabil og segir frá því 
í viðtalinu hvernig synir hennar 
guldu fyrir að móðir þeirra léti að 
sér kveða í bæjarpólitíkinni. „Fólk 
var að sletta í þá en sagði kannski 
ekkert við mig. Ég held að slíkt sé 
ekki jafn algengt í dag. Samfélagið 
hefur mildast. Við erum ekki jafn 
grimm. Ég vona allavega að sam-
skiptin séu orðin betri en kannski 
fær fólk bara sína útrás á netinu í 
staðinn.“

Þar hittir Svanfríður naglann 
á höfuðið. Það tíðkast ekki lengur 
að „láta fólk heyra það“ augliti til 
auglits en við tölvuskjáinn gilda 
aðrar leikreglur. Nærtækasta dæmið eru viðbrögð við sjónvarpsviðtali 
Sindra Sindrasonar á Stöð 2 við Töru Margréti Vilhjálmsdóttur, formann 
Samtaka um líkamsvirðingu. Viðtalið hefur farið eins og eldur í sinu 
um samfélagsmiðla og hefur ýmist Sindri, Tara eða þau bæði fengið það 
óþvegið í kommentakerfum. Umræða um ráðstefnuna Truflandi tilvist, 
þar sem fjalla á um forréttindi, fordóma og minnihlutahópa, snerist allt 
í einu upp í andstæðu sína og varð að vettvangi skítkasts og undarlegs 
metings í jaðarsetningu.

Það er ekki nóg að eiga í þokkalega friðsamlegum samskiptum í raun-
heimi ef maður breytist svo í tröllkall eða tröllkonu í öryggi ljóstíru tölvu-
skjásins heima í sófa. Svívirðingarnar í kjölfar umrædds sjónvarpsviðtals 
sanna þörfina á ráðstefnunni sem enginn man eftir en viðtal Sindra átti 
upphaflega að fjalla um.
 Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðari

umhverfisráð Dalvíkur-
byggðar hefur samþykkt að 
fella niður gatnagerðargjöld 

tímabundið. Þetta kemur fram á vef 
sveitarfélagsins. Niðurfellingin gildir 
fyrir byggingar fyrirtækja og einstak-

linga á lóðum við þegar tilbúnar 
götur og gildir út árið 2020.

gatnagerðargjöld 
felld niður

dalvík  umhverfisráð hefur samþykkt 
tímabundna niðurfellingu gatnagerðargjalda

á HarðaSpretti Þessi fallegi hundur naut blíðunnar á ísilögðu Hólmavatni í 
refasveit í vikunni. Myndina tók róbert Daníel Jónsson.

Verkefnastjóri framkvæmda

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars 2017. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, 
www.landsnet.is. Við hvetjum jafnt konur sem karla til þess að sækja um.

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Unnur Helga Kristjánsdóttir, yfirmaður verkefnastjórnunar framkvæmda, 
563 9300, unnur@landsnet.is og Ásta Þorsteinsdóttir, sérfræðingur mannauðsmála, 563 9300, mannaudur@landsnet.is.

Um Landsnet
Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum 
uppbyggingu flutningskerfisins. Við 
sjáum fyrir okkur rafvædda framtíð sem 
er í takt við samfélagið og höfum sett 
okkur það markmið að tryggja örugga 
afhendingu á raforku til framtíðar og 
að ná sátt um þær leiðir sem farnar 
verða. Við viljum taka tillit til þarfa 
samfélagsins á hverjum tíma og sýnum 
ábyrgð í umgengni við náttúruna. 

Við berum umhyggju hvert fyrir öðru 
og viljum skapa góðan vinnustað með 
spennandi verkefnum. Við höfum 
að leiðarljósi gildin okkar: samvinnu, 
ábyrgð og virðingu.

Ert þú byggingarverkfræðingur eða byggingartæknifræðingur og langar að 
starfa sem verkefnastjóri við framkvæmdir Landsnets með aðsetur á Akureyri 
eða í Reykjavík?

Starfið heyrir undir framkvæmda- og rekstrarsvið. Hlutverk sviðsins er að stýra framkvæmdum við uppbyggingu 
og endurnýjun á flutningskerfi Landsnets ásamt viðhaldi og rekstri kerfisins. Um er að ræða áhugavert starf í 
öflugum hópi verkefnastjóra. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Verkefnastjórn nýframkvæmda og endurnýjunar á flutningsmannvirkjum
• Þátttaka í verkefnateymi við hönnun og undirbúning framkvæmda 
• Gerð og eftirfylgni framkvæmda-, kostnaðar- og greiðsluáætlana
• Samskipti við hagsmunaaðila innan sem utan fyrirtækisins
• Gerð útboðsgagna og verksamninga
• Umsjón með verklegri framkvæmd, rekstri og uppgjöri verksamninga 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í byggingarverkfræði eða byggingartæknifræði
• Haldbær reynsla og þekking á verkefnastjórnun framkvæmdaverka
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í samskiptum og virðing fyrir samstarfsmönnum og umhverfi
• Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri

íSlandSMeiStari 
Ólafur Þór Hjaltalín frá keilu-

deild Þórs. Myndin er tekin 
af vefsíðu Þórs, thorsport.is.

Ólafur Þór 
íslands-
meistari
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VÖNDUÐ JEPPADEKK
FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3 
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.com

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT DEKK 
UNDIR FLESTAR GERÐIR 
JEPPA OG JEPPLINGA. 
STÆRÐIR FRÁ 29-44 TOMMU.

ÖLL ALMENN
DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR 
Í SÍMA 540 4900

KLÍNISKT
PRÓFAÐ

VIÐHELDUR HEILBRIGÐI TANNA
MEÐ ÖFLUGRI MUNNVATNSFRAMLEIÐLSU 

SJÁ NÁNAR Á HAPPLUS.IS

TANNLÆKNAFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ HAp+
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Húsavíkurstofa, sameigin-
legur vettvangur ferða-
þjónustuaðila á Húsavík, 

gagnrýnir harðlega að nauðsynlegar 
samgönguframkvæmdir á lands-
byggðinni nái ekki fram að ganga í ný-
lega samþykktri samgönguáætlun Al-
þingis. Miðað við boðaðar breytingar 
á áætluninni er ljóst að Dettifossvegur 
verður ekki kláraður á árinu 2018 líkt 
og áður hafði verið stefnt að. Þetta er 
áfall fyrir ferðaþjónustuuppbyggingu 
á Norðurlandi og þar með samfélagið 
í heild sinni. 

