
„Heimabakaðar 
pítsur í uppáhaldi“

dulrænt 
heillar

Sveitarstjórar hittust 
á hreppamörkunum

þvottavélar
TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

HVAÐ ER
ECO BUBBLE?

Leysir upp þvottaduft 
undir þrýstingi og 

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

í stað 30-40 ella.

7 kg 1400 Sn. 
Eco Bubble 
AddWash
WW70K5400UW

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

8 kg 1400 Sn. 
Eco Bubble 
AddWash
WW80K5400UW

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

8 kg 1600 Sn. 
Eco Bubble

WW80J6600AW

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

TMTMTM

AddWashAddWash

Verð: 79.900,-
Verð: 89.900,-

Verð: 69.900,-

Netverslun
nýr vefur

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

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ

4. maí 2017 
15. tölublað, 7. árgangur 

inga María ellertsdóttir er í hópi þeirra 
sem standa að göngunni Úr myrkrinu 
í ljósið sem farin verður aðfaranótt 
laugardags í minningu þeirra sem 
fallið hafa fyrir eigin hendi. Sjálf 
hefur Inga María lengi barist 
við kvíða og þunglyndi og gerði 
tilraun til að svipta sig lífi þegar 
henni leið sem verst. Í dag líður 
henni betur og vill gera sitt 
til að hjálpa þeim sem hafa 
misst trúna á lífið.

„Sjálfsvíg snerta  
okkur öll“
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CMT sagarblöð og 
fræsitennur

FIMMTUDAGUR  19. maí 2011 7

Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T

immmHeHeee m
                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál

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

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík
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Klukkan er 13.26 á mánudeg-
inum 1. maí 2017. Ég sit inn 
á Backpackers á Akureyri 

og er ferlega foj yfir því að vera ekki í 
borginni í alvöru kröfugöngu og komast 
ekki á stofnfund Sósíalistaflokksins. Það 
er nefnilega ekki á hverjum degi sem 
margir sósíalistar koma saman á Íslandi 
og hvað þá stofna flokk, að sjálfsögðu 
langar konu að vera þar. Kona getur ekki 
verið alls staðar.

dofin af neyslu
Það verður gengið að venju hér á Akur-
eyri, hef held ég alltaf gengið eða síðan 
ég flutti hingað en aldrei fundist það 
vera til neins nema þó af virðingu við 
kynslóðirnar sem virkilega börðust fyr-
ir réttindum okkar sem við tökum ekki 
einu sinni eftir og tökum sem sjálfsögð-
um hlut. Við þekkjum ekkert annað. Við 
sofnuðum ekki bara á verðinum, heldur 
erum við sofandi og höfum í raun aldrei 
verið vakandi. Við erum dofin af neyslu 
á öllu mögulegu og ómögulegu. Við 
erum meira að segja það sofandi að við 
segjum ekki neitt við neinu.

Flókið þak yfir höfuðið
Á Akureyri eru nokkrir stórir at-

vinnurekendur og þar 
á meðal núverandi 
vinnuveitandi minn, 
sjálft sveitarfélagið, Ak-
ureyrarbær. Af hverju 
hefur bærinn ekki séð 
sóma sinn í því að borga 
laun út á réttum tíma? 
Aftur og aftur furða ég 
mig á því að þegar 1. 
hvers mánaðar ber upp 
á helgi þá fá launþegar 
borgað næsta virka dag 
á eftir! Af hverju, jú, ég heyrði einhverja 
útskýringu, að sveitarfélagið nýtti þessa 
aura til einhvers á meðan. Þetta skil ég 
ekki. Af hverju getur sveitarfélagið ekki 
bara látið mig fá launin mín? Ég ásamt 
hundruðum annarra þarf að borga 
reikninga 1. hvers mánaðar. Þetta er eitt, 
svo er það þessi vitleysa með hversu 
flókið það er að hafa þak yfir höfuðið, 
í fyrsta lagi fór bróðurpartur launa 
minna í þakið hvort sem ég leigi hús-
næði eða er „kaupandi“. Húsnæðisverð 
er of hátt og í engu samræmi við neitt 
en svo þegar ég tala við þá sem eldri 
eru þá segja þeir að það hafi alltaf verið 
erfitt að koma sér upp húsnæði. Ég veit 
ekki alveg hvort ég tek þetta trúanlegt.

Borga sömu steypuna
Ég neita að eyða allri ævinni í að eign-
ast þak yfir höfuðið. Auðvitað í ein-
hverju samhengi er þetta lúxusvanda-
mál, við eigum nóg af vatni og allt það, 
en kommon. Af hverju þarf sveitarfé-
lagið að nota aurana mína? Af hverju 
þarf hver kynslóðin á fætur annarri 
að borga fyrir sömu steypuna? Kona 
spyr sig og á einhverjum tímapunkti 
neitar hún að taka þátt í þessu.

Höfundur er Guðrún Þórsdóttir

Við sofnuðum 
ekki, við  
höfum aldrei 
verið vakandi

Aðsend grein:

Guðrún Þórisdóttir
Mynd: Wolfgang Frosti Sahr 

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Mestu vinningslíkurnar - skynsamlegasti kosturinn
Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57

Nýtt happdrættisár hefst í maí

Vikulegir útdrættir

Fanney Davíðsdóttir er skynsöm og spilar í Happdrætti 
DAS

Tillaga að rammahluta aðalskipulags
Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir tillögu að rammahluta 
aðalskipulags Akureyrar fyrir Oddeyri, skv. 31. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 og umhverfisskýrslu skv. 7. gr. laga um umhverfismat 
áætlana nr. 105/2006.

