
Fimm ættliðir í 
beinan kvenlegg

100 ára 
afmæli la

Fagnar  
sársaukanum 27. apríl 2017 

14. tölublað, 7. árgangur 

Kvikmyndatónskáldið 
atli Örvarsson flutti 
heim til Akureyrar frá 
Hollywood á hátindi ferils 
síns. Í einlægu viðtali 
ræðir Atli um ástæðu 
flutninganna, æskuna sem 
var á köflum erfið, stopult 
sambandið við föður sinn, 
föðurhlutverkið, tónlistina 
og tónleikana í Hofi, 
glamúrinn í Hollywood og 
hjónabandið en Atli segir 
að það hafi verið ást við 
fyrstu sýn þegar hann leit 
fyrst konu sína augum.

„Það vantaði 
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þvottavélar
TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

HVAÐ ER
ECO BUBBLE?

Leysir upp þvottaduft 
undir þrýstingi og 

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

í stað 30-40 ella.

7 kg 1400 Sn. 
Eco Bubble 
AddWash
WW70K5400UW

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

8 kg 1400 Sn. 
Eco Bubble 
AddWash
WW80K5400UW

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

8 kg 1600 Sn. 
Eco Bubble

WW80J6600AW

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

TMTMTM

AddWashAddWash

Verð: 79.900,-
Verð: 89.900,-

Verð: 69.900,-

Netverslun
nýr vefur

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

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ

TUDOR RAFGEYMAR

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

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

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

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR 
High Tech rafgeymar

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

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

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

Evonia eykur hárvöxt með því að 
veita hárrótinni næringu og styrk.

Evonia er hlaðin bætiefnum sem 
næra hárið og gera það gróskumeira.

Bætiefni ársins í Finnlandi 2012.

Evonia

www.birkiaska.is
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Stutt er síðan umræða um um-
hverfismál var almennt talin 
óæðri umræðu um fjármál 

og kannski er svo enn. Tal um um-
hverfisspjöll og varanlegan skaða á 
heilum landsvæðum var ekki við hæfi 
í „siðaðri umræðu“ því ekki var hægt 
að setja á það merkimiða með krón-
um og aurum. En varanlegur skaði 
sem kerfin okkar vinna á einstakling-
um sem eiga erfitt með að verja sig – 
hvers virði er sá skaði?

Vísitala og reikniregla
Hvers virði er líðan barna okkar í 
leikskólum og grunnskólum, foreldra 
okkar á öldrunar- og hjúkrunarheim-
ilum? Þurfum við að finna upp vísitölu 
til að meta skaða sem barn verður fyr-
ir í skóla? Meta tilfinningalegan skaða, 
líkamlegan skaða, skaða á sjálfsmynd 
og getu til að taka fullan þátt í sam-
félaginu? Þurfum við að finna upp 
reiknireglu til að finna út hvers virði 
það er að eldri borgarar landsins geti 
notið þess sem lífið hefur upp á að 
bjóða þótt það sé á öldrunarstofnun-
um? Hvers virði er það eldri borgur-
um að fá að fara í bað þegar þeir vilja, 
losna við legusár, fá uppbyggileg sam-

skipti hlýju og umhyggju? Er það yfir-
höfuð einhvers virði?

áhugi á velferð
Ég var á fundi á dögunum  þar sem 
rætt var um skóla og öldrunarmál. 
Þar voru málin reifuð út frá fjárhags-
ramma, verðbólguspám og rekstrar-
niðurstöðu ársins. Væri ekki ráð að 
sættast á það öll sem eitt, að velferð 
yngstu og elstu borgara landsins sé 
alltaf í forgangi? Ekki bara með áætl-

unum skýrslum og ræðum – heldur 
með raunverulegum áhuga á velferð 
þar sem tryggt er að í skólum og á 
öldrunarheimilum sé alltaf allt gert til 
að öllum geti liðið vel.

Í mínum huga er það meira virði 
en allar skíðalyftur, rennibrautir, hol-
ræsi og kantsteinar til samans.

 Inga Sigrún Atladóttir,  
skólastjóri Álfaborgar og  

Valsárskóla Svalbarðsströnd

loftlínur víkja fyrir jarðstrengjum Róbert Daníel Jónsson á 
Blönduósi var með myndavélina á lofti þegar grafinn var jarðstrengur ofan í Blöndu.

Hvað kostar vellíðan 
og hamingja?

Heilum 46 mánuðum eftir 
fyrstu sprengingu verð-
ur formlegt gegnumslag í 

Vaðlaheiðargöngum á föstudaginn. 

Sama dag mun verktakinn hafa opið 
hús þar sem sýndar verða vélar og tæki 
sem tengjast jarðgangagerð. 

GeGnumSlaG 
oG opið HúS

Hin agnarsmáa Andr-
ea Mist er heldur bet-
ur  rík  stúlka því ekki 

aðeins á hún mömmu, ömmu og 
langömmu heldur einnig langa-
langömmu, allt í beinan kvenlegg. 
Hér eru ættliðirnir fimm saman 
komnir á mynd. Langalangamman 

Unnur Jónsdóttir er lengst til 
vinstri, svo langamman Sólveig 
Guðmundsdóttir, þá amman Svala 
Einarsdóttir, móðirin Telma Eir 
Aradóttir og að lokum sú yngsta, 
og fimmti ættliðurinn, sem hlaut 
nýlega nafnið Andrea Mist og er 
Arnórsdóttir.

Fimm ættliðir í 
beinan kvenlegg

fimm Sterkar konur unnur Jónsdóttir, Sólveig guðmundsdóttir, Svala 
Einarsdóttir, telma Eir aradóttir og andrea Mist arnórsdóttir.

Aðsend grein

Mynd tekin af facebook-
síðu Vaðlaheiðarganga.

 

Landsvirkjun hefur um áratugaskeið 
starfrækt sumarvinnuflokka ungs 
fólks. Hóparnir sinna viðhaldi, 
uppbyggingu og fegrun starfsstöðva 
Landsvirkjunar og vinna jafnframt að 
ýmsum samstarfsverkefnum víða um 
land. Samvinna sumarvinnuflokka 
Landsvirkjunar og félagasamtaka, 
sveitarfélaga og stofnana hefur skilað 
sér í auknum umhverfisgæðum og betri 
aðstöðu til útivistar og ferðamennsku.

Í boði er vinnuframlag sumarvinnu
flokka og flokksstjórn yfir þeim. Verkefnin 
lúta að ræktun, hreinsun, viðhaldi og 
öðrum umhverfisbótum ásamt ýmsum 
samfélagsverkefnum.

Óskað er eftir að samstarfsaðilar leggi fram 
vel skilgreind verkefni. Umsóknarform 
með nánari upplýsingum er að finna á vef 
Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. 

Nánari upplýsingar veitir Þóra María 
Guðjónsdóttir í síma 515 9000 og á 
netfanginu lettverk@landsvirkjun.is.

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 
2017. Umsóknarform er að finna  
á landsvirkjun.is.

