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Gunnar i. Birgisson hefur gegnt 
starfi bæjarstjóra Fjallabyggðar í 
rúm tvö ár. Í opinskáu viðtali ræðir 
Gunnar um erfiðleika bernskunnar, 
skólagönguna, ástina sem hann 
fann á hestbaki, lífið úti á landi, 
viðburðaríkan stjórnmálaferilinn og 
ástæðu þess að hann hætti í pólitík.

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis
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CMT sagarblöð og 
fræsitennur

ryksugur
Ný módel

VX6-1-IW-A

Verð kr.: 26.900,-

VX7-1 ÖKO

Verð kr.: 29.900,-

VX6-1-LR

Verð kr.: 24.900,-

furuvöllum 5 • akureyri
sími 461500
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14.500 eiNTök ókeypis – Um ALLT NoRðURLANd

ársvelta Norðurorku fyrir árið 
2016 var 3,4 milljarðar króna. 
Hagnaður ársins var 409 millj-

ónir króna eftir skatta, og eigið fé 8,2 
milljarðar króna. Þetta kemur fram 
á vefsíðu Norðurorku,  no.is, en aðal-
fundur félagsins var haldinn síðasta 

föstudag. Á fundinum var ákveðið 
að greiða hluthöfum 15 prósenta arð 
af hlutafé eða 127 milljónir króna. 
Eigendur félagsins eru sex sveitarfélög; 
Þingeyjarsveit, Grýtubakkahreppur, 
Svalbarðsstrandarhreppur, Eyjafjarðar-
sveit, Akureyrarbær og Hörgársveit.

127 milljónir í arð
Hagnaður Norðurorku rúmar 400 milljónir

aðalfuNdur Forstjóri, stjórnarformaður 
og fulltrúar hluthafa ásamt ritara aðalfundarins.
Mynd: auðunn níelsson

Hermaðurinn stendur fyrir 
framan heilt lið af óvinun-
um. Hann er sá eini sem 

stendur, allir vinir hans liggja eftir. 
Það er enginn séns að hann geti sigr-
að þá. En hermaðurinn lætur það 
ekki stoppa sig, hann er hetjan. Hann 
flýgur upp, sækir tunglið og kastar 
því í átt til óvinanna. Hann sigraði 
þá. Hann er hetjan… Mamma kallar 
og leikurinn stöðvast.

Í þessum aðstæðum hefðu flestir 
gefist upp. Það er nú nánast ómögu-
legt að sigra. En hver vann? Ímynd-
unaraflið. Börn eru með gríðarlega 
gott ímyndunarafl og ekkert er 
ómögulegt fyrir þeim. Þetta er eitt 
af því fallegasta við að vera barn. Þú 
getur allt og það er ekkert sem stöðv-
ar þig. En því miður fer þessi eigin-
leiki barna minnkandi með hverri 
kynslóð. 

Þróun leikfanga 
Fyrir ekki nema 100 árum léku 
börn sér á Íslandi með legg og skel. 
Ímynduðu þau sér að beinin væru 
dýr, hlutur eða persóna. Á stríðs-
árunum fóru að koma leikföng til 
landsins og voru þá komin andlit 
á persónur, þær gátu samt gert og 
verið hvað sem er. Slíkum leikföng-
um hefur fækkað mikið seinustu ár. 
Nýju leikföngin eru tölvurnar. Í tölvunni er þörfin fyrir hug-

myndaflugið margfalt minni. 
Persónur í leikjunum eru myndaðar 
og eru takmörk fyrir því sem þær 
geta gert. Sjónvarpsefni er líka skrif-
að og leikið eftir reglum. Börn fara 
þá frekar að sækjast eftir því að horfa 
á sjónvarpið og fara í tölvuna heldur 
en að leika sér með dót eða fara út 
að leika. Það er léttara fyrir þau, þau 
þurfa að hugsa minna en geta samt 
skemmt sér. Barnið er matað af af-
þreyingu. 

foreldrar 
Eflaust eru margir foreldrar í dag 
sem minnast þess hvað það var mik-
ið betra að vera barn á sínum tíma 
og hvað nýja kynslóðin á í mikilli til-
vistarkreppu. En hverjum er það að 
kenna? Foreldrum. Það eru þeir sem 

eiga að ala upp börnin sín og þeir 
ráða yfir barninu. Ekki er allt ákjós-
anlegt sem barninu þykir best og 
foreldrar eiga hvorki að láta börnin 
né miðlana stjórna uppeldi barnsins. 
Í stað þess að sitja heima eftir vinnu 
og skoða Facebook meðan barnið 
starir klukkutímunum saman á ipad.

Foreldrar eiga frekar að leika sér 
með barninu, hlusta á hugmyndir 
þess, leyfa því að tala og mynda sér 
persónuleika. Það þurfa að vera regl-
ur en einnig svigrúm fyrir skoðanir. 
Og ef fullorðið fólk hefur aldrei tíma 
til þess að leika sér vegna þess að það 
þarf að sjá fréttir eða sinna vinnu, 
ætti það bara að sleppa því að eign-
ast börn. 

 
Júlíus Þór Björnsson Waage

framhaldsskólanemi

Mötuð afþreying

félags- og jafnréttismálaráð-
herra hefur skipað nefnd sem 
kortleggja á þá þjónustu sem 

er við lýði varðandi þá sem fengið 
hafa stöðu flóttafólks eftir hælismeð-
ferð og gera tillögu að samræmdu 
móttökukerfi fyrir flóttafólk.

Sérstaklega skal hugað að þætti 
sveitarfélaga og frjálsra félaga-
samtaka við móttöku flóttafólks, 
tengslum milli stjórnsýslustofnana 
og fræðslu fyrir starfsfólk ríkis og 
sveitarfélaga sem kemur að mót-
töku flóttafólks.

NefNd uM 
MálefNi 
flóttafólks

kortleggja á núverandi þjónustu

saMræMa á Móttökukerfið Félags- og jafnréttismálaráðherra hefur 
skipað nefnd sem á að kortleggja þjónustu við flóttafólk. Mynd: Sigtryggur ari



#LITRÍKASTUR 

ford.is

Nýr Ford Ka+ er snjall bíll með litríkan persónuleika sem skín í gegnum 
nýtt útlit hans með töffaralegu Ford grilli og rennilegum framljósum. 
Ford Ka+ er svo snjall að í honum getur þú með raddstýringu hringt og svarað 
símtölum, hlustað á sms skilaboð eða spilað uppáhalds tónlistina þína. 
Samhliða því upplifir þú svo frábæra aksturseiginleika, notagildi og Ford gæði.  

1.890.000
VERÐ 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

28.388 kr.á mánuði
• Miðað við 90% Lykillán • Kaupverð 1.890.000 kr. • Útborgun 189.000 kr. • Vextir 8,9% 

• Lánstími 84 mánuðir• Árleg hlutfallstala kostnaðar 10,66% Útborgun í formi uppítökubíls er að   
 sjálfsögðu möguleiki 

Ford Ka+ er The Color Run bíllinn í ár.  
Komdu og reynsluaktu og þú gætir unnið miða í hlaupið!