Skipulagssvæðið afmarkast af Glerá í norðri, Glerárgötu í vestri, 
Strandgötu í suðri og til austurs nær svæðið að sjó. Í rammahluta 
aðalskipulagsins er lögð fram heildstæð stefna um þróun byggðar 
og er forsenda fyrir deiliskipulagsgerð einstakra reita á svæðinu.

Haldinn verður kynningarfundur í Oddeyrarskóla mánudaginn 8. 
maí kl. 17:00.  Íbúar og atvinnurekendur á svæðinu eru sérstak-
lega hvattir til að mæta.

Tillaga að rammahlutanum, ásamt umhverfisskýrslu, er aðgengi-
leg í þjónustuanddyri Ráðhúss Akureyrar, Geislagötu 9, 1. hæð og 
hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, frá 26. apríl til 7. júní 2017, 
svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér tillöguna og gert við hana 
athugasemdir. Tillagan er einnig birt á heimasíðu Akureyrarkaup-
staðar: www.akureyri.is/skipulagsdeild undir: Auglýstar tillögur.

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út kl. 16:00 
miðvikudaginn 7. júní og skal athugasemdum skilað skriflega til 
Skipulagssviðs Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 3. hæð eða 
með tölvupósti (skipulagssvid@akureyri.is) þar sem nafn, 
kennitala og heimilisfang sendanda kemur fram.

Sviðsstjóri skipulagssviðs

Oddeyri

„Stór oG MiKil 
SaMGönGuBót“
Við áttum að vera vinnufé-

lagar, en við vorum liðsheild. 
Þetta átti að vera verkefni, en 

þetta varð áskorun,“ stendur á Face-
book-síðu Vaðlaheiðarganga í tilefni 
gegnumslags síðasta föstudag. Mikill 
fjöldi mætti á opið hús í göngunum 
á föstudaginn en þar hittust með-
al annarra sveitarstjórar Svalbarðs-
strandarhrepps og Þingeyjarsveitar á 
hreppamörkunum inni í fjallinu. Dag-
björt Jónsdóttir, sveitarstjóri Þingeyj-
arsveitar, segir að Vaðlaheiðargöng 
muni stækka atvinnusvæðið fyrir íbúa 
sveitarfélagsins. „Íbúar munu hafa 
meira val um búsetu. Þessi göng eru 
stór og mikil samgöngubót sem mun 
bæta búsetuskilyrði.“

Valgeir Bergmann, fram-
kvæmdastjóri Vaðlaheiðarganga, er 
ánægður með áfangann. „Nú er hægt 
að segja með meiri vissu hvenær hægt 
verður að hleypa umferð um göngin. 

Næstu skref snúast um loka-
styrkingar, vatnsklæðn-
ingar, lagnavinnu og 
burðarlög í vegi inni 
í göngum. Verktaki 
áætlar að fimmtán 
mánuði taki að ljúka 
allri eftirvinnu og þá 
má gera ráð fyrir að 
umferð verði hleypt 
um göngin í ágúst 
2018.“ 

 iáh

Gegnumslag Vaðlaheiðarganga„ ...þá má gera 
ráð fyrir að 

umferð verði hleypt 
um göngin í ágúst 
2018

ÁnæGð Með ÁranGurinn Eiríkur 
björn björgvinsson, bæjarstjóri á akureyri, Eiríkur 
Hauksson, sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps, 

benedikt Jóhannesson ráðherra og Dagbjört 
Jónsdóttir, sveitarstjóri Þingeyjarsveitar.

hittuSt Á hreppa-
MörKuM Sveitarstjórar 
Svalbarðsstrandarhrepps og 
Þingeyjarsveitar heilsast á 
hreppamörkunum inni í fjallinu.
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

 
KOMDU OG KEYRÐU PEUGEOT

PEUGEOT 2008

FRELSI TIL AÐ FARA
Gæði Peugeot 2008 heilla þig strax. Draumabíllinn þinn sem vilt sparneytinn, snaggaralegan bíl með mikla veghæð og háa 
sætisstöðu. Bíllinn sem veitir þér frelsi til að fara þangað sem þú vilt. Peugeot 2008 er glæsilegur bíll með mjúkum línum sem hentar 
við fjölbreyttar aðstæður. Peugeot 2008 er framdrifinn, duglegur í snjónum og með stórt farangursrými, 16,5 cm veghæð og innstigið 
er þægilegt því þú situr hærra. Puretech vélarnar eru þekktar fyrir sparneytni og fáanlegar bæði beinskiptar og sjálfskiptar.

VERÐ FRÁ: 

2.390.000 kr.
Eyðsla frá 3,5 l/100  | CO2 losun frá 90 g/km

peugeotisland.is

PEUGEOT 
GÆÐIN HEILLA ÞIG STRAX

2008

Peugeot_2008_Heillar_2_5x38_20170428_END.indd   1 28/04/2017   11:46
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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.

Gengið úr 
myrkrinu í ljósið 
Kannski er það klisja en mig langar til að þessi öll þessi til-

gangslausu sjálfsvíg fái einhvern tilgang,“ segir Inga María Ell-
ertsdóttir, sem er í hópi þeirra sem standa fyrir göngunni Úr 

myrkrinu í ljósið sem haldin er aðfaranótt 
laugardags í minningu þeirra sem svipt hafa 
sig lífi.