Landsvirkjun auglýsir eftir 
samstarfsaðilum að verkefninu 
Margar hendur vinna létt verk 
sumarið 2017.



mazda.is

ELSKAÐU AÐ KEYRA

MAZDA CX-5 AWD

Brimborg Bíldshöfða 8
110 Reykjavík

Tryggvabraut 5
600 Akureyri

S. 515 7000 S. 515 7050
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Sólbað í 
norðannæðingi
langþráð  sumar er loksins komið. Samkvæmt almanakinu alla-

vega. Þótt hitastigið mætti vera hærra og skyndilegum éljum 
mætti linna eru fjórir yngstu fjölskyldumeðlimirnir á þessu 

heimili svo sannarlega komnir í sumar-
gírinn. Seinnipart mánudags lét sólin sjá 
sig lengur en augnablik og mínar konur 
fóru strax að græja sig fyrir sólbað. Eins 
og maður gerir. Eftir að hafa skellt sér í 
stuttbuxur og tekið til tennisspaða, fót-
bolta, teppi, sólgleraugu og bækur til að 
njóta blíðunnar í botn var næsta verkefni 
að færa pallhúsgögnin úr bílskúrnum yfir 
á pallinn; verkefni sem var ansi strembið 
fyrir systur á aldrinum tæplega fjögurra 
til níu ára.

Með ákveðni og þrjósku og smá hjálp 
frá stóra frænda komu systurnar sér vel 
fyrir á pallinum á sama tíma og sólin 
skreið í felur á bak við ský og einungis ískaldur næðingurinn varð eftir. 
Teppin, sem upphaflega voru hugsuð til að halda köngulóm frá litlum 
kroppum í sólbaði, komu því að góðum notum því sumarið ER komið; 
hvað sem veðrið tautar og raular. Næstu mínúturnar sátu fjórar kaldar 
systur í svalanum, vafðar inn í teppi en með sólgleraugu og heimtuðu 
að fá að borða kvöldmatinn úti eins og sæmir á góðum sumardögum. 
Eftir lögboðinn íspinna í eftirmat neyddust þær þó að leita inn í hlýjuna 
með hortaum í nefi en smá sól í hjarta. Vonandi veikjast þær ekki en 
íslenskara verður það varla.

Gleðilegt sumar!
Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðari

flestir Íslendingar eiga einhvers 
konar snjalltæki; snjallsíma, 
tölvur og sjónvörp. Nú til dags 

koma snjalltæki fyrir í lífi fólks á nán-
ast hverjum degi. Strangt til tekið eiga 
allir unglingar snjallsíma. Ef þú kæmir 
í Kvosina í Menntaskólanum á Akur-
eyri í löngu frímínútum sæir þú að 
það eru nánast allir með snjallsíma í 
hönd að skruna niður Facebook eða 
að „snappa“, ef til vill til vina sinna 
í sama skóla sem oftast eru einnig í 
Kvosinni.

Skjánotkun er mikil yfir allan 
daginn. Sólarhringurinn er 24 klukku-
stundir, skóladagurinn er um átta 
klukkustundir og þá eru 16 klukku-
stundir eftir af deginum sem vonandi 
flestir nýta helminginn í að sofa. Þá 
eigum við átta klukkustundir eftir. 
Samkvæmt könnunum sem birtar hafa 
verið í CNN og The Washington Post 
er meðalsímanotkun unglinga hvern 
dag níu klukkustundir. Þeir sem nota 
níu klukkustundir á dag í símanum 
eru þá líklegast að raska nætursvefn-
inum.

Síminn er eins og ryksuga
Það fyrsta sem flestir unglingar gera á 
morgnana er að gá í símann sinn og 
það síðasta sem þeir gera á kvöldin er 
oftast einnig að gá í símann. Þótt sím-
inn gegni mikilvægu hlutverki t.d. sem 
vekjaraklukka eða til að láta foreldrana 
vita af ferðum manns er hann einnig 
tímafrekur og kemur oft í veg fyrir bein 
mannleg samskipti við fjölskylduna 
sem og tíma fyrir nám. Margir geta 
ekki verið án símans og þá er eins og 
hann sogi athygli þeirra til sín. Fólk er 
þá endalaust að athuga hvort að ein-
hver hafi sent því skilaboð eða að gera 
nákvæmlega ekkert mikilvægt.

Þessi óhóflega símanotkun hefur 
stundum þær afleiðingar að unglingar 
hætta að hreyfa sig, en unglingar þurfa 
að minnsta kosti einnar klukkustund-
ar hreyfingu á dag. Margir ná því ekki 
vegna þess að þeir eyða oft miklum 
tíma í símanum og eiga síðan eftir 
að læra og gefst þá ekki tími til þess 
að hreyfa sig. Metnaður er oft lítill 
sem og áhugi og oft verður brottfall 
úr íþróttaiðkun á unglingsárunum. 
Margir unglingar stunda hins vegar 
reglulega hreyfingu og eru í einhvers 
konar keppnisíþrótt sem hvetur þá 
oftar áfram í stað þess að þeir þurfi að 
sjá um það sjálfir að drífa sig í gang. 
Ætla má að það stuðli að minni síma-
notkun og bættu heilbrigði.

krabbinn kemur í bylgjum
Eins og áður kom fram tengist síminn 
því fyrsta og seinasta sem flestir gera 
á daginn. Það er hins vegar alls ekki 
sniðugt að sofa með símann við hlið sér 
vegna þess að alls konar örbylgjur ber-
ast frá símanum sem hafa slæm áhrif á 
heilastarfsemina sem og nætursvefn-
inn. Unglingar kvarta oft yfir svefnleysi 
og hugsanlega má rekja það til símans. 
Vísindamenn eru að rannsaka hvaða 
áhrif þetta getur haft á heilsuna. Svo 
stutt er síðan símar komu á markað að 
það eru engar langtímarannsóknir til. 
Bráðabirgðarannsóknir hafa þó sýnt 
að örbylgjur sem símarnir senda frá sér 
geta valdið krabbameini.

Þó svo að stór hluti þeirra sam-
skipta sem við eigum fari í gegnum 
símann og netið ættu allir að reyna 
að takmarka símanotkun eins mikið 
og mögulegt er. Best væri að svefn-
herbergin og matarborðið væru síma-
lausir staðir vegna þess að þá er síminn 
ekki að trufla nætursvefn og samskipti 
við fjölskyldumeðlimi. Þannig mætti 
hugsa sér að hægt væri að geyma sím-
ann í eldhúsinu eða stofu yfir nóttina 
og matartímann. Einnig væri hægt að 
finna ílát til þess að geyma símana í svo 
að þeir séu alltaf á vísum stað.

Elísabet Ásta Ólafsdóttir
framhaldsskólanemi

kassalaga augu 
og glær andlit

elsta stofnun Akureyrar, Amts-
bókasafnið, fagnaði 190 ára 
afmæli sínu á þriðjudaginn. 

Á vef sveitarfélagsins Akureyri kemur 
fram að safnið hafi verið stofnað árið 
1827 af Grími Jónssyni, amtmanni á 
Möðruvöllum. Eftir húsnæðishrakn-

inga í 140 ár fékk safnið loks varanlegt 
húsnæði við Brekkugötuna þar sem 
það er enn staðsett.