KR.
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Níðingurinn  
nýtur vafans
fréttir af barnaníðingi sem gengur laus eftir að hafa fengið skil-

orðsbundinn dóm hafa skiljanlega vakið mikla reiði í samfé-
laginu. Það er gjörsamlega óskiljanleg ákvörðun að sleppa 

þekktum níðingi með skilorð og leyfa 
honum þannig að njóta vafans en ekki 
börnunum okkar. Fyrir liggur skýlaus 
játning, um það bil 50 þúsund ljósmynd-
ir og tæplega 500 hreyfimyndir sem sýna 
börn á kynferðislegan og klámfenginn 
hátt  og sú opinbera  staðhæfing  níð-
ingsins að hann sé haldinn ólæknandi 
barngirnd. Skítt með það. Málið dróst á 
langinn og því skal skilorðsbinda. Þetta 
er svo fáránlegt að það nær engri átt.

Kannski er þetta ekki svo skrítið 
í veröld þar sem myndir af barnung-
um stúlkum ganga kaupum og sölum á 
netinu. Því fáklæddari því meiri er eft-
irspurnin. Vefsíður með myndum af íslenskum stúlkum skipta hund-
ruðum ef ekki þúsundum. Stúlkur á Akureyri eru eftirsóknarverðar. 
Inni á þessum síðum vaða uppi nafnlausir aumingjar og ef einni síðu 
er lokað eru þrjár aðrar opnaðar í staðinn. Mikið hljóta foreldrar nafn-
leysingjanna að vera stoltir. Ég get ekki ímyndað mér vanlíðan stúlkn-
anna né bjargarleysi foreldra þeirra. Með alla tækni nútímans hlýtur 
að vera hægt að gera eitthvað, þótt ekki væri nema að svipta hulunni 
af gerendunum. Það er þó óhugguleg tilhugsun að miðað við fjölda 
notenda þessara síðna mundum við sennilega allflest rekast á nöfn sem 
við þekkjum væru nöfnin gerð opinber.
 Indíana Ása Hreinsdóttir 

ekki bara rennibrautir
Það hefur ekki farið fram hjá 

bæjarbúum að nú standa 
yfir miklar framkvæmdir við 

Sundlaug Akureyrar. En um hvað 
snýst framkvæmdin?

Um er að ræða bæði nýfram-
kvæmdir og viðhald. Þegar fram-
kvæmdum lýkur í sumar verður 
komin ný og stærri lendingarlaug, tví-
skiptur pottur verður kominn á svæð-
ið sem er annars vegar nuddpottur og 
hins vegar vaðlaug.

upphitað stigahús
Tvær stórar rennibrautir verða komn-
ar upp, önnur verður um 86 metrar 
á lengd en hin verður öllu styttri og 
endar í svokallaðri trekt auk þess sem 
ný barnarennibraut kemur við hlið 
þeirra. Stigahús fyrir rennibrautirnar 
verður lokað og upphitað sem gefur 
okkur tækifæri á að hafa rennibraut-
irnar opnar allt árið um kring. Sund-
laugarsvæðið verður mestallt komið 
í sömu hæð sem auðveldar aðgengi 
allra til muna.

tvískiptur garður
Unnið hefur verið að viðhaldi á svæð-
inu en búið er að skipta út yfirborðs-
efni á bökkum auk þess sem skipt var 
um yfirborðsefni í barnavaðlaug og ný 
leiktæki sett upp. Sundlaugargarður-
inn verður með breyttu formi en hann 

verður tvískiptur; annars vegar leik-
svæði fyrir gesti og gangandi líkt og 
áður var og hins vegar sérstakt svæði 
fyrir sundlaugargesti þar sem m.a. sól-
baðsaðstaða verður.

Eflaust munu sumir sakna litlu 
bílanna en vegna framkvæmdanna 
verða þeir fluttir að Hömrum þar sem 
skátarnir munu sjá um rekstur þeirra.

Mest heimsótta mannvirkið
Framkvæmdin er mikið framfarar-
skref fyrir Akureyrarbæ, enda er 

Sundlaugin á Akureyri mest heimsótta 
mannvirki bæjarins með rúmlega 360 
þúsund gesti á ári. Þegar framkvæmd-
um lýkur eigum við eitt glæsilegasta 
sundlaugarsvæði landsins og þótt víð-
ar væri leitað.

Áætlað er að framkvæmdum við 
rennibrautir og potta ljúki í lok júní 
2017.

Höfundur er Ingibjörg Ólöf Isaksen, 
bæjarfulltrúi og formaður  

umhverfis- og mannvirkjaráðs

Passíusálmarnir 
í Hlöðunni
Passíusálmar Hallgríms Péturs-

sonar verða lesnir í heild sinni 
föstudaginn langa, þann 14. 

apríl, í Hlöðunni í Litla Garði, Akur-
eyri. Lesturinn hefst klukkan 13.00 og 
áætlað er að honum ljúki um 18.00. 
Flytjendur sálmanna eru úr ýmsum 
áttum. Tónlistaratriði munu brjóta 

upp lesturinn yfir daginn og verða 
í höndum Þórhildar Örvarsdóttur, 
Kristjönu Stefánsdóttur og Sigrúnar 
Arngrímsdóttur. Hægt er að líta við 
í stutta stund hvenær sem er í dag-
skránni eða sitja lengur og hlusta. Allir 
eru velkomnir og aðgangur ókeypis.

Jafntefli 
dugir
KA/Þór spilar hreinan úrslitaleik 
við Fjölni um laust sæti í efstu 
deild á laugardaginn í Grafar-
vogi. Stelpurnar í KA/Þór sigruðu 
Hauka á heimavelli um síðustu 
helgi og eru því enn ósigraðar á 
heimavelli. Á heimasíðu  KA,  ka.
is, kemur fram að  KA/Þór hafi 
tveggja stiga forskot á Fjölni en 
vinni Fjölnir leikinn hirði þær 
efsta sætið. Jafntefli dugar hins 
vegar norðanstúlkum til þess að 
verða deildarmeistarar og tryggja 
sér sæti í efstu deild.

kristJaNa tekur 
laGið  lesturinn, sem 
mun hefjast klukkan 13 en 
verður brotinn upp með 
tónlistaratriðunum. Meðal 
annarra mun söngkonan 
Kristjana Stefánsdóttir taka 
lagið. Mynd: Sigtryggur ari

Aðsend grein:

leiðari

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Eftirlit með hreindýraveiðum
Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni til  að sinna eftirliti með 
hreindýraveiðum á veiðitímabili hreindýra árið 2017. Starfið felst 
í eftirliti með hvort veiðimenn og leiðsögumenn eru með tilskilin 
leyfi og hvort farið er að lögum og reglum við veiðarnar. Um er að 
ræða 100% tímabundið starf í tvo mánuði, frá miðjum júlí og fram 
í miðjan september.

Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verkefni og hæfn-
iskröfur til starfsins er að finna á starfatorg.is og  

umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi 

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl 2017. Umsóknir skulu 
sendar til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík 

eða á netfangið ust@ust.is



Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

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

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

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

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

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

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

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

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

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!
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„Þvílíkur kraftur, 
leik- oG daNsGleði“
við fórum þrjár frænkurnar 

að sjá Anný, ég 45 ára, Arn-
fríður Kría, 11 ára, og Hild-

ur Laila, 10 ára. Ég sá bíómyndina á 
sínum tíma, þegar ég var barn og var 
hún í miklu uppáhaldi. Í raun var 
Annie ein af mínum fyrirmyndum, 
sterk rauðhærð stelpa sem lét ekki 
deigan síga. Auðvitað er ameríski 
draumurinn nær allsráðandi, en hey, 
þetta er Hollywood-framleiðsla. Ég 
fór í frígírinn því um ræðir sýningu 
Leikfélags Menntaskólans á Akur-
eyri, ekki atvinnuleikhús eða félag 
og alls ekki Hollywood-framleiðsla. 
Sýningin byrjar með miklum krafti 
og krafturinn helst út alla sýninguna 
sem er alls ekki alltaf raunin í leikhúsi. 
Sýningin hefst á senu með munaðar-
lausu stúlkunum og þvílíkur kraftur, 
leik- og dansgleði. Afbragðs hljóm-
sveitin var á sviðinu allan tímann og 
lék hvert lagið á fætur öðru og fórst 
það vel úr hendi. Allir leikararnir, sem 
voru ótrúlega margir, virtust jafnvígir 
á öllum sviðum listanna sem er alveg 
magnað og sjaldséð. Mér fannst þetta 
frábær skemmtun og væri til í að fara 
aftur því ég fylltist von og krafti við að 
upplifa svona vel gert leikhús af unga 
fólkinu okkar sem við megum vera 
svo stolt af og þakklát fyrir. Amen.

Guðrún Þórsdóttir 

Þrjár frænkur sáu Anný í uppfærslu Leikfélags menntaskólans á Akureyri. Frænkurnar voru yfir sig hrifnar og segja sýninguna frábæra 
skemmtun fyrir alla.

skemmtileg og fyndin
„Mér fannst sýningin mjög skemmtileg og fyndin. allir leikarar héldu svipnum allan 
tímann, eins og þjónninn Sabú. Þau mundu líka alla dansa og söngva og náðu svo 
vel að leika persónurnar, eins og Karítas, það var bara eins og hún væri í alvörunni 
skrítin. Sýningin var lík myndinni en samt ekki alveg.“
Hildur Laila, 10 ára Reykjavíkurmær
 

Glaðir og hressir krakkar
„Mikil orka í sýningunni, hún er mjög fyndin fannst mér og merkilegt hvað þau 
mundu alla dansana og svona. Krakkarnir glaðir og hressir. Þjónninn og Karítas léku 
best eða þau voru fyndnust. anný lék líka auðvitað mjög vel. búningarnir voru svona 
gamaldags en samt nútímalegir.“
Arnfríður Kría, 11 ára Akureyrarmær aNNý leikfélag Menntaskólans á akureyri sýnir söngleikinn anný sem byggt er á 

sögunni um munaðarleysingjann anný. leikstjóri er Hera Fjord.

f uglavernd leggst eindreg-
ið gegn þeirri veglínu, sem 
Vegagerðin vill fylgja í Gufu-

dalssveit. Ákvörðun Vegagerðarinnar 
brýtur í bága við fjölmörg lög, bæði 
lög um náttúruvernd sem og lög um 
verndun Breiðafjarðar, alþjóðlega 
samninga eins og Bernar- og Ramsar-

sáttmálana, auk þess að snúa á hæsta-
réttardóm með málamyndabreyting-
um á þeirri veglínu sem þeir voru 
gerðir afturreka með.

Fuglavernd hvetur Vegagerðina 
að stíga inn í nútímann, hlíta áliti 
Skipulagsstofnunar og velja ætíð þá 
leið sem hefur minnst umhverfis-

áhrif, þrátt fyrir að slík leið kunni að 
vera eitthvað dýrari en aðrar leiðir. 
Stofnunin á að láta umhverfið njóta 
vafans. Fuglavernd skorar á ráðherra 
samgöngu- og umhverfismála að hlut-
ast til um að Vegagerðin endurskoði 
þessa afstöðu sína.

Stjórn Fuglaverndar

Ályktun frá Fuglavernd vegna vegagerðar í Gufudalssveit

Umhverfið njóti vafans

skeMMtu sér vel Frænkurnar Hildur laila og 
arnfríður Kría eru hér með leikkonu úr sýningunni.

skútustaðagígar gígarnir, sem eru við Skútustaði við suðurströnd Mývatns, voru friðlýstir árið 1973. Mynd: Valbjörg bergland

Glæsileg  
fermingartilboð!

Allt að 30% afslætti



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

Kletthálsi 3 |110 Reykjavík | sími 540 4900

Hafðu samband við sölumenn okkar í 
síma 540 4900 til að kynna þér lánamöguleika. 

NÝR byltingarkenndur vélsleði frá Yamaha:  
•   Turbo frá verksmiðju!  
• 180 hestöfl sem skila sér strax! 
• 2 ára ábyrgð
• 6 mismunandi útfærslur í boði
• Fox fjöðrun
• Camoplast® belti

www.yamaha.is
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fullt nafn, aldur og starfstitill? 
„Sesselía Ólafsdóttir, 30 ára, leikkona 
og Vandræðaskáld.“

stjörnumerki? „Fiskar.“

Nám? „Málabraut í Menntaskólanum 
á Akureyri, leiklist og leikstjórn í Kogan 
Academy of Dramatic Arts í London.“

fjölskylduhagir „Kærasti og 
fósturdóttir.“

fædd og uppalin? „Fædd á Akur-
eyri, uppalin þar að mestu, þónokkuð í 
Hörgárdal, smá í Reykjavík.“

Morgunmatur? „Cheerios með 
mjólk.“

Mottó? „Ef þú munt sjá eftir því 
eftir 20 ár að hafa ekki gert það núna. 
Gerðu það!“

Hvað óttastu? „Grimmdina sem 
ótti og fáfræði valda.“

í hverju ertu best? „Forvitni um 
mannlegt eðli.“

í hverju ertu lökust?  
„Sykurbindindi.“

Hverju mundirðu breyta ef 
þú værir einræðisherra í einn 
dag? „Stofna samfélagsbanka, gera 
sálfræðiþjónustu og aðra heilbrigðis-
þjónustu ódýra (helst fría) og öllum 
aðgengilega. Sjá til þess að stór hluti 
hagnaðar af nýtingu náttúruauðlinda 
myndi renna óskiptur inn í heilbrigð-
is- og menntakerfið. Draga umtalsvert 
úr skriffinnskunni sem kæfir vinnu-
gleði og frumleika fólks og fær meðal 
annars marga bestu kennarana til þess 
að gefast upp og leita annað.“

fyrirmynd? „J.K. Rowling, 
Meryl Streep,  Hugh Laurie, Björk, 
mamma og allir aðrir sem gera heim-

inn að betri stað.“

uppáhaldshljómsveit?   
„Rammstein.“

Bítlarnir eða stones? „Bítlarnir.“

fallegasti staður á íslandi? 
„Allt landið í margbreytileika sínum. 
Einn af uppáhaldsstöðunum er til 
dæmis mosagróna hraunið umhverfis 
Bifröst í haustlitunum.“

uppáhaldskvikmynd?   
„Sódóma Reykjavík. Dásamlega fyndin 
og svo innilega tilvitnunarleg. Hlægi-
lega sannur samfélagsspegill líka.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Bernie Sanders.“