Það var sérstaklega áhrifaríkt að setj-
ast niður með Ingu Maríu og hlusta á sögu 
hennar og annarra sem háð hafa erfitt stríð 
við þunglyndi og kvíða. Ég held að það sé 
hollt fyrir okkur öll að lesa viðtalið en Inga 
María segir frá því á einlægan hátt og af auð-
mýkt hvernig henni tókst að finna vonina 
eftir að hafa dvalið lengi í svartnættinu.

Inga vill gera sitt til að hjálpa þeim veik-
ustu og segir sjálfsvíg snerta okkur öll, því 
langflest okkar „þekkja einhvern sem glímir við þunglyndi, kvíða eða 
aðra geðsjúkdóma“. Það þarf ekki annað en að skoða tölur til að sjá að 
Inga hefur rétt fyrir sér. Við erum ekki mörg hér á landi en árlega hug-
leiða fimm þúsund okkar að svipta sig lífi og þar af gera um 600 einstak-
lingar tilraun til þess.

Við heyrum stöðugt sorgarfréttir af einstaklingum sem urðu að lúta í 
lægra haldi fyrir innri djöflum. Flest okkar geta aðeins ímyndað sér líð-
an aðstandenda sem eftir standa með brostið hjarta, en ef tölurnar segja 
okkur eitthvað þá er það aðeins tímaspursmál hvenær við sjálf stöndum 
í þessum sporum. Það er því rétt hjá Ingu Maríu, sjálfsvíg og málefni þar 
að lútandi koma okkur öllum við.

 Indíana Hreinsdóttir

leiðari

Úlfur Máni er var-
úlfur skástrik „fox 
spirit“ en ég fékk 

innblástur úr Grimm-þátt-
unum. Hann yfirnáttúruleg 
vera og byggður að hluta til 
á karakterunum Blutbad og 
Fuchsbau,“ segir Embla Sól 
Pálsdóttir, 16 ára nemandi 
í 10. bekk Brekkuskóla, 
sem sigraði í sínum flokki 
í Dragkeppni Norðurlands 
sem haldin var af Hin – 
Hinsegin Norðurland um 
helgina.

Miklar æfingar að 
baki
Embla Sól hefur verið að 
þróa alls kyns karaktera 
síðustu árin. „Sigurinn 
kom mér á óvart en þar 
sem ég hafði æft mig mikið 
síðustu fjögur árin vissi ég 
að þetta væri möguleiki. 
Ég hef einfaldlega ver-
ið að kenna sjálfri mér,“ 
segir hún og bætir við að 
yfirnáttúrulegir karakterar 
séu í sérstöku uppáhaldi. 
„Ég hef afar gaman af öllu yfirnáttúru-
legu og hafði nokkra tilbúna karakt-
era. Flestir þeirra eru hins vegar ekki 
miklir sviðsmenn og því var Úlfur 
Máni búinn til fyrir þetta,“ segir hún 
og bætir við að það dulræna heilli. 
„Maður veit ekkert hvort þessar verur 
séu á meðal okkar eða ekki og það er 
hins vegar endalaust hægt að rífast um 
það.“

„Bad ass“ týpa
En hver er Úlfur Máni? „Hann er 
svona „bad ass“ týpa af báðum kynjum 
sem finnst ekkert skemmtilegra en að 
hanga með vinum sínum og hafa það 
rólegt. Hins vegar, ef eitthvað kemur 
upp á eða einhver abbast upp á vini 
hans, þá þarf að svara fyrir það gagn-
vart honum.“

drag skemmtilegt
Embla Sól er dóttir Jóns Páls Eyjólfs-
sonar, leikhússtjóra Leikfélags Akur-
eyrar, og aðspurð segist hún hafa áhuga 
á leiklist. „Mér finnst heillandi að vera 

á sviði enda er ég mjög athyglissjúk. 
Því finnst mér drag mjög skemmilegt. 
Það er líkt leiklistinni nema maður 
fær að leika sér enn meira með karakt-
erinn. Ég gæti alveg hugsað mér að 
verða leikkona en ég hef líka áhuga á 
stuttmyndum. Það hefur hjálpað mér 
mikið að fá að fylgjast með pabba í 
leikhúsinu og fá þannig sýn inn í þessa 
veröld og hvernig þetta er allt gert.“

iáh

„Það dulræna heillar“
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draGKeppni Flottur hópur 
keppenda kom saman um síðustu 
helgi. Mynd: guðrún Þórs.

ÚlFur MÁni Karakterinn hennar Emblu 
Sólar er yfirnáttúruleg vera sem veit fátt betra en 
að hanga með vinum sínum.

embla Sól, 16 ára 
nemandi í Brekku-
skóla, sigraði í sínum 
flokki í dragkeppni 
Norðurlands.

„Sigurinn 
kom mér á 

óvart en þar sem 
ég hafði æft mig 
mikið síðustu 
fjögur árin vissi 
ég að þetta væri 
möguleiki
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Sportver, glerártorgi  /  við erum á facebook  /  Sími 461 1445

 SERVICE CENTER (VIÐURKENNDUR SHIMANO UMBOÐS- OG ÞJÓNUSTUAÐILI)

FINNDU HJÓL SEM HENTAR ÞINNI NOTKUNVEITUM FAGLEGAR RÁÐLEGGINGAR

119.990 kr. 74.990 kr.

GT Grade 
Claris dok

Cube Aim 
Pro 29

199.990 kr. 119.990 kr.

