
Skemmtilegra 
að baka en elda

Rjúfum 
þögnina

Bestur í 
Olsen Olsen

„Lífið 
getur 
verið 
svo 
sérstakt“
Sunna Dóra Möller prestur ólst upp í Árbænum í Reykjavík en nýtur sín í sveitinni 
Laufási. Sunna Dóra ræðir hér um æskuna, föðurinn sem ættleiddi hana og söguna 
sem endurtók sig þegar Bolli, maðurinn hennar, ættleiddi hennar elsta son, veikindin 
sem mamma hennar berst við, trúna og guð, ömmuhlutverkið og lífið í Laufási.

24. maí 2017
18. tölublað, 7. árgangur 

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

Tjald- og hjólhýsasvæðin í Vaglaskógi 
verða opnuð föstudaginn 26. maí. 

Skógræktin Vöglum.

Vaglaskógur

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

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.

VIÐ ERUM TRAUSTI
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Fánar og veifur í úrfali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.
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a year later
a few months ago, I took an 

Icelandic class in Símey in Ak-
ureyri. It’s usually the kind of 

courses where you can expect to meet 
really any kind of people, both students 
and teachers, coming from anywhere 
in the world and showing various per-
sonal trajectories. I was in for a treat, 
because not only did I get to talk about 
Icelandic metal music with the teacher, 
but I also got to meet a few very inter-
esting people from Syria. 

Drastically different country
Being curious by nature, I had to 
refrain myself from asking too many 
questions, I didn’t want to push buttons 
that sometimes are best left untouched. 
However, all throughout the course, I 
couldn’t stop thinking that the Syrian 
refugees Akureyri welcomed must have 
stories to tell. Not necessarily about what 
is going on recently in the Near-East, 
but about the processes of acclimating 
to a drastically different country, culture 
and all in all, environment. 

Dramatic change
Khattab, had a very interesting per-
sonal history and was always easy to 
talk to, and further more willing to 
share his experience, as many people 
in Akureyri have discovered. I decided 
it would be nice to have a little casual 
chat with him to envision how his first 

year in Akureyri was. Being myself 
an immigrant, not a refugee though, I 
can completely relate to some parts of 
his experience at least regarding the 
dramatic change of culture. 

Easy icelandic
A full year after setting foot in Eyja-
fjörður, Khattab’s family has settled 
down: the six kids are going to various 
schools, among them the two oldest are 
attending college, and his wife was – at 
the time of this writing – working in the 
kitchen in Hlíð. It was especially am-
azing to see these kids, of all ages speak-
ing Icelandic like it was the easiest thing 
in the world, where the task has eluded 
me for the last few years. I guess kids are 
their own kind of super heroes. 

Warmth in hearts
After a year under latitudes, they 
couldn’t envision in their worst night-
mares, they are formal, the weather 
is a touchy subject. Coming from a 
place where the sun shines 300 days 
a year, I can only relate. However, the 
warmth they cannot enjoy under the 
sun, they find it in the heart of people 
who welcomed them in Iceland. Many 
people, families, more often discreet 
than not, have helped the family. Some 
people have given furniture, clothes, 
appliances, not to mention the advice, 
moral support and even just a kind ear.  

Prejudices and xenophobia
When I hear from their counter parts 
in mainland Europe, and especi-
ally in France, refugees always suffer 
from a kind of racism, or more cor-
rectly of xenophobia – the reasons of 
these prejudices should be discussed, 
but not here. Here in Akureyri, they 
didn’t suffer from that. It might seem 
too good to be true, but if there is any 
xenophobia in Akureyri – and I know 
there is – it has not been directed at 
them, and that is a good thing. Iceland 
has been very welcoming and really 
helping on many levels according to 
Khattab, and I think everyone should 
be proud of that fact, especially in the 
world we live in. 

Syrian cuisine parlour
Now Khattab is seeing a light at the end 
of the administrative tunnel regarding 
his business venture. He was informing 
me of his project of opening a kebab 
truck in Akureyri downtown. Coming 

from the south of France a series of 
picturesque visions came to my mind, 
kebab places sometimes have a bad 
image, but if they are well managed, 
they can be awesome. That’s what 
Khattab wants to create, a small – for 
now –  Syrian cuisine parlour, I think 
that would be the best way to describe 
it. A place where you can discover this 
incredibly rich gastronomical tradition, 
without shattering your wallet into pi-
eces and without suffering from the BS 
of tourist-only orientated „supposed“ 
restaurants. Importing the goods, hav-
ing all the health and safety validation 
has apparently been an intricate maze 
partially explained by the uniqueness 
of this kind of establishment in Iceland. 
Akureyri allocated a very nice spot for 
the parlour, which will help the whole 
family to make a better living, and at the 
same time to make local people discover 
tastes that they might not know very 
well, a shame, I’m telling you. 

Prayer room
I am a specialist of history of religions, 
so I know the importance of the religi-
ous question in this kind of massive 
population shifts. I was pleased to 
discover that the church of Akur-
eyri dedicated a room and a schedule 
to be used as a prayer room for the 
Muslim refugees. We’re not talking real 
mosque, obviously, because it would be 
a lot more complex to set up, but the 
religious demand has been fulfilled 
nicely and without any trouble. I 
could name a few places mainland that 
should take lessons from this example. 

Chemical weapons
Of course, Khattab is always keen 
on talking about Syria, not because 
he necessarily likes it, but because it 
NEEDS to be addressed. The UN has 
recently discovered that Al Assad and 
his goons have used chemical weapons 
in 2014 and 2015, on civilians. Didn’t 
you hear about it? Oh no, I forgot, the 
sanctions have been vetoed by Russia 

and its mischievous offspring China. 
No one talks about it, why would they? 
After all no one speaks about the 6 
million (mainly kids under 5 years old) 
death in Congo.

Khattab has, however, not lost all 
optimism, and if he knows that going 
back to catch up with his kin and mates 
will not be possible anymore, he still 
nourishes the hopes to at least walk in 
their tracks and touch the things they 
touched. Think about that a minute. 

We live in a lie
Even if the family is well settled in Ak-
ureyri, and overall out of any immedi-
ate danger (especially insolation), it 
made me really feel, something that 
was remote, vague and blurry. It got me 
thinking, and made me realize that all 
considered we live in a lie where the US 
invaded Iraq because of chemical wea-
pons (that never existed) and where 
they look the other way when Al Assad 
uses this kind of weapon. 

if summer comes
After this interview, it took me a few 
days to see the world in colors again, 
of course, like anything else happening 
far away, it blurs out like an old pho-
tograph, but one thing remained sharp, 
at least for now. A thing that compels 
me to be optimistic because everyday 
people are genuinely helpful, and pes-
simistic because politicians apparent-
ly do not want to let this helpfulness 
shine as much as it begs for. 

Anyway, this summer, if it comes at 
some point, I know I will be enjoying a 
kebab, it has been years, and I’m look-
ing forward to eat/it. 

Author of this article is Sylvain 
Zaffini, a professional writer and 
translator, who lives in Akureyri. 

Zaffini recently had a chat with one of 
the Syrian refugees here in Akureyri 
and wrote an article trying to show 

what’s happening for this family a year 
after their arrival in Iceland.

„I guess kids 
are their 

own kind of super 
heroes.

StRíð 
aleppo í 
Sýrlandi. 
Mynd: EPa

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.

Láttu okkur vita 

Til þjónustu reiðubúin

Ert þú að fara í 
framkvæmdir?

Starfsfólk Norðurorku hf.

Norðurorka hf. rekur hitaveitu í átta sveitarfélögum við Eyjafjörð og í 
Þingeyjar-sveit, vatnsveitu í �mm sveitarfélögum og rafveitu og fráveitu á 
Akureyri. Þegar hugað er að nýframkvæmdum eða endurbótum er mjög mikilvægt 
að vandað sé til undirbúnings með tilliti til veitulagna. 

