
Bakar heimsins 
Besta rúgBrauð

„Spenningurinn 
er mikill“

„Einnota plast 
er óþarft“ 11. maí 2017 

16. tölublað, 7. árgangur 

Síðustu mánuðir og ár hafa verið afar viðburðarík hjá söru Ómarsdóttur og fjölskyldu hennar. 
Eftir margra ára árangurslausar tilraunir til að eignast annað barn sneru Sara og eiginmaður 
hennar sér að fósturkerfinu. Ári seinna fengu þau sex daga gamla stúlku í fangið. Ári síðar 
greindist Sara með krabbamein. Í einlægu viðtali ræðir Sara um baráttuna við ófrjósemina, 
dótturina sem er komin í varanlegt fóstur, veikindin og hvað þetta allt saman hefur kennt henni.

„Lífið er núna“
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Með álfinum 
     ...til betra lífs!

í 40 ÁR

- Vanræktu ekki viðhaldið -

Allt til kerrusmíða

Svalasta sjónvarpið á svölu verði

THIS IS TV

Sería: 6100 • Tegund: UHD - 4K • Stærð: 
55” eða 124cm • Bogið • Upplausn skjás: 
3840x2160 (4K) - 8M pixlar • Tegund skjás: 
LED • PQI: 1400 PQI (Picture Quality Index)KU
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TAKMARKAÐUR
FJÖLDI TÆKJA Ekta UHD 4K

55” KR. 119.900,-

FURUVÖLLUM 5 · AKUREYRI · SÍMI 461 5000

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
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eftir 41 starfsár hjá Blönduós-
bæ lét Brynja Barðadóttir af 
störfum um síðustu mánaða-

mót. Þetta kemur fram á vefsíðu 
sveitarfélagsins og á vef leikskólans 
Barnabæjar. Brynja hóf störf hjá leik-
skólanum árið 1976 þegar starfsemin 
fór fram í húsnæði grunnskólans. Í 
lok sumars 1977 fluttist leikskólinn 
að Árbraut 35 og í núverandi hús-
næði árið 1981. Valgarður Hilm-
arsson, forseti sveitarstjórnar, færði 
Brynju gjöf frá sveitarfélaginu á þess-
um merku tímamótum auk þess sem 
hún var kvödd af börnum og sam-
starfsfólki.

kvödd eftir 41 ár 
hjá Blönduósbæ

LeikskÓLakennari brynja 
fékk gjöf frá sveitarfélaginu á þessum 
merku tímamótum. Myndin er tekin af 
vef blönduósbæjar.

Það er nánast pínlegt að hlýða 
á fjármálaráðherrann okkar 
réttlæta þá ákvörðun að hækka 

virðisaukaskatt á ferðaþjónustuna. Frá 
honum hafa heyrst fullyrðingar um að 
greinin hafi fengið „skattaívilnanir“, 
eigi að sitja við sama borð og aðrar at-
vinnugreinar, og sé búin að slíta barns-
skónum, sem er bara fyndin framsetn-
ing. Þetta virðast vera lykilhugtökin í 
rökstuðningi ráðherrans ásamt því 
að hægja eigi á vexti atvinnugreinar-
innar. Ég ætla ekki að eyða tíma í að 
hrekja akkúrat þessar fullyrðingar, það 
hafa margir málsmetandi menn gert, 
innan sem utan ferðaþjónustunnar. 
En ég segi það þó að umræðan er full 
af frösum og klisjum sem hafa ekkert 
innihald ef betur er að gáð.

Dæmalaus landsbyggðarskattur
Það eru hins vegar tvö atriði sem mér 
er beinlínis skylt að fjalla um. Annars 
vegar sú sorglega staðreynd að hérna 
er verið að leggja á dæmalausan 
landsbyggðarskatt og hins vegar boð-
aðar mótvægisaðgerðir fyrir ferða-
þjónustuna úti á landi, sem verið er 
að „skoða“. Þegar stjórnvöld „skoða“ 
eitthvað, verður maður ósjálfrátt skít-
hræddur um að ekkert gerist.

reka fleyg í uppbygginguna
Undanfarin ár hefur ferðaþjónustan úti 
á landsbyggðunum verið að byggja sig 
upp og séð og fundið áður óþekkt tæki-
færi til að lífga upp á byggðir sínar og 
skapa lífsviðurværi fyrir íbúana. Upp 
hafa sprottið alls kyns ferðaþjónustu-
fyrirtæki sem veita heimafólki atvinnu, 
byggja á sérstöðu svæðanna og draga 
fram í dagsljósið frumkvöðla og dugn-
aðarforka sem bera hag sinna héraða 
fyrir brjósti. Við höfum leynt og ljóst 
verið að bíða eftir því að augu ferða-
manna og ferðaskipuleggjenda beinist 
að öðrum svæðum en suðvesturhorn-
inu og Suðurlandi og búið í haginn til 
að taka á móti fleiri gestum úti á landi. 
Ferðaþjónustan hefur lagt í kostnað við 
uppbyggingu á afþreyingu, gistingu og 
í veitingum sem byggja á sérstöðunni 
sem svo mikilvæg er til að gera skorið 
sig úr. Allt virðist í blóma og tækifærin 
blasa við, en þá kýs ríkisstjórnin að reka 
fleyg í þessa uppbyggingu og draga mátt 
úr fólki sem er að byggja upp lífsviður-
væri sitt og þróa þjónustu við ferða-
menn. Ég leyfi mér að fullyrða að þessi 
uppbygging ferðaþjónustunnar úti á 
landi undanfarin misseri er stærsta og 
besta byggðaaðgerðin sem farið hefur í 
gang í áratugi. Og það sem meira er, án 

aðkomu stjórnvalda sem frekar virðast 
búa til vandamál í tengslum við ferða-
þjónustuna þessa dagana en leysa þau.

Lélegur brandari
Nú skal þessi uppbygging stöðvuð 
með illa ígrunduðum hækkunum á 
virðisaukaskatti, sem ekki bara skerða 
möguleika okkar úti á landi til frek-
ari uppbyggingar og fjölgunar starfa í 
ferðaþjónustu heldur auka líka vanda-
mál ferðaþjónustunnar syðra. Það 
verður of dýrt fyrir ferðamenn að 
ferðast út á land. Þeir munu því halda 
til á suðvesturhorninu og Suðurlandi 
sem aldrei fyrr og skapa enn meiri 
massavandamál þar en við höfum áður 
séð. Þið munið þetta með að „dreifa 
ferðamönnum um landið“ rétt eins og 
áburði er dreift á tún nú í vorblíðunni. 
Það verður í besta falli lélegur brandari 
með hækkun virðisaukaskattsins.

seglin dregin saman
Að mínu mati er aðstöðumunur á því 
hvernig landsbyggðafyrirtæki geta 
tekið á hækkuninni og hvernig ferða-
þjónustufyrirtæki syðra geta gert það. 
Þar verður massinn áfram – væntan-
lega með öllum sínum vandamálum, 
þar verður hugsanlega hægt að færa 
þetta að einhverju leyti út í verðlagið. 
Við úti á landi eigum þess hins vegar 
ekki kost og því þurfum við að draga 
saman seglin inn á við í okkar rekstri 
sem birst getur á margvíslegan máta, 
samfélaginu sem við búum í til tjóns.

skjóta fyrst, spyrja svo
Allir alvöru stjórnmálamenn hafa 
framtíðarsýn. Þeir koma með lausnir 
samhliða greiningum á vandamálum. 
En íslenskum stjórnmálamönnum 
er tamt að skjóta fyrst og spyrja svo. 
Demba fram illa rökstuddum aðgerð-
um líkt og þessari virðisaukaskatt-
hækkun, án samráðs, m.a. í gegnum 
sína eigin Stjórnstöð ferðamála, án 
trúverðugra greininga á afleiðingum 
og algjörlega með skammtímahags-
muni í huga. Okkur er því ætlað að 
pissa í skóinn okkar eina ferðina enn.