Í tilefni afmælisins var opnuð sýn-
ing tileinkuð sögu safnsins en bæjar-
stjórinn, Eiríkur Björn Björgvinsson, 
opnaði sýninguna og hélt stutt erindi.

afmæli amts-
bókasafnsins

elSta Stofnun bæjarinS Húsnæði bókasafnsins var vígt árið 1968.  
Myndin er tekin af Facebook-síðu safnsins.

Aðsend grein





6   27. apríl 2017

 

Svalbarðsstrandarhreppur – tillaga að breytingu aðalskipulags 

vegna verslunar- og þjónustusvæðis við Halllandsnes.  

Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps samþykkti þann 5. apríl 2017 að auglýsa tillögu að breytingu 

á aðalskipulagi Svalbarðsstrandarhrepps 2008-2020 á grundvelli 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010.  Breytingin lýtur að verslunar- og þjónustusvæði við Halllandsnes (svæði V5) sem skv. 

tillögu stækkar úr 0,26 ha í 6,3 ha vegna uppbyggingar gistiþjónustu.  

Tillagan mun liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá 27. apríl 2017 til og með 8. júní 2017. 

Tillagan verður einnig aðgengileg á vef Svalbarðs strandarhrepps á 

https://www.svalbardsstrond.is/is/skipulag/adalskipulag  

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er þannig gefinn kostur á að kynna sér tillöguna 

og gera athugasemd við hana. Athuga semdir skulu vera skriflegar og berast á skrifstofu 

Svalbarðsstrandarhrepps í ráðhúsinu Svalbarðseyri, 601 Akureyri, eða á netfangið 

postur@svalbardsstrond.is í síðasta lagi þann 8. júní 2017. 

Sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps 

 

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

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

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

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

Sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps

SVALBARÐSSTRANDARHREPPUR  | Sími 4645500 | postur@svalbardsstrond.is | www.svalbardsstrond.is |

 

ÍBÚÐARBYGGÐ Á SVALBARÐSEYRI 

Svalbarðsstrandarhreppur 

DEILISKIPULAG  OG UMHVERFISSKÝRSLA - TILLAGA 

8. mars 2017  

  

Svalbarðsstrandarhreppur 

la 100 ára
leikfélag Akureyrar fagn-

aði 100 ára afmæli sínu 
þann 19. apríl. Vegleg 

dagskrá var í Samkomuhúsinu 
á afmælisdaginn þar sem meðal 
annars forseti Íslands, Guðni Th. 
Jóhannesson, hélt erindi og 
fluttar voru tónlistarperlur úr 
100 ára sögu félagsins. Leik-

hússtjórinn, Jón Páll Eyjólfsson, 
fagnaði einnig afmæli sínu en 
hann deilir afmælisdegi með 
leikfélaginu. Eftir skemmtilega 
dagskrá færðust hátíðarhöldin 
í Borgarasal Samkomuhússins 
þar sem orðið var laust og gestir 
og gangandi nutu veitinga.

 iáh

útVarpSStjóri mætti 
Magnús geir Þórðarson útvarps-

stjóri mætti ásamt eiginkonu sinni, 
Ingibjörgu ösp Stefánsdóttur. Magnús 
geir var leikhússtjóri la frá 2004–2008.

leikkona Saga Jónsdóttir er einn 
af heiðursfélögum leikfélags akureyrar.

HeiðurSfélaGi Haraldur Sigurðsson 

er heiðursfélagi la. Haraldur gaf út Sögu 

leiklistar á akureyri 1860–1992 árið 1992.

tVÖ Góð Þuríður Helga Kristjáns-
dóttir, framkvæmdastjóri Mak, og 

forseti Íslands, herra guðni th. Jóhann-
esson, spjölluðu saman í afmælinu.

ekki til Vandræða Vandræðaskáld 
mynda þau Sesselía Ólafs og Vilhjálmur b. 
bragason. Vilhjálmur var kynnir í afmælinu ásamt séra Oddi bjarna. á myndinni eru Vandræðaskáld ásamt Margréti Sverrisdóttur.

tVÖfalt afmæli leikhússtjórinn, Jón Páll Eyjólfs-
son, fagnaði sjálfur afmæli sínu sama dag og la. Hér er 
hann ásamt eiginkonu sinni, Írisi Eggertsdóttur, og Oddi 
bjarna Þorkelssyni, ljótum hálfvita og presti. flott Hjón Elsa björnsdóttir og gestur Einar Jón-

asson létu sig ekki vanta.

drag um helgina Árleg Drag-keppni Hinsegin Norðurlands fer 
fram laugardaginn 29. apríl. Á myndinni er sigurvegari keppninnar árið 2016, 
Hans Jónsson.



Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, Akureyri
Sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Microsoft Dynamics NAV         
er eitt mest selda bókhaldskerfi

landsins og fæst í
 mánaðarlegri áskrift.

Microsoft Azure

Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun       
í Azure skýjaþjónustu Microsoft 

ásamt vottuðum sérlausnum Wise 
frá kr. 9.900 á mánuði. 

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaðurBókhaldskerfi

í áskrift 

Kynntu þér málið á navaskrift.is
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fullt nafn, aldur og starfstitill: „Jón Þór 
Kristjánsson, 25 ára, dagskrárgerðarmaður á sjónvarps-
stöðinni N4.“

nám? „BA í stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands og 
MSc í stjórnsýslufræðum frá Edinborgarháskóla.“

fjölskylduhagir? „Í sambúð með Sunnu Guð-
mundsdóttur og saman eigum við Theodór Franz, 
tveggja ára snilling.“

fæddur og uppalinn? „Akureyringur í húð og 
hár.“

Í hverju ertu bestur? „Að greina kjarnann frá 
hisminu.“

Í hverju ertu lakastur? „Að bíða.“

Hvað ætlaðirðu að verða þegar þú yrðir 
stór? „Atvinnumaður í handbolta, er það nokkuð of 
seint?“

Hverju mundirðu breyta ef þú værir ein-
ræðisherra í einn dag? „Ég myndi örugglega 
fá taugaáfall og litlu breyta á einum degi. Ef ég fengi 
mánuð þá myndi ég reyna að stuðla að frekara jafnrétti 
milli ólíkra hópa samfélagsins.“

fyrirmynd? „Flestir sem þora að vera algjörlega þeir 
sjálfir og koma til dyranna eins og þeir eru klæddir.“

uppáhaldstónlistarmaður? „David Bowie.“

fallegasti staður á Íslandi? „Fnjóskadalur.“

uppáhaldskvikmynd? „The Green Mile.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? „Erfitt að gera 
upp á milli þessara ljúflinga.“

uppáhaldsmatur? „Kartöflupítsa á föstudegi, 
nautalund með bearnaise á laugardegi.“

uppáhaldsdrykkur? „Kaffi, gæti varla lifað án 
þess.“

uppáhaldsrithöfundur? „Arnar Már Arngríms-
son er nýjasti uppáhaldsrithöfundurinn minn, hef 
mikla trú á honum.“

uppáhaldssjónvarpsmaður? „Adolf Ingi Er-
lingsson hefur lengi verið í uppáhaldi, sakna þess að sjá 
hann á skjánum.“

besta lag allra tíma? „Bat Out of Hell – Meat 
Loaf.“

leyndur hæfileiki? „Mannglögg-
ur með eindæmum.“

facebook eða twitter? 
„Facebook.“

Snapchat eða 
instagram? 
„Snapchat.“

á hvaða útvarps-
stöð er stillt í 
bílnum þínum? 
„Rás 2.“

YfirHeYrSlan: jón Þór kriStjánSSon

jón Þór kristjánsson er Akureyringur í húð  
og hár og dagskrárgerðarmaður á N4.