Hikið ekki við að hafa samband við þjónustuver okkar í síma 460-1300 eða með því að senda 
póst á no@no.is með fyrirspurnir eða óskir um að við komum á staðinn og metum ástand 
veitulagna.

Um leið og við óskum viðskiptavinum okkar gleðilegs sumars þá leggjum við áherslu á að 
fasteignareigendur séu í sambandi við Norðurorku þegar farið er í framkvæmdir á lóð 
fasteignar. Mikilvægt er að húseigandi kynni sér hvar lagnir eru áður en framkvæmdir byrja og 
láti okkur einnig vita um framkvæmdirnar þannig að við getum metið hvort ástæða sé til þess 
að endurnýja veitulagnir samhliða framkvæmdunum. Þar ræður aldur lagna og ástand þeirra 
við skoðun á staðnum. Þá er vakin athygli á því að mikilvægt er að koma lögnum fyrir í 
ídráttarrörum og/eða að tryggja að þær lendi ekki undir mannvirkjum sem er�tt er að rjúfa 
þegar kemur að viðgerðum eða viðhaldi á þeim.

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is
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Um fjallageitur og 
samfélagsmiðlamont

það virðast allir vera í útlöndum, vera nýkomnir heim eða á 
leiðinni í spennandi utanlandsferð. Það er líka fátt jafn nota-
legt og að sitja með kokteil á sundlaugarbakka nærri suðrænni 

strönd,  og eftir sólarlandaferðina sem undirrit-
uð fór í upphafi árs hefur hugurinn dvalið við 
drauma um næsta ferðalag. Um helgina prófaði 
ég hins vegar svolítið allt annað – fjallgöngu – og 
fetaði þar með í fótspor annars hvers landsmanns 
sem virðist vera uppi á hálendi Íslands ef hann er 
á annað borð staddur á landinu.

Þótt fjallið sem ég kleif sé hvorki þekkt fyrir 
mikla hæð né erfiðar gönguleiðir fór sigurtilf-
inningin, þegar toppnum var náð, yfir öll mörk. 

Loksins skil ég þessar 
fjallageitur sem birta 
hverja fjallgöngufærsl-
una á fætur annarri á 
samfélagsmiðlunum. 
Það er ekki annað hægt 
en að monta sig, saman-
ber þessi leiðaraskrif.

Helgin fór sem sagt 
í notalega samveru í 
sveitinni með vinkon-
um, útivist, góðum 
mat og ferðum í heita 
pottinn, og þrátt fyr-
ir að hafa ekki farið 
út fyrir landsteinana 

voru batteríin endurhlaðin fyrir argaþras næstu viku. Ísland er nefni-
lega ekki bara fyrir ferðamennina með þykku veskin. Það má vel njóta 
tilverunnar hér heima líka.

 Indíana Ása Hreinsdóttir

LEiðaRi

18. TBL. 7. ÁRGANGUR 2017
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 reykjavík. Ábyrgðarmaður: björn Ingi Hrafnsson,  

netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: ámundi ámundason sími 824-2466,  

netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. 

Ritstjóri: Indiana ása Hreinsdóttir, Indianahreins@gmail.com, 893 6152 

Umbrot: Vefpressan. Prentun: landsprent. Dreifing: Póstdreifing og Íslandspóstur

14.500 eiNTök ókeypiS – UM ALLT NORðURLAND

framkvæmdir við Listasafnið á 
Akureyri í Listagilinu hafa stað-
ið lengi til og lengi verið í um-

ræðunni. Um stóra og umfangsmikla 
framkvæmd er að ræða, að miklu leyti 
uppsafnað viðhald margra ára. Kominn 
er tími til að ráðast í viðhald á húsnæð-
inu áður en það skemmist með þeim 
afleiðingum að erfitt yrði að nýta það.

menningarsöguleg gildi
Ég hef setið í framkvæmdaráði, sem nú 
heitir umhverfis- og mannvirkjaráð, sl. 
þrjú ár og þar hefur þessi framkvæmd 
reglulega verið rædd. Í skýrslunni „Ak-
ureyrarbær – miðbær, Húsakönnun“ 
sem unnin var af Landslagi ehf. fyrir 
Akureyrarbæ árið 2014, er farið yfir 
menningarsögulegt gildi húsanna í 
Gilinu sem er gríðarlega mikið. Í skýr-
slunni kemur m.a. fram að Ketilhúsið, 
Kaupvangsstræti 8, var byggt árið 1949 
sem ketilstöð KEA og var þar framleidd 
gufa til þeirra verksmiðja sem KEA rak 
í þá daga í Grófargili. Listasafnið, Kaup-
vangsstræti 10–12, er byggt á árunum 
1937–1939 sem mjólkursamlag KEA og 
síðar var þar Brauðgerð KEA.

Saga KEa og iðnaðar
Varðveislugildi húsanna er því talið vera 
mikið sökum fallegs byggingarstíls og 
staðsetningar auk þess að hafa mikið 

menningarsögulegt gildi sem hluti af 
sögu  KEA  og iðnaðar í bænum. Mikl-
ar endurbætur voru gerðar á þessum 
húsum upp úr 1990 þegar uppbygging 
Listasafnsins hófst og lýsti mikilli fram-
sýni þeirra sem stýrðu bænum á þeim 
tíma. Listasafnið á Akureyri var síðan 
opnað þann 29. ágúst 1993 í hluta af 
Kaupvangsstræti 10–12 og Ketilhúsinu.

Í dag er Listasafnið á Akureyri rekið 
í hluta húsnæðis Mjólkursamlagsins og 
í Ketilhúsinu.

Á árinu 2011 kom fram hugmynd 
um að tengja saman Listasafnið og Ket-
ilhúsið. Fjórða hæð hússins býður upp 
á mikla möguleika fyrir safnið, rýmin 
sem þar er að finna eiga sér vart hlið-
stæðu hér á landi og myndi stækkunin 
því setja Listasafn Akureyrar í einstaka 
stöðu meðal safna á Íslandi.

mikilvægar endurbætur
Mikil þörf hefur verið á viðhaldi á hús-
unum en því frestað árum saman þar 
sem til stóð að fara í þessa stóru fram-
kvæmd. Endurbætur á húsnæðinu eru 
því mikilvægar til þess að það verði 
ekki fyrir skemmdum og jafnvel að 
lokum ónothæft.

Í dag er staðan sú að húsnæðið upp-
fyllir ekki kröfur um eldvarnir, heil-
brigðismál og aðgengismál. Endurnýja 
þarf allar vatns- og raflagnir og  loft-
ræstikerfi  auk þess sem hugað verð-
ur að aðgengi  fatlaðra. Í dag kemst 
einstaklingur á hjólastól ekki milli 
hæða þar sem engin lyfta er í húsinu.

mikilvægi tengigangs
Rætt hefur verið um hvort þörf sé á 
tengiganginum milli Mjólkursamlags-
ins og Ketilhússins. Ég tel fulla þörf á 
að hann verði  gerður.  Tengigangur-
inn eykur möguleika safnsins til muna, 
tengir þessi tvö húsnæði saman og 
þannig næst rekstrarlegt hagræði og 
möguleikar í starfsemi safnsins aukast 
til muna.

Með framkvæmdinni verður jafn-
framt til almenningssalernisaðstaða 
í miðbænum sem þörf hefur verið á 
lengi.

Það er því ljóst að ráðast þarf í gagn-
gerar endurbætur á húsnæðinu til þess 
að það uppfylli kröfur sem gerðar eru 
til húsnæðis listasafns gagnvart reglu-
gerðum, rekstraraðilum og notendum. 
Samtals er húsnæði Listasafnsins um 
2.400 fermetrar.

Há innri leiga
Framkvæmdir sem ráðist verður í á ár-
inu 2017 eru vissulega kostnaðarsamar 
en vert er að hafa í huga að meirihluti 
bæjarstjórnar hefur dregið verulega úr 
framkvæmdum á kjörtímabilinu. Með-
alfjárfesting á þessu kjörtímabili hefur 
verið tæpur milljarður á ári.