Það sýndi sig fyrir allmörgum árum 
þegar veiðar á þorski voru verulega 
dregnar saman á milli ára að það var 
ýmislegt hægt að gera til mótvægis 
þeim aflabresti í sjávarbyggðum lands-
ins. Núna heyrist ekkert um slíkar 
aðgerðir, ekkert tilbúið, það á bara að 
„skoða“ þrátt fyrir að ferðaþjónustan sé 
nú orðin mikilvægasta atvinnugreinin 
á Íslandi og hafi skilað margfalt meiri 
árangri í byggðamálum en nokkur að-

gerð stjórnvalda. Að ekki sé talað um 
gjaldeyrissköpun greinarinnar og þá 70 
milljarða sem hún skilar í skatttekjur til 
ríkisins árlega um þessar mundir.

Ísland allt árið
Ráðherrann hefur talað um að einn 
möguleikinn sé að fara í sérstakt 
markaðsátak fyrir landsbyggðina. Í 
nokkur ár hefur verið í gangi mark-
aðsátak sem heitir Ísland allt árið. 
Það hefur það að markmiði að kynna 
landið sem heilsársáfangastað. M.a. 
vegna þess átaks er vetrarferðaþjón-
ustan aðeins farin að skjóta rótum á 
nokkrum stöðum úti á landi og við 
fundum vel fyrir því í vetur. En hækki 
virðisaukaskatturinn tökum við mörg 
skref til baka og sú uppbygging, sem 
hefur átt sér stað yfir vetrartímann, 
verður að engu gerð. Með öðrum orð-
um þá er raunveruleg hætta á að öll 
sú markaðssetning sem farið hefur 
verið í eyðileggist og við förum aftur 
til þeirra tíma þegar ferðaþjónustufyr-
irtæki voru meira og minna lokuð yfir 
vetrartímann. Þrátt fyrir að hafa hér 
öll tækifæri í hendi til að byggja upp 
sterka heilsársatvinnugrein.

Ég hef oft sagt það í góðra vina 
hópi að við Íslendingar kunnum ekki 
að stýra okkar eigin efnahagsmálum. 
Þessi ráðstöfun sem boðuð hefur ver-
ið er enn ein sönnun þess að okkur 
er ekki viðbjargandi þegar kemur að 
efnahagsmálum og ákvörðunum þeim 
tengdum.

Erum við virkilega  ennþá  stödd 
þarna?

Karl Jónsson
Höfundur er meðeigandi og  

framkvæmdastjóri Lamb Inn  
á Öngulsstöðum og formaður  

Ferðamálafélags Eyjafjarðarsveitar.

Dæmalaus lands-
byggðarskattur

Aðsend grein

Þú f innur sauðburðarvörurnar í verslunum Líflands

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.li�and.is Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstubraut

Hvolsvöllur
Ormsvöllur

Lambamjólk og lambakraftur
Fóður og bætiefni
Lambaflöskur og lambatúttur
Sótthreinsandi hreinlætisvörur
Hitalampar
Merkilitir og margt fleira

Megin viðfangsefnið er fræðslu- frístunda- og menningarmál, 
stefnumörkun í kynningar- og markaðsmálum, upplýsinga- og 
almannatengslum sem og á sviði ferða- og atvinnumála.

Leitað er að einstaklingi með háskólamenntun sem nýtist í starfi.

Reynsla og góð kunnátta í stjórnsýslulegri meðferð mála er æskileg.

Lögð er áhersla á að viðkomandi búi yfir þekkingu og hæfni í 
stefnumótun og þróun, fjármálum og áætlanagerð, stjórnun 
starfsmanna og umsjón með verkefnum. 

Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði, leiðtogahæfileikar og hæfni í 
mannlegum samskiptum eru nauðsynlegir kostir. 

Næsti yfirmaður deildarstjóra er bæjarstjóri. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Starfshlutfall er 100%.

Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum  
Fjallabyggðar að Gránugötu 24, Siglufirði 580,  
eigi síðar en miðvikudaginn 24. maí 2017.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Gunnar I. Birgisson,  
bæjarstjóri, netfang; gunnarb@fjallabyggd.is eða   
Guðrún Sif Guðbrandsdóttir, deildarstjóri stjórnsýslu- og  
fjármála, netfang; gudrun@fjallabyggd.is sími 464 9100.

Deildarstjóri fræðslu-, 
frístunda- og menningarmála
Fjallabyggð óskar eftir að ráða drífandi 
og metnaðarfullan einstakling til starfa.



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

ford.is

T R A N S I T

#VINSÆLASTIR 

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

2.550.000 KR. MEÐ VSK
FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR

FR
Á 2.056.000 KR.

ÁN VSK

FORD TRANSIT CONNECT

3.740.000 KR. MEÐ VSK
FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR

FR
Á 3.016.000 KR.

ÁN VSK

FORD TRANSIT CUSTOM

BÍLAR TIL AFHENDINGAR STRAX!

4.795.000 KR. MEÐ VSK
FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR
FÁANLEGUR MEÐ FJÓRHJÓLADRIFI

FR
Á 3.866.000 KR.

ÁN VSK

FORD TRANSIT VAN

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

Ford_Transit_sendibílalína_Enn_betra_verð_5x38_20170316.indd   1 17/03/2017   13:51
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14.500 EiNTök ókEypiS – Um ALLT NoRðURLAND

Eurovision og 
stóra vöfflumálið
Ég er svo þakklát fyrir að hafa fæðst í landi þar sem heitustu umræður 

dagsins í dag snúast um vöfflur,“ skrifaði vinkona mín í stöðufær-
slu á Facebook í vikunni. Tilefnið var fjaðrafok á samfélagsmiðlum 

og fréttaskrif í kjölfarið um  peningaplokk  og 
túrisma eftir að fjölmiðlamaður nokkur hafði 
verið rukkaður um rúmar sjö þúsund krónur 
fyrir kaffi og þrjár vöfflur með rjóma.

Vissulega leynast hér á landi ágreiningsefni 
sem eru alvarlegri en græðgi og sætabrauð, en 
að stór hluti þjóðarinnar viti um hvað málið 
snýst er einfaldlega stórmerkilegt.

Þessa dagana hafa þó allir gleymt stóra 
vöfflumálinu enda Eurovision í algleymingi og 
á þriðjudaginn sat þjóðin límd við skjáinn og 
hélt niðri í sér andanum á meðan Svala okkar 
söng lagið Paper fyrir milljónir áhorfenda um 
allan heim. Íslenska lagið komst kannski ekki 
áfram en partíið heldur áfram og því um að gera að velja sér uppáhaldslag 
og njóta skemmtunarinnar.