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

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

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

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

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

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

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

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

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

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!



Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 
10 kg kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

Temprukassarnir eru undirstaða þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum
 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin
 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður 
 lengri fiskflök raðast betur innan kassa
 meira rými er fyrir ís eða kælimottur
 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol
 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  
 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

10, 13 og 15 kg  línan er þannig hönnuð að hún viðheldur 
ferskleika matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn 60x40 cm 
10 kg kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

Fiskur

EPS
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Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 
sterkari og veitir lengra geymsluþol

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.iseinangrun – umbúðir

Ertu á leið í morgunflug? Svefninn er dýrmætur. Byrjaðu fríið degi fyrr og gistu á Base 
Hotel fyrir flug. Sofðu lengur, geymdu bílinn frítt og fáðu skutl á völlinn og til baka. Þetta 
er ekki beisið.

Á Base Hotel er alltaf Happy Hour á TF-BAR. Það er 
bara basic! Njóttu notalegrar stemningar og skoðaðu 
eitt flottasta nýlistasafn á Íslandi í leiðinni.

Frá 3.990 kr. 
Fyrir einn gest 
í koju.
Frá 6.900 kr. 
í eigið herbergi.

Hafðu samband í tölvupósti eða 
síma til að bóka: 

basehotel@basehotel.is 
S: 519 1300

Byrjaðu fríið á Base Hotel!

TAKTU FORSKOT 
Á SÆLUNA!

ALLT INNIFALIÐ:
• Gisting eina nótt
• Morgunverður
• Skutla á flugvöllinn 
og til baka
• Geymsla á bíl
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mikið fjör var á Andrésar 
andar leikunum sem fram 
fóru í Hlíðarfjalli um síð-

ustu helgi. Leikarnir, sem eru einir 
þeir stærstu sinnar tegundar hér á 
landi, voru haldnir í 42. sinn og tók 
fjöldinn allur af börnum og ungmenn-
um alls staðar af landinu þátt. Fyrir 
utan leiðindaveður á sumardaginn 
fyrsta gátu keppendur og fjölskyldur 
þeirra notið góða veðursins og færis-
ins í fjallinu mestalla helgina.

 iáh

skemmti-
legur 
Andrés

tVeir Góðir Jaki og 
andrés önd skemmtu sér vel. 
Mynd: Elín Þorsteinsdóttir

keppendur Krakkar á öllum 
aldri, alls staðar af landinu komu 
saman í Hlíðarfjalli til að etja kappi. 
Mynd: Jóhanna Kristín

Gott færi Fallegt var 
um að litast í Hlíðarfjalli. 

Mynd: Jóhanna Kristín

HVatn-
inGarorð 

Handboltahetjan 
Sverre Jakobsson 

talaði við kepp-
endur á setningu 

leikanna. Mynd: 
Jóhanna Kristín

SkrúðGanGa 
Keppendur fóru fylktu liði í 
skrúðgöngu. á myndinni eru 
stúlkur frá Skíðafélagi akur-
eyrar. Mynd: Jóhanna Kristín

HeiðSkÍrt Hæglætis-
veður var mestalla helgina. 
Mynd: Elín Þorsteinsdóttir

AFKOMA STAPA LÍFEYRISSJÓÐS 
Á ÁRINU 2016

Breytingar á hreinni eign 2016 2015

Iðgjöld 8.842 7.911

Lífeyrir -4.999 -4.678   

Hreinar fjárfestingartekjur 3.924 18.428

Rekstrarkostnaður -327 -285

Aðrar tekjur (önnur gjöld) -18 95

Hækkun á hreinni eign 7.421 21.461

Hrein eign frá fyrra ári 179.272  157.810

Hrein eign til greiðslu lífeyris 186.693 179.272

Efnahagsreikningur í árslok 2016 2015

Eignahlutir í félögum og sjóðum 81.551 79.374
Skuldabréf 97.622 86.647
Bundnar bankainnstæður 1.390 2.154
Kröfur 1.093 964
Ýmsar eignir 58 59
Handbært fé 5.414 10.181
Skuldir -434 -108
Hrein eign til greiðslu lífeyris 186.693 179.272 
 
Hrein eign tryggingadeildar 181.742 174.443
Hrein eign séreignardeildar 4.951 4.829

Tryggingafræðileg staða -1,5% 0,4%

Kennitölur
Tryggingadeild 2016 2015
Hrein nafnávöxtun 2,0% 11,4%
Hrein raunávöxtun -0,1% 9,2%
Hrein raunávöxtun 5 ára á ársgr. 3,8% 4,0%
Hrein raunávöxtun 10 ára á ársgr. 0,6% 1,4%
Rekstrarkostnaður sem % af eignum  0,17% 0,16%
Lífeyrir sem % af iðgjöldum 55,8% 58,5%
Fjöldi virkra sjóðfélaga 13.903 13.348
Fjöldi launagreiðenda 3.045 2.821
Fjöldi lífeyrisþega 8.559 8.094
Stöðugildi 14,0 13,5

STAPI lífeyrissjóður     Strandgötu 3, 600 Akureyri www.stapi.is
 Egilsbraut 25, 740 Neskaupstað     Sími 460 4500

Ávöxtun sjóðsins

Eignasamsetning árslok 2016

Afkoma séreignardeildar 2016

bl
ek

ho
nn

un
.is

Ársfundur
Ársfundur sjóðsins verður haldinn miðvikudaginn 
3. maí kl. 13:00 í Skjólbrekku í Mývatnssveit. 
Fundurinn er opinn öllum sjóðfélögum og 
launagreiðendum.

Stjórn Stapa
Ágúst Torfi Hauksson formaður, Þórarinn Sverrisson 
varaformaður, Erla Jónsdóttir, Huld Aðalbjarnardóttir, 
Kristín Halldórsdóttir, Sverrir Mar Albertsson, Tryggvi 
Jóhannsson.  Framkvæmdastjóri er Ingi Björnsson.
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Óskum öllum 
launþegum 
á Íslandi til 

hamingju með 
baráttudag verka-

lýðsins 1. maí

Síldarvinnslan hf.

Fóður-
verksmiðjan 

Laxá hF.