Besti íslenski/erlendi leikari/
leikkona?  „Emma Thompson, 
Alan Rickman, Brynhildur Guðjóns-
dóttir og Ingvar E.“

uppáhaldsmatur?  
„Sushi-pítsan á Rub23.“

uppáhaldsdrykkur? „Vatn.“

uppáhaldssjónvarpsþáttur? 
„Black Mirror og Rick and Morty.“

Hvar vildirðu eiga heima ef 
ekki á akureyri? „Hafnarfirði.“

leyndur hæfileiki? „Get látið 
herðablöðin standa beint út úr bakinu 
á mér.“

facebook eða twitter? „Facebook.“

kisur eða hundar? „Bæði bara, 
samt kisur.“

á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „Ég flakka dálítið á 
milli stöðva, hlusta oft á Retro eða K100, 
en skipti um leið og auglýsingar koma.“

YfirHeYrslaN: sesselía ólafsdóttir

sesselía ólafsdóttir 
er 30 ára leikkona 
og Vandræðaskáld.  
Hún er best í 
forvitni um mann-
legt eðli en lökust  
í sykurbindindi.

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Miðvangur 
1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

InnflutnIngur bíla og hljólhýsa

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

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

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

Annað með eftirtöldum aukabúnaði
2000kg burðargetu stærri dekk • Rúmbreyting í eitt stórt • 
Gólfhiti • 12 volta rafgeymakerfi • Truma Ultraheat • Örbylgju 
ofn • þak Markisa 4 metra • Sjónvarpsfesting á lið • Sólarsella 
Verð 4.600.000 kr.

Og hitt nánast með öllum aukabúnaði
Alde hitun • Gólfhiti • Rúmbreyting í eitt stórt • Rafgeymakerfi 
95AH Power AGM rafgeymir gel • 2000 kg burðargeta, stærri 
dekk • USB innstungur • Rúmteppi • Radio-sound system • 
Eldhúsvifta • Knott ETS-Plús stöðugleika kerfi • Sæta áklæði 
Bali • Markisa 6200 á þaki  4 metra • Sólarsella • gas tengi 
utan á • sjónvarpsfesting á lið • reikskynjara
Verð 5.000.000 kr.

Hobby 560KMFe 
DeKuxe 2017
Með eftirtöldum 
aukabúnaði
3 kojur aftast • Gólfhiti • Truma 
Ultraheat • vifta ofan eldavél 
• 12 volta rafgeymakerfi • TFT 
Panill • Bali innrétting
Verð 3,9 milljónir

Hobby 560Ukf Prestige 2017
Með eftirtöldum aukahlutum
Kojur við hliðina á hjónarúminu • Meiri 
burður 1800kg í stað1600kg standard • 
Sjónvarpsfesting á lið • Truma Ultraheat • 
12 volta rafgeymakerfi • TFT aðgerðarskjár • 
Vifta ofan eldavél • gólfteppi • Sólarsella
Verð 3.950.000
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Vínylparket: 
Viðhaldsfrítt og 
ótrúlega slitsterkt

Múrefni ehf.

S
iguSigurður Hansson er 
dúklagningarmeistari og 
 hefur unnið í því fagi í 28 ár. 
Undanfarin 15 ár hefur hann 
auk þess rekið heildsölu-

verslunina Múrefni ehf. og hefur 
flutt inn múr- og flotefni. Síðustu ár 
hefur fyrirtækið lagt aukna áherslu 
á sölu vínylgólfefna sem hafa mikla 
og einstaka kosti, eru til dæmis afar 
slitsterk. En hvað eru vínylgólfefni?

„Þetta er oftast kallað vínyl-
parket og það nafn hæfir því best. 
Þetta er plastefni með viðaráferð eða 
náttúru steinsáferð. Þetta er mjög 
eðlilegt og fallegt í útliti. Fólk trú-
ir því varla að þetta sé ekki parket 
þegar það gengur á þessu. Þetta efni 
hefur margt fram yfir önnur gólfefni, 
það er til dæmis afar mjúkt að ganga 
á þessu. Það er ótrúlega slitsterkt og 
þarf ekkert viðhald. Gæludýr, atorku-
söm börn eða háhælaskór eru engin 
ógn við vínylparketið.“

Að sögn Sigurðar fer notkun á 
þessum gólfefnum vaxandi: „Þetta 
er ekkert nýtt undir sólinni, hefur 
verið til í mörg ár en er að ryðja sér 
meira til rúms. En í rauninni er þetta 
enn mjög vannýtt gólfefni á Íslandi 
en er notað geysilega mikið  erlendis. 
Til dæmis í stórum verslunum og 
annars staðar þar sem mikill um-
gangur er – en einnig á heimilum.“

Vínylparket þolir líka mjög vel 
raka og engin hætta er á myglu eða 

öðrum slíkum vandamálum.
Múrefni ehf. selur gólfefni 

frá enska framleiðandanum 
Design Flooring: „Þeir bjóða 
upp á gríðarlega mikið úrval 
af bæði litum og týpum. Allt 
frá ódýrustu týpum sem lögð 
eru í heimahús hjá fólki sem 
vill ekki eyða miklum pening-
um, og upp í dýrari týpur sem 
eru þykkari og með þykkari 
slithúð. Það er afar vítt svið í 
gæðum og verði og allir geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi,“ 
segir Sigurður. Hann segir jafn-
framt: „Fólk lætur oftast leggja 
þetta fyrir sig en við erum líka 
með smellta týpu af þessum 
efnum, sem virkar eins og 
smelluparket, og það er auð-
velt fyrir fólk að leggja það 
sjálft. Þetta er allt frá tveggja 
millimetra efni að þykkt, sem 
er límt á gólfið, og upp í átta 
millimetra, sem er lauslagt.“

Vínylparket hentar afar vel 
þar sem mikill ágangur er á gólfum, 
t.d. í verslunarrými og í öðrum fyrir-
tækjum, sem og á heimilum þar sem 
eru börn og gæludýr.

Múrefni ehf. býður einnig upp á 
hljóðdempandi gólfefni sem kemur 
sér vel á stöðum þar sem kyrrð þarf 
að ríkja, til dæmis á hótelum.

Afgreiðslutími gólfefnanna er 
mjög stuttur en ekki er hægt að vera 

með lager af vörunum þar sem svo 
margvíslegar gerðir eru í boði og 
hver velur efni við sitt hæfi. n

Múrefni ehf. er til húsa að 
Flugumýri 34. Þar er til staðar sýn-
ingarsalur með gólfefnum og veitt 
er fagleg ráðgjöf við val á gólfefnum. 
Síminn er 517-9604.

kYNNiNG
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l eikfélag Húsavíkur hefur sett 
upp breska gamanleikinn Bót 
og betrun í leikstjórn Maríu 

Sigurðardóttur. Höfundur verksins er 
Michael Cooney og þýðandi Hörður 
Sigurðsson.