Sjálf elska ég  Eurovision  þótt lögin þar séu oftast fjarri mínum tón-
listarsmekk. Það skemmtilega við þennan viðburð að mínu mati er ekki 
endilega tónlistin sjálf heldur það sem keppnin býður upp á; stemmingu, 
samveru með fjölskyldu og vinum og það besta, þrjá nammidaga í einni 
og sömu vikunni.

Gleðilegt Eurovision!
Indíana Ása Hreinsdóttir

Leiðari

Það eru allir ótrúlega hrifnir af 
þessu og pokarnir stoppa stutt 
við,“ segir Unnur Hafstað á 

Dalvík, sem stendur að Pokastöðinni 
Dalvíkurbyggð/Tröllaskaga ásamt 
Emmi Kalinen og Bryndísi Brynjólfs-
dóttur í Arta.is.

minnir fólk á
Pokastöðin hefur komið með 70 fjöl-
nota poka í matvöruverslun á Dalvík en 
að sögn Unnar er karfan með pokun-
um oftast tóm. „Eyjafjarðardeild Rauða 
kross Íslands styrkir pokastöðvarnar en 
allir sem vilja taka þátt geta farið þang-
að og fengið efni. Okkur vantar fleira 
fólk til að sauma með okkur og það er 
stemming og vilji til þess, enda býður 
þetta upp á skemmtilegan félagsskap,“ 
segir Unnur sem segir pokana gera sitt 
gagn þótt þeir séu ekki fleiri. „Þetta 
vekur fólk til umhugsunar og minnir 
þá sem eiga fjölnota poka á að taka þá 
með. Maður gleymir stundum pokun-
um og sjálf hef ég fengið lánaðan poka 
hjá pokastöðinni.“

skora á akureyringa
Unnur segir Dalvíkurbyggð standa vel 
þegar kemur að endurvinnslumálum. 

„Þetta er svo lítið mál þegar maður 
byrjar að flokka en um leið sér mað-
ur hvað plastið er yfirgengilega mikið. 
Auðvitað þarf plast sums staðar, líkt og 
í heilbrigðisgeiranum, en þetta einnota 
plast er óþarft. Við viljum dreifa boð-
skapnum sem víðast og skorum á Ak-
ureyringa að taka þetta upp og hefjast 
handa við að koma upp sinni eigin 
pokastöð,“ segir Unnur sem vonast til 

þess að Dalvíkurbyggð verði sem fyrst 
plastpokalaust sveitarfélag. „Það er 
markmiðið og væri það besta í heimi.“

iáh

„einnota plast er óþarft“
Dalvíkingar skora á Akureyringa að koma upp pokastöðvum til að draga úr notkun plastpoka

„saumahittingur“ öllum er 
velkomið að koma og sauma poka, fyrir 
sjálfan sig, vini eða pokastöðina.

með fjöLnotapoka unni dreymir um að Dalvíkurbyggð verði plastpokalaust 
samfélag.

BÓkasafnið Pokastöð hefur verið 
komið fyrir á bókasafninu á Dalvík.

„Maður 
gleymir 

stundum pokunum 
og sjálf hef ég fengið 
lánaðan poka hjá 
pokastöðinni

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

Ert þú að �ytja?
Er búið að lesa af mælunum?
Norðurorka minnir alla þá sem eru að �ytja á nauðsyn þess að skilað sé inn 
álestrum af hitaveitu- og raforkumælum.  Gott er að hafa þetta í huga á 
þessum árstíma þegar mikið er um skólafólk á faraldsfæti.  
Álestur er forsenda þess að rétt uppgjör geti farið fram.

Hægt er að skila inn mælaálestrum á heimasíðu Norðurorku undir slóðinni:
http://www.no.is/is/einstaklingar/maelaalestur 

Viljum einnig minna á „mínar síður“ sem eru ein af megin samskiptaleiðum við 
viðskiptavini, en þar nýtum við tölvutæknin til að auka aðgengi viðskiptavina að 
upplýsingum og reikningum.

Á mínum síðum geta viðskiptamenn einnig skráð farsímanúmer sitt, sem gefur 
okkur kost á að senda smáskilaboð (sms) með upplýsingum um viðhald o.�. 
http://www.no.is  „mínar síður“ 

 

Norðurorka hf. rekur rafveitu 
og fráveitu á Akureyri og hita- 

og vatnsveitu á Akureyri, 
Hrísey, Eyjafjarðarsveit 

og á Svalbarðsströnd.  Þá 
rekur Norðurorka hitaveitu á 

Ólafs�rði, Hörgársveit, 
Grenivík og í Fnjóskadal.

Vatnsveita - Rafveita - Hitaveita - Fráveita
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tímaritið Súlur kom út í byrjun 
maímánaðar en tímaritið er gef-
ið út af Sögufélagi Eyfirðinga. 

Um 56. hefti af ritinu er að ræða. Í 
blaðinu er ýmiss konar fróðleikur sem 
tengist Eyjafjarðarsvæðinu og þar á 

meðal viðtal við Björgu Baldvinsdóttur 
sem lengi vel var ein þekktasta leikkona 
Leikfélags Akureyrar og komin yfir tí-
ræðisaldur. Einnig er í blaðinu þáttur 
um skemmtanalíf Akureyringa á fyrri 
hluta 20. aldar og gömul ferðasaga.

súlur komið út
Leikkonan Í blaðinu er viðtal við björgu baldvinsdóttur

næsta þriðjudag verður mik-
ið fugla- og ljósmyndafjör í 
safnaðarheimili Akureyrar-

kirkju þegar áhugaljósmyndarar á 

sviði fugla og fuglaáhugamenn sýna 
ljósmyndir og veita fræðslu um fugla-
ljósmyndun. Myndina af auðnutitt-
lingnum tók Eyþór Ingi Jónsson.

Fuglafjör og ofur-
aðdráttarlinsur

Bæjarlistamaður Akureyrar, 
Haraldur Ingi Haraldsson, 
opnar sýningu sína Aðgerð/

Gutted  laugardaginn 13. maí klukk-
an 14.00 í Menningarhúsinu Hofi á 
Akureyri. 

opnar 
aðgerð

 

Flokksstjóri vinnuskóla 2017 
Svalbarðsstrandarhreppur auglýsir eftir flokksstjóra við vinnuskóla sveitarfélagsins 
í sumar. Um er að ræða fullt starf í frá 1. júní – 31. ágúst. Laun eru skv. samningum 
Launanefndar sveitarfélaga og Einingar-Iðju. 
 
Flokksstjóri skipuleggur og stjórnar daglegri starfsemi vinnuskólans í samráði við 
sveitarstjóra. Hann hefur eftirlit með tækjum og áhöldum og ber ábyrgð á að 
eðlilegt viðhald fari fram. Umsækjandi þarf að vera fæddur árið 1996 eða fyrr og 
vera með bílpróf. Reynsla af starfi með ungmennum er æskileg. 
 
Umsóknarfrestur er til 28. maí n.k. Umsóknum skal skilað til skrifstofu Svalbarðs-
strandarhrepps í Ráðhúsinu eða í tölvupósti á netfangið postur@svalbardsstrond.is. 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu hreppsins eða í síma 464-5500. 
 