uppbygging vegakerfis mik-
ilvæg
Húsavíkurstofa furðar sig á því að 
stjórnmálamenn umgangist sam-
gönguáætlun með þessum hætti, sem 
gengur þvert gegn yfirlýsingum þeirra 
í aðdraganda nýafstaðinna kosninga 
um nauðsyn þess að setja meira fjár-
magn í uppbyggingu innviða, ekki 
síst til vegamála. Fyrir ferðaþjónustu 
á Íslandi er viðhald og uppbygging 
vegakerfisins og annarra samgöngu-
mannvirkja einn mikilvægasti þáttur-
inn í því að atvinnugreinin nái að 
vaxa og dafna öllum landsmönnum 
til heilla. Áframhaldandi fjársvelti til 
samgöngumála mun leiða til hruns í 
samgöngukerfinu innan skamms tíma, 

sem mun koma hart niður á ferða-
þjónustu, öðrum atvinnugreinum og 
íbúum landsins.

niðurgrafinn moldarvegur
Dettifossvegur nr. 862 er niðurgrafinn 
moldarvegur sem getur alls ekki ann-
að þeirri eftirspurn sem nú þegar er til 
staðar á svæðinu við Dettifoss, aflmesta 
foss Evrópu og eitt mesta aðdráttarafl 
fyrir ferðamenn á Norðurlandi.

Húsavíkurstofa skorar á Alþingi að 
tryggja fulla fjármögnun á lífsnauðsyn-
legum samgönguframkvæmdum sem 
efla muni innviði og atvinnutækifæri á 
landsbyggðinni.

 
Húsavík, 6. mars 2017
Stjórn Húsavíkurstofu

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

BRENNDAR AF BRENNSLUMEISTARA. 

MIKILVÆGASTI
VEISLUGESTURINN

Íslenskt fjölskyldufyrirtæki
og framleiðsla síðan 1984

Aðsend grein:

„Þetta er 
áfall fyrir 

ferðaþjónustuupp-
byggingu á Norð-
urlandi og þar með 
samfélagið í heild 
sinni

kaldbakur 
kominn
kaldbakur EA 1, nýr ísfisks-

togari Útgerðarfélags Akur-
eyrar, dótturfélags Samherja, 

kom til heimahafnar á laugardaginn. 
Á vefsíðu Samherja kemur fram að 
skipið hafi verið smíðað í skipasmíða-
stöðinni Cemre í Tyrklandi og sé 62 
metra langt og 13,5 metra breitt. Skip-
stjórar verða Sigtryggur Gíslason og 
Angantýr Arnar Árnason. Reiknað er 
með að Kaldbakur haldi til veiða í júní.

ályktun frá 
Húsavíkurstofu 
um samgönguáætlun

SÓlBakur og kaldBakur Sólbakur, sem áður hét Kaldbakur, sigldi til móts 
við nýja skipið. Myndir: Samherji/Þórhallur Jónsson

glæSilegt Skip
Skipstjórar verða 

Sigtryggur gíslason og 
angantýr arnar árnason.

Höfðingleg MÓttaka á meðal þeirra sem tóku á móti skipinu voru Kristján 
Vilhelmsson, Kolbrún Ingólfsdóttir, Þorsteinn Már baldvinsson, Páll Magnússon, Sig-
tryggur gíslason, Þorgerður Katrín gunnarsdóttir og angantýr arnar árnason.
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Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is



8   9. mars 2017

fullt nafn, aldur og starfs-
titill: „Valgeir Bergmann Magn-
ússon, 43 ára, framkvæmdastjóri 
Vaðlaheiðarganga hf.“

nám? „Byggingartæknifræðingur.“

fjölskylduhagir: „Í sambúð með 
tvö börn og hund.“

fæddur og uppalinn? „Í Kópa-
vogi.“

í hverju ertu bestur? „Veit 
ekki.“

í hverju ertu lakastur? „Veit 
ekki.“

Hvað ætlaðirðu að verða 
þegar þú yrðir stór? „Lögreglu- 
eða slökkviliðsmaður.“

Hverju mundirðu breyta 
ef þú værir einræðisherra í 
einn dag? „Banna sígarettur.“

fyrirmynd? „Fjöldi fólks í kring-
um mig.“

uppáhaldstónlistarmaður? 
„Villi Vill.“

fallegasti staður á íslandi? 
„Seyðisfjörður og Akureyri.“

uppáhaldskvikmynd? „Stella 
í orlofi.“

uppáhaldsstjórnmálamað-
ur? „Enginn sérstakur, allir ágætir.“

uppáhaldsmatur? „Sushi hjá 
Rub23.“

uppáhaldsdrykkur? „Rauð-
vín.“

uppáhaldsrithöfundur? 
„Enginn sérstakur.“

Besta lag allra tíma?  „Bohemi-
an Rhapsody.“

leyndur hæfileiki? „Hann verð-
ur áfram leyndur.“

facebook eða twitter? „Face-
book.“

Snapchat eða instagram? 
„Bæði.“

á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „Er flakkari.“

Vínbúðin Akureyri óskar eftir 
aðstoðarverslunarstjóra
Við leitum að jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingi sem er tilbúinn að veita 
framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Þjónusta við viðskiptavini
•	 Sala, birgðahald og umhirða búðar
•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
•	 Eftirfylgni þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins

•	 Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Hæfnikröfur
•	 Reynsla af verslunarstörfum
•	 Reynsla af verkstjórn
•	 Góð framkoma, jákvæðni og rík þjónustulund
•	 Frumkvæði og metnaður í starfi
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og    
 þekking á Navision kostur

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Nánari upplýsingar veita:  
Elsa Ágústa Eysteinsdóttir, akureyri@vinbudin.is, 462 1655 
og Emma Á. Árnadóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars nk.
Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Starfshlutfall er 100% og viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst.	Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára 
aldri og sakavottorðs er krafist.

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu 
þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. 
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur 
þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

YfirHeYrSlan: valgeir BergMann

valgeir Bergmann Magnússon er framkvæmdastjóri 
Vaðlaheiðarganga. Valgeir ætlaði að verða lögreglu- eða 
slökkviliðsmaður þegar hann yrði stór og ef hann væri 
einræðisherra myndi hann banna sígarettur.
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Hlíðarenda / 602 Akureyri
S: 462 3700 / baldurhalldorsson.is

Vörur, vélbúnaður og 
þjónusta fyrir 
minni fiskibáta
- Plastviðgerðir
- Rafgeymar
- Dælur
- Varahlutir

Vortilboð á rúlluplasti

s: 460-3350   -   bustolpi@bustolpi.is   -   bustolpi.is
 

Stórlækkað verð frá fyrra ári

15% afsláttur af rúlluplasti og neti til 28. apríl

Í ár bjóðum við til sölu blátt og bleikt rúlluplast. Í samstarfi við 
Trioplst renna 425 kr af hverri seldri rúllu til styrktar Krabbameinsfélagsins. 
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rúmlega 50 manns á vegum 
Háskólans á Akureyri kynntu 
námsframboð skólans á Há-

skóladegi í Reykjavík síðastliðinn 
laugardag. Námskynningar fóru fram 
í Listaháskólanum, Háskólanum í 
Reykjavík og í Háskóla Íslands þar 
sem HA var með aðsetur á neðri hæð 
Háskólatorgs.