Há innri leiga hjá Akureyrarbæ 
og hækkun á henni hefur verið nefnd 
af þeim sem eru á móti þessari fjár-
festingu en þá má ekki gleyma að þessi 
háa leiga í dag er m.a. til komin vegna 
mikilla framkvæmda Sjálfstæðisflokks-
ins á árunum 2002–2010. Meðalfjár-
festing á ári á þeim árum var rúmir 2,1 
milljarður en þess ber að geta að fjár-
festing áætlaðra framkvæmda ársins í 
ár er áætluð 1,2 milljarðar.

tímabærar framkvæmdir
Framkvæmdir við Listasafnið á Akur-
eyri eru þarfar og tímabærar. Endur-
byggt Listasafn mun laða að vaxandi 
fjölda ferðamanna sem sækja Akur-
eyri heim.  Stórbætt  aðstaða skapast 
fyrir safnkennslu og safnfræðslu auk 
þess sem nýting húsnæðisins eykst til 
muna, sem skapar um leið aukna tekju-
möguleika.

Listagilið með fjölbreyttri starfsemi 
allt frá grasrót listamanna, vinnustof-
um, fjölda  sýningarrýma, myndlist-
arskóla, veitingaaðstöðu og glæsilegu 
listasafni mun verða aðdráttarafl og 
mikil lyftistöng fyrir bæjarbraginn, 
ferðamennskuna og okkar blómlega 
bæ. Framtíðin er björt í Listagilinu á 
Akureyri.

Ingibjörg Ólöf Ísaksen, 
bæjarfulltrúi og formaður 

umhverfis- og mannvirkjasviðs.

framtíðin björt 
í Listagilinu

Aðsend grein

„Í dag kemst 
einstakling-

ur á hjólastól ekki 
milli hæða þar sem 
engin lyfta er í 
húsinu

Gæða-, umhverfis- 
og öryggisstjóri

Norðurorka hf. þjónustar heimili og atvinnulíf með vinnslu og dreifingu á heitu vatni og neysluvatni 
og rekstri dreifikerfis raforku og fráveitu. Fyrirtækið rekur rafveitu og fráveitu á Akureyri, hitaveitu og 
vatnsveitu á Akureyri, Hrísey, Eyjafjarðarsveit og á Svalbarðsströnd. Þá rekur Norðurorka hf. hitaveitu á 
Ólafsfirði, Hörgársveit, Grenivík og í Fnjóskadal. Norðurorka hf. starfar samkvæmt vottuðu gæðakerfi ISO 
9001.  
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Helstu verkefni
Rekstur og þróun gæðakerfis.
Ábyrgð á umbótastarfi.
Greining og vöktun á árangri í gæða-, 
umhverfis- og öryggismálum.
Fræðsla í gæða-, umhverfis- og 
öryggisstjórnunarmálum.
Samskipti við vottunaraðila.
Umsjón með ytri og innri úttektum.
Innleiðing staðla í samræmi við 
starfsemi og áherslur fyrirtækisins.

Norðurorka hf. óskar eftir að ráða Gæða-, umhverfis- og öryggisstjóra. Leitað er 
eftir öflugum einstaklingi í krefjandi umbótastarf þar sem reynir á samskiptahæfni, 
frumkvæði og skipulögð vinnubrögð. 

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/5090 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Skipulögð vinnubrögð, frumkvæði og 
heilindi.
Þekking á og/eða menntun í 
starfsumhverfi orku- og veitufyrirtækja 
er kostur.
Einstök hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð færni í að tjá sig í ræðu og riti.
Góð tungumálakunnátta í íslensku og 
ensku er skilyrði.
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Verkstjóri í vélsmiðju
Óskum eftir að ráða kraftmikinn og 
metnaðarfullan aðila í starf verkstjóra á 
vélsmiðju okkar. Um er að ræða 100% starf

Verkstjóri er lykilmaður í skipulagningu og 
stjórnun einstakra verka og sem slíkur afar 
mikilvægur við að uppfylla óskir og 
væntingar viðskiptavina fyrirtækisins. 
Verkstjóri ber ábyrgð á að verk séu unnin á 
sem hagkvæmastan hátt, að fagmennsku sé 
gætt og að gæðakröfum sé fullnægt. 
Verkstjóri er næsti yfirmaður starfsmanna 
viðkomandi deildar og ber ábyrgð á 
starfsmannahaldi deildarinnar.

Vilt þú vera hluti 
af framsæknu teymi 
Slippsins Akureyri?

 Helstu verkefni:
•  Stjórnun og skipulagning verka.
•   Stjórnun starfsmanna deildarinnar.
•   Umsjón með húsnæði, tækjum 
  og áhöldum deildarinnar. 
•   Umsjón með skráningu starfsmanna,
  vélavinnu og efnis.
•   Gerð mannaflaáætlana.
•  Efnisútvegun.
•  Varahlutaútvegun.
•   Gæðastjórnun og gæðaeftirlit.
•   Umsjón með að farið sé eftir 
 öryggisreglum og að fyllsta öryggis  sé  
 gætt á  vinnusvæðinu

Vélvirkjar/vélstjórar
Starfssvið vélvirkja: 
• Vélaviðgerðir skipa
• Þrýsti- og vökvalagnir
• Uppsetning búnaðar
• Aðrar tilfallandi vélaviðgerðir 

Stálsmiðir
Starfssvið stálsmiða:
• Nýsmíði
• Stálviðgerðir skipa
• Almenn plötu-, stál- og   
 rörasmíði

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveins- eða meistarabréf í viðkomandi iðngrein
• Reynsla af CNC vélum kostur í starf rennismiða
• Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Frumkvæði, sjálfstæði og útsjónarsemi í vinnubrögðum
• Sterk öryggisvitund
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Hvað veitum við: 
√ Góðan aðbúnað hjá metnaðarfullu fyrirtæki í stöðugri sókn
√ Samkeppnishæf laun
√ Kraftmikinn og góðan hóp samstarfsfólks
√ Starfsþjálfun og símenntun

Slippurinn Akureyri er leiðandi fyrirtæki á sviði málmiðnaðar á Íslandi og býður 
heildarlausnir í málmiðnaði og véltækni með sérhæfingu í endurnýjun og viðhaldi á skipum, 
ásamt hönnun og framleiðslu á vinnslubúnaði fyrir sjávarútveg

Smiðir í ryðfríu efni
Starfssvið smiða á ryðfrírri deild
• Smíði á vinnslubúnaði í   
 matvælavinnslu
• Smíði á ýmsum    
 framleiðsluvörum.
• Uppsetning vinnslulína/búnaðar  
 innanlands sem og erlendis.

Rennismiðir
Starfssvið rennismiða
• Viðgerðir á vél- og vinnslubúnaði 
 í skip. 
• Smíði á íhlutum í eigin framleiðslu.
• Íhlutir í flokkara og teljara fyrir  
 fiskeldi

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Meistarabréf eða hærra stig menntunar 
 í vélvirkjun eða vélstjórn.
•  A.m.k. 5 ára reynslu í greininni.
•  Hafa gott vald á íslensku og ensku í   
 tali og riti. Kunnátta í einu     
 norðurlandamáli kostur. 
•  Áhersla er lögð á hæfni í mannlegum   
 samskiptum, þjónustulipurð,   
 snyrtimennsku,  skipuleg vinnubrögð,   
 sjálfstæði í starfi og     
 fagmennsku hvívetna.

Vegna aukinna umsvifa leitum við að kraftmiklum málmiðnaðarmönnum 
til að taka þátt í krefjandi og spennandi verkefnum.