Sveitarstjóri 

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com



Fuglafjör og ofur-
aðdráttarlinsur

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.
•  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
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fullt nafn, aldur og  
starfstitill?  
„Margrét Sverrisdóttir, fertug leik-
kona og grjóthleðslumaður.“

stjörnumerki?  
„Ég er septemberbarn svo samkvæmt 
flestum stjörnuspám er ég meyja. 
Samkvæmt nokkrum er ég vog.“

nám?  
„BA (Hons) í leiklist frá Arts Ed 
leiklistarskólanum í London og jóga-
kennarapróf í Kundalini-jóga.“

fjölskylduhagir:  
„Gift, bráðum tveggja barna móðir og 
maddama á Möðruvöllum.“

fædd og uppalin?  
„Á Húsavík og bjó þar þangað til 
ég fór í nám til London, tuttugu og 
fjögurra ára!“

morgunmatur?  
„Morgunmatur er minn uppáhalds-
matartími. Stundum er bara Cheerios 
og mjólk á matseðlinum en oft er 
ristað brauð, drekkhlaðið alls konar 
grænmeti, skinku, osti, sósu og sultu. 
Og alltaf kaffi með.“

mottó?  
„Lífið er of stutt fyrir leiðindi.“

hvað óttastu?  
„Hrossaflugur og að eitthvað komi 
fyrir fólkið mitt.“

Í hverju ertu best?  
„Ég er góð í mörgu og, held ég, ekki 
framúrskarandi í neinu – eeen ég bý til 
ofboðslega gott spaghettí carbonara.“

Í hverju ertu lökust?  
„Að gera skýrslur, umsóknir, fjárhags-
áætlanir og þess háttar. Það visnar 
eitthvað í mér í hvert sinn sem ég þarf 
að berjast við svoleiðis leiðindi.“

hverju mundirðu breyta  
ef þú værir einræðisherra í 
einn dag?  
„Sjá til þess að allir hefðu alltaf nóg að 
borða, gott þak yfir höfuðið og fengju 
að gera það sem þeim þykir skemmti-
legast.“

fyrirmynd?  
„Allir sem taka hvers konar mótlæti 
með æðruleysi.“

uppáhaldshljómsveit?  
„Hjaltalín, Múgsefjun, Muse og svo 
margar margar fleiri.“

Bítlarnir eða stones?  
„Æi, frekar Bítlarnir. Ekki að ég hlusti 
mikið á þá samt.“

fallegasti staður á Íslandi? 
„Ásbyrgi og Vesturdalur. Ein af mín-
um uppáhaldsgönguleiðum er einmitt 
á milli þessara staða.“

uppáhaldskvikmynd?  
„Labyrinth. Ég horfði einu sinni á 
hana mörgum sinnum í röð þegar ég 
var unglingur og lá í flensu.“

Besti leikari?  
„Einhvern veginn er það þannig að ég 
hrífst frekar af leik fólks í ákveðnum 
hlutverkum en almennt fólkinu sjálfu. 
Þess vegna held ég að ég eigi engan 
sérstakan uppáhaldsleikara.“

uppáhaldsmatur?  
„Mér finnst flestur matur góður 

og það er svo margt í uppáhaldi. 
Uppáhaldssunnudagsmaturinn er 
ofnsteiktur hryggur með timjan og 
rósmaríni.“

uppáhaldsdrykkur?  
„Mjólk. Gæti ekki verið án hennar.“

uppáhaldssjónvarpsþáttur? 
„The Closer. Hef einmitt verið að 
horfa aftur á þá og þeir hafa ekkert 
versnað með aldrinum.“

Besta kvikmynd allra tíma? 
„Ég hef alltaf mikið dálæti á The Fifth 
Element.“

Leyndur hæfileiki?  
„Ég er mjög ratvís og á auðvelt með 

að sjá leiðina fyrir mér þótt ég hafi 
bara farið hana einu sinni eða skoðað 
einhvern tímann stutta stund á korti. 
Oddur minn kallar mig gangandi 
GPS-tæki.“

facebook eða twitter?  
„Facebook dugir mér.“

kisur eða hundar?  
„Kettir. Á afskaplega kelna og blíða 
læðu sem heitir Mía.“

Á hvaða útvarpsstöð er  
stillt í bílnum þínum?  
„Rás 1 og Rás 2, en annars er mun 
oftar stillt á Leikhópinn Lottu þessa 
dagana en útvarpið.“

YfirheYrsLan: margrÉt sverrisDÓttir

margrét sverrisdóttir 
er fertug leikkona og 
grjóthleðslumaður sem 
verður brátt tveggja 
barna móðir.
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SAGAN AF BARNINU SEM HVARF EFTIR ELENU FERRANTE

 „MEISTARAVERK!“

„Napólí-sögurnar eru hreint snilldarverk.“
Los Angeles Times

„Ein blæbrigðaríkasta lýsing á vináttu tveggja kvenna
sem ég hef nokkurn tíma lesið.“

Vogue

TIME

Bækur sem
farið hafa

sannkallaða

sigurför um
heiminn.

Fjórða og síðasta bókin í Napólí-bálki
Elenu Ferrante er komin í verslanir! 
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Átak gegn 
plastmengun
akureyringar tóku þátt í Nor-

ræna strandhreinsideginum 
á laugardaginn þegar um 50 

manns tóku sig saman og hreinsuðu 
Leirurnar og Drottningarbrautina. 
Skátar og aðrir dugnaðarforkar létu 
hendur standa fram úr ermum og 
söfnuðu heilmiklu magni af plasti og 
öðru rusli sem var síðan flokkað og 
skilað til endurvinnslu. Við strend-
urnar fannst ógrynni af eyrnapinnum 
og öðru einnota plasti. Á vef Land-
verndar kemur fram að mörgum 
tonnum af rusli, aðallega plasti, hafi 
verið safnað um land allt í átakinu.

strönDin hreinsuð alls kyns rusl fannst við strendur Eyjafjarðar.

pLastúrgangur Ólíkt lífrænum 
efnum brotnar plast aldrei alveg niður í 
náttúrunni og ógnar því dýralífi, heilbrigði 
sjávar og stranda.

LÉt ekki sitt eftir Liggja 
listakonan Jonna hefur lengi látið sig 
plast og plastmengun varða. að sjálf-
sögðu mætti Jonna í hreinsunina.

enDaLausir eYrnapinnar 
Eyrnapinnar úr plasti menga sjóinn. Hægt 
er að kaupa eyrnapinna úr bómull sem 
brotnar niður í náttúrunni.