aukinn áhugi
Samkvæmt upplýsingum frá Há-
skólanum ruku nýir námsbæklingar 
út eins og heitar lummur og var það 
lögreglufræðin sem vakti sérstaka 
athygli en talsmenn hjúkrunar-
fræðinnar og sjávarútvegsfræðinn-
ar voru einnig önnum kafnir. „Við 

merkjum aukinn áhuga á háskóla-
námi utan höfuðborgarsvæðisins. 
Framhaldsskólanemar sækja daginn 
með foreldrum sínum og eru duglegir 
að kynna sér allt sem í boði er,“ seg-
ir Katrín Árnadóttir, forstöðumaður 
markaðs- og kynningarsviðs Háskól-
ans á Akureyri, en hún segir nemana 
ekki setja fyrir sig að flytja norður. „En 
svo geta þeir auðvitað líka stundað 
námið í sveigjanlegu námi og þurfa þá 
ekki að flytja frekar en þeir vilja.“

MEÐMÆLI NOTENDA.

"Heilsan, húðin, meltingin og almenn vellíðan hefur 
aldrei verið betri. Undraverður aloe vera safi"

Lifestream fæst í Hagkaup, Nettó, Fjarðarkaup, Melabúðinni, Græn heilsa og apótekum | celsus.is

ALOE VERA óblandað, 
99,7% hreinn safi  
úr innsta kjarna plöntunnar   
ekkert vatn, engin sykur.

30 daga 

skammtur

ALOE BERRY hreinn 
safi með sólberjum.    
Safinn er unnin úr innsta geli laufsins sem 
er virkasti hluti plöntunar. Því er safinn 
fullkomlega tær, ekkert beisk eftirbragð.

Sólber eru rík af andoxunar efnum 
C vítamíni góð fyrir sjónina, minnið  
og aukna getu.

BRAGÐGOTT

Virkar á MOSA og VRE sýkingar
 - Bakteríueyðandi plástur -

Fæst í apótekum | Celsus ehf. | www.celsus.is

Fyrirbyggir og eyðir sýklum í sárum
Áhrifarík sárameðferð án sýkladrepandi efna.

Sorbact® - Græn sáralækning
Fyrir tilstilli vatnsfælni bindast sárasýklar við umbúðirnar, 
verða óvirkir og hætta að �ölga sér, án sýkladrepandi 
efna. Skaðar ekki nýjar frumur. Ótakmörkuð notkun á allar 
tegundir sára. Dregur úr sársauka. Engar aukaverkanir. 
Vatnsheldur og ofnæmisfrír lím�ötur.

Þolir íþróttir, leiki,
sturtuböð og sund.
Krumpast ekki á köntum.

Háskólafólk frá Akureyri 
kynnti námsframboð 
Háskólans á Akureyri á 
Háskóladegi.

lögreglufræðin 
vakti athygli„Við merkj-

um aukinn 
áhuga á háskóla-
námi utan höfuð-
borgarsvæðisins

fengu að prÓfa nanna Margrét guðmundsdóttir, nemandi í iðjuþjálfun, bauð 
gestum að upplifa hvernig er að vera með rúm- og afstöðuskynörðugleika.

erfitt val Solveig Hrafnsdóttir, náms- og starfsráðgjafi, aðstoðaði framhalds-
skólanema við að finna rétta námið.

líftækni eða SJávar-
útvegSfræði Margrét 

auður Sigurbjörnsdóttir, kennari 
við Ha, svaraði spurningum.
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Verðskrá Norðurorku 2017

Vatnsveita - Rafveita - Hitaveita - Fráveita

NORÐURORKA HF. | RANGÁRVÖLLUM |  603 AKUREYRI |  WWW.NO.IS  | SÍMI: 460 1300  | NO@NO.IS

Orku- og veitukostnaður á Akureyri hefur um langt skeið 
verið með því lægsta sem gerist á landinu. Þannig hafa 
verðskrá hitaveitu og rafveitu lækkað að raungildi og 
hitaveitan reyndar einnig að krónutölu. Þá sýnir 
samanburður að verðskrár vatnsveitu og fráveitu eru lægri 
en hjá flestum sveitarfélögum sem eðlilegt er að við berum 
okkur saman við.

Hitaveita:
Rúmmetraverð er 110,44 kr. í öllum veitum nema á Ólafsfirði kr. 
67,59 (lægra hitastig á vatni) og í Reykjaveitu en þar er innheimt 
orkugjald kr. 3,84 á kWst. Við bætist virðisaukaskattur 11% og 
umhverfis- og auðlindagjald 2%. 

Rafveita:
Almennt verð dreifingar er 3,21 kr. á kWst. Flutningsgjald 
Landsnets kr. 1,65 á kWst. og  jöfnunargjald í ríkissjóð er kr. 0,30 
á kWst. eða samtals kr. 5,16. Virðisaukaskattur er 24% en 11% á 
hitataxta. (Raforkudreifing án raforkusölu).  

Vatnsveita: 
Vatnsgjald er kr. 129,41 á hvern fermetra húsnæðis auk 
fastagjalds sem er kr. 8.625,07 á matseiningu íbúðarhúsnæðis og 
kr. 17.250,18 á matseiningu atvinnuhúsnæðis. Aukavatnsgjöld 
hækka að sama skapi um tæplega 3,5%. Vatnsgjöld eru innheimt 
samhliða fasteignagjöldum. Ekki er greiddur virðisaukaskattur af 
vatnsgjöldum.

Fráveita:  
Fastagjald á hverja matseiningu íbúðarhúsnæðis er kr. 8.619,48 
og kr. 203,64 á hvern m2. Árlegt fráveitugjald á annað húsnæði 
en íbúðarhúsnæði er kr. 8.619,48 og kr. 203,64 á hvern m2. 
Fráveitugjöld eru innheimt samhliða fasteignagjöldum.

