
Sandra María 
mætt aftur

„Búinn að Bíða 
eftir þessu í 13 ár“

„Kemur niður 
á árangrinum“ 18. maí 2017 

17. tölublað, 7. árgangur 

WW80 Þvottavél
8 KG. 1600 SN.

Eco Bubble
Verð 94.900,-

DV80 Þurrkari
8 kg barkarlaus þurrkari.

Varmadæla í stað elements.
Verð 119.900,-

TM

TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

TM

WF70 Þvottavél
7 KG. 1400 SN.

Eco Bubble
Verð 69.900,-

DV70 Þurrkari
7 KG. barkarlaus þurrkari.

Varmadæla í stað elements.
Verð 99.900,-

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.

Þvottavélarnar með EcoBubble tækninni

FURUVÖLLUM 5 · AKUREYRI
SÍMI 461 5000

Var geymdur 
í óskilamunum M

yn
d:

 g
uð

rú
n 

Þó
rs

.

Þótt Matthías 
rögnvaldsson sé 
hamingjusamlega 

kvæntur fimm 
barna faðir, fram-

kvæmdastjóri 
farsæls fyrirtækis 

og forseti bæjar-
stjórnar Akureyrar 
hefur líf hans ekki 

alltaf verið dans 
á rósum. Í ein-

lægu viðtali ræðir 
Matthías um erf-
iðleikana í æsku, 
eineltið og niður-
rifið sem mótuðu 
hann, ástina, fjöl-
skylduna og heils-

una og allt þar á 
milli.

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
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STARTARAR OG
ALTERNATORAR

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

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

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr
 Frelsi til að veiða! 

00000

Vatnaveiðin er 

komin í gang!
Ertu klár?www.veidikortid.is
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fyrsta skemmtiferðaskip sum-
arsins kom til Akureyrar á laugar-
daginn þegar Celebrity Eclipse 

lagðist að Oddeyrarbryggju. Á vef Akur-
eyrar kemur fram að 122 skemmtiferða-
skip komi til Akureyrar í sumar með um 
115.000 farþega. Síðasta sumar voru skip-
in 92 og farþegar 85 þúsund talsins svo 
ljóst er að fjölgun milli ára er umtalsverð. 
Næsta skip er væntanlegt á laugardaginn 
en það nefnist Ocean Diamond og mun 
einnig hafa viðkomu í Grímsey.

iáh

Landsliðskonan Sandra María 
Jessen, sem sleit krossband í 
byrjun mars, kom inn á í leik 

Þórs/KA gegn Haukum og var fagnað 
innilega þegar hún hljóp inn á völlinn. 
Aðspurð segir Sandra bataferlið hafa 
gengið vel. „Þegar ég lít til baka get 
ég ekki ímyndað mér að vera komin 
jafn langt á þessum tímapunkti og ég 
er núna. Ég gaf allt í endurhæfinguna 
og sjúkraþjálfarar hafa verið til fyrir-
myndar. Ég get ekki verið annað en 
ánægð með stöðuna,“ segir Sandra 
María.

Sigurganga Þórs/KA í Pepsi-deild 
kvenna heldur áfram en liðið er með 
fullt hús stiga eftir 2-0 sigur á Haukum 
á mánudaginn. Eftir fjórar umferðir 
eru stelpurnar á toppi deildarinnar. 
Hulda Björg Hannesdóttir og Sand-

ra Mayor skoruðu mörk Þórs/KA á 
mánudaginn.

iáh

Vaglaskógur
Fastleigustæðin fyrir hjólhýsi í Vaglaskógi verða 

opnuð fimmtudaginn 25. maí.

Nokkur fastleigustæði eru laus til leigu á 
fastleigustæðunum fyrir hjólhýsi í Vaglaskógi. 

Áhugasamir hafi samband við skógarvörð 
í síma: 896-3112 eða sendið 

póst á runar@skogur.is

Skógræktin Vöglum. Sandra María Jessen kom inn á í leik Þórs/KA 
gegn Haukum en hún sleit krossband í mars.

fullt hús stiga

„Ég get ekki 
annað en 

verið ánægð með 
stöðuna

Fyrsta skemmtiferða-
skipið kom til Ak-
ureyrar um síðustu 
helgi.

Mikil fjölgun skemmtiferðaskipa

fagnar Marki Elfar árni skoraði 
fyrra mark Ka. Hallgrímur Mar það seinna. 
Mynd: Sævar Sig/www.ka.is

KA situr í efsta sæti Pepsi-deildarinnar ásamt 
Stjörnunni og Val. Vel var mætt á fyrsta 
heimaleik í efstu deild frá 2004.

„Búinn að bíða 
eftir þessu í 13 ár“

„Það var 
gaman að 

sjá fólk koma og 
heiðra minningu 
hans og gleðjast 
á vellinum yfir 
sigri

þetta var alveg frábært, stemm-
ingin góð og vel mætt. Þetta 
var leikurinn hans Fredda, 

Friðfinns Hermannssonar, sem lést 
á dögunum eftir harða baráttu við 
krabbamein. Það var gaman að sjá 

fólk koma og heiðra minningu hans 
og gleðjast á vellinum yfir sigri,“ seg-
ir Gunnar Níelsson, einn af harðari 
KA-mönnum bæjarins, um leik KA og 
Fjölnis á sunnudaginn þar sem heima-
menn fóru með 2-0 sigur af hólmi.

ástríða fyrir liðinu
Eftir þrjár umferðir situr KA í efsta 
sæti Pepsi-deildar ásamt Stjörnunni 
og Val en leikurinn á sunnudaginn 
var fyrsti heimaleikur KA í efstu deild 
síðan árið 2004. Gunnar, líkt og aðrir 
heitir KA-menn, er í skýjunum með 
byrjunina. „Ég er búinn að bíða eftir 
þessu í 13 ár, en í sjálfu sér hefur ekk-
ert annað gerst en tveir sigrar og eitt 
jafntefli. Það er langur vegur eftir og 
þetta á eftir að verða erfiðara, en mikið 
ofboðslega er gaman núna. Fyrir mann 
eins og mig, sem hefur staðið í þessu í 
40 ár, er ólýsanlegt að upplifa þetta eft-
ir langt tímabil þar sem menn mættu 
illa á völlinn leik eftir leik, svo maður 
velti oft fyrir sér fyrir af hverju maður 
væri eiginlega að berjast. Tilfinningin 

á sunnudaginn, að sjá fjölda fólks 
með sömu ástríðu fyrir liðinu, var 
ótrúleg. Vonandi eiga fleiri leikir 
eftir að verða með þessum hætti, og 
þótt við sigrum ekki allan heiminn 
á maður að njóta. Lífið er til þess að 
hafa gaman af því.“

iáh

skáLa fyrir sigri 
gunnar og eiginkona hans, 
ragnhildur björg Jósefsdóttir, 
skála fyrir glæstum sigri Ka.

Mætt aftur Söndru Maríu Jessen 
var fagnað af áhorfendum þegar henni 
var skipt inn á á 85. mínútu.

fyrsta skipið Celebrity Eclipse 
lagðist að Oddeyrarbryggju á laugar-
daginn. Mynd: Sigtryggur ari

    » Loftsíur
  » Smurolíusíur
» Eldsneytissíur

  » Kælivatnssíur
» Glussasíur

Baldwin® hefur sérhæft sig í 
smur-, loft- og hráolíusíum. 
Við bjóðum upp á Baldwin® síur í 
flestar gerðir þungavinnu- og sjóvéla á 
hagstæðum verðum.