Verkið fjallar um Eric Swan sem 
missir vinnuna og grípur til þess ráðs 
að svíkja fé út úr félagsmálakerfinu. 
Svindlið fer hins vegar úr böndunum. 
Sýningin fékk góða dóma hjá gagn-
rýnanda Skarps sem lýsti yfir leiksigri.

Bótasvik á Húsavík
BótasviNdl Svindlið fer úr böndunum og aðalpersónan festist í eigin lygavef.

Bót oG BetruN Með hlutverk Eric Swan fer benóný Valur Jakobsson.

GaMaNleikur bót og betrun er breskur gamanleikur eftir Michael Cooney.

fJör Hláturstaugar áhorfenda eru kitlaðar.

schulte collection

Aðalstræti 58, Akureyri • Sími 462 4162 • minjasafnid.is

Íslandskort 1547-1808
Maps of Iceland 1547-1808
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Opið daglega 13-16 · Open daily 13-16

BSA hf. óskar að ráða bifvélavirkja eða menn vana bílaviðgerðum 
og einnig aðstoðamann á réttingu og sprautun. 

Upplýsingar og umsóknir á Bsa@bsaakureyri.is eða Dagbjartur í síma 6601075



Munum að klósettið er EKKI ruslafata!
Lyfjum og lyfjaafgöngum á að skila í lyfjaverslanir
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viðtal

Þetta hefur verið skemmtilegur 
tími og okkur hjónum hefur 
verið vel tekið. Það væsir ekki 

um okkur,“ segir Gunnar I. Birgisson 
en rúm tvö ár eru síðan hann tók við 
starfi bæjarstjóra Fjallabyggðar.

sveitamaður að upplagi
Gunnar fæddist í Reykjavík en nýt-
ur sín í sveitinni. „Mamma var ung 
þegar hún átti mig. Þau pabbi skildu 
og ég fór til til ömmu og afa en amma 
lést þegar ég var sjö ára svo ég fór til 
vinafólks í Fljótshlíðinni. Þar hafði ég 
dvalið á sumrin og þar ólst ég að mestu 
leyti upp. Ég er því landsbyggðarmað-
ur og þekki hvernig það er að búa í 
litlu samfélagi þar sem allir vita allt 
um alla. Ég er ekki ekta borgarbarn 
heldur mest sveitamaður að upplagi 

og ætlaði mér alltaf að verða bóndi. Ég 
vildi frekar hugsa um búið og hætti í 
Fljótshlíðarskóla. Uppeldisfaðir minn 
og afi sáu hins vegar við mér og skráðu 
mig í Hlíðardalsskóla og þaðan tók ég 
landspróf,“ segir Gunnar sem missti 
aftur áhugann á lærdómnum og hætti 
í fimmta bekk í menntaskóla. Hann 
kláraði námið utan skóla 1972 og 
fór í verkfræði í Háskóla Íslands og 
tók meistarapróf í Edinborg og dokt-
orspróf í Bandaríkjunum.

Grundvallaratriði lífsins
Þrátt fyrir rótleysi í æsku kvartar 
hann ekki yfir sínu hlutskipti. „Mér 
leið vel í sveitinni. Sá gamli var harð-
ur í horn að taka og kenndi manni 
grundvallaratriði lífsins. Hann hafði 
nokkrar meginreglur en sú fyrsta var 

að vera orðvar. Maður átti ekki að tala 
of mikið eða tala af sér. Í öðru lagi átti 
maður að vera kurteis en samt að geta 
svarað fyrir sig. Þriðja reglan var að 
kunna að vinna og gera alltaf sitt besta 
og fjórða reglan að gefast aldrei upp. 
Svo var maður settur í verkefni sem 
reyndu á þolgæðið. Ég held að ég hafi 
haft gott af. Maður vann mikið, bæði 
sem barn og unglingur, en það þótt 
sjálfsagt í þessa daga. Í dag mega ung-
lingar og börn ekki vinna. Það snýst 
allt um þetta,“ segir hann og bendir á 
farsíma á borðinu. „Þessir samskipta-
miðlar eru algjör plága. Ég hef aldrei 
verið hrifinn af tölvum en þessir símar 
hafa valdið miklum vandamálum nú 
þegar,“ segir hann og djúpa röddin 
verður enn dýpri.

 
rótleysi í æsku
Móðir hans giftist aftur og  eignað-
ist  sjö börn til viðbótar. Faðir hans 
eignaðist níu börn en hann fórst, 39 
ára gamall með Stuðlabergi frá Seyðis-
firði árið 1962 rétt fyrir utan Garð-
skaga. Gunnar viðurkennir að hafa 
notið þess að eignast sína eigin fjöl-
skyldu eftir rótleysi æskunnar. „Það 
var hræðilega erfitt að missa ömmu. 
Hún var besta konan í mínu lífi, fyr-
ir utan konuna mína. Ég endaði þó á 
góðum stað í sveitinni. Það var gæfu-
spor að komast þangað.“ Hann segir 
unglingsárin hafa einkennst af ístöðu-
leysi. „Uppeldisforeldrar mínir hættu 

að búa og ég flutti til afa og var þar 
uns hann tapaði heilsunni. Þá fór ég í 
herbergi úti í bæ. Maður var eins og á 
skautum á ís og gat ekki almennilega 
tekið réttar beygjur. Það sem hjálpaði 
mér var vinnan. Vinnan hefur reynst 
mér gott veganesti í gegnum lífið. 
Maður átti hins vegar oft erfitt með að 
segja nei og var alveg á kafi í vinnu. Í 
dag sér maður eftir þessum tíma; að 
hafa ekki verið meira heima þegar 
börnin voru lítil. Fjölskyldan er mér 
ákaflega dýrmæt og sem betur fer eru 
stelpurnar mínar afar vel heppnaðar 
og duglegar að bjarga sér en það er allt 
frúnni að þakka.“

fjarbúð að hluta
Eiginkona Gunnars er Vigdís Karls-
dóttir sjúkraliði. „Konan mín er í 
vinnu fyrir sunnan og þar eru hestarn-
ir hennar og barnabörnin. Þótt ég tæki 
þetta starf gat hennar líf ekki stöðvast. 
Hún býr bæði hér og í Kópavogi. Þetta 
er því fjarbúð að hluta,“ segir hann en 
þau Vigdís gengu í það heilaga árið 
1973. Aðspurður hvað það hafi verið 
í hennar fari sem heillaði hugsar hann 
sig um. „Mér fannst hún voðalega sæt 
en annars hefur engum tekist að skil-
greina þetta með Amor eða hvernig 
hann blandar fólki saman. Einhvern 
veginn verður það hrifið hvort af 
öðru. Vigdís er sveitakona, eins og ég, 
og við hittumst á hestbaki í Ölfusi. Við 
vorum 17 og 18 ára og eftir trúlofun, 

sambandsslit og trúlofun aftur endaði 
þetta með hjónabandi. Svona er gang-
ur lífsins,“ segir hann brosandi.