 Íbúð 110 m2
- lítið heimili

eining/
gjald pr. einingu/

skatthlutfall
Íbúð 160 m2
- meðal heimili

íbúð 220 m2
- stórt heimili

Vatnsveita
Fermetragjald
Fastagjald/á ári
Samtals á ári
Vatnsveita á mánuði

Hitaveita
Rúmmetragjald
Fastagjald/á dag/á ár
Umhverfis- og auðlindagjald
Virðisaukaskattur
Samtals á ári
Hitaveita á mánuði

Rafveita - dreifing*
Gjald á kílóvattstund
Fastagjald/á dag/á ári
Virðisaukaskattur
Samtals á ári
Rafveita á mánuði

*Raforkudreifing án raforkusölu

Fráveita
Fermetragjald
Fastagjald/á ári
Samtals á ári
Fráveita á mánuði

 

Samtals allar veitur á ári

Samtals krónur á dag - allar veitur

Samtals krónur á mánuði - allar veitur

m2/stærð >>
129,41 

 

m3/á ári >>
110,44

59,66
2%

11%

 

kWst/á ári >>
5,16

31,44
24%

 

m2/stærð >>
203,64

 
 

 

110
14.235,10

8.333,40
22.568,50

1.880,71

300
33.132,00
21.775,90

1.098,16
6.160,67

62.166,72
5.180,56

3.000
15.480,00
11.475,60

6.732,14
34.782,74

2.898,56

110
22.400,40

8.619,48
31.019,88

2.584,99

Íbúð 110 m2
- lítið heimili

149.180,05

408,71

12.431,67

Íbúð 160 m2
- meðal heimili

222.247,02

608,90

18.520,58

íbúð 220 m2
- stórt heimili

292.538,87

801,48

24.378,24

160
20.705,60

8.333,40
29.039,00

2.419,92

700
77.308,00
21.775,90

1.981,68
11.117,21

112.182,79
9.348,57

4.000
20.640,00
11.475,60

7.970,54
41.181,14

3.431,76

160
32.582,40

8.619,48
41.201,88

3.433,49

220
28.470,20

8.333,40
36.803,60

3.066,97

1.000
110.440,00

21.775,90
2.644,32

14.834,62
149.694,84

12.474,57

6.000
30.960,00
11.475,60
10.447,34

53.977,94
4.498,16

220
44.800,80

8.619,48
53.420,28

4.451,69

Dæmi um kostnað heimila við vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu

Ath. í �ölbýlishúsum er yfirleitt aðeins einn mælir fyrir hvern stigagang eða eftir atvikum allt húsið. Í þeim tilvikum dreifist fastagjaldið á 
allar íbúðirnar og heildarkostnaður því mun lægri.

Auðlindirnar okkar – ábyrg nýting í okkar þágu!
Norðurorka er veitu- og orkufyrirtæki í eigu sex sveitarfélaga við Eyja�örð og í Þingeyjarsýslu. Félagið rekur vatnsveitu, rafveitu, 
hitaveitu og fráveitu, grunninnviði nútíma samfélags sem enginn vill vera án og sem flestir líta á sem sjálfsagðan hlut.

Þáttur í því að tryggja örugga þjónustu er leit að nýtanlegum auðlindum og ábyrg nýting þeirra. Auðlindirnar hér á svæðinu sem okkur er trúað fyrir 
eru fyrst og fremst neysluvatn og jarðhiti.  Ýmislegt hefur gengið á við leitina að þessum auðlindum og nýtingu þeirra, ekki síst í jarðhitanum en 
reyndar einnig í neysluvatninu.  Saga jarðhitaleitar spannar bráðum heila öld og framan af gekk mjög illa að finna nægt vatn til þess að það gæti 
verið grunnur að hitaveitu.  Það var ekki fyrr en árið 1977 sem hitaveita tók formlega til starfa á Akureyri.  Sama var upp á teningnum í upphafi 
síðustu aldar þegar leitað var að nýtanlegu neysluvatni í þágu vatnsveitu á Akureyri.  Reynslan kennir okkur að ekkert er sjálfsagt þegar kemur að 
auðlindum, nýtingu þeirra og gæðum.

Sagan minnir okkur líka á að auðlindirnar okkar eru ekki óþrjótandi og mikilvægt er að við nýtum þær af ábyrgð og göngum um þær af virðingu.  Þá 
þarf einnig að hafa í huga að leit, boranir, flutningur og dreifing er kostnaðarsöm.  Borun er áhættusöm og kostnaður við byggingu aðveitu- og 
stofnæða er mikill.

Andstætt við flesta sem selja vöru og þjónustu er það ekki markmið Norðurorku að hvetja viðskiptavini sína til að nýta meira af vörunni sem við 
seljum, þ.e. heita og kalda vatninu.  Við viljum miklu frekar að hófs sé gætt og vel farið með því auðlindin er í raun takmörkuð.  Öllum viðskiptavinum 
okkar þarf að vera ljóst að auðlindir okkar eru ekki óþrjótandi og mikilvægt er að við nýtum þær af ábyrgð og göngum um þær af virðingu. 

Ein leiðin til þess að tryggja skynsama nýtingu er með verðlagningu vörunnar, hin leiðin og sú sem við viljum fara er að biðla til viðskiptavinanna að 
fara vel með.  Gæta þess að vatn renni ekki að óþörfu, gæta þess að hvert húskerfi virki eins og því er ætlað.  Það kemur okkur öllum  til góða að fara 
vel og skynsamlega með, því það hjálpar til við að halda verði á vörunni og þjónustunni lágu og eins og reyndin hefur verið, með því lægsta sem gerist 
hjá sambærilegum veitum.

Um leið og við kynnum verðskrá okkar viljum við því biðla til viðskiptavina okkar að taka þátt í ábyrgri auðlindanýtingu með okkur.  Látið fara 
reglulega yfir húskerfin, lagið strax sírennsli í klósettkössum, látið heitt og kalt vatn ekki renna að óþörfu.
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Ég sakna aldrei neins sem er 
liðið,“ segir Svanfríður Inga 
Jónasdóttir innt eftir því hvort 

hún sakni skarkala stjórnmálanna en 
hún sat um árabil á Alþingi Íslendinga 
og einnig sem bæjarstjóri á Dalvík.

Óhrædd við ákvarðanir
Svanfríður tekur á móti blaðamanni 
í Menningarhúsinu Bergi á Dalvík 
en hún hefur setið í stjórn hússins 
frá upphafi. „Mér finnst mikilvægt að 
hafa alltaf eitthvað nýtt og spennandi 
að gera, eitthvað sem reynir á mig. Ég 
vil alltaf vera að læra eða lesa; halda 
hausnum gangandi. Kannski þarf ég 
alltaf að vera að sanna eitthvað fyr-
ir sjálfri mér – ég veit það ekki. Hins 
vegar er ég alltaf snögg að loka dyrun-
um og finnst framtíðin ávallt áhuga-
verðust. Stundum velti ég jafnvel fyrir 
mér hvort ég sé of fljót að skella á eftir 
mér því auðvitað er gott að fara vel 
yfir hlutina. Ég hef alltaf verið fljót að 

taka ákvarðanir og eftir því sem mað-
ur eldist og öðlast meiri reynslu verð-
ur maður óhræddari. Ég skynja það 
gjarnan í stjórnmálum að reynslulítið 
fólk er oft hrætt við ákvarðanir – eins 
og þær séu eitthvað óendanlegt. Það 
kemur alltaf nýr dagur. Lífið veltur 
áfram og umhverfið breytist látlaus.“