Verkstæði og viðgerðarþjónusta
Aðalsmerki Bætis er verkstæðið og 
viðgerðarþjónustan. 
Á verkstæði okkar erum við með öll tæki 
til endurbyggingar á allt að 1750 hestafla 
vélum.

Túrbínur
Bætir ehf. býður upp 
á viðgerðarþjónustu 
fyrir flestar gerðir 
túrbína. Sími 567-2050 - Smiðshöfði 7 - 110 Reykjavík
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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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þetta kemur klárlega niður 
á árangrinum,“ segir frjáls-
íþróttamaðurinn Bjarki Gísla-

son sem segist hafa fengið nóg af tak-
mörkuðu aðgengi frjálsíþróttamanna 
að íþróttamannvirkjum á Akureyri. 
Bjarki, sem hefur stundað frjálsar 
íþróttir frá sex ára aldri, segir um-
gjörð íþróttarinnar til skammar en 
kornið sem fyllti mælinn var þegar 
hann og félagar hans voru reknir út 
úr áhaldageymslu við Þórsvöllinn um 
helgina. „Þessi geymsla hefur verið 
okkar helsti griðastaður. Þar höfum 
við teygt á eftir æfingar og hlýjað okk-
ur milli spretta.“

góð útiaðstaða
Aðspurður segir hann að aðstæður 
til iðkunar frjálsra íþrótta á Akureyri 
séu hins vegar ágætar. „Innanhúss er 
aðstaðan léleg en úti er hún góð. Það 

er hins vegar til lítils að vera með góða 
aðstöðu ef aðgengið er takmarkað. Ég 
vil sjá menn vinna saman. Við erum 
öll að keppa fyrir sama bæjarfélagið, 
sem er Akureyri, sama hvort við heit-
um KFA, UFA eða Þór. Við hljótum að 
geta unnið saman og nýtt þessi mann-
virki sem eru til staðar. Til þess eru 
þau, hefði ég haldið.“

allir við sama borð
Afreksíþróttamaðurinn Kolbeinn 
Höður Gunnarsson, sem æfir í Banda-
ríkjunum, tekur undir orð Bjarka og 
segir auk þess á Facebook að líklega sé 
best að sparka bolta á undan sér vilji 
maður láta taka mark á sér. Silja Dögg 
Baldursdóttir, formaður íþróttaráðs, 
segir frjálsíþróttafólk sitja við sama 
borð og þeir sem stunda boltaíþróttir. 
„En í þessu tilfelli var ekki um boð-
aða æfingu á vellinum að ræða. Það er, 

ekkert samráð var haft við vallarstjóra 
eða umsjónarmenn svæðisins varð-
andi þessa æfingu.“

iáh

Mikilvæg fyrirmynd

það er erfitt að rifja þetta upp en ég vil minna á að við eigum ekki 
að dæma fólk eða stimpla það þótt það sé öðruvísi,“ segir Matthías 
Rögnvaldsson, framkvæmdastjóri og forseti bæjarstjórnar Akur-

eyrar, sem prýðir forsíðu blaðsins að þessu sinni.
Ástæða þess að ég bað Matthías um forsíðuviðtal er hversu áberandi 

í atvinnulífinu og bæjarpólitíkinni hann hefur verið síðustu árin. Ástæða 
þess að hann sagði já var hins vegar allt önnur. 
Matthías hefði auðveldlega geta stigið fram sem 
stóri, sterki pólitíkusinn og atvinnurekandinn, eins 
og hann birtist okkur flestum, en kaus að koma til 
dyranna eins og hann er klæddur og segja frá erfiðri 
æsku og draga ekkert undan.

Með því er hann ekki aðeins að létta á sér heldur 
er hér komin fram mikilvæg fyrirmynd fyrir þá fjöl-
mörgu sem mæta andstreymi snemma á lífsleiðinni. 
Í samfélagi þar sem margir karlar upplifa skömm 
ef þeir svo mikið sem hugsa um tilfinningar sínar 
eru allar jákvæðar fyrirmyndir vel þegnar og hér er komin ein af stærri 
gerðinni; farsæll og velmegandi karlmaður sem gengst við fortíðinni en 
neitar að láta raunir æskunnar skilgreina sig.

Ég verð að nota tækifærið og hrósa Matthíasi fyrir hugrekkið og þakka 
honum fyrir einlægnina um leið og ég hvet alla til að lesa viðtalið.

 Indíana Ása Hreinsdóttir

Leiðari
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14.500 eiNTöK óKeyPiS – UM ALLT NoRðURLANd
Opið Mán - fös 10 - 18 Lau. 11 - 16

Ve g n a  b r e y t i n g a  á  h ú s n æ ð i  v e r s l a n a  J M J  o g  J o e ' s  f l y t j u m  v i ð
t í m a b u n d i ð  a ð  S t ra n d g ö t u  3  ( v i ð  h l i ð i n a  á  S j ó v á ) .

G a m l a  o g  g ó ð a  þ j ó n u s t a n  v e r ð u r  a l l t a f  t i l  s t a ð a r.
O p n u m  s v o  a f t u r  s í ð s u m a r s  á  g a m l a  g ó ð a  s t a ð n u m  o k k a r  ( G r á n u f é l a g s g ö t u  4 )

í  e n d u r b æ t t u m  v e r s l u n u m .

Kv e ð j a
S t a r f s f ó l k  J M J  o g  J o e ´ s

SÍMI 462 6200

AKUREYRISÍMI 462 3599
AKUREYRI
SÍMI 462 3599
AKUREYRI

V I Ð  F LY TJ U M  T Í M A B U N D I Ð
F R Á  O G  M E Ð  1 5 .  M A Í

frjáLsíþrótta-
Maður bjarki hefur æft 

frjálsar íþróttir frá sex ára 
aldri. Hann vill að menn 

tali saman og nýti saman 
mannvirkin.

Frjálsíþróttamenn á Akureyri ósáttir við tak-
markað aðgengi að íþróttamannvirkjum.

„kemur niður 
á árangrinum“„Við erum 

öll að keppa 
fyrir sama bæjar-
félagið, sem er Ak-
ureyri, sama hvort 
við heitum KFA, 
UFA eða Þór
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KLÍNISKT
PRÓFAÐ

VIÐHELDUR HEILBRIGÐI TANNA
MEÐ ÖFLUGRI MUNNVATNSFRAMLEIÐLSU 

SJÁ NÁNAR Á HAPPLUS.IS

TANNLÆKNAFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ HAp+

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
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„Íslensk ber eru ofurfæða“ 
Segir Eyjólfur Friðgeirsson eigandi Íslenskrar hollustu ehf.

Rannsóknir benda til að regluleg bláberjaneysla geti haft fyrirbyggjandi áhrif á 
krabbamein, alzheimer og hjartakvilla. Þekkt er að berin hafa mjög góð áhrif á 

heilbrigði augnanna. Í þeim er mikið af andoxunarefnum. 