GT Verb 
Elite

Cube Attain 
Racer
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Baráttudagur verkalýðsins var 
haldinn hátíðlegur á Akur-
eyri líkt og annars staðar um 

landið þann 1. maí. Göngufólk safn-
aðist saman við Alþýðuhúsið og gekk 
að Hofi við undirleik Lúðrasveitar 
Akureyrar. Að göngu lokinni var há-
tíðardagskrá í Hofi með ræðuhöldum 
og tónlistaratriðum.

1. maí á akureyri

ByltinG nÁttÚrunnar rauði fáninn með gulu blómunum á rætur sínar að 
rekja til byltingu fíflanna.

BarÁttudaGur Margir mættu með kröfuspjöld á lofti.

KröFuGanGa Kennarar létu sig ekki 
vanta í gönguna.

hÁtíðleGur BarÁttudaGur 
gengið var frá alþýðuhúsinu, inn í gegn-
um miðbæinn og niður að Hofi.

unGir SeM aldnir nokkur fjöldi 
safnaðist saman í miðbæ akureyrar í 
tilefni af 1. maí.

SlóGu taKtinn lúðrasveit akur-
eyrar lék undir göngunni.

oddfellowreglan hefur gert 
upp að fullu tvær raðhúsa-
íbúðir við Öldrunarstofnun 

Akureyrarbæjar, sem ætlaðar eru 
aðstandendum heimilisfólks stofn-
unarinnar sem og aðstandendum 
sjúklinga Sjúkrahússins á Akureyri, 
sem þurfa að dveljast á Akureyri 
vegna nákomins ættingja. Auk þess 
hefur Oddfellowreglan keypt allan 
nauðsynlegan húsbúnað og innan-
stokksmundi í íbúðirnar, þannig að 
þær eru nú tilbúnar til notkunar. 
Ákveðið var að ráðast í þetta verk-
efni í tilefni af 100 ára afmæli Odd-

fellowstúkunnar Sjafnar á Akureyri 
og starfs Oddfellow á Akureyri.

ómetanlegur stuðningur
„Með þessum tveimur íbúðum er stig-
ið mikilvægt og stórt framfaraskref í 
að efla og bæta aðbúnað fyrir einstak-
linga og fjölskyldur þeirra sem þurfa 
að leita sér heilbrigðisþjónustu og 
meðferðar á Akureyri,“ segir Eiríkur 
Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á Ak-
ureyri, sem veitti íbúðunum viðtöku 
og bætti við: „Öldrunarheimilin og 
málefni eldra fólks á Akureyri, hafa 
notið margháttaðs stuðnings Odd-
fellowreglunnar á undanförum árum 
og áratugum. Slíkur stuðningur og 
mannkærleikur í verki, er ómetan-
legur, bæði sem bakland og drifkraft-
ur framfara.“

oddfellow  
afhenti íbúðir

Full-
BÚnar 
íBÚðir 
Íbúðirnar  
eru upp- 

gerðar og 
tilbúnar til 
notkunar.

oddfellowstúkan Sjöfn á 
Akureyri fagnar 100 af-
mæli með rausnarlegri gjöf
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og örugglega á áfangastað
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Fullt nafn, aldur og starfstit-
ill?  „Hjalti Þór Vilhjálmsson, 34 ára, 
faðir, þjálfari, byggingartæknifræðing-
ur (lagnahönnuður) og pípulagninga-
meistari.“

nám? „Kláraði FECC þjálfaranám 
hjá FIBA og BS í byggingatæknifræði.“

Fjölskylduhagir: „Kona og tveir 
drengir.“

Fæddur og uppalinn? „Fæddur í 
Reykjavík og uppalinn í Breiðholtinu.“

í hverju ertu bestur? „Að vera ég 
sjálfur.“

í hverju ertu lakastur? „Að 
bíða, en að keyra að sögn konunnar.“

hvað ætlaðirðu að verða 
þegar þú yrðir stór? „Líkt og 
margir ungir körfuboltapiltar að þá 
ætlaði ég mér að komast í NBA.“

hverju mundirðu breyta ef 
þú værir einræðisherra í einn 
dag? „Erfitt að breyta miklu á einum 
degi en ég myndi láta eyða öllum 
vopnum í heiminum og svo myndi 
ég skipa ríkum að gefa þeim efna-
minni 20% af sínum sjóðum.“

Fyrirmynd? „Faðir minn og 
móðir.“

uppáhaldstónlistarmaður 
íslenskur/erlendur? „Ég er 
alæta á tónlist en ég hef hlustað mikið 
á Bubba í gegnum tíðina. En ekkert 
rapp takk.“

uppáhaldsbók? „Mind gym.“

uppáhaldsrithöfundur, kona/
karl/ísl/erlendur? „Ég viður-
kenni að ég les ekki mikið nema um 
körfuknattleik og sálfræðibækur.“

Fallegasti staður á íslandi? 
„Hálendi Íslands.“

uppáhaldskvikmynd? „Kvikmynd 
sem hafði mest áhrif á mig þegar ég var 
yngri var Space Jam en það var nú aðal-
lega út af dýrkun minni á Jordan.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Eru þeir ekki allir svipaðir; segja margt 
og gera minna.“

uppáhaldsmatur? „Lambalæri“.

uppáhaldsdrykkur? „Ætli það sé 
ekki bara „boost“ sem konan gerir án 
þess að vita hvað er í því nákvæmlega.“

leyndur hæfileiki? „Hann er svo 
leyndur að ég hef ekki áttað mig á 

honum ennþá.“

Facebook eða twitt-
er? „Facebook, ég er 
víst ekki á Twitter.“

Snapchat eða 
instagram? 