Í ár verður þetta enn stærra en 
vanalega,“ segir Ásta Júlía Aðal-
steinsdóttir, viðburðastjóri iðju- 

og félagsstarfs í Hlíð, um árlega Gleði-
daga sem fram fara þann 8. og 9. júní.

markaðsstemming og bingó
Í tilefni Gleðidaganna stendur nú 
yfir leit að einstaklingum sem vilja 
hjálpa til við að fylla Hlíð af gleði og 
skemmtun. „Við höldum í vonina um 
að veðrið leiki við okkur þessa daga 
og skottsala, pylsur og ís í görðunum 
verði möguleiki. Svo viljum við vera 
með gleðibingó og reyna að skapa 
markaðsstemmingu og reyna að fá 
einhverja til að selja sumarblóm, 
pottaplöntur og kryddjurtir.“

allir velkomnir
Ásta Júlía sem segir mikla eftir-
væntingu ríkja vegna Gleðidaganna 
á meðal íbúa Hlíðar. „Eins og fyrir 
okkur öll, skiptir máli fyrir íbúana að 
geta gert sér dagamun. Spenningur-

inn er mikill og það hjálpast allir að 
við undirbúninginn,“ segir Ásta Júl-
ía og bætir við að allir séu velkomn-
ir, hvort sem það sé til að taka þátt í 
gleðinni eða til að skemmta öðrum. 
„Húsið verður opið og ef einhver lum-
ar á skemmtiatriði, hvort sem það er 
söngur, leikrit, erindi, eða nánast hvað 
sem er, má endilega hafa samband 
og hjálpa þannig við að veita gleði og 
ánægju inn í líf íbúa.“

 iáh

„spenningurinn 
mikill“
Leita að einstaklingum sem 
vilja hjálpa til við að fylla 
Hlíð af gleði og skemmtun.

unDirBúningur Í fuLLum 
gangi Þeir sem hafa áhuga á að vera 
með skemmtiatriði er bent á að hafa 
samband við ástu Júlíu.

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

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

DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR  Í SÍMA 540 4900

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT 
DEKK UNDIR FLESTAR GERÐIR 
JEPPA OG JEPPLINGA.  



Mörkin 4, 
rEYkJAVÍk

SÍMi 555 3888 
grAnithollin.iS
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Graníthöllin er  
flutt í Mörkina 4

fylgihlutir fylgja ekki með
Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins

Opnunartilboð - 30% afsláttur af öllum  
legsteinum, aukahlutum og allri okkar þjónustu. 

ViðhAld & þrif lEgStEinA
30% AfSláttur Af Allri  
Vinnu og EndurMálun 

þArf Að EndurnÝJA lEtrið á  
StEininuM? grAnÍthöllin tEkur  
Að Sér Að hrEinSA og  EndurMálA 
lEtur á lEgStEinuM.  Einnig tökuM 
Við Að okkur Að réttA Af lEg- 
StEinA SEM Eru fArnir Að hAllA. 

fYrir

Eftir
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Þetta er búið að vera mikill 
rússíbani og ég áttaði mig 
eiginlega ekki á álaginu sem 

við höfðum verið undir fyrr en sál-
fræðingurinn minn benti mér á það. 
Nú er ég að reyna að vinda ofan af 
þessu öllu og koma mér aftur inn í 
lífið. Við gerum reyndar grín að því 
hvað bíður okkar handan við hornið. 
Það hlýtur eitthvað að taka við,“ seg-
ir Sara Ómarsdóttir sem er óðum að 
jafna sig eftir brjóstakrabbamein en 
Sara fékk greininguna ári eftir að þau 
hjónin tóku nýfædda stúlku í varan-
legt fóstur.

heimurinn hrundi
Sara var aðeins 34 ára þegar hún 
greindist með krabbameinið. „Venju-
lega eru konur sem greinast með 
brjóstakrabba komnar yfir fimmtugt 
eða sextugt og læknirinn endurtók 
það aftur og aftur hversu ung ég væri. 
Á sama tíma var staðfest að afabróð-
ir minn bæri BRCA-genið. Við það 
hrundi heimurinn því þá var ekki að-
eins mín heilsa undir heldur heilsa allr-
ar fjölskyldunnar. Það getur tekið allt 
að ár að fá úr því skorið hvort maður sé 
með genið en þar sem ég var á leiðinni 
í aðgerð fékk ég flýtimeðferð og sem 
betur fer kom í ljós að svo var ekki. 
Annars hefði ég líklega látið fjarlægja 
bæði brjóstin og eggjastokkana líka.“

fann sjálf berið
Sara hefur lokið aðgerð og geislum 
en verður í andhormónameðferð 
áfram auk þess sem hún þarf að mæta 
reglulega í skoðun næstu árin. „Ég 
er í rauninni ekki útskrifuð. Þetta er 
hormónatengt krabbamein og því 
þarf að slökkva á hormónakerfinu 
til að minnka líkur á að það taki sig 
upp aftur,“ segir Sara sem fann sjálf 
berið í brjóstinu. „Ég vissi strax að 
þetta var eitthvað sem átti ekki að vera 
þarna og við tóku tvær vikur í paník 
með svefnleysi og áhyggjum. Tveimur 
mánuðum seinna var ég komin með 
greiningu. Þetta var hægvaxandi æxli 
sem var orðið fullvaxta en hafði ekki 

dreift sér, svo ég þurfti ekki að fara í 
lyfjameðferð. Ég var heppin; þetta fór 
eins vel og það mögulega gat farið.“

grár og gugginn eiginmaður
Sara og eiginmaður hennar, Kristján 
Bergmann Tómasson, eða Mummi 
eins og hann er kallaður, eiga tvö 
börn, Jökul Bergmann, níu ára, og 

Heiðu, 17 mánaða. Jökull kom í heim-
inn með hjálp tækninnar en þrátt 
fyrir ítrekaðar tilraunir tókst Söru 
ekki að verða ófrísk aftur. „Við vor-
um komin í smásjárfrjóvgun, sem er 
mesta mögulega inngripið, og eftir 
tvær fullar slíkar meðferðir ásamt 
uppsetningu á frystum fósturvísum 
ákváðum við að hætta þessu og reyna 

heldur að komast inn í fósturkerfið. 
Við vorum í þessu frjósemisstandi 

frá 2006 til 2014, alltaf að byggja upp 
hormónakerfið eða slökkva á því. 
Þetta var mikið álag, alltaf að reyna og 
verða fyrir vonbrigðum,“ segir hún en 
bætir við að sú lífsreynsla hafi hjálp-
að þeim að komast standandi í gegn-
um veikindin. „Við höfðum gengið 
í gegnum ýmislegt saman og vorum 
sjóaðri fyrir vikið. Mummi leit oft verr 

Síðustu mánuðir og 
ár hafa verið afar 
viðburðarík hjá söru 
Ómarsdóttur og 
fjölskyldu hennar. 
Eftir margra ára 
árangurslausar 
tilraunir til að 
eignast annað 
barn sneru Sara og 
eiginmaður hennar 
sér að fósturkerfinu. 
Ári seinna fengu 
þau sex daga gamla 
stúlku í fangið. Ári 
síðar greindist Sara 
með krabbamein. Í 
einlægu viðtali ræðir 
Sara um baráttuna 
við ófrjósemina, 
dótturina sem er 
komin í varanlegt 
fóstur, veikindin og 
hvað þetta allt saman 
hefur kennt henni.