ung á þingi
Svanfríður kom fyrst inn sem vara-
maður á Alþingi árið 1984, á tímum 
þegar fáar konur sátu á þingi. „Ég 
var mjög ung en mér var í sjálfu sér 
vel tekið. Þarna voru margir rosknir 
karlmenn, hoknir af reynslu, sem 
tóku mér föðurlega og fannst í lagi að 
klappa mér á öxlina og segja mér til. 
Það var notalegt en ég held að þeir hafi 
ekki átt von á því að ég færi að derra 
mig um sjávarútveg strax á þriðja 
degi. Ég hafði skynjað í sveitarstjórn 
að ef maður vildi vera marktækur 
væru sjávarútvegsmálin eitt af því sem 

maður yrði að kunna skil á og þar að 
auki kom ég úr sjómannafjölskyldu á 
Dalvík. Það lá beinast við að maður 
setti sig inn í þau mál.“

gaspur og upphrópanir
Hún segir vinnubrögð þingmanna í 
ræðustól hafa valdið henni vonbrigð-
um. Menn hafi látið gamminn geisa 
án þess að hafa endilega eitthvað 
marktækt að segja. „Þetta gekk fram 
af mér þá en í dag skil ég hvað mönn-
um gekk til. Þetta er leið til að koma 
höggi á andstæðinginn en er leiðinda 
málflutningur. Ég kom síðan aftur sem 
varamaður inn á þing um 1990, og þá 
sem stjórnarþingmaður sem er svo-
lítið annað en að vera í stjórnarand-
stöðu. Þegar ég kom síðan aftur inn 
á þing, árið 1995, og þá sem kjörinn 
þingmaður, hafði konum fjölgað og 
umræðan batnað. Konur vönduðu oft-
ar málflutning sinn. Þær vildu vera ör-
uggar með það sem þær voru að segja 

og tóku ekki þátt í svona löguðu. Síðan 
hafa þær sýnist mér margar runnið inn 
í þessa menningu. Það eru alltaf fleiri 
konur sem taka þátt í þessu gaspri og 
upphrópunum, því miður, því þetta 
skilar engu, hvorki fyrir mann sem 
einstakling né fyrir samfélagið.“

lífið með ömmu
Svanfríður býr á Dalvík ásamt eigin-
manni sínum, Jóhanni Antonssyni, en 
Dalvík hefur alltaf átt stóran hluta af 
hjarta hennar. Þar bjuggu móðurfor-
eldrar hennar og þar var hún öllum 
stundum þegar hún var ekki í skóla. 
„Faðir minn lést þegar ég var ung. 
Mamma giftist aftur og ég ílengdist 
hjá ömmu Svanfríði. Ef amma hefði 
ekki farið á vertíð reglulega hefði ég 
að öllum líkindum líka farið í skóla á 
Dalvík. Hún hafði hins vegar reynslu 
af því að vera með barn á vertíð og 
vissi að það var enginn staður fyrir 
barn. Þess vegna fór ég í skóla í Kópa-
vogi þar sem mamma bjó. Mér leið 
best í rólegheitunum hjá ömmu. Við 
vorum mjög hændar hvor að annarri,“ 
segir hún og viðurkennir að líklega 
hafi það haft mótandi áhrif á hana að 
alast upp hjá eldri kynslóð. „Amma 
og afi höfðu sérstakar uppeldisaðferð-
ir. Manni var algjörlega treyst og það 
eina sem þau voru ekki sátt við var ef 
ég stóð mig ekki í vinnu. Ég held að 
það hafi verið mjög gott veganesti sem 
hefur fylgt mér. Að vera elsta systir 
hefur líka mótað mig. Ég hef alltaf gert 
kröfur til mín og er mjög óánægð ef 
ég klára ekki verkefni sem ég byrja á.“

önnum kafin amma
Þótt hún hafi langtímum verið með 
annan fótinn á höfuðborgarsvæðinu 
hefur hún alltaf átt lögheimili fyr-
ir norðan. „Dalvík er heima. Héðan 
finnst mér gott að gera út. Nú búa tve-
ir af strákunum mínum í Reykjavík og 
einn á Akureyri en ég er ekki viss um 
að það færi eitthvað betur um okk-
ur þótt við byggjum öll á sama stað. 
Kannski maður myndi hitta barna-
börnin oftar en það væri öðruvísi. Ég 
kann þessu fyrirkomulagi vel. Strák-
arnir mínir koma milli jóla og nýárs, 
á páskum og kannski á Fiskideginum 
og þá erum við öll saman. Það finnst 
okkur frábært. Þá gista allir, eru 
saman á náttfötunum og gera eitthvað 
skemmtilegt og þá er gott að eiga stórt 
hús,“ segir Svanfríður sem býr í gamla 
húsi ömmu sinnar og nöfnu. Synirn-
ir eru þrír og ömmubörnin sjö. „Ég á 
orðið tíu afkomendur. Það finnst mér 
vel af sér vikið. Ömmuhlutverkið ger-
ir ákveðna kröfu til manns og ég hef 
oft velt fyrir mér hvað það er að vera 
hefðbundin amma. Ég er amman sem 
er alltaf önnum kafin, eins og líklega 
flestar ömmur í dag.“

áköf ung kona
Svanfríður lét jafnréttismál sig varða 
mjög snemma. „Ég var mjög áköf ung 
kona og hef alltaf verið þótt aðstæð-
ur hafi breyst. Stundum liggur manni 
meira á hjarta en á öðrum tíma. Ég 
hef legið andvaka margar nætur yfir 
því hversu misréttið er mikið í raun 
og veru. Það getur hreinlega verið 

Svanfríður inga Jónasdóttir á dalvík á langan feril í 
stjórnmálum að baki. Svanfríður ræðir hér um reynslu 
sína sem ung kona á þingi á tímum þegar fáar kon-
ur voru í stjórnmálum, uppeldið hjá ömmu og afa á 
dalvík, eiginmanninn sem styður hana í einu og öllu, 
öfgar og þjóðernispopúlisma, sem hún óttast, og jafn-
réttisbaráttuna, sem hún segir enn eiga langt í land.