„Snapchat 
þegar 

síminn 
minn frýs 
ekki.“

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

INNFLUTNINGUR BÍLA OG HLJÓLHÝSA

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

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

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

Aukabúnaður: Alde hitun, Hobby Con-
nect system, 4,5 metra markida upp á þaki, 

TFT, Sjónvarpsfesting, Sólarsella 150 watta
Verð 4.450.000 kr.

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

Hobby 560KMFe 
DeLuxe 2017
Með eftirtöldum 
aukabúnaði
3 kojur aftast • Gólfhiti • Truma 
Ultraheat • vifta ofan eldavél 

Panill • Bali innrétting
Verð 3.800.000 kr.

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

yFirheyrSlan: hJalti Þór

Hjalti Þór Vilhjálmsson er nýráðinn 
þjálfari karlaliðs Þórs í körfubolta. Hjalti 
er uppalinn í Breiðholtinu og dreymdi 
um að komast í NBA.
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hÁGæði oG  
haGStætt Verð
Heitir pottar og saunavörur: Goddi, 
Auðbrekku 19, kópavogi

Fyrirtækið Goddi, Auðbrekku 
19 Kópavogi, er með afar fjöl-
breytt vöruúrval og er meðal 

annars framarlega í sölu á heitum 
pottum, lokum yfir heita potta, in-
frarauðum saunaklefum og hitaklef-
um, auk hefðbundinna gufubaða og 
ýmiss konar búnaðar þeim tengdum.

Goddi selur heita potta af 
tegundunum Hydro og Ocean. Þetta 
eru afar vandaðir pottar með loki úr 
sterku leðurlíki og hlífin er gerð fyrir 
íslenskt veðurfar. Verð á potti með loki 
og tröppu er aðeins 780.000 krónur. 
Einnig eru í boði lok á heita potta í 
þremur litum og stærðunum 200x200 
cm, 208x208 cm og 213x213 cm á að-
eins 69.500 krónur – lok sem henta 
einstaklega vel fyrir íslenska veðráttu. 
Lokin eru samanbrjótanleg í miðju, 
með góðum festingum og svuntu, eru 
létt og meðfærileg.

Infrarauðir saunaklefar eru 
áhugaverð uppfinning en Goddi 
býður þessa klefa á mjög hagstæðu 
verði, eða frá rúmlega 200 þús-
und krónum. Hægt er að fá klefa 
sem eru frá tveggja manna upp í 
fjögurra manna. Infrarauðir geisl-
ar, eða IR-greislar, hafa ýmsa kosti 
fyrir heilsu manna, til dæmis örva 
þeir líkamann sem getur brennt allt 
að 600 hitaeiningum á 30 mínút-
um og fólk svitnar þrefalt meira en 
í hefðbundnu saunabaði. IR-geislar 
örva æðakerfið og auka blóðflæði, 
víkka æðar, lækka blóðþrýsting 
og fá hjartað til að slá hraðar, sem 
styrkir og eflir hjartavöðvann. IR-
geislar eru mikið notaðir til lækn-
inga, við tognun, stirðleika í liðum 
og öðrum vöðvaverkjum, og þeir 
fjarlægja mjólkursýru og koldíoxíð 
úr vöðvum.

Ítarlegri fróðleik um IR-geisla og 
IR-saunabaðklefa má finna á heima-
síðu Godda, goddi.is

Goddi býður líka upp á mikið úr-
val af hefðbundnum saunaböðum 
frá finnska gæðaframleiðandanum 
Harvia. Er þar bæði um að ræða heilu 
gufuböðin og einstaka hluta þeirra 
og fylgihluti. Gott er að fá ráðgjöf á 

staðnum um hvað til þarf og hvaða 
kostir séu hagstæðastir fyrir hvern og 
einn viðskiptavin.

Goddi Auðbrekku 19  
200 Kópavogur 

Símar: 544-5550 / 822-4150 
goddi@goddi.is 

Goddi.is 
Goddi er á Facebook

KynninG
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ALLIR ÚT AÐ HJÓLA
MEÐ TUDOR

TUDOR TUDOR
Bíldshöfða 12 • 110 Rvk • 577 1515 • skorri.is

Mikið úrval - Traust og fagleg þjónusta

Veldu 

öruggt 

start með 

TUDOR
Eitt mesta úrval landsins 

af rafgeymum í allar 
gerðir farartækja

Mörgum finnst ekki vora 
fyrr en þeir hafa komist 
í sauðburð. Blaðamaður 

Akureyri Vikublaðs var svo heppinn 
að fá að kíkja í sveitina til að skoða 
lömbin hjá Guðnýju Jóhannesdóttur 
á Öngulsstöðum í Eyjafjarðarsveit. 
Næstum allar kindurnar höfðu þegar 
borið og nutu blíðunnar úti við ásamt 
afkvæmum sínum þegar myndirnar 
voru teknar um kvöldmatarleytið á 
mánudaginn.

iáh

nú er 
vorið 
komið

SpöK Ærnar á öngulsstöðum í Eyjafjarðarsveit eru rólegar og spakar og sækja í klór og knús.