Nýlegar rannsóknir í Háskólanum í Exeter á Englandi 
hafa leitt í ljós að heilbrigt fólk á aldrinum 65 til 77 ára, 
sem drakk saft úr bláberjum á hverjum degi fékk bætt 
minni, blóðflæði til heilans jókst og prófun sýndi aukna 
heilastarfsemi. 
Dr. Joanna Bowtell, yfirmaður Íþrótta og heilsuvísinda 
Háskólans í Exeter, sagði:“Í þessari rannsókn höfum við 
sýnt fram á að dagleg neysla á 30 ml af bláberjasafa 
í tólf vikur eykur blóðflæði heilans og starfsemi hans 
batnar.”

Íslensk hollusta ehf er stærsti seljandi íslenskra berja hér 
á landi. Á undanförnum árum hefur fyrirtækið verið 
með á hverju hausti 10 til 12 tonn af berjum. Berin eru 
seld fersk á haustin og frosin allt árið. 
Frosin ber frá fyrirtækinu í eru seld í Bónus, Melabúðinni, 
Fjarðarkaupum, Frú Laugu og fleiri verslunum. Mikið af 
berjum er selt til veitingahúsa, brugghúsa og fl.

Fyrirtækið vinnur sultur úr íslenskum aðalbláberjum, 
bláberjum, krækiberjum og hrútaberjum. Sulturnar inni-
halda 80% ber og mjög lítið af sykri eða aðeins 20%.  
Úr krækiberjum er gerður hrásafi sem er 100% hreinn 
safi án nokkurra viðbættra efna.

Eðalsaft frá Íslenskri hollustu ehf er gerð úr aðalbláber-
jum og bláberjum. Saftin er ekki soðin og heldur því 
fersku náttúrulegu bragði og öllum innihaldsefnum 
óskemmdum. Í eðalsaftinni er viðbættur sykur um 7%. 
Fyrirtækið þurrkar aðalbláber við lágan hita og selur 
þau í duftformi og einnig í hylkjum til inntöku.

sungið saMan 
Krakkarnir sungu við 

undirspil Heimis Ingi-
marssonar.

fLottur hópur Skólarnir tveir tóku upp samstarf í fyrra.

allir sjö nemendur Grímseyj-
arskóla heimsóttu Hríseyjar-
skóla í síðustu viku auk skóla-

stjóra og kennara. Skólarnir tveir tóku 
upp samstarf í fyrra og var heimsókn-

in hluti af því starfi. Eins og myndirn-
ar sýna nutu nemendur beggja skóla 
samverunnar.

Iáh

grímseyjar-
skóli heimsótti 
hríseyjarskóla

nutu saMVer-
unnar allir nemendur 
grímseyjarskóla heimsóttu 
krakkana í Hrísey.

fjör í hrísey Krakkarnir skemmtu sér 
saman og mikið fjör var á stóru trampólíni. 

Myndir: guðrún Inga Hannesdóttir

Mikið BraLLað Kennslan fór 
öðruvísi fram en vanalega.

Pingpong.is - Síðumúli 35 (að neðanverðu) , Reykjavík - S: 568 3920 & 897 1715

Borðtennis 
er fyrir alla!

BorðtennisBorð
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grímseyjar-
skóli heimsótti 
hríseyjarskóla

Í HÁSKÓLANUM Á AKUREYRI

sem ekki eru í boði
í öðrum háskólum landsins!7námsleiðir GRUNNNÁM VIÐ HA

Hjúkrunarfræði
Iðjuþjálfunarfræði
Líftækni
Sjávarútvegsfræði
Viðskiptafræði
Tölvunarfræði í samstarfi við HR

Félagsvísindi
Fjölmiðlafræði
Kennarafræði
Lögfræði
Lögreglufræði
Nútímafræði
Sálfræði

Sjávarútvegsfræði

Fjölmiðlafræði

Líftækni

Iðjuþjálfunarfræði

Nútímafræði

Félagsvísindi

Lögreglufræði

ALLT NÁM VIÐ HA ER SVEIGJANLEGT NÁM
sem þýðir að þú getur stundað námið hvar sem er!

Umsóknarfrestur er til
5. JÚNÍ unak.is
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Sími 565 1489  -  Hringhella 12  -  221 Hafnarfjörður  -  isror@isror.is  -  www.isror.is

Hjá Ísrör ehf færðu pressuvélar
og tengi til samsetningar stállagna

Hjá Ísrör færðu einnig PEX-STÁL HITAVEITURÖR/FITTINGS – HITAVEITU – LJÓSLEIÐARA OG GASSKÁPA
ÍDRÁTTARRÖR – VARÚÐARBORÐA – HERPIMÚFFUR og svo margt fleira

fullt nafn, aldur og starfs-
titill: „Hólmkell Hreinsson, 56 ára, 
amtsbókavörður.“

nám: „BA í bókasafns- og upplýs-
ingafræði og bókmenntafræði og er 
nú í námi í opinberri stjórnsýslu.“

fjölskylduhagir: „Kvæntur 
Kristínu Sóleyju Sigursveinsdóttur og 
eigum við tvö uppkomin börn, Svein 
og Huldu.“

fæddur og uppalinn? „Fæddur 
á Akureyri en alinn upp í Sunnuhlíð á 
Svalbarðsströnd.“

í hverju ertu bestur? „Að baka 
úr vatnsdeigi. Allavega bestur í fjöl-
skyldunni.“

í hverju ertu lakastur? „Ég fer 
alveg rosalega vitlaust með tölur. Það 
vissara að vara sig á mér þegar kemur 
að því. Aldur minn er samt réttur hér 
að framan.“

hvað ætlaðirðu að verða 
þegar þú yrðir stór? „Sennilega 
bóndi, svo náttúrufræðingur en hefði 
orðið hvorugri stéttinni til sóma.“

hverju mundirðu breyta ef 
þú værir einræðisherra í einn 
dag? „Ég hef ímigust á einræðisherr-
um svo ég held að ég myndi afþakka 
boðið eða koma á lýðræði í heimin-
um, því fleiri vita meira en færri.“

fyrirmynd? „Allt fólk sem er til 
fyrirmyndar, sem er miklu fleira en 
margan grunar.“

uppáhaldstónlistarmaður? 
„Það eru margir í uppáhaldi og fer 
vinsældalistinn eftir hugarástandi. 
Bítlarnir standa samt alltaf upp úr.“

uppáhaldsbók? „Sú bók sem 
hafði mest áhrif á mig á áhrifatíma 
bóka er „Veröld sem var“ eftir Stefan 
Zweig. Annars er ég svo hrifnæmur 
að þær eru mjög margar.“

uppáhaldsrithöfundur? „Þær 
konur og karlar sem hafa skrifað allar 
þær bækur sem hafa vakið hjá mér 
nýjar og óvæntar hugsanir.“

fallegasti staður á íslandi? 
„Auðvitað er það Sunnuhlíð á Sval-
barðsströnd. Allt annað væri skrök.“

uppáhaldskvikmynd? „Sú 
mynd sem ég sá oftast í bíó var Rocky 
Horror Picture Show, en svo horfum 
við fjölskyldan alltaf á Love Actually á 
aðventunni.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Olof Palme.“

uppáhaldsmatur? „Önd í alls 
kyns útgáfu.“

uppáhaldsdrykkur? „Drekk 
mest af vatni og kaffi, svo það hlýtur 
að vera uppáhalds.“