Saknar ekki 
stjórnmálanna

„Fólk 
var 

að sletta í 
þá en sagði 
kannski 
ekkert við 
mig

viðtal
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átakanlegt að vita og hugsa um það. 
Við konur af minni kynslóð vorum 
ekki eins öruggar með okkur og ungar 
konur í dag. Við höfðum ekki þessar 
fyrirmyndir og þurftum virkilega á því 
að halda að það væri stappað í okkur 
stálinu. Ég hef verið virkilega heppin 
með manninn minn, sem hefur alltaf 
bakkað mig upp og ögrað mér ef ég 
hef hikað. Hann hefur alltaf haft trú 
á mér og stundum mun meiri trú en 
ég sjálf. Það er ekkert sjálfgefið og sér í 
lagi ekki á þeim tíma sem fyrstu kon-
urnar voru að gera sig gildandi í póli-
tík. Margir eiginmenn áttu hreinlega 
erfitt með það.“

ætlaði að verða blaðamaður
Hún segist ekki hafa haft hugmynda-
flug í æsku til að eiga drauma um að 
láta að sér kveða í pólitík. „Þegar við 
vinkonurnar í gagnfræðaskóla vorum 
að pæla í hvað við ætluðum að verða 
þegar við yrðum stórar markaðist val 
okkar af umhverfinu og þeim kon-
um sem við litum upp til. Við vorum 
að rifja þetta upp vinkonurnar um 
daginn og þótt þær haldi því fram 
að ég hafi ætlað að verða stjórnmála-
maður er ég klár á því að ég ætlaði að 
verða blaðamaður en giftast stjórn-
málamanni. Þetta hefur eitthvað skol-
ast til hjá þeim. Mér fannst of langsótt 
að ætla sjálf í stjórnmálin. Þótt Hulda 
[Jakobsdóttir, fyrsta konan til að verða 
bæjarstjóri] hefði verið bæjarstjóri í 
Kópavogi dugði það ekki til.“

femínismi nauðsynlegur
Aðspurð segir hún ungar konur í dag 

upp til hópa kraftmiklar. „Stelpur eru 
orðnar svo miklu öruggari, eins og 
inni á þingi þar sem eru margar flottar 
ungar konur sem eru svo frjálsbornar 
og æðislegar. Ég er einnig ánægð með 
elsta barnabarnið mitt en hann stofn-
aði femínistafélag með vinum sínum í 
tíunda bekk. Það er svo gaman að sjá 
nýja hópa taka við keflinu. Í dag vit-
um við að femínismi er nauðsynlegur. 
Það er líka nauðsynlegt að einhverjir 
séu virkilega agressífir til að kalla fram 
viðbrögð og skerpa á umræðunni því 
það gerist lítið ef við ætlum öll að vera 
„mainstream“. Það þarf einhver að 
færa út mörkin. Þannig skapast rými 
fyrir fleiri. Það er enn langt í land. Bar-
áttan er ekki orðin sjálfbær. Við þurf-
um enn að hafa fyrir henni á hverjum 
degi. Um leið og baráttufólk slakar á 
kemur bakslag. Þess vegna verðum við 
öll að vera meðvituð um það hvað við 
erum að gera, segja og hvernig við vilj-
um haga lífinu.“

umræðan erfið
Hún viðurkennir að það hafi stundu 
reynt á að standa í fæturna sem ung 
kona sem lét sig málin varða. „Sérstak-
lega hér á Dalvík þegar ég var að byrja 
í bæjarpólitíkinni. Umræðan gat orðið 
erfið og ég veit að strákarnir mínir 
fengu stundum að heyra það. Fólk var 
að sletta í þá en sagði kannski ekkert 
við mig. Ég held að slíkt sé ekki jafn al-
gengt í dag. Samfélagið hefur mildast. 
Við erum ekki jafn grimm. Ég vona 
allavega að samskiptin séu orðin betri 
en kannski fær fólk bara sína útrás á 
netinu í staðinn. Ég var umdeildari 
þegar ég var yngri en sem betur fer 
hef ég haft mikla aðlögunarhæfni og 
átt gott með að laga mig að aðstæðum. 
Það hjálpaði líka hvað ég hef alltaf haft 
gaman af öllu sem ég tek mér fyrir 
hendur, ef ekki strax þá þegar ég er 
farin að lesa mér til. Ég er yfirleitt fljót 
að átta mig á hlutunum.“

Hreifst af rauðsokkum
Svanfríður var fyrsta konan sem leiddi 
lista í pólitík á Dalvík og fyrsta konan 
sem varð aðstoðarmaður fjármála-
ráðherra og síðan fyrsta konan sem 
var bæjarstjóri á Dalvík, sem reyndar 
var þá orðin Dalvíkurbyggð. „Oftar 
en ekki hugsaði ég ekki einu sinni út 
í það. Mér fannst svo sjálfsagt að taka 
þessi verkefni að mér. Ég hef aldrei 
skorast undan áskorunum og hreifst 
strax, sem ung kona, af málflutningi 
rauðsokka. Það var alltaf ljóst að ég 
myndi skapa minn eigin starfsframa. 
Ég ætlaði að vinna fyrir mínum tekj-
um, eins og amma og mamma.“

En kom aldrei til greina að ganga í 
Kvennalistann?

„Á litlum stað eins og Dalvík var 
ekki grundvöllur fyrir Kvennalista en 
mikið ofboðslega fannst mér málflutn-
ingur þeirra spennandi. Ég var samt 
meiri rauðsokka en þær og herskárri, 
sem kemur líklega úr mínu uppeldi. 
Afi var sósíalisti og hér var mikið rætt 
um þjóðmálin og mamma mín lá ekki 
á skoðunum sínum.“

klofningarsaga jafnaðarmanna
Hún segir slæmt gengi Samfylkingar-
innar í síðustu kosningum áhyggjuefni. 
„Einhverra hluta vegna hefur hreyfing 
jafnaðarmanna klofnað látlaust alla 
síðustu öld, þetta er ein klofningar-
saga, því miður. Vonandi bera menn 
gæfu til að stilla saman strengi. Ég ótt-
ast þær öfgar og þjóðernispopúlisma 
sem nú virðist vaða uppi í pólitíkinni, 
ekki síst á alþjóðavísu. Ég vona að við 
sjáum það breytast og held að veröldin 
þurfi á því að halda að vera með sterka 
hreyfingu jafnaðarmanna,“ segir hún 
og bætir aðspurð við að henni lítist vel 
á Loga Einarsson, núverandi formann 
Samfylkingar. „Hann er ferskur og 
óttalaus – réttur maður á réttum tíma.“

En hver er skýringin á slæmu gengi 
gamla flokksins hennar? „Samfylk-
ingin átti að verða breytingarafl sem 
flokkurinn náði svo ekki að sýna þegar 
hann var kominn í ríkisstjórn, en þá 
voru aðstæður líka fordæmalausar. 
Þar með glataðist það eina sem stjórn-
málaflokkur þarf að hafa – traustið. 