Félag vélstjóra og 
málmtæknimanna
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kvikmyndatónlist snýst um 
upplifun. Galdurinn er að 
láta tónlistina segja kjarn-

ann í myndinni og láta manni líða á 
ákveðinn hátt án þess að maður taki 
of mikið eftir tónlistinni. Tónlist hefur 
áhrif á miðtaugakerfið og líðan okkar. 
Ef leikstjóri er ekki ánægður með senu 
er oft hægt að nota tónlist til að láta 
hana virka. Þetta er því sálfræðilegt 
starf,“ segir kvikmyndatónskáldið Atli 
Örvarsson sem er fluttur heim eftir 
rúmlega tveggja áratuga dvöl í Banda-
ríkjunum.

eitthvað vantaði
Atli hefur skapað sér nafn sem tón-
skáld í Hollywood en hann hef-
ur unnið að tónlist í fjölda þekktra 
kvikmynda á borð við Vantage Point, 
Hansel & Gretel og The Perfect Guy 
auk þess sem hann sér um tónlistina í 
þáttaseríunum Chicago Fire, Chicago 
PD og Chicago Med. Hann viður-
kennir að það hafi ekki verið auðveld 
ákvörðun að flytja heim á toppi ferils-
ins en segir ýmsar ástæður liggja þar 
að baki. „Þetta var tilraun og er enn 
tilraun; eins og lífið allt. Hins vegar, ef 
eitthvað, þá hef ég meira að gera núna 
en nokkru sinni. Hvort það er tilvilj-
un eða það að maður sé framandi og 
spennandi veit ég ekki. Sumir vinir 
mínir hafa nefnt að tónlistin sem ég 
geri hér sé heiðarlegri – að í henni sé 
meiri sannleikur. Það var eitthvað list-
rænt sem knúði mig til að fara heim; 
einhver þörf til að vera hér og tengjast 
kraftinum hér. Hér er orkan allt öðru-
vísi en í Los Angeles. Það er ekki hægt 
að bera það saman,“ segir Atli en hann 
og eiginkona hans, Anna Örvarsson, 
eiga saman tvö börn. „Við vildum leyfa 
börnunum að alast upp hér, allavega í 
einhvern tíma. Það var bara eitthvað 
sem vantaði, einhver kjarni. Hér er 
fjölskyldan mín en það kemur ekkert í 
staðinn fyrir fólkið manns og kannski 
eru ekki margir staðir eins og Akur-
eyri eftir. Hér fá börnin að fara út og 
sjá um sig sjálf og það skapar ákveðið 
sjálfstæði. Hér er líka friður og ró og 
meira pláss til sköpunar.“

Skotárásir í bandaríkjunum
Anna hefur í viðtölum lýst því hvern-
ig fjöldi skotárása hafði alvarleg áhrif á 
líf fólksins í kringum hana sem varð til 
þess að hún vildi fara í öryggið á Íslandi. 
Atli segir árásirnar ekki hafa haft jafn 
mikil áhrif á hann. „Nema að því leyti 
að þegar skotárás var í hverfinu okkar 
í Los Angeles var ég í London. Það var 
mjög óþægileg tilfinning að geta ekk-
ert gert. Ég fékk hins vegar ekki þessa 
upplifun af fyrstu hendi eins og hún. 
Anna ólst upp við það að vera alltaf á 
varðbergi; sem er partur af því að alast 
upp í Bandaríkjunum. Henni finnst 
mikill lúxus í því að vera hér án þess að 
fá stanslaust fréttir af hörmungum úr 
næstu götu. Okkur langaði ekki að ala 
börnin okkar upp í slíku umhverfi.“

ást við fyrstu sýn
Þau Anna kynntust í gegnum 
Hollywood. „Hún var að vinna sem 

leikmyndahönnuður við mynd sem 
ég vann við. Leikstjórinn er góður 
vinur minn og bauð mér í lokapartíið 
en venjulega fer ég ekki í slíkt. Ég vissi 
strax að ég vildi bara vera með henni 
og sem betur fer voru tilfinningarnar 
gagnkvæmar. Ég þurfti ekki að ganga 
mikið á eftir henni,“ segir hann og 
viðurkennir að ást við fyrstu sýn geti 
verið raunveruleg. „Algjörlega. Ég 
held að það sé óhætt að segja að við 
Anna séum lifandi sönnun þess,“ segir 
hann brosandi.

Haldinn flökkuþrá
Atli ólst að mestu upp á Brekkunni á 
Akureyri en mikil tónlist er í báðum 

hans ættum. „Mamma og pabbi áttu 
fimm börn saman, en í heildina vor-
um við systkinin ellefu og ég í miðj-
unni. Ég lifði í mínum draumaheimi. 

Var annaðhvort á hjólinu mínu eða á 
bókasafninu. Það blundaði alltaf í mér 
þrá að komast í burtu og ég var heltek-
inn af því að lesa um útlönd. Ég vildi 
ferðast og upplifa heiminn. Heima 
fyrir var lífið ekki alltaf dans á rósum 
og kannski var þetta flótti. Ég er samt 
enn svona; haldinn þessari flökkuþrá.“

ómetanleg pílagrímsferð
Faðir hans, harmónikuleikarinn 
landsþekkti Örvar Kristjánsson, lést 
fyrir tveimur árum. „Þau mamma 
skildu þegar ég var tíu ára þótt hann 
hafi verið fluttur út mun fyrr. Við 
systkinin fylgdum mömmu og sam-
bandið við pabba var lítil. Ég náði 

samt að blása í glæðurnar stuttu áður 
en hann lést. Hann hafði veikst hast-
arlega á Kanaríeyjum þar sem hann 
bjó. Ég fór til hans og lofaði honum að 
ef hann myndi rífa sig á fætur mynd-
um við fara til Ítalíu saman. Tveimur 
árum síðar fórum við í pílagrímsferð 
til Castelfidardo þar sem bestu harm-
ónikurnar eru smíðaðar. Það var í 
fyrsta skiptið í 30 ár sem við vorum 
tveir saman lengur en yfir kaffibolla. 
Þótt maður vinni ekki upp 30 ár á 
einni viku kynntumst við hvor öðrum 
að einhverju leyti og fengum smá inn-
sýn í líf hvor annars. Fyrir vikið fækk-
aði ósvöruðum spurningum. Þessi 
ferð var ómetanleg fyrir okkur báða.“

Kvikmyndatónskáldið 
atli Örvarsson flutti 
heim til Akureyrar frá 
Hollywood á hátindi 
ferils síns. Í einlægu 
viðtali ræðir Atli um 
ástæðu flutninganna, 
æskuna sem var á 
köflum erfið, stopult 
sambandið við föður 
sinn, föðurhlutverkið, 
tónlistina og tónleikana 
í Hofi, glamúrinn 
í Hollywood og 
hjónabandið en Atli segir 
að það hafi verið ást við 
fyrstu sýn þegar hann leit 
fyrst konu sína augum.