„Lífið er núna“
viðtaL

„Ég mun 
alltaf verða 

mamma hennar

LÍf eftir 
kraBBamein Sara 

og félagar hennar hafa 
stofnað hjólaliðið Fuck 

Cancer og ætla taka 
þátt í Wow Cyclothon 
og sýna og sanna að 

krabbamein þarf ekki að 
vera dauðadómur. 
Mynd: guðrún Þórs.
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út en ég þótt það væri ég sem væri í 
krabbameinsmeðferð. Hann var grár 
og gugginn enda undir miklu álagi; 
halda heimilinu gangandi, berjast við 
kerfið og púsla öllu saman ásamt því 
að styðja mig,“ segir hún en bætir að-
spurð við að læknarnir hafi ekki geta 
svaraði því hvort frjósemismeðferð-
irnar hafi haft áhrif á krabbann. „Það 
eru ekki til neinar sannanir fyrir því 
en mögulega hjálpuðu þær ekki.“

símtalið sem breytti öllu
Heiða var aðeins sex daga gömul 
þegar hún kom til þeirra. „Ég var í 
vinnunni þegar ég fékk símtalið þar 
sem mér var tilkynnt að það væri lítil 
stúlka á vökudeildinni og hana vant-
aði heimili. Ég hringdi strax í Mumma 
og sagði honum að ég vildi fara suð-
ur strax. Ég vildi þetta barn og vissi 
að allt myndi bjargast. Mummi setur 
hins vegar alltaf varnagla á allt og vildi 
bíða og sjá, og fá svör við hinum og 
þessum spurningum.“ Sara fékk þó 
sínu framgengt og sama dag lögðu 
þau af stað suður með ungbarnastól í 
aftursætinu. „Ég vissi að hann myndi 
aldrei segja nei eftir að hann væri bú-
inn að sjá hana og það gekk eftir. Hún 
útskrifaðist til okkar og við gengum 
út af sjúkrahúsinu með þennan litla 
einstakling sem við tengdumst ekkert. 
Það var eins og við værum að sækja 
okkur hvolp. Þetta var svo súrreal-
ískt. Innan 23 tíma fór fram getnað-
ur, meðganga og fæðing,“ segir hún 
brosandi en af sjúkrahúsinu keyrði 
litla fjölskyldan til Keflavíkur þar sem 
foreldrar Söru bjuggu. „Svo fór þessi 
litla manneskja í aftur sætinu að gráta 
en ég sat fram í og hafði bara ekki átt-
að mig á því að mögulega þyrfti ég að 
sinna henni eitthvað.“

37 sinnum í geisla
Eftir nokkra erfiða en dásamlega 
mánuði með nýju fjölskylduviðbótinni 
kom áfallið; krabbamein. „Venjulega 
þurfa konur að fara 15 sinnum í geisla 
en þar sem ég var svona ung þurfti ég 
að fara 37 sinnum. Það er sorglegt til 
þess að hugsa að þótt við séum með 
fjórðungssjúkrahús hér á Akureyri þá 
þarf maður að fara suður. Ég þurfti að 
mæta alla virka daga í geisla og það 
mátti ekki klikka og varð því að vera 
í tvo mánuði fyrir sunnan. Það allra 
erfiðasta var að þurfa að vera fjarri 
fjölskyldunni. Fjölskyldan gat ekki rif-
ið sig upp með rótum og komið með. 
Strákurinn þurfti að mæta í skólann 
og hér er mest allt okkar tengslanet.“

Ef hún hefði greinst ári fyrr hefði 
Heiða ekki komið til þeirra. „Ef ég 
hefði greinst áður en hún kom hefð-
um við aldrei fengið hana. Í dag er 
ég stimpluð krabbameinssjúklingur 
í öllum bókum. Við vorum því mjög 
heppin með hvernig stjörnurnar röð-
uðust upp á stjörnuhimininn.“

varanlegt fóstur
Sex mánuðum eftir að Heiða kom til 
þeirra var staðfest að um varanlegt 
fóstur væri að ræða. „Hún er ekki að 
fara neitt frá okkur, á því er enginn vafi 
og vonandi fáum við að ættleiða hana. 
Við gátum ekki eignast barn en gátum 
veitt barni sem ekki átti möguleika á 
heilbrigðu fjölskyldulífi fjölskyldu. 
Það eru á milli 200–300 börn sem eru 
í varanlegu fóstri á hverju. Við erum 
svo þakklát fyrir að fá að gefa Heiðu 
fjölskyldu og heimili og fyrir það sem 
hún gefur okkur. Svo er gaman að 
fylgjast með því hvernig snjóboltinn 
byrjar að rúlla því núna eru komin 
nokkur börn í fóstur í kringum okkur. 
Það er yndislegt.“

Litli demanturinn
Hún segir að þótt Heiða hafi kom-
ið svona óvænt inn í þeirra líf hafi 
tengslamyndunin gengið vel. „Mað-
ur getur ekki tekið við svona litlum 
einstaklingi án þess að gefa sig allan og 
ég upplifði strax að hún væri barnið 
mitt. Ég fann engan mun á því að halda 
á henni og því hvernig var að halda á 
Jökli nýfæddum eftir að hafa gengið 
með hann. Hún er bara ótrúlega flott 
og hefur svo sannarlega sannað sig 

í gegnum allt saman, þessi pínu litla, 
ákveðna frekjubudda sem lætur okk-
ur sannarlega hafa fyrir sér. Hún er 
bara yndisleg, litli demanturinn okk-
ar. Blóðmóðirin hefur umgengnisrétt 
og við erum í góðu sambandi við 
fjölskyldu hennar. Við höfum passað 
okkur að hafa opið á fjölskylduna ef 
Heiða vill einhvern tímann leita upp-
runans,“ segir hún og segist finna fyrir 
þakklæti í garð blóðmóðurinnar. „Án 
hennar hefði ég ekki Heiðu. Heiða er 
samt barnið mitt. Ég mun alltaf verða 
mamma hennar.“

fjölskyldan hrynur líka
Síðustu mánuðir hafa reynst öllum 
erfiðir og ekki síst Jökli. „Við höfum 
haft miklar áhyggjur af honum en 
hann er bara svo flottur. Hann hafði 
lengi beðið um systkini og tók Heiðu 
sem systur sinni frá fyrsta degi. Hann 
var líka ótrúlega brattur í gegnum 
veikindi mín. Þegar maður veikist 
svona hrynur öll fjölskyldan með 
manni. Við reyndum að skýra þetta 
fyrir honum en svona er ekki auðvelt 
fyrir átta ára strák að skilja, nema hvað 
hann fann að allir voru niðurdregnir,“ 
segir hún og bætir við að veikindin 
hafi kennt henni að lífið er núna. „Við 
erum svo þakklát fyrir það sem við 
höfum. Í gegnum veikindin höfum 
við líka komist að því hvað við erum 
ofsalega heppin með tengslanet og 
vini í kringum okkur sem hafa staðið 
við bakið á okkur í gegnum þetta allt. 
Við erum ótrúlega sátt við lífið, hvar 
við erum stödd og það sem við höfum 
gert. Við sjáum ekki eftir neinu og það 
er ótrúlega dýrmætt.“

hjólaliðið fuck Cancer
Hún segist spennt að njóta sumarsins 
með fjölskyldunni. „Sumarið er best 
og ég get ekki beðið eftir því að fara 
í útilegu með þá litlu. Hún hefur svo 
gaman af því að vera úti. Það eina 
sem truflar mig er að mitt líkamlega 
form er ekki eins gott og ég vildi. Ég 
gæti vælt í sófanum yfir því eða bara 
farið farið út og komið mér í form og 
nú erum við nokkur búin að stofna 
lið til að taka þátt í Wow Cyclothon. 
Liðið heitir Fuck Cancer en við erum 
20 manns sem ætlum að sýna að lífið 
endar ekki eftir krabbamein. Orðið 
krabbamein er hlaðið svo mikilli nei-
kvæðni og það er nánast búið að jarða 
mann við greiningu. Auðvitað var 
mikið áfall að greinast, 34 ára með tvö 
lítil börn, en ég var samt alltaf bjart-
sýn. Mummi átti miklu erfiðara.“