Það mun taka tíma að vinna það til 
baka. Ég er samt alltaf bjartsýn. Von-
andi kemur að því að menn átta sig á 
því hvað sterkur jafnaðarmannaflokk-
ur er mikil nauðsyn og láti af persónu-
legum hégóma og valdastreitu.“

leiddist í stjórnarandstöðu
Eftir tvö ár í stjórnarandstöðu á þingi 
ákvað Svanfríður að hætta og snúa sér 
að öðrum málum. „Ég geri mér grein 
fyrir mikilvægi stjórnarandstöðu, bæði 
í sveitarstjórn og á Alþingi, en ég vil 
miklu frekar vera þar sem valdið er. 
Eftir tvö kjörtímabil var mér farið að 
leiðast,“ segir Svanfríður sem steig af 
þingi og hellti sér út í nám. Ekki leið þó 
á löngu þar til hún var aftur komin á 
kaf í bæjarpólitíkina. „Mér finnst erfitt 
að segja nei þegar eftir kröftum mín-
um er leitað. Þegar maður býr á svona 
stað er sjálfsagt og eðlilegt að maður 
taki þátt og nýti reynslu sína í þágu 
annarra. Að sama skapi finnst mér jafn 
eðlilegt að maður stígi til hliðar. Það 
getur verið skaðlegt að sitja of lengi á 

sömu póstum,“ segir hún og játar því 
að hennar afskiptum af stjórnmálum 
sé nú lokið. „Allavega með beinum 
hætti en ég tek ennþá að mér verkefni 

og þess háttar. Ég verð aldrei mann-
eskja sem situr hjá.“

iáh
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Sápur Sloppar og inniSkórHótelvörur

lök Hlífðardýnur

Handklæði

dalvíkingur Svanfríður 
býr í gamla húsi ömmu sinnar og 

nöfnu. Mynd: Sigtryggur ari

uMdeildari á Yngri áruM Svanfríður segir umræðuna oft hafa verið 
óvægna þegar hún var að stíga sín fyrstu skref. Hún vonar að samfélagsumræðan sé 
ekki jafn grimm í dag. Mynd: Sigtryggur ari

„Ég hef ver-
ið virkilega 

heppin með mann-
inn minn, sem 
hefur alltaf bakkað 
mig upp og ögrað 
mér ef ég hef hikað
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Maðurinn minn eldar oftast 
á heimilinu. Ég er ekki sér-
staklega góður kokkur sem 

er frekar leiðinlegt þar sem mér finnst 
voðalega gaman að borða góðan mat. 
Það væri skemmtilegt að geta eldað 
hann sjálf,“ segir Eva Pandora Baldurs-
dóttir á Sauðárkróki sem féllst á að gefa 
lesendum Akureyri Vikublaðs sínar 
uppáhaldsuppskriftir.

Hlakkar til að fara að vinna
Eva Pandora er í fæðingarorlofi en hún 
er nýkjörinn þingmaður Pírata. „Ég er í 
fæðingarorlofi til 1. júní og mun reyna 
að nýta sumarið til að ferðast um kjör-
dæmið, vinna í þingmálum og þings-
ályktunartillögum sem mig langar að 
leggja fram næsta haust,“ segir Eva sem 
er orðin spennt að taka sæti á þingi. 
„Ég verð að viðurkenna að ég er mjög 
spennt. Þótt það sé yndislegt að eyða 
tímanum með dóttur minni hlakka ég 
lúmskt til að fara að vinna. Ég er ekki 
týpan sem getur verið í löngu fríi og 
þótt mér leiðist ekki í fæðingarorlofinu 
er þetta öðruvísi vinna.“

Ólétt í kosningabaráttunni
Eva vakti mikla athygli í kosningabar-
áttunni þar sem hún tók þátt komin 
að barnsburði. „Ég myndi ekkert endi-
lega mæla með þessu og ef ég fer aft-

ur í framboð ætla ég að reyna að haga 
málum þannig að ég sé ekki alveg á 
steypinum eða nýbúin að eignast barn. 
Þetta var mjög erfitt, ég ætla ekki að 
skafa utan af því, og miklu erfiðara en 
ég hafði gert mér í hugarlund. Þetta 
var mitt fyrsta barn og ég vissi lítið 
við hverju ég mátti búast og hélt að ég 
gæti þetta eins og allt annað. Þetta var 
skemmtilegt, lærdómsríkt en krefjandi 
og erfitt, en ég gat þetta.“

ákveðin mús
Litla dóttirin heitir Árney María og er 
að sjálfsögðu augasteinn móður sinnar. 
„Hún er að verða sex mánaða. Það er 
ótrúlegt hvað tíminn líður hratt,“ segir 
hún og bætir við að Árney María sé góð 
og vær. „En hún er líka mjög ákveðin. 
Hún er svo skemmtileg blanda af báð-
um foreldrum sínum, svo ákveðin en 
samt svo mikil mús líka.“

iáh
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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 
150Lítra með 15 lítra frystihólfi
aukabúnaður: Alde hitun, Hobby Connect 
system, 4,5 metra markida upp á þaki, 
2200kg burðargeta, 12 volta Rafgeymakerfi, 
TFT, Sjónvarpsfesting, Sólarsella 150 watta
Verð 4.500.000 kr.

Hobby 540Ufe Prestige 2017
Stór Ískápur • 12 volta rafgeymakerfi 
Verð 3.700.000 kr. • Til afgreiðslu strax

Hobby 540Ufe Excellent 2017
Stór ískápur • gólfhiti • Truma Ultraheat • TFT • 
eldhúsvifta • gólfteppi • 12 volta rafgeymakerfi 
Verð 3.800.000 kr. • Til afgreiðslu strax

eva pandora Baldursdóttir hefur verið í 
fæðingarorlofi síðan hún var kjörin á þing í 
haust. Þótt hún njóti tímans með dótturinni 
er hún orðin spennt að taka sæti á þingi. eva 
féllst á að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs 
sínar uppáhaldsuppskriftir.

„lærdómsríkt en krefjandi“

„Ég 
myndi 

ekkert endi-
lega mæla 
með þessu

gómsætur fiskréttur í ofni
Þetta er mjög einfaldur og góður réttur. 
Fullkominn mánudagsmatur og sá réttur 
sem ég geri oftast þegar ég elda.
 
n 300 g ýsa
n 2–3 gulrætur
n ½ blómkálshaus
n ½ brokkolíhaus
n 1 paprika
n 1 dós sveppasmurostur
n 1 dós hvítlauksrjómaostur
n 1 peli rjómi
n 1 poki gratínostur
n ½ poki Maarud-paprikuflögur
n Salt og pipar eftir smekk
 
Aðferð:
Skerið fiskinn í meðalstóra bita. Kryddið 
með salti og pipar. raðið fisknum í eldfast 
mót.
Skerið grænmetið niður og rétt brúnið 
það á pönnu. Setjið það svo yfir fiskinn.
Setjið sveppasmurost, hvítlauksrjóma-
ostinn og rjóma í pott og bræðið saman, 
þangað til það er komin mjúk sósa. Hellið 
henni yfir fisk og grænmeti.

blandið ostinum og paprikuflögunum 
saman og stráið yfir allt.
Skellið þessu svo inn í ofn við svona 180°C 
í 30–45 mínútur.
berið fram með hrísgrjónum og snittu-
brauði.
 