Viðtal

„Heima fyrir 
var lífið 

ekki alltaf dans á 
rósum og kannski 
var þetta flótti

„Það 
vantaði 
eitthvað“

akureYrinGur atli ólst að mestu 
upp á brekkunni. Hann segir lífið heima ekki 

alltaf hafa verið dans á rósum. Sársaukinn 
í æsku hafi hins vegar hjálpað honum í 

tónsmíðunum. Mynd: guðrún Þórs.
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Hafði víti að varast
Móðir hans býr á Akureyri en hún er 
stór ástæða þess að hann vildi flytja 
fjölskylduna til Íslands. „Mamma er 
kjarnakona og það er ekki að ástæðu-
lausu sem ég vil að börnin mín þekki 
hana. Ég á pabba tónlistina og húmor-
inn að þakka en ég held að ég sé líkari 
móður minni þótt það sé örugglega 
heilmikið af pabba í mér líka. Alla-
vega hef ég alltaf verið meðvitaður um 
að fara aðra leið en hann gerði þegar 
kemur að fjölskyldunni. Ég hafði víti 
að varast,“ segir hann og neitar að-
spurður að finna til reiði gagnvart 
föður sínum. „Menn hafa sína breysk-
leika. Hann var ekki í stakk búinn til 
að gera betur en hann gerði sitt besta. 
Ég ásaka hann hvorki né dæmi og veit 
að ef ég hefði ekki upplifað höfnun og 
sársauka í æsku þá gæti ég ekki gert 
það sem ég að gera. Ég fæst við tilfinn-
ingar í mínu starfi, þar sem gildir að 
geta breytt veikleika sínum í styrk.“

Þráhyggja í Hollywood
Aðspurður segir hann ómögulegt að 
nefna hvað til þurfi til að ná langt í 
Hollywood. „Ef það væri eitt svar við 
þeirri spurningu væru allir búnir að 
lesa bókina og „meika“ það. Það sem 
allir sem hafa náð langt eiga sameig-
inlegt er þráhyggjan. Það þarf ótrúlega 
einbeitingu og fáránlega mikla vinnu. 
Ég hef engan hitt sem hefur ekki þurft 
að leggja rosalega mikið á sig. Tengsl 
eru líka mikilvæg, eins og á öllum 
sviðum, en þegar allt kemur til alls 
snýst kvikmyndaiðnaðurinn um að 
vinna með öðru fólki. Það eru gríðar-
lega hæfileikaríkir tónsmiðir sem ná 
ekki langt af því að þeir funkera ekki 
í borginni. Færni í mannlegum sam-
skiptum skiptir miklu máli og svo þarf 
fólk að hafa dálítið mikla trú á sjálfu 
sér. Samt sem áður er ekki hægt að tala 
sig inn í þetta. Fólk tekur ekki séns á 
einhverjum sem það veit ekkert um 
og því verða menn að geta sýnt fram 
á að þeir hafi gert eitthvað áður. Þess 
vegna verður til ákveðinn lærimeist-
arastrúktúr sem svo leiðir oft og tíðum 
til sambanda.“

Við fótskör meistarans
Stóra tækifærið fékk Atli þegar hann 
komst í læri hjá tónskáldinu Mike 
Post fyrir 15 árum. „Við Mike erum 
góðir vinir enn í dag en ég get nán-
ast á einn eða annan hátt tengt allt 
og alla við þessar vikur sem ég sat við 
fótskör hans. Mitt næsta stóra stökk 
var myndin Stuart litli 3. Framleið-
andinn þekkti lærimeistara minn sem 
varð til þess að menn ákváðu að gefa 
mér séns. Þriðja stóra „breikið“ var að 
kynnast Hans Zimmer en sama dag og 
ég kláraði að byggja mitt fyrsta stúdíó 
bað Hans mig um að flytja inn í hans 
stúdíó. Tímasetningin var ótrúleg en 
það var aldrei nein spurning. Zimmer 
er á þeim stað sem tónskáld og mann-
eskja að það var ekki um neitt annað 
að ræða en að setjast næst við hans 
fótskör.“

pólitík og stór egó
Hann segir bransann virkilega 
óvæginn. „Því er haldið fram í 
Hollywood að ef þú hefur ekki verið 
rekinn að minnsta kosti einu sinni 
hefurðu ekki meikað það. Meira að 
segja Jerry Goldsmith, sem samdi tón-
listina meðal annars fyrir Alien og Star 
Trek, var rekinn allavega tíu sinnum. 
Það eru svo miklar fjárhæðir í spilinu. 
Menn eru oft reknir í miðju kafi og 
aðrir fengnir inn. Þá er það kalt mat að 
hlutirnir séu ekki að virka og að það 
sé ódýrara að fá annan til að byrja upp 
á nýtt,“ segir Atli sem segir slíkt erfitt 
fyrir egóið. „Það er persónulegt að 
semja tónlist því í rauninni snýst þetta 
um að skapa og undirstrika tilfinn-
ingar. Maður gefur sig allan og ef sím-
talið kemur upplifir maður höfnun og 
finnst maður hafa brugðist en þá verð-
ur maður bara að dusta af sér rykið og 
halda áfram. Oftast kemst maður að 
því síðar að tónlistin var ekki ástæðan 
heldur pólitík og stór egó. Þessi bransi 
er sérstakur og það eru margar jarð-
sprengjur á svæðinu. Stór hluti af því 

af því að læra inn á fagið er að læra að 
forðast jarðsprengjurnar.“

Súrrealískt að  
hitta johnny depp
Í gegnum starf sitt hefur Atli starf-
að með fjöldanum öllum af stjörn-
um sem við hin þekkjum aðeins úr 
kvikmyndum og lesum um á síðum 
glanstímarita. En hefur hann aldrei 
verið „starstruck“? „Jú, þegar ég hitti 
John Williams. Hann er algjör goð-
sögn. Fyrir tónskáld að hitta hann er 
eins og fyrir leikstjóra að hitta Steven 
Spielberg. Ég rakst á Williams og fyrr-
verandi umboðsmann minn, sem er 
umboðsmaður hans, á tónleikum. Það 
kom algjört fát á mig. Ég hef fjölda 
frægs fólks, eins og Johnny Depp og 
Keith Richard, en það er meira súr-
realískt. Að hitta mann á toppnum í 
mínu fagi stóð mér nær og var miklu 
mikilvægara fyrir mína tilveru.“

Hatar og elskar los angeles
Hann segist ekki sakna glyss og 
glamúrs Englaborgarinnar. „Það var 
afar lítill glamúr í lífi okkar Önnu 
eða í mínu starfi. Tónskáld eru bara 
í vinnunni alla daga. Vissulega eru 
einstaka sinnum frumsýningar þar 
sem myndir eru teknar en glamúrinn 
er hjá leikurum og leikstjórum. Það er 
frekar að maður sakni áreitisins en þá 
er alltaf hægt að hoppa upp í flugvél. 
Los Angeles er staður sem maður hat-
ar og elskar um leið. Við höfum enn 
taugar þangað og hver veit hvað verð-
ur en við erum hér núna og njótum 
þess á meðan kostur er.“

listamenn egóistar
Hvað með framtíðina? „Það er 
heilmargt sem mig langar að gera. Mig 
langar að snúa mér að því að semja 
tónlist fyrir sjálfan mig. Í kvikmynda-
tónlist er búið að gefa þér ástæðu til að 
skapa en mig langar að leita að mínum 
innri höfundi. Ég er á þeim aldri og 
þeim stað í mínum ferli að nú er upp-
skerutíminn. Mig langar til að ferðast 
meira en áhugamálin sitja á hakanum. 
Nú er ég að vinna úr tækifærum og 
tengslum sem ég hef lagt mikinn tíma 
og fyrirhöfn í að skapa. Ég vil vanda 
mig við að semja tónlist og vera góður 
faðir og eiginmaður. Fjölskyldan hefur 
ekki alltaf verið í fyrsta sæti en maður 
þroskast og breytist og hagur manns 
batnar. Í dag þarf ég minna að vinna í 
því að pota mér áfram,“ segir hann en 
bætir við að hann hefði aldrei náð jafn 
langt nema af því að hann tileinkaði 
sér fagið svo lengi. „Því er oft haldið 
fram að listamenn séu egóistar en að 
mínu mati verða þeir að vera það. Ég 