FAGMENNSKA - METNAÐUR - HAGKVÆMNI
 

Umsóknarfrestur er til 28. Maí 

Nánari upplýsingar veitir Kristján Heiðar Kristjánsson, khk@slipp.is eða 460-2900
Sótt er um á www.slipp.is
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Á laugardaginn var var haldin 
ráðstefnan Einn blár streng-
ur, í Háskólanum á Akureyri, 

sem fjallaði um kynferðisofbeldi gegn 
drengjum. Einn blár strengur er vit-
undarvakning um kynferðislegt of-
beldi gegn drengjum en samkvæmt er-
lendum rannsóknum er talið að einn 
af hverjum sex drengjum verði fyrir 
kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur. 
Einn strengur í gítar vísar því til þess.

Sektarkennd, sjálfsásakanir 
og skömm
Á undanförnum árum hefur meira 
borið á umfjöllun um kynferðisof-
beldi gagnvart stúlkum en minna á 
umfjöllun um kynferðisofbeldi gagn-
vart drengjum. Ekki er ólíklegt að 
sambærilegt hlutfall af drengjum hafi 
orðið fyrir kynferðisofbeldi hér á landi 
og fram kemur í erlendum rannsókn-
um. Einnig hafa karlmenn síður stigið 
fram með upplýsingar um að á þeim 
hafi verið brotið. Þá hefur komið í ljós 
að helstu ástæður þess að karlmenn 
leita sér ekki hjálpar eru sektarkennd, 
sjálfsásakanir og skömm. Ofan á þetta 
bætast síðan tilfinningar sem eiga ræt-
ur sínar að rekja til ímyndar þeirra um 
karlmennsku; að vegna hennar hafi 
þeir átt að hafa betri stjórn á aðstæð-
um. Þá upplifa margir drengir kyn-
ferðislega örvun meðan misnotkun á 
sér stað og því finnst mörgum að þeir 
hafi samþykkt ofbeldið. Þetta er al-
gjörlega rangt. Hér er um líffræðilegt 
ferli að ræða sem ekki er hægt að ráða 
við. Gerendur eru einnig mjög færir í 
að telja brotaþolum trú um ýmislegt 
og hóta öllu illu. Um leið og búið er að 
segja frá missa gerendur oftast vopnin 
úr höndunum. Gerendurnir nærast á 
þögninni.

það er hjálp að finna
Ef ofbeldi er í gangi nú er mikilvæg-
ast að það verði stöðvað. Það er hjálp í 
svona aðstæðum í samfélagi okkar. Ef 
þú ert undir 18 ára aldri er mælt með 
því að þú ræðir við foreldrana – ef þú 
treystir þeim ekki, að leita þá til þeirra 

sem þú treystir. Alltaf er hægt að hr-
ingja í 112 og fá hjálp þar eða fara á 
lögreglustöð. Þá er ýmiss konar önn-
ur hjálp í boði, að tala við einhvern 
í skólanum, félagsþjónustur/barna-
vernd og síðan eru ýmis hjálparsam-
tök sem veita ráðgjöf og stuðning s.s. 
Stígamót, Hjálparsími Rauða krossins, 
Bjarkarhlíð og Aflið, sem er staðsett á 
Akureyri.

Það sama á við þá sem hafa orðið 
fyrir kynferðisofbeldi. Mikilvægt er að 
leita sér hjálpar og vinna úr ofbeldinu.

gerandinn ber ábyrgðina
Höfum það einnig í huga að það 
er stórt skref fyrir barn að segja frá 
kynferðisofbeldi og því mikilvægt að 
bregðast rétt við. Samkvæmt leiðbein-
ingum frá Barnahúsi þá ber að trúa 
barninu, tilkynna málið til barna-
verndar, láta barn vita að það hafi 
verið rétt að segja frá, fullvissa barn 
um að ofbeldið sé ekki því að kenna, 
hlusta á barnið – alls ekki yfirheyra 
það, tryggja öryggi þess ef með þarf og 
muna að viðbrögð hlustandans skipta 
miklu máli fyrir horfur barnsins og 
hvernig það tekst á við afleiðingar of-
beldisins.

Mikilvægt er að styrkja brota-
þola til að koma fram. Höfum það 
að leiðarljósi að brotaþoli ber aldrei 
ábyrgð á ofbeldi, ábyrgðin er gerand-
ans. Rjúfum þögnina.

Halla Bergþóra Björnsdóttir, 
lögreglustjóri Norðurlands eystra

Rjúfum 
þögnina

Aðsend grein

„Gerendur eru 
einnig mjög 

færir í að telja 
brotaþolum trú um 
ýmislegt og hóta 
öllu illu

SVEIGJANLEG OG LIPUR 
INNHEIMTUÞJÓNUSTA

       Það er einfalt og auðvelt 
að prófa þjónustuna

 - engin skuldbinding
  - enginn dulinn kostnaður

Af reynslunni verður þú ríkari!

Hafðu samband, við leysum málin með þér!



Við viljum hafa
pláss fyrir allt
 

Lífið tekur breytingum með tímanum. Börnin 
stækka, þeim fjölgar, áhugamálin breytast, 
ferðalögin lengjast. Það sem ekki breytist er að 
við þurfum pláss fyrir alla og allt sem þeim fylgir.

Þegar þörf er á brúar Arion bílafjármögnun
bilið í bílakaupunum. 

Kynntu þér kjörin og ólíkar leiðir á arionbanki.is
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fullt nafn og starfstitill 
„Eiríkur G. Stephensen, skólastjóri 
Tónlistarskóla Eyjafjarðar.“

nám? „Blásarakennarapróf og 
tónfræðadeildarpróf Tónlistarskólans 
í Reykjavík, MA í Menningarstjórnun 
frá Háskólanum á Bifröst.“

fjölskylduhagir: „Kvæntur 
Maríu Gunnarsdóttur tónmennta-
kennara og á með henni þrjú börn; 
Gunnar Örn, nema í París, Soffíu, 
nema í MA, og Áslaugu Maríu, nema 
í Hrafnagilsskóla. Á fyrir Guðmund 
Má, pípulagningamann hjá Banda-
ríkjaher í Japan, þrjú barnabörn.“

fæddur og uppalinn? „Fæddur 
7. október 1962 í Kópavogi.“

í hverju ertu bestur? „Olsen Ol-
sen.“

í hverju ertu lakastur? „Að 
strauja.“

Hvað ætlaðirðu að verða þegar 
þú yrðir stór? „Flugmaður.“

Hverju mundirðu breyta ef 
þú værir einræðisherra í einn 
dag? „Skapa lýðræði og segja svo af 
mér.“

fyrirmynd? „Börnin mín.“

uppáhaldstónlistarmaður? 
„Sigurður Flosason, Maurice André.“

fallegasti staður á íslandi? 
„Hornstrandir.“

uppáhaldskvikmynd? „Und-
erground.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Hannah Arendt.“

uppáhaldsmatur? „Saltað 
hrossakjöt með kartöflustöppu.“

uppáhaldsdrykkur? „Rauðvín.“

uppáhaldshljóðfæri? 
„Kontrabassi og trompet.“

uppáhaldsrithöfundur? „Stef-
an Zweik.“

Besta lag allra tíma? 
„Requem eftir Mozart.“

morgunmatur? „Beikon og egg.“

Leyndur hæfileiki? „Að prjóna.“

facebook eða twitter? „Facebook.“

Snapchat eða instagram? 
„Kodak instamatic.“

Á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „Rás 1, ef ég fæ að 
ráða.“

eiríkur G. Stephensen er 
skólastjóri Tónlistarskóla 
eyjafjarðar. eiríkur ætl-
aði að verða flugmaður 
en er bestur í Olsen Olsen.

YfiRHEYRSLan: EiRíKuR g. StEPHEnSEn

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

InnflutnIngur bíla og hljólhýsa

Hobby Optima De Luxe T 75 
HGE Premium Heck 2017
150 hestöfl 2,3 L Multijet II diesel. Sjálfskipt-
ur. Álfelgur 16 tommu, gervihnattadiskur, 
Rúmbreyting í eitt stórt auka tvöfalt 
rúm uppi sett niður með rafmagni, hjóla 
grind, Gólfteppi, blindgardínur frammí, 
bakkmyndavél, sjónvarp, dvd, cd, útvarp, 
leiðsögukerfi með Íslands og Evrópu kort 
og margt fleira.
Verð 12.700.000 kr.