Leyndur hæfileiki? „Ég kann 
utanað mjög margar sjónvarpsauglýs-
ingar frá upphafsdögum sjónvarpsins 
í Eyjafirði.“

facebook eða twitter? „Face-
book, en samt líka Twitter.“

snapchat eða instagram? 
„Snapchat. Kann sorglega lítið á Insta. 
Er þar með fjölda vina sem ég þekki 
ekki neitt og skil ekki hvernig komust 
þar inn.“

á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „Yfirleitt á Rás 2.“

yfirheyrsLan: hóLMkeLL hreinsson
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Granítsteinar.is – Helluhrauni 2 – Hafnarfjörður – Sími: 544-5100
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Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 309.900

*

**

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 239.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 159.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 149.900

Með lukt, áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 303.900

MIKIÐ ÚRVAL LUKTA OG FYLGIHLUTA FRÁ BIONDAN,  
EINUM VIRTASTA FRAMLEIÐENDA Í EVRÓPU

Sendum út um allt land án kostnaðar

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 269.900
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RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is

Vatnsveita - Rafveita - Hitaveita - Fráveita

Helstu magntölur:

Norðurorka hf. óskar eftir tilboðum í byggingu hreinsistöðvar fráveitu 
á Akureyri í Sandgerðisbót. 

Steypumót   4.250 m2 

Steinsteypa    1.000 m3

Bendistál    110.000 kg

Hreinsistöð fráveitu 
á Akureyri - Húsbygging

Verkið skal klárast að fullu fyrir 31. desember 2018.

Útboðsgögn verða afhent á verkefnavef verksins frá 15. maí 2017.  Til að fá 
aðgang að vefnum þarf að senda upplýsingar um nafn fyrirtækis, forráðamann, 
netfang og síma til Haraldar Jósefssonar – á póstfangið: hajo@no.is. Tilboðum skal 
skila til þjónustuanddyris Norðurorku, Rangárvöllum 603 Akureyri (jarðhæð), eigi 
síðar en mánudaginn 12. júní 2017 kl. 11:00 og verða þau þá opnuð að viðstöddum 
þeim bjóðendum, eða fulltrúum þeirra, sem þess óska.

OPIÐ
fyrir umsóknir

Lingó er vottaður umboðsaðili á Íslandi fyrir alþjóðlega fagháskóla sem 
bjóða hagnýtt nám og eru í tengslum við heimsþekkt fyrirtæki.  
Þér gefst einstakt tækifæri til að kynnast suðupotti hugmynda, með 
stefnum og straumum víða að úr heiminum. Aðstaða og umhverfi er eins 
og best gerist og kennarar eru reyndir fagmenn og sérfræðingar.
Háskólanám erlendis í hönnun, markaðsfræði, sjónlistum, miðlun, 
sviðslistum, eða tísku opnar einnig möguleika á að hitta „rétta“ fólkið 
og komast áfram á alþjóðlegum markaði.

Á S T R A L Í A  •  N Ý J A  S J Á L A N D  •  E N G L A N D  •  S K O T L A N D  •  Í T A L Í A  •  S P Á N N  •  Þ Ý S K A L A N D

Háskólanám erlendis
             á sviði skapandi greina

Your

creative
future

starts here

sekkjapípur og 
fjörug danslög
þjóðlistahátíðin Vaka verður 

haldin í Þingeyjarsýslu og á 
Akureyri seinna í mánuðin-

um. Á hátíðinni gefst áhugasömum 
tækifæri til að kynnast hefðbundinni 
tónlist frá Skotlandi, Írlandi, Englandi, 
Noregi, Svíþjóð, Danmörku, Eistlandi 

og Íslandi en í boði verða keltnesk og 
ensk þjóðlög, fjörug danslög, tvísöng-
ur, ballöður og íslenskur kveðskapur. 
Tónlistin verður leikin á langspil, fiðl-
ur, selló, írskar flautur og sekkjapípur, 
harmónikur, klarínett og hurdy-gurdy. 
Nánari upplýsingar er á vakafolk.is.

yfirlitssýning
arnfinna Björnsdóttir, bæj-

arlistamaður Fjallabyggðar, 
verður með yfirlitssýningu 

á verkum sínum í Ráðhússalnum í 
Fjallabyggð helgina 20.–21. maí.

hiLdur 
dansekoMpani 

listamennirnir í 
danskompaníinu koma 

fram á Vöku.

út Við ysta sæ Sjávarþorpið Skagaströnd séð í gegnum linsu róberts Daníels 
Jónssonar.



11   18. maí 2017

Ögurhvarfi 2, 203 Kópavogur, sími 577 6000, garmin.is

ER MYNDAVÉLIN ÍÞYNGJANDI?
Lausnir frá Peak Design gera það ánægjulegt að ferðast með  
myndavélina, hvort sem það er innan borga eða í óbyggðum

 EVERYDAY MESSENGER TÖSKUR FRÁ PEAK DESIGN
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Besta leiðin til að skína er að 
vinna með frábæru fólki. Þetta 
hljómar kannski eins og klisja 

en ástæða þess að fyrirtækinu hef-
ur gengið vel er er sú hversu heppinn 
ég hef verið með samstarfsfólk. Ætli 
minn stærsti kostur sé ekki sá að mér 
tekst að kalla fram það besta í fólki – í 
flestum tilfellum allavega,“ segir Matth-
ías Rögnvaldsson, framkvæmdastjóri 
Stefnu hugbúnaðarhúss og forseti bæj-
arstjórnar Akureyrar.

Lesblindur með athyglisbrest
Matthías er Akureyringur í húð og 
hár. Fæddur árið 1971 og alinn upp á 
Brekkunni, nánast við hlið Barnaskól-
ans, næstyngstur í hópi átta systkina. 
Hann er vel liðinn í bænum, hamingju-
samlega kvæntur, með stóra fjölskyldu, 
rekur farsælt fyrirtæki og er áberandi í 
bæjarpólitíkinni. Þrátt fyrir það hefur 
líf hans ekki alltaf verið dans á rósum. 
Skólagangan gekk brösuglega en hann 
er lesblindur og með athyglisbrest 
sem hann hefur þó aldrei fengið stað-
festingu á.

„Mér leið ekki vel í skólanum og 
var spurður öll árin hvort ég væri með 
njálg því ég gat aldrei verið kyrr. Ég átti 
erfitt með að læra og var yfirleitt ann-
aðhvort í aukakennslu eða geymdur 
frammi hjá óskilamunum, þar sem ég 
átti að vera kyrr. Í fjórða bekk var ég 
færður niður um bekk, sem var hrika-
lega neyðarlegt. Ég hélt hreinlega að 