Þakklát fyrir stuðninginn
Þeir sem þekkja til Söru vita að þar 
fer mikill orkubolti en aðspurð viður-
kennir hún þó að lífið sé ekki alltaf 
svif á bleiku skýi. „Ég hef átt dálítið 
erfitt andlega eftir að ég kláraði með-
ferðina. Ég vissi að það gæti gerst enda 
hafði ég verið undir álagi lengi. Allt í 
einu er ekkert að gera og ég veit ekki 
hvað ég á að gera með mig. Ég reyni 
að fara á æfingar, hjóla og hitta fólk 
en fer svo stundum heim og bugast. 
Mummi er þá sá sem ég tek pirringinn 
út á. Hann er púðinn minn og er sér-
staklega þolinmóður, sem betur fer 
því annars myndi þetta aldrei ganga 
og ég er afskaplega þakklát fyrir allan 
hans stuðning,“ segir hún og bætir við 
að hún sé afar spennt fyrir Wow-hjól-
reiðakeppninni. „Ég verð alltaf að hafa 
eitthvað fyrir stafni. Lífið er núna, ekki 
á morgun, og það þýðir ekkert að sitja 
og bíða og ætla að gera hlutina seinna. 
Það er ekki í boði.“

iáh

„Við 
vorum því 

mjög heppin 
með hvernig 
stjörnurnar 
röðuðust upp á 
stjörnuhimininn

mikiLL rússÍBani Sara er að jafna sig og koma sér aftur út í lífið eftir atburði síðustu tveggja ára. Mynd: guðrún Þórs.
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É
g hef starfað við fjölmiðlun í 
rúmlega tvo áratugi, alltaf hérna 
fyrir norðan. Sjálfsagt má halda 

því fram að fjölmiðlun sé lífsstíll, ég 
hef áhuga á fólki og málefnum líðandi 
stundar og sennilega hef ég þess vegna 
verið svona lengi í þessu,“ segir Karl 
Eskil Pálsson, sem stýrir Atvinnupúls-
inum á N4, en hann féllst á að gefa 
lesendum sínar uppáhaldsuppskriftir.

fjölbreytt atvinnulíf
„Við Sindri Þór tökumaður á N4 byrj-
uðum að vinna efni í Atvinnupúlsinn 
fljótlega eftir áramót. Í hverjum þætti 
eru tvö til þrjú fyrirtæki heimsótt og 
auk þess er talað við fólk sem þekkir 
vel til í atvinnulífinu. Við gerum alls 
átta þætti um Eyjafjarðarsvæðið og til-
gangurinn er einfaldlega að sýna áhorf-
endum fram á að atvinnulífið á svæðinu 
er í raun og veru ótrúlega fjölbreytt. Um 
daginn vorum við til dæmis í hurða- og 
gluggaverksmiðju á Akureyri, þar ræð-
ur tæknin ríkjum. Daginn eftir fórum 
við til Ólafsfjarðar og kynntum okkur 
starfsemi fyrirtækis sem framleiðir 
vélbúnað fyrir sjávarútveg, megnið af 
framleiðslunni fer til útlanda. Ég tel 
mig þekkja atvinnulífið nokkuð vel eftir 
öll þessi ár, en ég hafði ekki kynnt mér 
starfsemi þessara tveggja fyrirtækja 

áður. Atvinnulífið er sannarlega fjöl-
breytt í Eyjafirði og svokallaðir innviðir 
eru nokkuð traustir. Atvinnulífið kallar 
eftir aukinni raforku, ef ég á að nefna 
eitt atriði sem þarf að bæta.“

nálægðin skiptir máli
„Stundum er sagt að Eyjafjörður sé 
landbúnaðarhérað, sem er alveg hár-
rétt. Á Akureyri og Svalbarðseyri er 
vinnsla landbúnaðarafurða stór þáttur 
í atvinnulífinu, ástæðan er fyrst og 
fremst nálægðin við sjálfan landbún-
aðinn. Þegar verið er að ræða um land-

búnað, vill stundum gleymast hversu 
mörg störf greinin skapar, til dæmis 
við úrvinnslu afurða og þjónustu.

Bestur í uppvaskinu
Ekki stóð ekki á svarinu þegar Karl 
Eskil var spurður um verkaskipt-
inguna í eldhúsinu, en hann er 
kvæntur Jóhönnu Hlín Ragnarsdóttur 
hágreiðslumeistara.

„Ég mætti mjög gjarnan vera dug-
legri við sjálfa eldamennskuna, ég er 
meira í uppvaskinu og frágangi og okk-
ur líkar vinnulagið ágætlega. Krakkarn-

ir okkar búa ekki lengur í foreldrahús-
um, þannig að við höfum ágætan tíma 
aflögu. Þrátt fyrir að vera bara tvö í kot-
inu höfum við þá reglu að borða kvöld-
matinn alltaf á sama tíma, slíkt skapar 
líka ákveðna festu í heimilishaldinu. 
Þegar við höldum matarboð sé ég yfir-
leitt um að leggja á borð og vanda mig 
mikið, enda eigum við afskaplega fal-
legan borðbúnað. Stærsti gallinn minn 
við að leggja fallega á borðið er að ég er 
ekki góður í að brjóta saman servíettur. 

Hvernig er það, er SÍMEY aldrei með 
námskeið í svoleiðis löguðu?“

Bakar rúgbrauð
Karl Eskil bakar rúgbrauð regulega. 
„Um daginn fékk ég afskaplega góð 
ummæli frá konu sem veit hvað snýr 
upp og niður í bakstri, enda dóttir 
bakarameistara. Hún sagði að rúg-
brauðið mitt væri „heimsins besta 
rúgbrauð“ sem auðvitað gladdi mig 
mikið.“ iáh

Bakar heimsins besta rúgbrauð
Fjölmiðlamaðurinn 
karl eskil pálsson 
viðurkennir að hann 
mætti vera duglegri í 
eldamennskunni en 
segist standa sig betur í 
uppvaskinu. karl Eskil 
féllst á að gefa lesendum 
Akureyri Vikublaðs sínar 
uppáhaldsuppskriftir.

rúgbrauð
n 4 bollar rúgmjöl
n 2 bollar heilhveiti
n 1 l súrmjólk
n 500 g síróp
n 3 tsk. salt
n 3 tsk. matarsódi

Deigið dugar í fjórar mjólkurfernur og er 
bakað við 100 gráðu hita í 9 klukku-
stundir.