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

Hobby Optima De Luxe 
T 70 E Premium Heck 2017
150 hestöfl 2,3 L Multijet II diesel. Sjálfskiptur. Leður 
sæti krem hvít, Hjóla grind, Álfelgur 16 tommu, Gervi-
hnattadiskur, Gólfteppi, blindgardínur frammí, bakkmynda-
vél, sjónvarp, Dvd, CD, Útvarp, leiðsögukerfi með Íslands og 
Evrópu kort og margt fleira. Baðherbergi aftast.
Verð 12.900.000 kr.

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

Hobby 560Cfe Premium 2017
Með eftirtöldum aukahlutum
2000kg burðargetu stærri dekk, Gólfhita.
Verð 4.260.000 kr.

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



Mikið úrval sumarblóma.Mikið úrval sumarblóma.
Kryddplöntur, tré og runnar í úrvali

Við verðum í sumar með uppákomur og tilboð í tilefni 
þess að 70 ár eru liðin frá því að ræktun hófst í Kjarna.

Opnunartilboð
Lerki skógarplöntur fp-67 kr 70 –
Birki í potti 1m. Kr 700 – 

Margar
tegundir 

sumarblóma 10 saman á 
1490 kr. 
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Dansveisla 
í Hofi
Danssýningin Steps  
Dancecenter fór fram  
um helgina. Þemað að  
þessu sinni var söngleikir.
 Myndir: berglind H. Helgadóttir

tHRiLLER 
Sannkallaðir 

töffarar þarna 
á ferðinni.

mamma 
mia 
Þessar gáfu 
listamönnum 
borgarleik-
hússins ekkert 
eftir í sinni 
uppsetningu á 
söngleiknum 
Mamma Mia.

aLLiR Saman Það var sannkölluð söngleikjaveisla á 

danssýningu Steps Dancecenter sem fram fór um helgina 

þegar um 400 dansarar á öllum aldri stigu á svið.

Sungið í Rigningunni Það vekur ætíð kátínu þegar minnstu dansararnir koma fram.

Hjúkrunarforstjóri og 
forstöðumaður Hornbrekku

Laus er til umsóknar staða hjúkrunarforstjóra og forstöðu-
manns hjúkrunar- og dvalarheimilisins Hornbrekku,  
Ólafsfirði.  

Á Hornbrekku eru 26 íbúar, 21 í hjúkrunarrýmum og 5 í dvalar-
rýmum.

Leitað er að öflugum einstaklingi til að takast á við krefjandi og 
skemmtilegt starf.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Starfssvið:
• Veitir heimilinu forstöðu og ber ábyrgð á daglegum rekstri þess
• Skipuleggur starfið og hefur faglega forystu á sviði hjúkrunar 

og umönnunar á heimilinu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfi
• Framhaldsmenntun í hjúkrun og reynsla af stjórnun æskileg

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum er áskilin  
sem og hæfni til að vinna sjálfstætt og skipulega

• Góð tölvukunnátta áskilin
• Leiðtogahæfni
• þekking á starfsemi öldrunarþjónustu er æskileg

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunar-
fræðinga og Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2017.

Nánari upplýsingar um stöðu hjúkrunarforstjóra veita  
Gunnar Ingi Birgisson, bæjarstjóri og Hjörtur Hjartarson,  
deildarstjóri félagsmáladeildar í síma 464 9100.

Umsókn og ferilskrá ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið 
sendist á netfangið, gunnarb@fjallabyggd.is og  
hh@fjallabyggd.is. Umsókn má einnig senda á bæjarskrifstofur 
Fjallabyggðar, Gránugötu 24, 580 Siglufirði.

Hjúkrunarforstjóri og 
forstöðumaður Hornbrekku

Laus er til umsóknar staða hjúkrunarforstjóra og forstöðu-
manns hjúkrunar- og dvalarheimilisins Hornbrekku,  
Ólafsfirði.  

Á Hornbrekku eru 26 íbúar, 21 í hjúkrunarrýmum og 5 í dvalar-
rýmum.

Leitað er að öflugum einstaklingi til að takast á við krefjandi og 
skemmtilegt starf.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Starfssvið:
• Veitir heimilinu forstöðu og ber ábyrgð á daglegum rekstri þess
• Skipuleggur starfið og hefur faglega forystu á sviði hjúkrunar 

og umönnunar á heimilinu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfi
• Framhaldsmenntun í hjúkrun og reynsla af stjórnun æskileg

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum er áskilin  
sem og hæfni til að vinna sjálfstætt og skipulega

• Góð tölvukunnátta áskilin
• Leiðtogahæfni
• þekking á starfsemi öldrunarþjónustu er æskileg

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunar-
fræðinga og Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2017.

Nánari upplýsingar um stöðu hjúkrunarforstjóra veita  
Gunnar Ingi Birgisson, bæjarstjóri og Hjörtur Hjartarson,  
deildarstjóri félagsmáladeildar í síma 464 9100.

Umsókn og ferilskrá ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið 
sendist á netfangið, gunnarb@fjallabyggd.is og  
hh@fjallabyggd.is. Umsókn má einnig senda á bæjarskrifstofur 
Fjallabyggðar, Gránugötu 24, 580 Siglufirði.
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Alhliða undirbúningur fyrir nám í hönnun og listum. Listrænn og tæknilegur 
undirbúningur fyrir framhaldsnám á sviði myndlistar og hönnunar. 
Myndlistaskólinn á Akureyri býður upp á hnitmiðað 62ja eininga heildstætt nám 
í sjónlistum.

Námið í myndlistadeild er �ölþætt, þriggja ára sérhæft nám sem veitir starfs-
menntun í frjálsri myndlist. Nemendur fá nauðsynlega þjálfun og tilsögn sem 
gerir þá hæfari til að takast á við ólík viðfangsefni og �ölbreyttar aðferðir í 
listsköpun sinni.
Námseiningar: 180

Í grafískri hönnun er lögð áhersla á tækniþekkingu og frumlega framsetningu 
hugmynda. Á þremur árum öðlast nemendur y�rgripsmikla þekkingu og þjálfun 
í faginu, sem gerir þá hæfa til að fást við kre�andi verkefni á sviði hönnunar fyrir 
prentmiðla og margmiðlun.
Námseiningar: 180

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2017        Upplýsingar í síma:  898 5359
www.myndak.is  ·  Kaupvangsstræti 16  ·  Pósthólf 39  ·  602 Akureyri
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Ég segi stundum við Bolla að 
okkar gæði og viss núvitund 
hvíli í náttúrunni í Laufási. 

Það er mjög gott að geta kúplað sig 
frá dagsins önn, ganga um æðarvarp-
ið eða sitja á garða í fjárhúsunum í 
nánu sambandi við sköpunarverkið. 
Ég hefði aldrei trúað því að þetta gæti 
gefið mér, borgarbarninu, svona mik-
ið,“ segir séra Sunna Dóra Möller sem 
mætir beint úr sauðburði á kaffihús 
þar sem hún hefur mælt sér mót við 
blaðamann.

Hógvært barn
Sunna Dóra býr í Laufási í Grýtu-
bakkahreppi ásamt eiginmanni sínum, 
séra Bolla Pétri Bollasyni, og dætrum 
þeirra tveimur, Sigrúnu Hrönn, sem 
er í 1. bekk í MA, og Matthildi Þóru, 
í 9. bekk í Brekkuskóla. Hún ólst upp í 
Árbænum í Reykjavík og aðspurð segir 
hún æskuna hafa verið góða. „Ég var 
frekar feimið og hógvært barn og en 
gat alveg tekið mitt rými ef þannig stóð 
á. Ég var duglegur námsmaður og var 
fljót að tileinka mér hluti og geri enn. 