ég væri heimskur,“ segir Matthías sem 
varð fyrir heiftarlegu einelti fyrir vikið. 
„Ég tilheyrði hvorki mínum árgangi né 
þeim næsta, var tekinn til hliðar eins og 
einhver aðskotahlutur. Maður var bara 
„þessi þroskahefti“ í huga margra. Þetta 
var ótrúlega skrítinn tími þegar maður 
hugsar til baka. Sumir kennararnir, alls 
ekki allir, voru virkilega vondir af því að 
maður var ekki eins og hinir. Sem bet-
ur fer held ég að þetta sé breytt og ekki 
sé lengur komið fram við þá sem eiga 
erfiðara með að læra eins og þeir séu 
greindarskertir.“

tættur og ruglaður
Hann segir eineltið hafa verið hvort 
tveggja líkamlegt og andlegt. „Stund-
um beið hópur af krökkum eftir mér 
til að berja mig. Þá hafði ég kannski 
verið að derra mig eitthvað. Ég man 
líka eftir því þegar skólastjórinn lyfti 
mér upp á eyrunum og bar mig þannig 
af skólalóðinni og inn á skrifstofu. Það 
voru örugglega um 100 metrar,“ segir 
hann en neitar því að vera enn reið-
ur yfir meðferðinni. „Ég veit ekki við 
hvern ég ætti að vera reiður. Kannski út 
í þá staðreynd að hafa fæðst á þessum 
tíma. Fólk vissi ekki betur. Sjálfur var 
ég enginn engill og þyrfti örugglega 
að biðja einhverja fyrirgefningar á því 
hvernig ég lét. Maður var svo tættur og 
ruglaður og reyndi að vera kaldur karl. 
Löngu seinna hitti ég kennara sem fór 
að gráta þegar við ræddum þetta. Hún 

sagðist ekki hafa vitað hvað hefði verið 
í gangi og bað mig fyrirgefningar. Hún 
var ein af þeim sem var almennileg við 
mig og ég átti ekkert sökótt við hana. 
Það er í raun ekki við neinn að sakast. 
Það kunni enginn að eiga við þá sem 
gátu hvorki setið kyrrir né lesið Litlu 
gulu hænuna,“ segir Matthías sem von-
ar að tímarnir séu breyttir. „Sem betur 
fer hefur þetta breyst mikið. Í dag er 
reynt að vinna með alla á þeim stað sem 
þeir eru.“

Met í lélegri mætingu
Hann segir úrræðaleysið hafa verið al-
gert. „Samkvæmt skólayfirvöldum setti 
ég sögulegt met í lélegri mætingu. Ég 
hafði engan áhuga á að vera þarna en 
samt bjó ég við hliðina á skólanum. Ég 
eignaðist loksins góða vini í gagganum 
sem voru jafnaldrar mínir en samt ári á 
undan. Þegar þeir fóru í framhaldsskóla 
var ég enn í níunda bekk og skrópaði 
til að hanga með þeim.“ Hann segist 
ekki hafa treyst sér til að mæta á bekkj-
armót síns árgangs fyrr en í fyrra. „Þótt 
fólkið í kringum mig í dag þekki mig 
sem húmorista og hugmyndaríka gaur-
inn þá man fólkið á „reunion-inu“ eftir 
þessum ömurlega gæja sem var með því 
í skóla. Það var hrikalega erfitt að mæta 
en maður er alltaf að reyna að ögra sér.“

alltaf í stjórnunarstöðum
Eftir grunnskóla ákvað Matthías að 
læra matartækni. „Ég átti auðvelt með 
rökhugsun, og stærðfræði, eðlisfræði 
og slíkt lá vel fyrir mér. Lestur og staf-
setning var hins vegar mín martröð. Ég 
sé ekki mun á stöfum og les orð sem eru 
ekki á blaðinu. Þetta er ótrúlega furðu-
legt,“ segir Matthías sem stefndi á nám 
í matreiðslu í Reykjavík þegar örlögin 
gripu í taumana. „Ég komst að því að 
nemar í matreiðslu fengu skítalaun og 
þar sem við konan áttum von á barni 
og borga þurfti húsaleigu og af bíl gekk 
dæmið ekki upp. Við fluttum því norð-
ur aftur og ég fór að vinna á sambýli þar 
sem ég varð síðar aðstoðardeildarstjóri. 

Einhverra hluta vegna virðist ég alltaf 
enda í stjórnunarstöðu.“

fiktið varð að fyrirtæki
Hann segist hafa farið inn í tölvu-
bransann fyrir tilviljun. „Ég lenti í því 
að tölvan mín virkaði ekki, en þar sem 
þjónustuaðilinn vildi meina að ekkert 
væri að hjá þeim eyddi ég fjórum dög-
um í að enduruppsetja hana með mis-
munandi stýrikerfum. Ég hafði aldrei 
gert neitt slíkt en lærði ýmislegt af því 
að gera þetta aftur og aftur. Að lokum 
komst ég að því að vandamálið var hjá 
þjónustuaðilanum en ekki mér og fór 
fyrir vikið að fikta enn meira og læra. 
Fljótlega varð þetta að aukastarfi; að 
setja upp tölvur fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki.“

Eftir að hafa grúskað nógu mikið 
ákvað Matthías að söðla um og sækja 
um hjá tölvufyrirtæki. „Daginn sem at-

vinnuviðtalið fór fram var konan mín 
á fæðingardeildinni að eignast okkar 
fjórða barn. Eftir viðtalið sagðist ég 
þurfa að drífa mig því konan væri við 
það að fæða. Ég var spurður hvað ég 
væri eiginlega að gera þarna og svaraði 
að ég vildi þetta starf. Eftir helgina var 
ég ráðinn á þjónustuborðið en stuttu 
seinna var ég orðinn kerfisveitustjóri 
og svo þjónustustjóri og yfir öllu há-
skólamenntaða fólkinu,“ segir hann 
brosandi.

ViðtaL sífeLLt að ögra sér Matthías 
segir drifkraftinn alltaf hafa verið þann 

að sanna sig fyrir sjálfum sér.
Mynd: guðrún Þórs.

ung og ástfangin Matthías og Erla í tilhugalífinu. Mynd úr einkasafni.

Þótt Matthías rögnvaldsson sé hamingju-
samlega kvæntur fimm barna faðir, fram-
kvæmdastjóri farsæls fyrirtækis og forseti 
bæjarstjórnar Akureyrar hefur líf hans ekki 
alltaf verið dans á rósum. Í einlægu viðtali 
ræðir Matthías um erfiðleikana í æsku, ein-
eltið og niðurrifið sem mótuðu hann, ástina, 
fjölskylduna og heilsuna og allt þar á milli.

„Þegar þú 
hefur verið 

laminn er ekkert 
svigrúm fyrir mis-
tök

Var geymdur 
í óskilamunum
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Mikið hark
Árið 2003 stofnaði Matthías Stefnu 
hugbúnaðarhús. „Ég var fimm barna 
faðir og í flottu starfi en langaði að 
gera eitthvað skemmtilegra. Ég átti 
ekki bót fyrir boruna á mér og fyrstu 
árin var ekki alltaf til peningur til að 
borga reikninga. Ég hafði þá reglu 
að borga alltaf starfsfólkinu, svo 
skattana og svo fékk ég laun ef eitt-
hvað var eftir. Þetta var mikið hark 
og maður þurfti að fá systkini sín 
og tengdaforeldra til að skrifa upp 
á ábyrgðir en í dag gengur vel og við 
erum með 25 manns í vinnu.“