Skinku- og aspasbrauðréttur
annar mjög einfaldur réttur sem ég 
geri við ýmis tilefni, hvort sem það eru 
veislur eða bara sunnudagskaffi með 
fjölskyldunni.

n 1–1½ samlokubrauð (skorið í litla 
teninga)
n 1 skinkubréf
n 1 dós grænn aspas
n ½ askja sveppir (skornir í litlar sneiðar 
og steiktir upp úr smjöri)
n 1 dós beikonsmurostur
n 3 msk. majónes
n 1–2 dl matreiðslurjómi (má líka nota 
mjólk)
n 1–1½ poki af gratínosti
 
Skerið skorpuna af brauðinu og skerið í 
litla teninga. Oft er gott að nota frosið 
brauð því þannig er auðveldara að skera 
það. Skerið skinkuna í litla bita og 
sveppina í sneiðar. aðskiljið aspasvökva-
nn frá aspasinum og setjið til hliðar. 
aspasinn er skorinn í litla bita. Skinkan 
og sveppirnir eru steiktir upp úr smjöri. 
beikonostur, aspasvökvi, majónes og smá 
matreiðslurjómi hitað í potti þar til allt 
hefur blandast vel saman. blandan má 
ekki vera of þykk. til að þynna blönduna 
þarf að bæta matreiðslurjóma saman við. 
Skinka, sveppir og aspas sett saman við 
blönduna. Smyrjið eldfast mót og setjið 
brauðteningana í mótið. blöndunni er 
hellt yfir brauðið og osti sáldrað yfir.
Hitið í 30 mínútur við 180°C hita.
 
Sjónvarpskaka
Mér finnst miklu skemmtilegra að baka 

en að elda og því læt ég hérna fylgja með 
uppskrift að þeirri köku sem ég baka oft-
ast en það er gamla góða sjónvarpskakan.
 
n 4 egg
n 300 g sykur
n 1 tsk. vanilludropar
n 250 g hveiti
n 3 tsk. lyftiduft
n 2 dl mjólk
n 50 g smjör
 
Aðferð:
-Egg og sykur þeytt saman þar til létt og 
ljóst, vanilludropum hrært saman við
-Þurrefni sigtuð saman við (nokkuð mikil-
vægt að vippa fram sigtinu í svona köku) 
og svo hrært þar til allt er blandað
-Smjör og mjólk er hitað þar til að smjörið 
fer að bráðna og svo hrært aðeins í svo 
að það leysist að lokum alveg upp í 
mjólkinni
-mjólkur og smjörblöndunni hellt út í 
deigið og hrært þar til allt er vel blandað 
saman
-Hellt í vel smurt skúffukökumót
-bakað við 180°C í um 30–40 mínútur eða 
þar til prjónn sem stungið er í kökuna 
kemur hreinn út og kakan er farin að losa 
sig frá hliðunum.
 
Kókosblanda ofan á kökuna:
n 100 g smjör
n 150 g kókosmjöl
n 200 g púðursykur
n ½ dl mjólk (þarf stundum að bæta 
aðeins meira við)
n 1–3 msk. kakó (eftir smekk en má 
sleppa, var ekki í upprunalegu uppskrift-
inni en tengdamamma benti mér á að 
það væri gott að bæta við kakó)
 
Aðferð:
Sett í pott og soðið saman við vægan hita 
í 2 mínútur. Sett ofan á kökuna þegar hún 
hefur fengið að kólna aðeins.

Mæðgur 
Eva og árney 
María njóta lífsins 
saman þessa 
dagana.
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14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
9. mars 2017

9. tölublað, 7. árgangur 

Gleðilega páska

Súkkulaðipáskaegg

Páskaeggin frá Nóa Siríus eru án vafa orðin ein af ríkustu hefðum í páskahátíð Íslendinga. 
Undirstaða páskaeggsins er vitaskuld hið ljúffenga súkkulaði frá Nóa Síríus en eggin 

koma hér í rjómasúkkulaði útfærslu og 45% dökku súkkulaði. 

Ekki má gleyma málshættinum sem gefur páskaeggjum Nóa Siríus hinn hátíðlega blæ. 

Þessi vinsæla hefð á það til að sameina kynslóðir og skapa ljúfar minningar með þjóðinni.
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Á tímum 
samskipta-
miðla
Ég er svo ljónheppin að umgangast 
unglinga flesta daga vikunnar. Ung-
lingar eru skemmtilegt fólk, þeim 
fylgir einhver fölskvalaus gleði og til-
hlökkun fyrir lífinu sem margir þeim 
eldri hafa týnt í annríki hversdagsins. 
Það er þó annað sem fylgir unglingum 
nútímans og það eru samfélagsmiðlar. 
Hvort sem okkur líkar betur eða verr 
eru samfélagsmiðlar hluti af tilveru 
flestallra unglinga. Ekki eru allir sáttir 
við þessa þróun, vitað er með vissu að 
þar ber ýmislegt að varast og áhrifin 
eru ekki alltaf góð.

 Um daginn horfði ég bandaríska 
heimildamynd um 13 ára unglinga 
og samfélagsmiðla. Það sem vakti 
athygli mína varðandi þessa mynd 
var dramatísk framsetningin. Þulur-
inn lýsti nethegðun unglinganna eins 
og David Attenborough myndi lýsa 
undarlegu háttalagi dýrs í útrým-
ingarhættu einhvers staðar í óbyggð-
um.

 Það er einmitt þessi tónn sem mér 
finnst oft einkenna umfjöllun okkar 
fullorðinna um netnotkun unglinga, 
dálítið eins og þau séu geimver-
ur frekar en afsprengi okkar sjálfra. 
Vandamál varðandi notkun samfé-
lagsmiðla einskorðast til dæmis alls 
ekki bara við unglinga þótt umræð-
an sé oft á þann veg. Hvernig verj-
um við fullorðna fólkið tíma okkar á 
samfélagsmiðlum til dæmis? Ég sjálf 
viðurkenni fúslega að kíkja nokkrum 
sinnum á dag á þá samfélagsmiðla 
sem ég nota. Ég spjalla við vini og ætt-
ingja á Facebook, fylgist með þeim á 
snappinu og skoða fallegar myndir á 
Instagram.

 Hver veit nema ég skelli í eina 
sjálfu og passi að láta allavega eina 
hönnunarvöru sjást í bakgrunni, 
kannski tvær. Væri ekki betra að 
horfa á notkun samfélagsmiðla út frá 
heildinni í stað þess að einblína á einn 
hóp í þeirri von að athyglin lendi ekki 
á okkur sjálfum rétt á meðan?

 
Anna María Þórhallsdóttir 

kennari

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

Frábærar 

pizzur