KeiSaraynJa Stundum gengur ánum illa að koma afkvæmunum í heiminn. 
Þessi kind þurfti á hjálp læknis að halda sem kom lömbunum í heiminn með því 
að framkvæma keisaraskurð.

allt liFnar Við Sauðburður 
markar upphaf vorsins. Ennþá er snjór í 
fjöllum en nú er allt á réttri leið.

tVíleMBd allar ærnar á öngulsstöð-
um fyrir utan fimm höfðu borið þegar 
myndirnar voru teknar á mánudaginn.

leira Kindin leira er ein af þeim spak-
ari. leira vildi helst ekki sleppa bóndanum 
út úr girðingunni en varð sátt eftir að hafa 
fengið gott klór og faðmlag.

Ber SiG Vel Þegar búið er að sækja 
lömbin þarf oft að aflífa ær sem þurfa á 
keisaraskurði að halda. Þessi er hins vegar 
hin hraustasta og naut góða veðursins 
ásamt afkvæmum sínum.
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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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Sjálfsvíg snerta okkur öll. Lang-
flestir þekkja einhvern sem 
glímir við þunglyndi, kvíða 

eða aðra geðsjúkdóma. Við tengju-
mst öll og sérstaklega í svona litlum 
samfélögum,“ segir Inga María Ell-
ertsdóttir sem ætlar að leiða gönguna 
Úr myrkrinu í ljósið á Akureyri, sem 
haldin er af samtökunum PIETA ÍS-
LAND með þann tilgang að styðja við 
sjálfsvígforvarnir.
 
Sýna samstöðu
Málefnið er Ingu sérstaklega hug-
leikið. „Svona ganga var fyrst haldin 
á Íslandi í fyrra fyrir sunnan. Ég 
komst ekki en þegar ég sá þetta aftur 
auglýst athugaði ég hvort það væri 
áhugi fyrir því að halda göngu fyrir 
norðan líka. Fljótlega kom í ljós að 
hér er flottur hópur af fólki sem hafði 
líka áhuga á að aðstoða við að halda 
gönguna og nú er þetta allt að gerast. 
Tilgangurinn er að  minnast þeirra 
sem hafa fallið fyrir eigin hendi, sýna 
þeim samstöðu sem hafa misst ástvini 
vegna sjálfsvígs, þeim sem hafa geng-
ið í gegnum andleg veikindi, þeim 
sem glíma við sjálfsskaða og til vekja 
athygli á þessum málefnum og þörf-
inni á úrræðum.“

Fékk nóg
Inga María, sem hefur sjálf barist 
við þunglyndi frá 11 ára aldri, gerði 
tilraun til sjálfsvígs árið 2008. „Ég 
var þá búin að vera á nokkrum mis-
munandi geðlyfjum sem gerðu mig 
svolítið skýjaða í höfðinu og því er 
langt tímabil í hálfgerðri móðu. Eft-
ir að hafa sokkið sífellt dýpra gat ég 
ekki meira. Mér leið einfaldlega svo 
ógeðslega illa og fannst ég ekki hafa 
neitt haldreipi. Ég var einfaldlega 
búin að fá nóg.“ Daginn örlagaríka 
ræddi hún við vinkonu sína sem lét 
hana vita að hún væri í aðeins eins 
símtals fjarlægð. Hún færi í auka-
tíma í stærðfræði á ákveðnum tíma 
en annars væri hún laus. „Þetta hafði 
verið að gerjast innra með mér í 
nokkra daga. Aukatíminn var minn 
gluggi. Ég sendi henni SMS-skilaboð 
þar sem ég bað hana fyrirgefningar ef 
ég skyldi gera eitthvað heimskulegt 
og fór svo og safnaði saman öllum 
töflum sem ég fann og gleypti þær.“

Missti ekki meðvitund
Það sem Inga María vissi ekki var að 
kennarinn hafði frestað aukatímanum 
svo vinkonan brunaði strax til henn-
ar en Inga hafði gleypt töflurnar og 
skorið sig með rakvélablaði. „Ég man 

ekki eftir ferðinni á sjúkrahúsið en ég 
man eftir að hafa legið inni í einhverju 
herbergi á meðan vinkona mín var 
frammi að tala við hjúkrunarfræðing-
ana. Ég missti ekki meðvitund þótt ég 
hefði gleypt mikið af töflum og var 
meira eins og dauðadrukkin. Á meðan 
ég var ein á stofunni greip ég í skæri 
sem ég fann og hélt áfram að skera 
mig í úlnliðinn. Hjúkrunarfræðing-
ur sem leit inn til mín reif af mér 
skærin en þá greip ég skurðhníf sem 
var innpakkaður í plast en aftur kom 
hjúkrunarfræðingurinn og fjarlægði í 
það skiptið allt sem ég mögulega gæti 
notað. Ég man að ég var hundfúl að fá 

bara ekki að drepa mig í friði en þegar 
fór að rjátlast af mér grét ég ofboðs-

lega. Ég var algjörlega búin.“

Sjálfseyðingarhvöt eftir  
ofbeldissamband
Inga María segist hafa lengi farið illa 
með sig. „Ég hafði misboðið sjálfri 
mér og bar enga virðingu fyrir mér. Ég 
var í ofbeldissambandi í tvö og hálft 
ár þegar ég var tvítug og eftir það vissi 
ég eiginlega ekkert hvernig ég átti að 
vera, var niðurbrotin og andlega búin 
á því. Ég drakk illa og mikið og var í 
raun skítsama um sjálfa mig. Ég var 
haldin svo mikilli sjálfseyðingarhvöt, 
hafði andúð á sjálfri mér og fannst ég 
aumingi sem ekkert gott átti skilið.“