Man bara ip-tölur
Eiginkona Matthíasar er Erla Jóhann-
esdóttir hjúkrunarfræðingur. Hann 
segir það hafa verið sér til happs að 
Erla hafi ekkert vitað um fortíð hans 
þegar þau kynntust. „Erla er yndisleg 
kona og svo hrein og bein. Hún er 
minn besti vinur. Við náum ofsalega 
vel saman,“ segir hann en eftir 15 ára 
sambúð ákváðu þau að láta loksins 
pússa sig saman án þess að láta kóng 
eða prest vita. „Þetta var á fimmtudegi, 
þann 05.05.05, klukkan fimm og við 
buðum börnunum fimm út að borða 
á Friðrik V,“ segir hann brosandi en 
þvertekur fyrir að talan 5 hafi haft ein-
hverja merkingu fyrir þau fyrir brúð-
kaupsdaginn. „Erla vildi bara að ég 
myndi þetta. Ég er ómögulegur með 
tölur. Það eina sem ég man eru IP-töl-
ur,“ segir hann og hlær.

aldrei verið þyngri
Matthías og Erla eiga miklu barnaláni 
að fagna og voru komin með fimm 
börn fyrir þrítugt. Það hefur því verið 
í nógu að snúast en auk þess að reka 
stóra fjölskyldu og standa í krefjandi 
fyrirtækjarekstri hellti Matthías sér á 
kaf út í bæjarpólitíkina þegar hann 
tók sæti oddvita L-listans í sveit-
arstjórnarkosningunum árið 2014. 
Hann viðurkennir að í öllu þessu 
annríki verði eitthvað að sitja á hak-
anum. „Hjá mér er það heilsan. Ég 
byrjaði að þyngjast þegar ég byrjaði 
í tölvuvinnunni. Vinnudagarnir hafa 
verið langir og margir og oft gleymdi 
ég hreinlega að borða en fór svo heim 
og reif innréttinguna í mig. Ég hef 
aldrei verið svona þungur og verð að 
gera eitthvað í mínum málum og ég 
hef gert samning við son minn sem er 
crossfit-þjálfari. Hann ætlar að koma 
allri fjölskyldunni í form í sumar.“

Vanvitastimpill þungur baggi
Hann segir drauga fortíðar ennþá 
hafa sín áhrif. „Ég hef margoft þurft 
að sanna mig fyrir sjálfum mér. Svona 
vanvitastimpill er þungur baggi að 
bera en þessi reynsla hefur gert mig að 
þeim manni sem ég er í dag. Hvatinn 
hefur alltaf verið sá að sanna mig,“ 
segir hann og bætir við að hann hafi 
farið út í stjórnmál meðal annars til 
að ögra sjálfum sér en líka til að láta 
gott af sér leiða. „Þá taldi ég reynslu 
mína og bakgrunn í fyrirtækjarekstri 
skipta máli og nýtast í pólitísku starfi. 
Aftur á móti hefur mér aldrei liðið vel 
að þurfa að koma fram fyrir framan 
fólk en fór á Dale Carnegie-námskeið 
og fannst ég þurfa að halda áfram að 
stíga út fyrir kassann. Ég ætlaði aldrei 
að taka sæti á framboðslista enda 
sannfærður um að það væri til miklu 
flottara og betra fólk en ég, sem væri 
bæði betur menntað og skynsamara, 
en eftir að þessi hugmynd kom upp 
ræddi ég það við konuna mína sem 
sagðist styðja mig 100 prósent. Það 
að átta eða níu bæjarfulltrúar ákváðu 
að gefa ekki kost á sér áfram hefði þó 
átt að segja manni eitthvað. Þetta er 
oft ansi vanþakklátt starf þó svo all-
ir sem starfa í þágu bæjarins geri sitt 

besta við að leggja af mörkum til sam-
félagsins. Ég hef verið ánægður með 
margt af því sem unnið hefur verið 
að í bæjarstjórninni og framtíðin er 
björt ef menn hafa þor til að nýta þau 
fjölmörgu tækifæri sem bær eins og 
Akureyri hefur að bjóða. Hér er gott 
að búa og fjölbreytt mannlíf.“

smitaðist af tölvuvírus
Hann segir vinnuna hafa haft áhrif á 
fjölskyldulífið. „Þegar ég var í vakta-
vinnu á sambýli var ég duglegur heima 
fyrir; eldaði og vaskaði upp og var 
alltaf að gera eitthvað. Að sögn Erlu 
fékk ég tölvuvírus árið 2000. Þá þurrk-
aðist út dugnaðurinn heima fyrir og ég 
sökkti mér í vinnu. Ég hafði ráðið mig 
í tölvufyrirtæki þar sem ég var manna 
minnst menntaður en var fljótt orðinn 
yfirmaður. Það þýddi að ég var „out“ í 
þrjú ár. Ég fór eldsnemma á morgnana 
og kom heim um miðnætti, stund-
um seinna, svaraði alltaf í símann, á 
jóladag, aðfangadag, í sturtunni og var 
einfaldlega á vakt allan sólarhringinn. 
Ég vildi læra allt sem ég kunni ekki. 
Þegar þú hefur verið laminn er ekk-
ert svigrúm fyrir mistök. Þessi tími 
reyndi verulega á hjónabandið en sem 
betur fer komumst við í gegnum þetta 
og í dag erum við sterkari en nokkru 
sinni.“

samheldin fjölskylda
Þrátt fyrir annir gætir hann þess að 
njóta tíma með fólkinu sínu. „Við 
erum voðalega samheldin fjölskylda 
og sumum þykir kannski nóg um. 
Okkur finnst gaman að borða saman 
og þá er mikill hávaði og læti. Við 
erum svolítið ítölsk hvað það varð-
ar. Börnin okkar fimm eru vel gerð, 
sterkir og sjálfstæðir einstaklingar 
sem hefur gengið vel í skóla en það er 
Erlu að þakka. Hún hefur verið þeirra 
stoð og stytta í gegnum námið. Þau 
voru hins vegar ung farin að leiðrétta 
pabba sinn í stafsetningunni.“

prófleysið háir
Aðspurður segist hann hafa viljað 
mennta sig meira. „Þegar ég var loks-
ins kominn með þroska til að læra var 
ég orðinn faðir með skuldbindingar. 
Þá var ekkert annað í boði en að ráða 
sig í vinnu. Ég hef öðlast gífurlega 
þekkingu og reynslu á mínum 20 
árum í tölvubransanum en hvet alla 
til að fara í skóla. Prófleysið hefur 
háð mér, sérstaklega upp á egóið, en 
hins vegar má alls ekki stimpla alla 
ómenntaða sem vitleysinga.“

hausinn á f leygiferð
Hann viðurkennir að hafa íhugað að 
athuga með lyf vegna athyglisbrests-
ins. „Maður veit bara ekkert hvernig 
maður verður af lyfjum. Ef ég þarf að 
einbeita mér að einhverju þarf ég að 
halda mér föstum á meðan ég les. Einu 
sinni þegar dóttir mín kom að mér sat 
ég við tölvuna að horfa á sjónvarps-
þátt, spila tölvuleiki bæði í símanum 
og í tölvunni á meðan ég var að lesa 

grein og skrifa tölvupóst um eitthvað 
allt annað. Ég var að gera fimm hluti í 
einu og þegar dóttir mín spurði hvort 
mér liði vel einmitt þá játti ég því og 
sagði að nú væri logn. Hausinn á mér 
er alltaf á fleygiferð og þess vegna 
finnst mér erfitt að sitja á fundum. Það 
að fara út í stjórnmálin var stór áskor-
un fyrir mig.“