Hætti í pólitík vegna fjöl-
skyldunnar
Í dag hafa þau verið gift í 44 ár. Inntur 
eftir lyklinum að farsælu hjónabandi 
nefnir hann virðingu og vináttu. „Og 
ást, annars er þetta ónýtt. Fólk verður 
að geta talað saman. Það hefur ekki 
alltaf verið auðvelt fyrir hana að vera 
gift mér. Ég var mikið að heiman og 
það lenti á henni að ala upp börn-
in, meira og minna. Ég var byrjaður 
í fyrirtækjarekstri áður en ég lauk 
námi og svo þegar pólitíkin byrjaði 
kárnaði  gamanið  heldur betur fyr-
ir hana. Þeir, sem láta sig stjórnmál 
varða, fá á sig stanslausar ávirðingar, 
sérstaklega þeir sem hafa skoðan-
ir, og mikið getur bitnað á makan-
um sem síst skyldi. Þetta er óvæginn 
heimur og þess vegna mynda margir 
stjórnmálamenn sér tilfinningalegan 
skráp, annars myndu menn ekki lifa 
þetta af. Vigdís hefur alltaf staðið við 
hlið mér eins og klettur en þetta hef-

Gunnar i. Birgisson hefur gegnt 
starfi bæjarstjóra Fjallabyggðar í 
rúm tvö ár. Í opinskáu viðtali ræðir 
Gunnar um erfiðleika bernskunnar, 
skólagönguna, ástina sem hann 
fann á hestbaki, lífið úti á landi,  
viðburðaríkan stjórnmálaferilinn og 
ástæðu þess að hann hætti í pólitík.

„Það er nóg eftir 
í mér ennþá“ „Maður  

var eins og 
á skautum á ís og 
gat ekki almenni-
lega tekið réttar 
beygjur

í fíNu forMi gunnar verður sjötugur í haust en 
segir siglfirska fjallaloftið gera að verkum að hann sé í 
betra formi í dag en fyrir tíu árum. Mynd: guðrún Þórs.
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ur ekki verið auðvelt líf, hvorki fyrir 
hana né börnin. Það var aðallega út af 
fjölskyldunni sem ég hætti þátttöku í 
stjórnmálum. Hún hafði fengið nóg af 
þessu og meira en það.“

 
ósáttur við meðferðina
Gunnar á að baki langan og við-
burðaríkan pólitískan feril. Hann var 
alþingismaður árin 1999–2005 og sat 
í bæjarstjórn Kópavogs 1990–2014, 
lengst af sem oddviti Sjálfstæðisflokks. 
Árið 2005 varð hann bæjarstjóri 
Kópavogs og gegndi því starfi til ársins 
2009 þegar hann hætti eftir ásakanir 
um óeðlileg viðskipti sveitarfélagsins 
við fyrirtæki í eigu dóttur hans. „Ég 
er afar ósáttur við meðferðina sem ég 
fékk í því máli. Dóttir mín gerði tilboð 
í verk og starfsmenn bæjarins sögðu 
mér ekki að tilboði hennar hefði verið 
tekið. Á þessum tíma var ekki mörg-
um fyrirtækjum til að dreifa. Þetta var 
ekki dans á rósum og líklega hefur 
reynslan í æsku valdið því að maður 
bognaði ekki undir álaginu.“ Hann 
segist fullviss um að ákveðinn hópur 
hafi gert aðför að honum. „Þetta var 
allt skipulagt. Það gekk vel í Kópavogi 
og einhverjir þurftu að losna við mig. 
Ég var orðinn vanur ansi miklu eftir 
24 ár í stjórnmálum en þarna tók út 
fyrir allan þjófabálk. Þetta er geymt en 
ekki gleymt og einhvern tíma kemur 
að skuldadögum. Ég á eftir að gera 
þetta upp í einhverju formi. Ég veit 
hverjir voru þarna á bak við en tjái 
mig ekki um það hér og nú.“

stjórnmál fráhrindandi
Sjálfur segist hann ekki fyrir baktjalda-
makk. „Ég er ekki fyrir svona plott. Ég 
segi það sem ég meina. Ef ég segi já 
þýðir það já og ef ég segi nei þá stend-
ur það. Ég lýg ekki að fólki. Ég hélt 
ansi lengi út en að sitja undir þriggja 
mánaða stanslausum árásum og horfa 
á fjölskylduna í uppnámi var ekki auð-
velt til langs tíma. Ávirðingarnar voru 
ósannar og upplognar og þetta var 
mjög erfitt fyrir okkur öll og sérstak-
lega fyrir dótturina sem ráðist var á. 
Hún var allt í einu orðin heit kartafla. 
Enginn vildi skipta við hana lengur. 
Það er út af svona löguðu sem það er 
fráhrindandi fyrir marga að leggja fyrir 
sig stjórnmál. Nema þá sem fara í þetta 
en gera svo ekki neitt, líkt og megnið af 
stjórnmálamönnum í dag sem passa að 
láta ekki á sér bera svo þeir lendi ekki 
í fjölmiðlunum en hanga bara þarna 
eins og hlandkönnur. Af þingmönnum 
er einn þriðji hluti sem vinnur verkin, 
annar þriðji mætir á staðinn þegar fjöl-
miðlar birtast og restin er þarna, þorir 
ekki að taka ákvarðanir en mjálmar 
eitthvað út í loftið. Svona var þetta 
þegar ég var þarna og ég er nokkuð 
viss um að þetta hafi ekki mikið breyst. 
Einn og einn stendur og fellur með 
sínum skoðunum og hann lendir í eld-
línunni. Davíð Oddsson er nærtækasta 
dæmið og svo ég og margir aðrir.“

davíð mesti foringinn
Hann segist ávallt hafa farið eftir eigin 
sannfæringu í pólitíkinni. „Ég var ekki 
þessi týpíski flokkshestur. Þegar ég var 
að byrja var Davíð fljótlega kosinn for-
maður. Ég kaus hann ekki en um leið 
og kosningin var búin var hann minn 
formaður. Við vorum ekki alltaf sam-
mála. Það er ekki alltaf gott þegar tveir 
frekir koma saman. Við erfðum það 
hins vegar aldrei. Davíð var mikill for-
ingi og með mikla sýn fram í tímann 
og kjark til að framkvæma. Að mínu 
mati hefur hann verið besti foringi 
okkar Sjálfstæðismanna.“

lágt fiskverð og sterk króna
Gunnar, sem verður sjötugur í haust, 
segist sjaldan hafa verið í jafn góðu 
formi og í dag. „Ég vildi að ég væri 