Ég var mikill lestrarhestur, gat lagt alla 
skapaða hluti hluti á minnið og geymi í 
minninu í dag margvíslega hluti.

Föðuramma mín, Sigrún Mark-
úsdóttir Möller, var mikil trúkona og 
signdi mig alltaf áður en hún klæddi 
mig í nærbol og ég fór alltaf með henni 
í páskadagsmessuna í Fríkirkjuna í 
Reykjavík. Hún var skráður meðlim-
ur í Fríkirkjunni en afi minn, Baldur 
Möller, fyrrverandi ráðuneytisstjóri var 
sóknarnefndarmaður í Dómkirkjunni, 
þar sem þau hjónin sóttu alltaf jóla-
messu. Foreldrar mínir eiga sína trú 
en það var til siðs á mínu æskuheimili 
að hlýða á aftansöng sem var og er út-
varpað frá Dómkirkjunni kl. 18.00 sem 
við systkinin bárum ríka virðingu fyrir. 
Sjálf hef ég alltaf verið trúuð og þegar 
ég var 10–11 ára gömul fór ég sjálf að 
vakna snemma á sunnudagsmorgnum 
til að arka í sunnudagaskólann í Árbæj-
arkirkju og fannst ekkert skemmtilegra 
en að safna myndum í sunnudaga-
skólabókina mína.“

Heppin með uppeldisföður
Foreldrar hennar skildu þegar Sunna 
Dóra var þriggja ára. Hún varð eftir 
hjá móður sinni, Sigrúnu Snævarr, 
sem fljótlega kynntist manni, Jakobi 
Möller, sem gekk henni í föðurstað 
og ættleiddi hana síðar. „Þau vildu að 
ég hefði sama rétt gagnvart honum og 
systkini mín tvö. Ég hef alltaf kallað 
Jakob, pabba,“ segir Sunna en sam-

band hennar við blóðföður sinn, sem 
er danskur að uppruna er lítið. „Ég fór 
þó til hans út til Danmerkur og var þar 
í tvær vikur þegar ég var 11 ára. En það 
var ekki fyrr en ég var 22 ára að ég bað 
hann um að hitta mig, því ég þurfti 
á ákveðnu uppgjöri að halda. Það sat 
lengi lengi í mér, af hverju hann hefði 
ekki haldið sambandi og sem barn fór 
ég í gegnum það hvort ástæðan væri 
eitthvað sem ég hefði gert á hans hlut. 
Börn sitja oft uppi með slíkar hugs-
anir. Við hittumst á kaffihúsi þar sem 
við ræddum málin og í því spjalli kom 
að sjálfsögðu í ljós að þetta var eðli-
lega ekki mér að kenna heldur hans 
eigin vanmáttur. Við enduðum þetta 
á ágætum stað og þótt við séum ekki 
í miklu sambandi í dag, þá erum við 
vinir á Facebook og hann „lækar“ allt 
sem ég geri þar,“ segir hún brosandi 
og bætir við að hún sé sátt í dag. „Ég 
er svo lánsöm að eiga góðan uppeldis-
föður, sem hefur alltaf staðið með mér. 
Mig skorti aldrei neitt en það var gott 

„Lífið 
getur verið 
svo sérstakt“

Sunna Dóra möller prestur ólst upp í Árbænum 
í Reykjavík en nýtur sín í sveitinni Laufási. Sunna 
Dóra ræðir hér um æskuna, föðurinn sem ættleiddi 
hana og söguna sem endurtók sig þegar Bolli, maður-
inn hennar, ættleiddi hennar elsta son, veikindin sem 
mamma hennar berst við, trúna og guð, ömmuhlut-
verkið og lífið í Laufási.

ViðtaL

„Ég hafði 
gengið í 

gegnum ákveðna 
höfnun sem barn, 
sem hafði áhrif á 
mig, sérstaklega á 
unglingsárunum

ÆSKuLýðSPREStuR 
Sunna Dóra hefur starfað sem 
æskulýðsprestur í akureyrar-
kirkju síðustu árin.
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að geta að klárað þetta. Ég hafði 
gengið í gegnum ákveðna höfn-
un sem barn, sem hafði áhrif á 
mig, sérstaklega á unglingsár-
unum. Í dag ég er meðvituð um 
þetta og það að klára svona mál 
er hluti af því að þroskast and-
lega og er sérstaklega mikilvægt 
þegar um foreldri manns ræðir. 
Vinir og kunningjar geta komið 
og farið en það sem tengist for-
eldrum okkar ristir mun dýpra 
og getur orðið hamlandi sé það 
ekki afgreitt.“

Sagan endurtók sig
Hún viðurkennir að þessi 
reynsla hafi haft áhrif á hana 
sem foreldri. „En ég hef alltaf 
verið meðvituð um að vanda 
mig í því hlutverki. Við fjöl-
skyldan erum mikið saman og 
þótt sonur minn, Jakob Þór, 
sé fluttur að heiman, kominn 
í sambúð með unnustu sinni, 
Tönju Hlín Þorgeirsdóttur, og 
er nýbúinn að eignast dóttur, 
mitt fyrsta barnabarn, en mér 
finnst ömmuhlutverkið virki-
lega spennandi, að þá eigum 
við mikið og gott samband. 
Lífið getur verið svo sérstakt, en ég 
átti Jakob áður en ég kynntist Bolla, en 
Jakob minn hefur ekki verið í miklum 
samskiptum við sinn blóðföður og 
þannig hefur sagan á ákveðinn hátt 
endurtekið sig.“

Ófrísk 19 ára
Sunna var aðeins 19 ára þegar hún 
varð ófrísk. „Ég varð stúdent frá 
Menntaskólanum í Reykjavík með sex 
mánaða gamalt barn. Ég og barnsfaðir 
minn vorum ekki í sambandi, vorum 
ung og kannski ekki á þeim stað í 
lífinu að vera tilbúin til að verða for-
eldrar. Það kom samt aldrei annað til 
greina en að eiga Jakob og hann hefur 
sannarlega verið mitt lán í lífinu á svo 
margan hátt. Ég hafði alla aðstöðu til 
að takast á við þetta hlutverk, bjó hjá 
mömmu og pabba og átti allan þeirra 
stuðning.“

jakob orðinn Bollason
Þegar Jakob Þór var fjögurra ára var 
Sunna Dóra komin í guðfræðinám 
þar sem hún kynntist Bolla Pétri. „Þá 
var hann að ljúka guðfræðinni og ég 
að byrja. Bolli og Jakob náðu fljótt 
góðri tengingu og Jakob fór fljótt að 
kalla hann pabba. Þegar Jakob var 
orðinn 18 ára og lögráða þá ákvað 
hann að gerast ættleiddur sonur Bolla 
og er því núna sagður Bollason.“

fræðin heilluðu
Hún segir áhugann á guðfræði alltaf 
hafa blundað í henni. Afabróðir minn, 
Ármann heitinn Snævarr, fyrrverandi 
lagaprófessor og háskólarektor, hvatti 
mig til þess að læra lögfræði með því að 
gefa mér bók sína „Almenn lögfræði“ 
í stúdentsgjöf og sagði mér að byrja að 
lesa strax. En þó fór svo að það hentaði 
mér ekki og ég skipti yfir í guðfræði og 
ég verð alltaf þakklát fyrir þá ákvörðun. 
Ég fór guðfræðina í upphafi því fræðin 
sjálf heilluðu mig en praktíkin kom til 
þegar ég fór að starfa í æskulýðsstarfi 
Neskirkju með náminu og þar fann ég 
köllunina til að starfa innan kirkjunnar. 
Þar fann ég minn farveg.“

guð vakir yfir
En hvað er guð? „Guð er innra með 
mér og öllu fólki. Guð er andi sem 
vakir yfir og mótar til góðs það fólk 
sem reiðubúið er að taka á móti og 
opna hjarta sitt fyrir honum. Ég finn 
svo sterkt fyrir því að yfir mér sé vak-
að,“ segir hún en bætir við að hún 
trúi ekki að Guð valdi hörmungum. 
„Ég trúi að hann sé til staðar þegar 
manni líður illa og hjálpi manni að 
finna innri ró í erfiðum aðstæðum. Ég 
upplifði það mjög sterkt þegar móðir 
mín greindist með fjórða stigs lungna-
krabbamein.“