klapp á bakið
Matthías, sem verður 46 ára í desem-

ber, segist loks vera nálægt því að finna 
sátt. „Mér finnst ég ekki lengur þurfa 
að sanna mig í einu og öllu. Þetta er allt 
að koma og ég neita að láta eitt erfitt 
tímabil ævi minnar stjórna restinni 
af lífinu. Því tímabili er lokið,“ segir 
hann en það er greinilegt að minn-
ingarnar rífa í. „Maður heldur alltaf 
að maður sé hálfómögulegur og er 
stanslaust með samviskubit út af öllu. 
Það þekkja þetta örugglega fleiri. Ég er 
að vinna í því að gefa sjálfum mér smá 

breik, smá klapp á bakið og minna mig 
á að maður stendur sig bara ágætlega,“ 
segir hann og bætir aðspurður við að 
ástæðan fyrir því að hann ákveður 
að stíga fram með sína sögu sé sú að 
hann vill létta á sér. „Það er erfitt að 
rifja þetta upp en ég vil minna á að við 
eigum ekki að dæma fólk eða stimpla 
þótt það sé öðruvísi. Það þurfa ekki 
allir að vera eins.“

iáh
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tilboð

í stærri
hópa

Minningarnar rífa í Matthías 
vill segja sína sögu bæði til að létta á sér 
og til þess að minna fólk á að það eigi ekki 
að dæma þá sem eru öðruvísi.
Mynd: guðrún Þórs.

„Maður var 
svo tættur 

og ruglaður og 
reyndi að vera 
kaldur karl

Var geymdur 
í óskilamunum

stór fjöLskyLda Matthías 
er fimm barna faðir. Hann segir 

fjölskylduna afar samheldna. Mynd 
úr einkasafni.



14   18. maí 2017

þetta er fyrsta hótelið sem ég fæ 
að stýra,“ segir Rósa Matth-
íasdóttir, jógakennari og nýr 

hótelstjóri Hótel Dalvíkur, sem lætur 
gamlan draum um hótelrekstur ræt-
ast. „Mig hefur alltaf langað til að reka 
eigið hótel á daginn og kenna jóga á 
kvöldin og þótt ég eigi ekki þetta hótel 
fæ ég að setja minn svip á það. Ég hef 
verið spurð hvernig ég þori þessu og 
svara því til að annaðhvort sé ég svona 
klár og hugrökk eða svona klikkuð. Eitt 
er víst; að svona tækifæri fær maður 
ekki oft.“

Mantra og norðurljós
Rósa stefnir á að hafa heilsu- og heil-
næmisáherslur á hótelinu. „Mig langar 
að veran hér verði gestum það minn-
isstæð að þá langi ekki heim,“ segir 
hún brosandi og bætir við: „Ég hef 
líka grínast með það að ætla að vekja 
gestina með möntrusöng og hugleiðslu. 
Það væri skemmtilegt. Hingað til hef-
ur hótelið aðeins verið opið á sumrin 
en nú stefnum við á heilsársopnun og 
ætlum að leggja mikið upp úr vetr-
unum, skíðamennsku, norðurljósum, 
kyrrðinni og allri dásemdinni.“

andans mál allsráðandi
Aðspurð segir Rósa mikla vakningu 
í andlegum málefnum. „Það er sama 
hvert maður lítur. Andans mál, nú-
vitund, markmið og markþjálfun eru 
alls ráðandi. Fólk er alls staðar að leita 
en oft er lausnin nær en okkur grun-
ar,“ segir hún og bætir við að jóga sé 

gott verkfæri fyrir þá sem vilja kynn-
ast sjálfum sér betur. „Og það sem 
kemur á óvart er hvað maður er oft-
ast miklu betri en maður heldur. Það 
finnst mér afskaplega spennandi. Við 
eigum mun meira inni en við höld-
um.“

elskar að elda
Rósa féllst á að gefa lesendum Akur-
eyri Vikublaðs sínar uppáhaldsupp-
skriftir en hún segir tengingu á milli 
matar og jóga. „Ég hef verið að berjast 
við ónæmiskerfið í 20 ár og þar hefur 
hvort tveggja matur og jóga nýst mér 
vel. Þegar ég var sem veikust af vefja-
gigt hafði ég ekki áhuga á matargerð 
en með bættri heilsu og betri líðan hef 
ég lært að elska að elda. Þótt við séum 
jafn misjöfn og við erum mörg er til líf 
með vefjagift og þar er matur og sálarró 
undirstaðan.“

iáh

Rósa Matthíasdóttir 
jógakennari er nýr 
hótelstjóri Hótel 
dalvíkur. Rósa stefnir 
á heilsu- og heilnæm-
isáherslur og segir 
mikla vakningu í 
andlegum málefnum.

Lætur drauminn rætast

„Þegar ég var 
sem veikust 

af vefjagigt hafði 
ég ekki áhuga á 
matargerð en með 
bættri heilsu og 
betri líðan hef ég 
lært að elska að 
elda

súpa kvöldsins 
– kraftur 
morgundagsins 
n 1 msk. kókosolía (lyktarlaus frá H. 
berg)
n 2 hvítlauksgeirar (steikja þá fyrst á 
pönnunni)
n 2 hvítir laukar (þeir fara svo næst á 
eftir hvítlauknum)
n 2 tsk. himalajasalt (er saltfíkill og þykir 
það gott fyrir mína heilsu)
n 1 tsk. madras-karrí   (Pottagaldrar)
n 1 tsk. kardimommur (Pottagaldrar, 
algert æði í súpur!)
n Smávegis engifer og kanill (steikja 
allt krydd með lauknum svo að bragðið 
verði fyllra, áður en vatn er sett út á
n 4 þunnar sneiðar engifer (smátt 
skorið)
n 3 sellerístilkar
n 2 stórar gulrætur
n 1 hvítkálshaus
n Soðin hýðishrísrgjón sett út í og 
ólífuolía sett yfir fallegan súpudiskinn. 
Þessa dagana er rúkóla einnig hent út á í 
lokin yfir diskinn.

Mögnuð hrákaka 
með bláberjatoppi

kökuBotninn:
n 1 bolli steinlausar döðlur
n 1 bolli sólblómafræ
n ½ bolli kókosmjöl
n ½ bolli hrákakó frá naturata
n ¼ bolli heslihnetur
n ¼ bolli mýkt kókosolía frá Dr. georg
n 1 msk. chia-fræ
n 1 msk. sesamfræ

BLáBerjatoppurinn:
n 1 ferna þeytanlegur kókosrjómi frá 
Soyatoo
n 2 bollar frosin bláber – ég nota Crop’s
n 1 msk. nýpressaður límónusafi
n 2 msk. akasíuhunang (má líka nota 
agavesíróp
n eða Sweet-like Sugar-strásætu)
n 2 blöð matarlím

Uppskrift frá gudrunbergmann.is

MæLir Með jóga 
rósa segir tilvalið að 

nota jóga til að kynnast 
sjálfum sér betur. Flestir 

komist að því að þeir séu 
betri en þeir héldu.

doddi málari er öflugt máln-
ingarþjónustufyrirtæki sem 
staðsett er á Sauðárkróki, að 

Raftahlíð 73. Fyrirtækið var stofnað 
þann 1. júní árið 1997 en var breytt 
eignarhaldsfélag árið 1998. Eigendur 
eru Þórarinn Sveinn Thorlacius og 
Hólmfríður Jóhannsdóttir. Gæða- og 
framkvæmdastjóri er Magnús Þórar-
inn Thorlacius. Fastir starfsmenn á 
ársgrundvelli eru 4–6 en á sumrin er 
bætt við 6–10 starfsmönnum eftir ver-
kefnastöðu hverju sinni en verkefni 
færast mjög í vöxt á sumrin. Frá stofn-
un fyrirtækisins hafa um 140 manns 
unnið hjá Dodda málara ehf.