sextugur en hins vegar er ég í miklu 
betra líkamlega formi en ég var í fyr-
ir tíu árum. Ætli það sé ekki siglfirska 
fjallaloftið sem hefur svona góð áhrif á 
mann? Þótt hraðinn, spennan og lætin 
séu ekki jafn mikil og fyrir sunnan eru 
vandamálin þau sömu hér þótt um-
fangið sé minna. Viðfangsefnin í rekstri 
sveitarfélaga eru þau sömu, sama hvort 
sveitarfélögin eru stór eða lítil. Fjalla-
byggð er spennandi sveitarfélag. Eftir 
fjárfestingar Róberts Guðfinnsson-
ar hafa skapast mörg störf og tekjur 
sveitarfélagsins aukist. Þetta samfélag 
er sérstakt að því leyti að hér eru 20 
prósent íbúa 67 ára og eldri á meðan 
landsbyggðarmeðaltalið er 13 prósent. 
Við erum með hæsta hlutfall 90 ára 
og eldri á landinu en aldurstréð hefur 
breikkað og ungum mæðrum og börn-
um fjölgað. Hér eru mörg spennandi 
tækifæri en vandamálin í dag eru minni 
tekjur sveitarfélagsins vegna lægra fisk-
verðs og sterkrar krónu. Það er lykil-
atriði fyrir sjávarbyggðir á Íslandi að 
þetta ástand vari ekki lengi.“

rígur hjá þeim eldri
Hann segist halda að Ólafsfirðingar og 
Siglfirðingar horfi í meira mæli á sig 
sem íbúa Fjallabyggðar. „Þetta hefur 
verið erfitt og fyrst mátti ekki grafa 
holu í Ólafsfirði án þess að grafa líka 
á Siglufirði. Nöldrið var talsvert. Þegar 
ég kom forgangsraðaði ég verkefn-
unum, sama á hvorum staðnum þau 
voru, vann eftir þeim lista og neitaði 
að hlusta á tuðið. Það eimir enn af 
þessum ríg hjá eldra fólkinu. Í þeim 
hópi er enn núningur, sem er afleitt, en 
unga fólkið hlustar ekki á þetta og lítur 
á Fjallabyggð sem eitt bæjarfélag.“

ekki á leið í helgan stein
Gunnar á eitt ár eftir af ráðningartím-
anum og hefur ekki tekið ákvörðun 
um hvort hann verði lengur verði það í 
boði. En er ekki kominn tími á að njóta 
lífsins? „Ég er að njóta. Ég nýt mín í 
vinnu. Fyrir mér er 70 engin töfratala. 
Ég ætla bara að halda áfram mínum 
lífsstíl; sem er að vinna og njóta. Það 
er hægt að gera hvort tveggja. Ég mun 
ekki setjast í helgan stein og safna frí-
merkjum, það er það eina sem ég get 
lofað. Ég er hvergi nærri hættur. Það 
er nóg eftir í mér ennþá.“

iáh

„Það gekk vel í 
Kópavogi og 

einhverjir þurftu 
að losna við mig

fékk NóG af stJórNMáluM gunnar hætti afskiptum af stjórnmálum eftir ásakanir um óeðlileg viðskipti Kópavogsbæjar við fyrirtæki í eigu dóttur hans. Mynd: guðrún Þórs.

Roecl Weldon hanskar
Allir Roeckl hanskar
15% afsláttur

Ögurhvarf 2, Kópavogi | Sími: 565 5151
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Fermingartilboð

Top Reiter Drífa
Allar Top Reiter peysur

15% afsláttur

Top Reiter Ómur 
Allar Top Reiter peysur

15% afsláttur

Top Reiter ábreiður
Allar ábreiður 
15% afsláttur

Top Reiter Start hnakkur
Verð áður 219.00 kr.
Verð nú 197.900 kr.

Ariat Devon
-Dömuskór
Verð áður 39.990 kr.
Verð nú 33.990 kr.

- Herraskór
Verð áður 44.900 kr.
Verð nú 38.990 kr.

Top Reiter kuldagalli án bótar 
Verð áður 33.900 kr.

Verð nú 28.990 kr.

Top Reiter vörurnar fást hjá Líflandi Akureyri

Top Reiter Bylgja 
Allar Top Reiter peysur 

15% afsláttur

Top Reiter Fálki    
Allar Top Reiter peysur 

15% afsláttur
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ég gerðist fyrst  vegan  þegar ég 
var 15 ára. Svo tók ég langa 
pásu þar til ég byrjaði aftur á 

þessu fyrir þremur árum,“ segir kraft-
lyftingakonan Hulda  B.  Waage  sem  af 
siðferðisástæðum borðar ekki kjöt, fisk 
eða aðrar dýraafurðir.

fordómar gagnvart vegan
Hulda segir meiri fordóma gagn-
vart vegan í dag en þegar hún var ung-
lingur. „Þetta þótti ekkert merkilegt. 
Meira að segja foreldrar mínir tóku vel í 
þetta. Fólk var ekkert að skipta sér af því 
sem aðrir voru að gera; allavega ekki í 
mínum hópi. Í dag upplifa margir þetta 
sem árás og fara í vörn, líklega vegna 
þess að þeir eru að gera eitthvað sem 
þeim finnst mögulega ekki rétt en eru 
samt fastir í,“ segir Hulda sem segist oft 
vera spurð að því hvort hana vanti ekki 
prótein. „Þegar ég svara því að mað-
ur þurfi ekki kjöt til að fá prótein er ég 
gjarnan sökuð um að þröngva skoðun-
um mínum upp á fólk. Þetta getur verið 
svo kjánalegt. Mér er sama hvað aðrir eru 
að gera. Fólk verður að finna þetta hjá 
sjálfu sér og ég er sannfærð um að það 
gerist. Einn daginn verða allir vegan en 
það verður ekki strax. Það eru nokkrar 
kynslóðir í það og það er allt í lagi.“

engar morðingjapítsur
Hulda segist hafa verið mun dramat-
ískari vegan á unglingsárunum. „Til að 
byrja með var ég  vegan  einfaldlega af 
því að ég uppgötvaði að það væri mögu-
legt en þegar ég áttaði mig smám saman 
á siðfræðilega hlutanum varð ég mjög 

öfgakennd. Það mátti til dæmis enginn 
koma með  pepperónípítsu  inn í bílinn 
til mín því ég vildi enga  morðingjap-
ítsu í bílinn. Í dag get ég borðað í kring-
um kjötætur án þess að það angri mig 
of mikið. Það er ekki mitt að gagnrýna 
aðra. Fólk verður að velja sjálft.“

vinnur í mötuneyti
Hún segir eiginmanninn, kraftlyftinga-
þjálfarann Grétar Skúla Gunnarsson, 
ekki vegan. „En dóttir okkar er vegan. 
Hún er bara þriggja ára og fær að 
ákveða sjálf þegar hún verður eldri 
og nægilega þroskuð til þess að taka 
ákvörðun um hvort hún vilji taka líf.“ 
En er það ekki gangur náttúrunnar að 
borða aðrar tegundir? „Ég er mann-
eskja og hef val. Ég er ekki rándýr. Ég 
er líka ekki að veiða sjálf heldur fer 
bara í Bónus og kaupi eitthvað sem ein-
hver annar hefur veitt fyrir mig,“ segir 
Hulda sem starfar samhliða lyftingun-
um í mötuneyti þar sem hún verður að 
elda dýraafurðir af og til. „Ég er mjög 
oft með veganmat en stundum elda ég 
kjöt en finnst það alltaf jafn hræðilegt.“

lítið mál
Hulda segir veganlífsstíl ekki algengan 
í kraftlyftingum. „Við erum nokk-
ur og almennt séð virðist íþróttafólk 
vera að kveikja á perunni – að þetta 
sé hægt. Þeim fjölgar stöðugt sem 
eru  vegan  enda er þetta ekkert mál 
nema kannski allra fyrst þegar maður er 
að átta sig og fikra sig áfram. En þegar 
upp er staðið er þetta lítið mál.“

iáh

kraftlyftingakonan Hulda B. Waage borðar hvorki kjöt, 
fisk né aðrar dýraafurðir. Hulda féllst á að gefa lesendum 
Akureyri Vikublaðs sínar uppáhaldsuppskriftir.