Viðurkenndi þunglyndið
Hún segist fyrst hafa viðurkennt þung-
lyndið fyrir heimilislækninum þegar 
hún var 25 ára. Þá bjó hún í Reykjavík 
og var í skóla. „Ég byrjaði í viðtölum 
og hópmeðferð á Hvíta bandinu á 
Skólavörðustígnum samhliða náminu. 
Í lok árs 2007 flutti ég svo aftur norð-
ur. Þá hafði ég sokkið ansi langt niður 
á við andlega þrátt fyrir meðferðina á 
Hvíta bandinu. Fjármálin voru mjög 
slæm og þunglyndislyfin höfðu gert 
að verkum að ég hafði blásið út um 30 
kíló á einu ári. Ég var of þung fyrir svo 
þetta hjálpaði ekki upp á sjálfsálitið. 
Mér leið skelfilega illa og fannst ég 

inga María 
ellertsdóttir er 
í hópi þeirra sem 
standa að göngunni 
Úr myrkrinu í 
ljósið sem farin 
verður aðfaranótt 
laugardags í 
minningu þeirra 
sem fallið hafa fyrir 
eigin hendi. Sjálf 
hefur Inga María 
lengi barist við kvíða 
og þunglyndi og 
gerði tilraun til að 
svipta sig lífi þegar 
henni leið sem verst. 
Í dag líður henni 
betur og vill gera 
sitt til að hjálpa 
þeim sem hafa misst 
trúna á lífið.

Viðtal

„Kannski er 
það klisja 

en mig langar til 
að þessi öll þessi 
tilgangslausu 
sjálfsvíg fái 
einhvern tilgang.

„Sjálfsvíg 
snerta  
okkur öll“

SJÁlFSeyðinGarhVöt 
eFtir oFBeldiSSaMBand 
Inga María viðurkenndi fyrst eigin 
þunglyndi þegar hún var 25 ára og 
leitaði sér þá hjálpar. Þá átti hún eftir 
að sökkva enn dýpra í svartnættið.
Mynd: guðrún Þórs.
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ógeðsleg og einskisverð. Daginn sem 
ég vildi hverfa hafði ég fengið algjör-
lega nóg og gat ekki meira.“

hætti á lyfjunum
Eftir sjálfsvígstilraunina lagðist Inga 
María inn á geðdeild. „Þar leið mér 
ekki vel og bað um leyfi til að fara 
heim eftir tvo daga. Það var sam-
þykkt með því skilyrði að ég yrði ekki 
ein svo ég fór því til ömmu minnar. 
Amma var alltaf mín stoð og stytta 
og hún passaði mig í nokkra daga,“ 
segir Inga María sem segist hafa náð 
ákveðnum botni þarna. „Ég gerði 
mér grein fyrir að ég vildi ekki lifa 
svona lífi lengur og ákvað að gera allt 
sem ég gæti til að láta mér líða bet-
ur. Ég greip allt sem mér var úthlut-
að, mætti í öll viðtöl, hitti lækna og 
reyndi önnur lyf. Ári seinna hætti ég 
á geðlyfjunum og fór að líða mun bet-
ur. Lyfin henta því miður ekki öllum. 
Þau geta hjálpað manni að funkera 
en ef maður vill ná bata þá verður 
maður að leggja á sig vinnuna. Ég var 
komin með alls kyns aukaverkanir af 
öllum lyfjunum, ofnæmi, martrað-
ir og draumfarir og meltingin var í 
steik,“ segir hún og bætir við að hún 
hafi fengið ákveðið áfall þegar hún las 
sér til um þunglyndislyfin sem hún 
hafði notað. „Þau höfðu öll þá auka-
verkun að geta aukið sjálfsvígshugs-
anir. Læknarnir höfðu ekki sagt mér 
það og sjálf hafði ég ekki asnast til að 
lesa mér fyrr til. Það verður að vera 
eftirfylgni með svonalöguðu, bæði af 
læknum og okkur sjálfum auðvitað. 
Við berum jú öll ábyrgð á okkur sjálf-
um og eigin heilsu.“

Keyrir ekki vegna kvíða
Í dag er hún enn að kljást við þung-
lyndið og kvíðann en segist smám 
saman vera að finna jafnvægið. „Ég 
fæ þunglyndisköst og loka mig af frá 
fólki af og til. Ég fæ kvíðaköst yfir 
ótrúlegustu hlutum. Ég hef samt ekki 
lengur sjálfsvígshugsanir og langar 
að fá að lifa eins lengi og mér er ætl-
að,“ segir hún og bætir við að hún 
skammist sín ekki lengur fyrir veik-
indin. „Og ég er hætt að skálda upp 
afsakanir og segi ekki lengur að ég 
keyri ekki bíl vegna bílhræðslu. Það er 
bara kjaftæði. Ég keyri ekki bíl vegna 
kvíðakasta sem ég fékk alltaf þegar ég 
settist undir stýri. Mig langar samt 
að geta keyrt í framtíðinni svo það er 
næsta stóra áskorunin mín.“