Veikindin mikið áfall
Foreldrar Sunnu búa í Reykjavík og 
hún viðurkennir að fjarlægðin sé 

henni oft erfið nú þegar móðir henn-
ar tekst á við erfiðan sjúkdóm. „Það 
er seigla í móður minni og æðru-
leysi og ég er afar stolt af henni. Hún 
stendur sig frammi fyrir fólkinu sínu. 
Við erum mjög nánar mæðgur, sem 
ég held að helgist af okkar sögu og 
engin manneskja, fyrir utan mann-
inn minn, þekkir mig jafn vel. Hún 
veit alltaf hvernig mér líður. Áfallið 
var mikið þegar móðir mín veiktist. 
Sorgin djúp og þar er langt í land. Öll 
förum við í gegnum áföll í lífinu sem 
má lifa með sé skynsamlega á málum 
tekið. Þessi breytti veruleiki umbylti 
lífi okkar og fær okkur fjölskylduna 
til þess að hugsa hlutina upp á nýtt og 
taka ekki öllu sem sjálfgefnu. Stund-
um finnst mér við of fljót til að reyna 
að ljá erfiðri reynslu merkingu. Ég er 
ekki tilbúin til þess enn í mínu tilfelli. 
Ég lít á þessa reynslu sem hljóða rödd 
innra með mér, sem á jafnvel eftir að 
fá vængi.“

næmi og innsýn
Hún segir alla lífsreynslu þroskandi 
og ekki síður þá erfiðu. „Þetta ferli 
með móður minni hefur gefið mér 
ákveðið næmi og innsýn sem hefur 
hjálpað mér að verða betri í að styðja 
við og standa með fólki almennt. Að 
sjá fólk rísa upp eftir erfiðleika gefur 
manni líka kraft og vissu fyrir því að 
vonin sé sterk og máttug. Um leið og 
aðstæður hætta að snerta mig ætla ég 
að finna mér eitthvað annað að gera,“ 
segir Sunna Dóra og hlær við.

Kostirnir f leiri
Sunna Dóra segir að það séu bæði 
kostir og gallar sem fylgja því, hvað 
hjónabandið varðar, að þau hjónin 
séu bæði prestar „En kostirnir eru 
tvímælalaust fleiri. Vinnutíminn geti 
verið snúinn og alls ekki á vísan að 
róa með hann. En svo getum við deilt 
reynslu og lærdómi. Við ræðum mikið 
saman og lesum yfir hvort hjá öðru og 
gefum góð ráð. Þetta er hvort tveggja í 
senn krefjandi og gefandi starf, en þar 
sem við eigum fjölskyldu þá er gott að 
eiga stund á milli stríða og komast af 
bæ til tilbreytingar.“

Ástarkaka 1998
Hún segir þau Bolla mjög góða vini. 
„Ég sá hann fyrst á nýnemakynningu 
í háskólanum. Þá var var hann for-
maður Félags guðfræðinema og ég 
tók strax eftir honum. Um jólin 1998 
hringdi hann í mig og bað mig um að 
baka köku fyrir 1. desember messu-
kaffið sem var var haldið eftir mess-
una í háskólakapellunni þar sem hann 
þjónaði með föður sínum, Bolla Þóri 
Gústavssyni, þáverandi vígslubiskupi 
á Hólum í Hjaltadal, sem ég og gerði 
og þá var ekki aftur snúið. Uppskriftin 
að kökunni var frá móður minni, hét 
„Ástarkaka“ þannig að þetta var allt í 
samhengi.“

tengist sjálf Laufási
Árið 2009 urðu umskipti í þeirra lífi 
en þá var Bolli valinn sóknarprestur 
í Laufási. „Mér fannst gaman að 
vita til þess að uppruni minn lægi í 
Laufási líkt og hans. Langafi minn, 
Valdimar V. Snævarr, sálmaskáld og 
skólastjóri á Norðfirði, kynntist konu 
sinni Stefaníu Erlendsdóttur í Laufási 

um aldamótin 1900. Þá var Magnús 
Jónsson, prestur í Laufási og langafi, 
var skólapiltur og langamma vinnu-
kona. Ástin á milli þeirra kviknaði í 
bæjargöngunum í gamla torfbænum 
í Laufási,“ segir Sunna og hlær. „Með 
þessari sögu tengi ég tilfinningar við 
Laufás meðal annars.“

Æskulýðsstarf framtíðin
Síðustu árin hefur Sunna starfað sem 
æskulýðsprestur í Akureyrarkirkju. 
„Ég byrjaði að starfa þar sem æsku-
lýðsfulltrúi haustið 2010 og var vígð 
æskulýðsprestur á Hólum í Hjaltadal 
árið 2012. Síðastliðin sjö ár hafa verið 
viðburðarík. Mér líkar vel að vinna í 
grasrótinni og samstarf hef ég átt gott 
í kirkjunni og sérstök ánægja hefur 
verið af sunnudagaskólasamstarfinu 
við Hjalta Jónsson, sálfræðing og 
músíkant, sem mætir með gítarinn, 
og sunnudagaskólinn blómstrar. Það 
hentar mér vel að vera á gólfinu og 
byggja upp. Ég hef skipulagt æsku-
lýðsmót á vegum prófastsdæmisins 

og síðast í október var ég landsmóts-
stjóri á landsmóti Æskulýðssambands 
Þjóðkirkjunnar sem fór fram á Akur-
eyri. Einnig hef ég tekið þátt í alþjóð-
legum verkefnum á vettvangi æsku-
lýðsstarfs. Það eru samskipti sem eru 
byggð á gömlum og góðum grunni 
prestanna Svavars Alfreðs Jónssonar í 
Akureyrarkirkju og Ortwins Pflaging, 
prests í Bochum í Þýskalandi, ótrú-
lega dýrmætt samstarf. Æskulýðsstarf 
kirkjunnar er framtíð kirkjunnar og 
án framtíðar og framtíðarsýnar verður 
bjarg hennar að sandi.“

Laufás gullegg
Hún segir sveitalífið hafa komið 
borgarbarninu ánægjulega á óvart. 
„Breytingin var sannarlega mikil. 
Við hjónin erum alltaf eitthvað að 
brasa saman og þessa dagana er sauð-
burður á fullu og tæplega 100 kindur 
prýða fjárhúsin í Laufási. Mér þykir 
áhugavert að grúska í ýmsu, mennsk-
an heillar mig og ég hef lesið talsvert 
mikið undanfarið um hegðun og at-
ferli fólks, meðal annars hjá höfund-
inum og sálfræðingnum Scott Peck 
sem ég mæli hiklaust með. Umhverfið 
við Laufás er sannarlega eitt af stóru 
áhugamálunum. Við hjónin eigum 
okkar gæðastundir úti í náttúrunni, 
jafnvel í vöðlum langt út í Fnjóská í 
vorleysingum með æðarfuglinn allt í 
kring og gæsirnar fljúgandi yfir. Það 
verður ekki ofsagt að Laufásstaður er 
gullegg Eyjafjarðar og ferðaþjónust-
an staðfestir það svo ekki verður um 
villst.“

iáh

„Um leið og 
aðstæður 

hætta að snerta 
mig ætla ég að 
finna mér eitthvað 
annað að gera

DÁSamLEgt ömmuHLutVERK 
Jakob, sonur Sunnu Dóru, eignaðist þessa 

litlu stúlku á dögunum. Hún er fyrsta 
ömmubarnið. Mynd: Úr einkasafni



14   24. maí 2017

Skemmtilegra 
að baka en elda

mér finnst mjög skemmti-
legt að baka en ekki jafn 
skemmtilegt að elda,“ 

segir Íris Rún Gunnarsdóttir sem 
var einmitt að undirbúa sig fyrir 
bakstur á franskri súkkulaðiköku með 
karmellusósu fyrir fermingarveislu 
frænku sinnar þegar blaðamaður 
náði tali á henni. Hún segist heppin 
að því leytinu að eiginmaður hennar 
hafi gaman af því að elda. „Við skipt-
um þessu bara á milli okkar. Hann vill 
gjarnan elda en ég baka. Við eldum 
samt til skiptist hversdagsmatinn en 