Doddi málari sinnir ýmiss konar 

verkefnum, meðal annars viðhaldi á 
gömlum húsum og kirkjum, málun 
togara og báta, málun virkjana, sem og 
viðhaldi á venjulegum húsum. Doddi 
málari starfar að mest leyti innan 
Skagafjarðar og veitir þar fjölmörgum 
íbúum og fyrirtækjum góða og faglega 
þjónustu. Stundum er þó farið út fyr-
ir héraðið og árið 2009 héldu nokkrir 
starfsmenn Dodda málara til Færeyja 
og máluðu þar skólabyggingu. Verkið 
tók um þrjá mánuði. Færeyingar tóku 
vel á móti starfsmönnum Dodda mál-
ara og samstarfið gekk í einu og öllu vel.

Doddi málari hefur frá upphafi stutt 
vel við íþróttastarf í héraðinu, aðallega 
við knattspyrnu- og körfuboltadeildir 

Tindastóls, með styrkj-
um og með því að út-
vega leikmönnum 
liðsins sumarvinnu.

Þeir sem hafa 
áhuga á að nýta sér 
þjónustu Dodda mál-
ara eða fá nánari 
upplýsingar geta sent 
fyrirspurn á netfangið 
maggitoll@gmail.com 
eða hringt í síma 869-
8101.

alhliða málningarþjónusta 
í skagafirði
doddi málari

Starfslið 
Dodda 

málara árið 
2016.

kynning
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Gæði án viðhalds
Primo gluggar og hurðir

plastgluggar, álplastgluggar, ál-
trégluggar og hurðir úr sama 
efni frá danska framleiðand-

anum Primo hafa reynst afar vel hér 
á landi. Þetta eru allt viðhaldsfríir 
gluggar og hurðir sem þola afskaplega 
vel íslenska veðráttu. Átrégluggar eru 
áhugaverður kostur fyrir þá sem vilja 
hafa náttúrulegt efni án þeirra ókosta 
sem fylgja veðrun þess:

„Áltrégluggarnir okkar eru líka 
viðhaldsfríir vegna þess að eftir upp-
setningu þeirra snýr hvergi tré að 
útilofti. Það er því engin veðrun á tré 
því það er allt að innanverðu, en allt 
sem snýr að veðurkápu og einangr-
un er úr áli og PVC,“ segir Jóhann 
Freyr Jóhannsson, eigandi og fram-
kvæmdastjóri Orgus ehf., sem flytur 
inn Primo gluggana og hurðirnar.

„Plastgluggarnir eru mjög vinsæl-
ir enda frábær lausn fyrir þá sem vilja 
sleppa við alla málningarvinnu. Sumir 
kjósa að hafa gluggana í öðrum lit en 
hvítum og með aðra áferð en plast á ytra 
byrði glugganna, og þar koma álplast-
gluggarnir sterkir inn enda fást þeir í 
mörgum litum,“ segir Jóhann jafnframt 
og víkur síðan að því hve vel gluggarnir 
standast veðráttuna á Íslandi:

„Það er komin 16 ára reynsla af 
þessum gluggum í Vestmannaeyjum 
og ef það er einhvers staðar slagveðurs-
rigning þá er það þar. Þar hafa glugga-
rnir reynst afar vel, í íslensku veðurfari 
eins og það gerist verst.“

Danska fyrirtækið Primo var stofn-
að árið 1959 og hefur margra áratuga 
reynslu af hönnun glugga og hurða: 
„Það er dönsk framleiðsla á prófílunum 
og gluggunum. Keppst er við að ná fram 
skandinavísku útliti með grönnum og 
penum prófílum, en þetta útlit er talið 
mjög eftirsóknarvert,“ segir Jóhann.

Primo gluggar og hurðir henta fyr-
ir heimili, hótel, iðnaðarhúsnæði og 
raunar hvar sem er, að sögn Jóhanns: 
„Við erum til dæmis með verslunar-
front hérna sem er úr þessu, sem fólk 
getur séð þegar það kemur til okkar.“ 

Orgus ehf. var stofnað árið 1999 en 
auk glugga og hurða frá Primo sinnir 
fyrirtækið meðal annars innflutningi á 
og framleiðslu úr DuPont™ Corian® en 
það er gegnheilt steinefni sem notað er 

í borðplötur í innréttingar fyrir heimili, 
fyrirtæki og stofnanir.

Orgus ehf. er vaxandi fyrirtæki og að 
sögn Jóhanns aukast umsvifin jafnt og 
þétt. Orgus er til húsa að Axarhöfða 18, 

110 Reykjavík. Opið er virka daga frá kl. 
8.30 til 17.00. Símanúmer er 544-4422. 
Nánari upplýsingar eru á heimasíðunni 
www.orgus.is.

kynning
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Samskipti
Mér verður oft hugleikið þetta orð – 
samskipti. Í þá gömlu góðu þurfti að 
senda bréf eða taka upp símtól til að 
vera í samskiptum utan heimilis. Mað-
ur jafnvel beið fram yfir kvöldmat með 
að hringja á milli landshluta því það 
var þó ódýrara.

Í dag er ekkert vandamál að hafa 
samskipti við fólk um allan heim, og 
það á sömu sekúndu og maður finnur 
þörf fyrir að heyra í einhverjum. Skype, 
Facebook, Snapchat, Instragram og 
eða Twitter. Þú getur komið fram þinni 
skoðun ritskoðunarlaust, án þess að 
hugsa um hvernig sú skoðun hljómar. 
Allt sem þú jú setur á vefmiðla verður 
þar áfram, verður aldrei tekið til baka.

Í netsamskiptum er sá sem les ekki 
endilega staddur tilfinningalega á 
sama stað og þú sem skrifaðir og það 
veldur misskilningi. Þar með fer af 
stað bolti sem erfitt er stoppa.

Í dag getur verið erfitt að ná sam-
bandi við annað fólk sem er með höf-
uðið fast ofan í símanum sínum og 
margir virðast uppteknari af því sem 
er að gerast á vefmiðlum en af fólkinu 
sem er statt í kringum þá.

Heimurinn í símanum er mikil-
vægari en heimurinn sem fólk er statt 
í það augnablikið. Þetta er sorgleg þró-
un. Börnin okkar læra þetta. Það má 
jafnvel sjá börn á leikskólaaldri með 
síma í höndunum sem hafa fyrir vikið 
ekki tíma til að þroskast í samskiptum 
á eðlilegan hátt.

Börn í grunnskóla tala oftar en ekki 
í stikkorðum, þ.e. skammstöfun sem 
þau nota í samskiptum í tölvunni.

Eigum við að prófa að líta upp? 
Eigum við að setja símann á „silent“ 
öðru hverju og horfa í kringum okk-
ur? Eigum við að prófa …?

Jokka Birnudóttir

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