hefði aldrei náð að mynda þessi sam-
bönd nema með því að vera á staðn-
um. Listagyðjurnar taka tíma og fórn 

og stærsta fórnin sem ég færði var að 
vera fjarri elsta barninu mínu, Hildi 
Svövu.“

börnin mikilvægust
Hildur Svava ólst upp á Íslandi en 
starfar í dag sem innanhúshönnuður 
í Los Angeles. „Hún flutti til okkar til 
að fara í nám og við höfum verið að 
treysta böndin og byggja upp okkar 
samband. Sambönd verða ekki til á 
einum degi heldur eru eitthvað sem 
þarf að rækta. Ég fann það og finn enn 
þá að það var ekki sjálfgefið að skapa 
samband við hana eftir alla fjarver-
una, en þetta gengur vel,“ segir hann 
og bætir við að aðstæður hans í dag 
séu allt aðrar en þegar hún var lítil. 
„Í dag gæti ég þess að hafa tíma fyrir 
börnin mín. Af fenginni reynslu ákvað 
ég að sinna föðurhlutverkinu öðruvísi 
og betur. Ég var ungur þegar Hildur 
Svava fæddist en var mun betur undir 
það búinn þegar yngri börnin komu.“

Hver kvikmynd sem gestaþraut
Portretttónleikar Atla, Atli Örvars-
son og Draumasmiðjan, fara fram 
í Hofi þann 30. apríl í samstarfi við 
Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. „Ég 
hef oft stjórnað hljómsveit í stúdíói en 
aldrei á tónleikum en ætla að stinga 
mér í djúpu laugina og sjá hvað ger-
ist. Það er mikill áhugi á kvikmynda-
tónlist úti í heimi þótt hún sé svolítið 
óþekkt fyrirbæri á Íslandi. Þessir tón-
leikar verða því ákveðin tilraunastarf-
semi,“ segir hann og hugsar sig um 
þegar hann er inntur eftir því hvort 
hann hafi náð lengra en hann þorði 
nokkurn tíma að láta sig dreyma um. 
„Ég hafði aldrei neinar fyrirfram 
ákveðnar hugmyndir um það hvert 
ég vildi stefna. Draumar og hug-
myndir um hvað sé mögulegt breyt-
ast eftir því sem tilveran breytist. Ég 
lít á hverja kvikmynd sem ég tek að 
mér sem gestaþraut. Ég þarf að finna 
lausnirnar og ekki bara varðandi 
tónlistina heldur einnig varðandi 
samvinnu með fólki. Í Hollywood er 
þetta mikil samvinna. Kvikmynda-
verin hafa mikið að segja og oft koma 
að þessu allt að átta manns sem all-
ir hafa mismunandi skoðanir. Þá er 
mitt starf að vera sáttasemjari og sá 
sem kemur með lausnir og svör. Tón-
listin sjálf er aðeins lítill hluti af þess-
um bransa. Hitt er sálfræði, mannleg 
samskipti, pólitík og sölumennska. 
Maður er alltaf að læra eitthvað nýtt. 
Þetta er endalaust ferðalag og það 
er enginn endapunktur. Það er það 
skemmtilegasta við starfið.“

 iáh

„Ég hef hitt 
fjölda frægs 

fólks, eins og 
Johnny Depp og 
Keith Richard, 
en það er meira 
súrrealískt

Saknar ekki GlamúrSinS atli segir tónskáld í Hollywood ekki lifa 
miklu glamúrlífi. Slíkt fylgi frekar leikurum og leikstjórum. Mynd: guðrún Þórs.

 

 

Skráning í fullum gangi fyrir sumarið 2017 
Skráning fer fram á www.kfum.is og í síma 588-8899. Hægt er að skipta 
greiðslu dvalargjalds í nokkrar greiðslur. Hægt er að nota tómstundaávísun 
Akureyrarbæjar en þá þarf að skrá í gegnum síma. 

Styrkur til sumarbúðadvalar 
Hólavatn og Mæðrastyrksnefnd Akureyrar hafa tekið höndum saman og 
vilja leitast við að styrkja allt að 20 börn frá efnaminni fjölskyldum til 
dvalar á Hólavatni í sumar.  Ekki hika við að hafa samband ef þú þarft 
stuðning. Frekari uppl. á skrifstofu KFUM og KFUK í síma 5888899. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Munið tómstundaávísun Akureyrarbæjar 
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InnflutnIngur bíla og hljólhýsa

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

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

Hobby 
650 KMFe 
deluxe 2017 
Til afgreiðslu strax • 2 kojur • stór Ísskápur 
150Lítra með 15 lítra frystihólfi
Aukabúnaður: Alde hitun, Hobby Con-
nect system, 4,5 metra markida upp á þaki, 
2200kg burðargeta, 12 volta Rafgeymakerfi, 
TFT, Sjónvarpsfesting, Sólarsella 150 watta
Verð 4.450.000 kr.

Hobby 560UL Premium  2017 
Með eftirtöldum aukabúnaði
2000 kg Burðargeta stærri dekk, Rúmbreiting í eitt stórt,
Bakarofn með grilli, Sjónvarpsfesting á lið, Gólfteppi. 
Verð 4.370.000 kr.

Hobby 560KMFe 
DeLuxe 2017
Með eftirtöldum 
aukabúnaði
3 kojur aftast • Gólfhiti • Truma 
Ultraheat • vifta ofan eldavél 
• 12 volta rafgeymakerfi • TFT 
Panill • Bali innrétting
Verð 3.900.000 kr.

Hobby 560Cfe Premium 2017
Með eftirtöldum aukahlutum
2000kg burðargetu stærri dekk, Gólfhita.
Verð 4.160.000 kr.

Það skemmtilega við cross-
fit er hvað þetta er fjölbreytt 
íþrótt. Maður er alltaf að gera 

eitthvað annað en í gær,“ segir cross-
fit-þjálfarinn og -iðkandinn Sigurður 
Hjörtur Þrastarson sem er á leiðinni 
á sína fimmtu Evrópuleika sem fara 
fram í Madrid á Spáni í júní.

einstaklingskeppni í ár
Sigurður keppti með liði CrossFit 
XY í fyrra með góðum árangri en í 
ár keppir hann í einstaklingskeppni. 
„Tilfinningarnar gagnvart Evrópuleik-
unum eru blendnar. Að æfa fyrir leik-
ana er eins og maður sé kominn aftur 
í ræktina í gamla daga að því leytinu 
að þetta er mikið sama rútínan. Það 
er því ekki þetta hefðbundna crossfit,“ 
segir Sigurður sem fagnar sársaukan-
um sem óhjákvæmilega fylgir erfiðum 
æfingum. „Mér finnst sársaukinn góð-
ur og hef alltaf sótt í þessa tilfinningu. 
Þá líður mér best. Sársaukinn er eitt af 
því sem mér finnst best við crossfit; að 
þurfa að fara á þennan stað þar sem 
allt er svo vont en samt svo geggjað.“