þegar við ætlum að fá okkur eitthvað 
gott er það hann sem sér um elda-
mennskuna.“

naut, bearnaise og franskar
Hún segist hugsa meira um hollustuna 
í bakstrinum en hún gerði hér áður 
fyrr. „Bæði baka ég mun minna í dag 
en ég gerði en svo er ég líka meira að 
gera brauð úr spelti og eitthvað slíkt.“ 
Aðspurð um uppáhaldsmatinn sinn 
nefnir hún nautakjöt, franskar og  be-
arnaise  sem maður hennar geri. „Svo 
kemur kjúklingur sterkur inn. Góðir 
kjúklingaréttir eru náttúrlega æðislegir.“

Rub og Strikið
Innt eftir uppáhaldsveitingastaðnum 

sínum nefnir hún  Sushi  Social. „Við 
förum ekki svo oft út að borða. Kannski 
einu sinni í mánuði. Mér finnst  Sus-

hi  Social  meiriháttar góður en hér 
fyrir norðan eru Rub og Strikið í uppá-
haldi,“ segir Íris að lokum en hún féllst 

á að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs 
uppáhaldsuppskriftirnar sínar.

iáh

frönsk súkkulaðikaka 
með karamellu sósu 
n 4–5 msk. smjör
n 100 g súkkulaði
n 3 egg
n 3 dl sykur
n 1,5 dl hveiti
n 1 tsk. salt
n 1 tsk. vanilludropar

bræða súkkulaði og smjör saman í 

vatnsbaði, þeyta egg vel og setja sykur 
út í. Hræra vel saman við þurrefni og svo 
súkkulaði og vanilludropana. baka svo 
við 175°C í 15 mínútur.
 

Karamellusósa
n 4 msk. smjör
n 1 dl púðursykur
n 2 msk. rjómi
n 150 g súkkulaði

Hita smjör og sykur að suðu, og hræra 

stöðugt í. taka af hita og kæla smá, áður 
en rjóminn er settur út í. Hella svo yfir 
kökuna. best er að gera göt á kökuna 
með gaffli áður karamellunni er hellt 
yfir.  Setjið kökuna aftur inn í 15 mínútur. 
Þegar búið er að taka hana aftur út er 
súkkulaðið saxað og sett yfir kökuna.

túnfisksalat
n 1 dós grísk jógúrt
n 2 dósir chili-túnfiskur

n 8–10 soðin egg
n 1 laukur, saxaður smátt
n Ólífur saxaðar, magn eftir smekk
n Sólþurrkaðir tómatar, saxaðir, magn 
eftir smekk

öllu hrært saman og borðað með kexi, 
brauði eða eitt og sér. Er algjört sælgæti.
 

Kjúklingaréttur
Kjúklingabringur eldaðar. Þeim er svo 
raðað í eldfast mót. bananar skornir í 

sneiðar og raðað yfir kjúklinginn og næst 
er sett steikt beikon yfir.

Sósan samanstendur af þeyttum rjóma 
og sweer chilli-sósu og er þetta tvennt 
hrært saman. Hægt er að leika sér 
með heitleika með magni chili-sósunnar 
og gott er að smakka hana til. Sósunni 
er svo hellt yfir  og síðan er þessu skellt 
í ofn á 180°C í 10–15 mínútur. Þessi er 
geggjaður með kældu hvítvíni.

íris Rún gunnarsdóttir 
var einmitt að fara að 
baka fyrir fermingar-
veislu þegar blaðamaður 
náði tali á henni. Íris 
féllst á að gefa lesendum 
Akureyri Vikublaðs sínar 
uppáhalds uppskriftir.

„Góðir 
kjúklinga-

réttir eru náttúr-
lega æðislegir

BaKaR 
minna 

En ÁðuR 
Íris segist hugsa 
meira um holl-

ustuna í dag 
en áður og því 

baki hún minna 
en hún gerði.

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
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Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

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

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

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

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

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

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

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

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

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!



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

18. tölublað, 7. árgangur 

kaffi með 
athyglisbresti
Ég sat í sófanum og var að spila 
tölvuleik með fartölvuna í fanginu 
þegar ég fann fyrir kaffiþorstanum.

Ég lagði frá mér tölvuna á stofu-
borðið, lagði músina við hlið hennar, 
tók niður heyrnartólin, stóð upp og 
gekk inn í eldhúsið þar sem sjálfvirka 
kaffivélin beið og ég vaskaði upp.

Ég fór aftur inn í stofu og settist 
niður, tók tölvuna aftur í fangið, setti 
upp heyrnartólin, lagði músina við 
hlið mér og hélt áfram að spila og fann 
aftur fyrir kaffiþorstanum. 

Ég lagði frá mér tölvuna og mús-
ina, tók niður heyrnartólin, stóð upp 
og fór á klósettið.

Ég fór aftur inn í stofu, settist 
niður, tók tölvuna í fangið, setti upp 
heyrnartólin, lagði músina við hlið 
mér og skilaði svo öllu aftur á borðið 
nánast um leið, því ég gleymdi kaffinu.

Ég stóð upp, fór inn í eldhús, 
kveikti á kaffivélinni og lagði kaffi-
púða í þar til gert hólf og á meðan ég 
beið eftir að hún hitnaði strauk ég af 
bekknum og tók aðeins til.

Ég fór inn í stofu, settist niður, tók 
upp tölvuna og KAFFIÐ!

Ég fór inn í eldhús, setti bollann 
undir og ýtti á takkann og á meðan ég 
beið eftir sjálfu kaffinu steig ég fram 
og gleymdi að sjálfsögðu kaffinu um 
leið – aftur – og fór að gera eitthvað 
annað – aftur.

Ég settist aftur í sófann, tók upp 
tölvuna, kom mér fyrir, hélt áfram að 
spila þar til að eiginmaður minn náði 
athygli minni og sagði tvö orð, „hon-
ey, coffee?“

Ég fór og náði í kaffið og drakk það 
kalt.

Ég sagði móður minni þessa 
dæmisögu um  hvernig  það tekur 
margar ferðir að sækja einn kaffibolla 
þegar athyglin brestur, greip svo í 
þráðlausa tölvumúsina og fann að hún 
svaraði illa. 

„Batterí!“ sagði ég, fór inn í eldhús, 
og kom aftur með kökusneið.

Hans Jónsson

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

Eru �ugur, �ær
eða maurar að
ergja þig og bíta?

áhrifaríkur
og án allra
eiturefna

allt að
8 tíma
virkni

Í öllum þeim fjölbreyttu störfum sem tengjast
íslenskum landbúnaði, hvort sem það er að yrkja landið,

fóðra dýr, girða af land eða framleiða matvæli

- þá er Bústólpi aldrei langt undan.

HJARTAÐ Í ÍSLENSKUM
LANDBÚNAÐI

Bústólpi ehf - fóður og áburður - Oddeyrartanga - 600 Akureyri - bustolpi@bustolpi.is - Sími 460 3350 - www.bustolpi.is

Auglýsingsíminn er 578-1190 og auglýsingar 
sendist á auglysingar@fotspor.is

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 
íshúsið

viftur.is
-andaðu léttar