„éG er ekki ráNdýr“

rauðrófuréttur
n 1 stór rauðrófa
n 1 meðalstór sæt kartafla 
n 1 laukur
n 2 hvítlauksgeirar
n 1 tsk. harissa paste
n 1 tsk. cumin
n 1 msk. salt 
n 1/2 tsk. cayenne-pipar
n 1 tsk. túrmerik 
Skera lauk og hvítlauk, steikja upp úr 
einni matskeið af vatni. bæta við kryddi 
og paste. Skera rætur í munnbita og 
bæta í pottinn. Steikja í örstutta stund. 
bæta við kókosmjólk og láta malla á 
lágum hita í 45 mínútur. best að bera 

fram með fersku kóríander og ristuðum 
kasjúhnetum. 

indverskur kjúklingabaunaréttur
n 1 dós kjúklingabaunir
n 1 dós kókosmjólk
n 1 stk. sveppakraftur 
n 2 msk. mild curry paste 
n 1 laukur
n 2 gulrætur
n 1 græn paprika 
n nokkrir sveppir 
n 3 stórir vel rjóðir tómatar
Steikja grænmetið upp úr 1 msk. af 
vatni þar til laukurinn er glær. bæta við 
dós af kókosmjólk og sveppakrafti og 

leyfa kraftinum að blandast við. bæta 
þá paste-inu við.
Kjúklingabaunirnar fara þá út í og malla 
með í 20 mínútur. best að bera fram með 
hrísgrjónum og mangó-chutney.

avókadó-dessert 
n 1 stórt þroskað avókadó
n 2 tsk. kakó 
n 1 tsk. hlynsíróp
n 10 vínber
Skera avókadó í tvennt. Fjarlægja 
steininn og stappa kjötið. bæta við kakó 
og hlynsírópi og blanda vel saman við 
avókadóið. Skera vínberin í tvennt og 
bæta við.  Einfalt og hollt.

„Einn daginn 
verða allir  

vegan en það verð-
ur ekki strax



Sala á öllum hreinlætisvörum 
og áhöldum til ræstinga 

fyrir fyrirtæki, stofnanir og 
heimili í verslun okkar

Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
Markmið okkar er að veita viðskiptavinum okkar ávallt:
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.

•  Hjá Þrif- og ræstivörum starfa nú um 100 manns við ræstingar og hreingerningar 
    af öllum stærðum og gerðum.
•  Í dag þjónustum við um 70 fyrirtæki og stofnanir í daglegri ræstingu.
•  Auk þess rekum við öfluga hreingerninga- og sérverkefnadeild.

Með allt á hreinu í 15 ár

•  Gluggaþvottur
•  Aðalhreingerningar
•  Viðhald gólfefna
•  Bónleysing og bónun gólfefna
•  Salernis- og kísilhreinsun

•  Teppa- og flísahreinsun
•  Þrif eftir iðnaðarmenn
•  Bruna- og vatnstjónaþrif
•  Veggja-, lofta-, ljósa- 
    og gluggaþrif

Öll þrif fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili

�

Dagleg eða regluleg þrif:

Sala á öllum hreinlætisvörum 
og áhöldum til ræstinga 

fyrir fyrirtæki, stofnanir og 
heimili í verslun okkar

Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
Markmið okkar er að veita viðskiptavinum okkar ávallt:
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.

•  Hjá Þrif- og ræstivörum starfa nú um 100 manns við ræstingar og hreingerningar 
    af öllum stærðum og gerðum.
•  Í dag þjónustum við um 70 fyrirtæki og stofnanir í daglegri ræstingu.
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13. tölublað, 7. árgangur 

elsku líkami
Úr auglýsingum, bíómyndum, sjón-
varpsþáttum og öðrum miðlum fáum 
við endalaus skilaboð um það hvernig 
líkamar okkar eigi að líta út, hvað þeir 
eigi að geta gert, hvernig þeir eigi að 
eldast og svo framvegis.

Stórir hlutar samfélagsins viðhalda 
þessum skilaboðum með hjálp fitu-
brandara og almennu vantrausti í garð 
öryrkja.

Aðrir hlutar samfélagsins hafna 
þessum skilaboðum og segja okkur 
að allir líkamar séu fallegir og að við 
eigum öll að elska líkama okkar sama 
hvernig þeir eru.

Flest festumst við einhvers staðar 
þarna á milli.

Það er erfitt að elska líkamann 
þegar mann verkjar heiftarlega. Það 
er líka erfitt að þvinga sig til að finnast 
allt við líkamann fallegt þegar maður 
sér ekkert nema gallana.

Og það er í lagi.
Við þurfum ekki að vera stöðugt 

hæstánægð með líkama okkar. Lífið 
verður hins vegar miklu auðveldara 
ef við erum ekki í stöðugri baráttu við 
líkamann.

Líkamar okkar gefa okkur aðgengi 
að upplifun. Án þeirra gætum við ekki 
borðað það sem okkur finnst gott, látið 
streituna líða úr okkur í baðinu, hlust-
að á góða tónlist, horft á skemmtilegar 
kvikmyndir auk alls hins sem lífið hef-
ur upp á að bjóða.

Útlit líkama skiptir ekki máli né 
það hversu lélegir eða öðruvísi þeir 
eru. Það er þeim að þakka að við 
getum yfirhöfuð notið lífsins, sama 
hversu oft eða sjaldan það gerist.

Kannski er nóg að kunna að meta 
líkamann fyrir það, semja vopnahlé og 
leyfa sér að njóta lífsins. Í bili allavega.

Höfundur er Hans Jónsson

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

FYRIR OKKUR

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

Og hvað nú?

Bjóðum upp á tjónaskoðun 
og tjónaviðgerðir 

CAR-X bifreiðaverkstæði - Njarðarnes 8 - 10 603 Akureyri- Sími 462 4200 - car-x@car-x.is

Bílaviðgerðir og hjólastillingar 

Erum í Njarðarnesi 8 - car-x@car-x.is  S: 4624200-1

Erum í Njarðarnesi 10 - vidgerdir@car-x.is  S: 4624200-2

...úúúps...

Vinnum með CABAS tjónamats ker�ð og eftir stöðlum BGS 