Gaman að elda
Sigurður, sem féllst á að gefa lesend-
um Akureyri Vikublaðs sínar uppá-
haldsuppskriftir, viðurkennir að hann 
mætti vera duglegri í mataræðinu. „Ég 
vigta ekki allt ofan í mig og borða oft-

ast það sem mig langar í. Hins vegar 
eru kjúklingur og sætar kartöflur að 
mestu leyti undirstaðan hjá mér. Svo 
var ég að kaupa mér „sous vide“-græj-
una og núna elda ég allt með henni, 
sem er frábært. Mér finnst gaman að 
elda og sé oftast um eldamennskuna 
heima en iðulega fer það eftir fjárhag 
hvað er í matinn.“

líklega síðustu leikarnir
Sigurður hefur æft crossfit frá árinu 
2012. „Ef maður setur stefnuna hátt þarf 
maður að sinna þessu og engu öðru. Ég 
á konu og börn sem þurfa sinn tíma. 
Þeir sem keppa á heimsleikunum gera 

ekkert annað en að æfa. Ég vinn við að 
kenna crossfit en ef ég væri að vinna 
annars staðar, frá átta til fjögur, legði ég 
ekki í að æfa svona mikið. Eins og hug-
urinn er í dag verða þetta líklega mín-
ir síðustu Evrópuleikar, en maður veit 
auðvitað aldrei. Það getur allt gerst.“

 iáh

faGnar SárSaukanum
Sigurður Hjörtur 
Þrastarson er á leiðinni á 
sína fimmtu evrópuleika 
í crossfit. sigurður féllst 
á að gefa lesendum 
Akureyri Vikublaðs sínar 
uppáhaldsuppskriftir.

morgunmatur Sigga
n 2 msk. af höfrum
n 1 msk. af chia-fræjum
n 1 msk. hnetusmjör
n Prótein blandað í mjólk sett yfir
n geymt í ísskáp yfir nótt. borðað kalt
 

besti kjúklingarétturinn
n 1 stór sæt kartafla
n 1 poki spínat
n 4–5 kjúklingabringur
n 1 krukka fetaostur
n 1 lítill rauðlaukur, skorinn fínt
n Heilsutómatar eða konfekttómatar, skornir í bita
n Furuhnetur
n balsamik gljái
 
Hitið ofninn í 180°C. Skrælið sæta kartöflu og skerið í sneiðar eða sneiðið með osta-
skera. látið kartöflusneiðarnar í eldfast mót, setjið smá ólífuolíu yfir, saltið og piprið 
og setjið inn í ofn í 15 mínútur eða á meðan kjúklingurinn er undirbúinn. Skerið 
kjúklingabringurnar í bita og steikið stutt (lokið þeim) á heitri pönnu. Kryddið eftir 
smekk (mér þykir t.d. gott að nota fajita-krydd). Þegar kartöflurnar hafa verið í ofnin-
um í 15 mínútur eru þær teknar út. Setjið spínat yfir sætu kartöflurnar og kjúklinginn 
yfir spínatið. Stráið tómötum og rauðlauk yfir og hellið að lokum fetaostinum ásamt 
olíunni yfir allt. Setjið í ofn og bakið í 30 mínútur. á meðan rétturinn er í ofninum eru 
furuhnetur ristaðar. Þegar rétturinn kemur úr ofninum er furuhnetunum stráð yfir og 
balsamik gljáa dreypt yfir.  Uppskrift af ljufmeti.is
 

lambalæri að hætti Sigga
„Vacuum“-pakkað læri eldað í „sous vide“-vatnsbaði í 9 tíma við 61 °C. Sætar kartöflur 
og sveppasósa með. Sveppasósa er auðvitað klassík með bæði nauti og lambi. Þetta 
er einföld og góð uppskrift að góðri sveppasósu.
 
SVeppaSóSa:
n 10 myndarlegir sveppir, grófsaxaðir
n 25 g smjör
n 2,5 dl rjómi/matreiðslurjómi
n 1 dl hvítvín
n 3 hvítlauksgeirar, saxaðir
n 1 msk. ferskt timjan
n salt og pipar

bræðið smjörið í potti. brúnið sveppina á miðlungshita, bætið hvítlauknum og 
timjan saman við eftir 2–3 mínútur. Steikið áfram á miðlungshita í 5 mínútur. Hellið 
hvítvíni út á og sjóðið niður þar til hvítvínið hefur gufað upp að mestu. bætið 
rjómanum út á og látið malla þar til að sósan hefur þykknað vel. bragðið til með salti 
og pipar.

„Sársaukinn 
er eitt af því 

sem mér finnst 
best við crossfit

á leið til 
madrid 
Sigurður er 
þjálfari og 
keppandi í 
crossfit.



Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
27. apríl 2017 

14. tölublað, 7. árgangur 

Tilfinningar 
og lífsgildi 
aldrei í fríi
Í nýliðinni dymbilviku fór ég til 
Berlínar. Ég hef aldrei komið þangað 
áður en hef heyrt vel látið af borginni. 
Ég átti erindi þangað því í vetur hef ég 
verið að kenna unglingum um Kalda 
stríðið í samfélagsfræði. Berlín kemur 
óneitanlega við sögu þar og ég tjáði 
nemendum mínum að ég myndi hafa 
myndavél í farteskinu og taka myndir 
af því sem eftir stendur af Berlínar-
múrnum og fleiru sem tengist sögunni 
og sýna þeim þegar heim væri komið. 
Ég stóð auðvitað við orð mín og strax 
eftir páskafrí stóð ég fyrir myndasýn-
ingu. Á einni myndinni var kirkja sem 
hafði farið illa í seinni heimsstyrj-
öldinni og því sem ekki hafði verið 
sprengt í loft upp er haldið til haga 
og stendur kirkjubrotið á milli litríks 
auglýsingaturns og nútímakirkju. 
Viðhald kirkjurústanna er m.a. fjár-
magnað með frjálsum framlögum og 
í samhengi við það hægt að fá kerti til 
að kveikja á og skilja eftir ljós. Ég gerði 
það og hugsaði í leiðinni til fjölskyldu 
og vina. Ég sagði nemendum mínum 
að ég hefði m.a. hugsað til þeirra og 
beðið fyrir velferð þeirra. Þau horfðu á 
mig stórum augum sem lýstu undrun. 
„Hlín, gerðir þú það, í alvörunni? En 
þú varst í fríi!“ „Já, auðvitað var ég í 
fríi, en tilfinningar og lífsgildi eins og 
hugsjónir fara aldrei í frí og á þessu 
tvennu er aldrei neitt sem heitir af-
sláttur. Þið eruð hluti af vinahópnum 
mínum og eruð alltaf í huga mér og 
ég vil velferð ykkar sem mesta.“ Þessu 
svaraði ég unglingunum og hafa þessi 
samskipti orðið mér umhugsunarefni, 
sérstaklega í tengslum við umræðuna 
um að kennarar séu einatt í fríi um-
fram aðra.

 Hlín Bolladóttir

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