hjónabandssæla
n 3 bollar haframjöl
n 1 bolli hveiti
n 1 bolli heilhveiti
n 2 bollar púðursykur
n 1 tsk. lyftiduft
n 1/4 tsk. salt
n 250 g smjör, mjúkt
n 1 msk. mjólk
n 250–300 g sulta

blandið öllu saman í skál og hnoðið 
með sleif eða höndunum. Smyrjið 
kökumót með smjöri 25×30 cm. Setjið 
helminginn í kökumótið og þrýstið 
niður með höndunum. Svo setjið þið 
nóg af sultu ofan á þetta þannig að hún 
hylji deigið. næst dreifið þið afgangin-
um af deiginu yfir þetta og leyfið því að 
vera grófu ofan á. bakist við 180°C í um 
það bil 35–40 mínútur eða þar til kakan 
er orðin brún ofan á. – Þetta er sem sagt 
hjónabandssæla sem svínvirkar hvar og 
hvenær sem er. Ég lofa því.

hægeldað lambalæri
n 1 lambalæri
n ólífuolía
n lambakjötskrydd
n salt og pipar
n 2 sætar kartöflur
n 12 kartöflur
n 6 gulrætur
n 1 paprika
n 2 rauðlaukar
n 2 hvítlaukar
n piparkorn
n 600 ml vatn

bakarofn hitaður í 80–100°C undir- og 
yfirhita. lærið er snyrt, skolað og þerrað. 
Því næst er borin á það ólífuolía og það 
kryddað með lambakjötskryddi, salti 
og pipar. Kartöflur, sætar kartöflur og 
gulrætur flysjaðar og skornar í mátulega 
bita, passa að hafa bitana frekar litla. 
laukurinn, paprikan og hvítlaukurinn 
sömuleiðis. öllu raðað í botninn á 
steikarpotti, vatninu helt yfir, dálitlu að 
piparkornum bætt út í og þá er lærið 
lagt yfir grænmetið. Steikarpottinum 
lokað og lærið látið steikjast í ca. sex til 
sjö tíma við 80–100 gráður.

Þegar steikingartíminn er liðinn er 
gott að taka lokið af pottinum og stilla 
ofninn á 220 gráður og grill. Þannig er 
lærið grillað í ca. 10 mínútur eða þar til 
puran er orðin dökk og stökk. Ef græn-
metið er ekki tilbúið er upplagt að baka 
það í ca. 10 mínútur á meðan verið að 
að skera niður lærið og gera allt klárt.

skoðar atvinnuLÍfið Karl Eskil hefur starfað við fjölmiðla í tvo áratugi. Í dag 
stýrir hann atvinnupúlsinum á n4.

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM



Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar 
30 ár

öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum 
heitum potti á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Vandað fulleinangrað tveggja  
herbergja hús 14.9m2.
Tvíbreitt rúm og 90cm koja 
fyrir ofan eru í hvoru herbergi. 
Dýnur fylgja bæði rúmum og 
kojum. Rehau gluggar og hurðir. 
Vandaður panell festur með 
ryðfríum skrúfum. Ath! Húsin eru 
framleidd í mörgum útfærslum. 

NormX framleiðir hér innanlands vinsæl og vönduð 
smáhýsi sem nýtast við allskonar aðstæður. Verið 
velkomin í heimsókn til okkar og kynnið ykkur málið.

Nánari upplýsingar veitir Kjartan Ragnarsson í síma 770 5144

Frá 8-14,9m2.
•  Gistihús á tjaldstæðum
•  Gestahús við sumarbústaði
•  Sumarhús

•  Sæluhús

•  Bátaskýli
•  Kvenna- og karla salerni á  
   ferðamannastaði
•  Garðhús
•  Golfbílahús fyrir tvo bíla
•  Miðasöluhús á íþróttavelli og  
   ferðamannastaði
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Við framleiðum lok á alla potta

HEITIR POTTAR

Framleiðum burðargrindur undir alla 
okkar potta, nú þarf bara að gera gat í 
veröndina fyrir botnskálinni, og fellur 
þá grindin beint á veröndina.

Ódýrar og traustar kamínur frá Tim Sistem.

ÚTSALA á kamínum
Allt að 40% afsláttur

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLAFYRIR ÍSLENSKT VEÐUR

ERUM AÐ TAKA 
NIÐUR PANTANIR 
Á HÚSUM TIL 
AFHENDINGAR 
FYRIR SUMARIÐ

VIÐ KYNNUM
GEIRSLAUG
Lerkiklæddur úrvals heitur 
pottur í nýjum búningi 
sem prýðir pallinn.

Eigum einnig 
„KALDA“ potta 
sem gott er að skella
sér í fyrir dvölina í heita pottinum.

Tilboðið 
gildir út 

mars

Nú er rétti tíminn  
til að panta smáhýsi  
fyrir sumarið



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
11. maí 2017 

16. tölublað, 7. árgangur 

sumarið  
er tíminn
Mér hefur alltaf fundist skrýtið að 
sumardagurinn fyrsti skuli vera 
haldinn í apríl hér á Íslandi. Á þeim 
tíma erum við yfirleitt enn að eiga við 
snjó og frost og veldur dagurinn því 
alltaf vonbrigðum, ár eftir ár – að ekki 
sé hægt að fagna fyrsta sumardeginum 
á stuttbuxum og ermalausum bol. Til 
gamans má geta þess að víðast hvar 
annars staðar er sumardagurinn fyrsti 
í kringum sumarsólstöður. Okkur 
væri ef til vill nær að byrja sumarið 
okkar þá, þegar lofthitinn er kominn 
upp í rauðar tölur og frostið farið úr 
gasleiðslunum á grillinu. En við Ís-
lendingar erum einstaklega jákvæð 
þjóð og vonum að á næsti ári verði 
veðrið aðeins betra.

En það er þó ekki eina gleðin sem 
hækkandi sól færir okkur. Nú standa 
yfir miklar rökræður á mínu heimili 
um hvenær kvöldið byrjar. Sá fimm 
ára neitar staðfastlega að fara í rúmið 
klukkan átta því það er jú ekki komið 
kvöld; Mamma, sólin er ennþá úti!! Ég 
ríf niður myrkvunartjöldin og reyni 
að svæfa hann með útskýringum á 
stöðu himintunglanna. Það bregst 
svo ekki að um leið og sólargeislarnir 
ná að smeygja sér meðfram hnaus-
þykkum gardínunum, á ókristilegum 
tíma, stekkur minn maður á fætur og 
tilkynnir okkur að nú sé sko kominn 
dagur! Sumarkoman á okkar heimili er 
því ekki eingöngu tími veðurvonbrigða 
heldur einnig svefnleysis og síþreytu.

Sumarið er einnig tíminn þegar 
frjókornaofnæmið færist yfir. Ég tengi 
stöðugt nefrennsli og kláða í augum 
jafnmikið við sumarið eins og aðrir 
tengja grill og bjór. Eftir nokkur sum-
ur, ýmist ólétt eða með barn á brjósti, 
nýti ég mér nú allt sem apótekin hafa 
upp á að bjóða. Og þrátt fyrir allt þetta 
er ég ánægð með sumarið. Ég er glöð 
með vonina sem vaknar í fólki, stað-
festuna um að nú skuli njóta! Og ég 
ætla sko að njóta – þótt ég geri það 
kannski hnerrandi með rauðsprungin 
augu í stöðugum svefngalsa!

Dagný Rut Haralsdóttir
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