Vefjagigt aumingjastimpill
Inga María er öryrki en auk þung-
lyndis og kvíða er hún með vefjagigt. 
„Fyrstu árin eftir að ég greindist sagði 
ég engum frá því. Þetta þótti algjör 
aumingjastimpill en það er sem betur 
fer að lagast. Ef fólk er með einhverja 
vefjagigtarfordóma þá er það yfirleitt 
bara skilnings- og/eða þekkingar-
leysi. Fæstir eru að leita að vorkunn, 
flestir vilja bara smá skilning og mér 
finnst hann hafa stóraukist sem er 
bara frábært. Það biður enginn um 
veikindi,“ segir hún og bætir við að 
vefjagigtin hafi rænt hana miklum 
lífsgæðum. „Ég er með viðvarandi 
verki og finn fyrir mikilli þreytu nán-
ast alla daga. Inni á milli koma mikil 
verkjaköst, þá er ég bara rúmliggj-
andi. Heilaþoka fylgir líka með hjá 
mörgum og hún er agaleg. Ég var til 
dæmis mjög góður námsmaður þegar 
ég var yngri en þegar ég fór í háskóla-
nám fann ég hvað vefjagigtin hafði 
rænt mig námshæfileikunum. Ég gat 

lítið fylgst með, hlustað eða munað 
hvað talað var um. Á slæmum dögum 
gat ég ekki glósað og það var sárt að 
sitja. Orkan var líka oftast búin eftir 
að mæta í tímana og því ekki í boði 
að læra heima. Það eiginlega gengur 
ekki í háskóla svo ég hætti öllu námi 
ári seinna.“

Vinnur með vefjagigtinni
Hún segir líkleg tengsl á milli and-
legu veikindanna og vefjagigtarinnar. 
„Margir öryrkjar einangrast þegar 
þeir hætta að vinna og sérstaklega 
ef þeir eiga erfitt með að fara út úr 
húsi vegna verkja. Það er auðvelt 
að detta niður í þunglyndi þegar þú 
ert orðinn fangi á þínu eigin heimili 
vegna verkja og orkuleysis og mögu-
lega peningaleysi,“ segir hún en bætir 
við að hún hafi þurft að læra að lifa 
með vefjagigtinni. „Þetta er hluti af 
mér, líkt og þunglyndið, eftir að ég 
tók það í sátt, og hefur mótað mig í 
þá manneskju sem ég er í dag. Ég er 
enn að læra á vefjagigtina eftir allan 
þennan tíma en er hætt að berjast á 
móti henni og reyni frekar að vinna 
með henni. Suma daga þarf ég að 
velja hvort ég ætla að vaska upp og 
elda mat eða fara í ræktina eða í búð-
ina en svo koma góðir dagar inni á 
milli þar sem ég get nánast gert allt 
sem ég þarf að gera. Ég var búin að 
prófa alls konar lyf við vefjagigtinni 
sem gerðu ekkert gagn en ákvað að 
prófa enn eitt í fyrrahaust og það er 
örlítið að hjálpa. Eftir engan árangur 
af lyfjum síðastliðin 15 árin er þetta 
örlitla alveg heilmikið fyrir mig.“

Burt með tabú
Inga María stígur fram með sína sögu 
í von um að hennar reynsla verði ein-
hverjum til bjargar. „Andleg veikindi 
eru kannski tabú hjá einhverjum, en 
ekki mér. Tabú mega eiga sig! Hvern-
ig getur verið tabú að ræða um eitt-
hvað sem hendir svona marga? Það er 
svo frelsandi að geta talað opinskátt 
um líðan sína,“ segir Inga María sem 
viðurkennir þó að hafa lengi átt erfitt 
með að tala um sjálfsskaða sem hún 
stundaði í um það bil 10 ár. „Ég byrj-
aði á því þegar ég var 16–17 ára. Þá 
skar ég mig eða brenndi til að fá útrás 
fyrir vanlíðan í kvíðaköstum eða til 
að róa mig eða refsa mér. Ég bjó til 
líkamlegan sársauka til að koma af 
stað sefandi boðefnum í von um að 
athyglin færi af vanlíðaninni í smá 
tíma. Ég faldi þetta og eyddi miklum 
tíma í alls kyns útskýringar, sagðist 
vera með sinaskeiðabólgu og var með 
vafninga um úlnliðina eða gekk um í 
síðermabolum. Seinna fór ég að skera 
mig á fótunum því það var auðveldara 
að fela það. Ég held að ég hafi skaðað 
mig í síðasta skipti nokkrum mánuð-
um eftir sjálfsvígstilraunina. Mér leið 
ekki vel yfir lygunum og vildi losna út 
úr feluleiknum,“ segir Inga og bætir 
við að hún hafi skammast sín mun 
meira fyrir sjálfsskaðann en þung-
lyndið og kvíðann. „Jafnvel meira en 
að hafa ætlað að enda líf mitt. Ég veit 
samt ekki af hverju. Í dag ber ég örin 
en þau minna mig á að þessu tímabil 
er lokið.“

Verðum að vakna
Inga María hefur misst nokkra nána 
einstaklinga vegna sjálfsvíga. „Þegar 
ég dvaldi á geðdeild hitti ég eldri 
frænda minn sem hafði einnig gert 
tilraun til að drepa sig. Á milli okkar 
mynduðust ákveðin bönd en tveim-
ur árum síðar, apríl 2010, framdi 
hann sjálfsvíg. Ég varð svo ótrúlega 
svekkt og reið. Mér fannst hann 
hafa rofið samninginn. Við stóðum 
saman, klöppuðum hvort öðru á 
bakið þegar við hittumst og hvöttum 
hvort annað áfram. Svo allt í einu 
var það allt búið. Nokkrum mánuð-
um seinna féll ung frænka mín fyrir 
eigin hendi og í árslok 2012 framdi 
ungur drengur, náinn fjölskyldunni, 
sjálfsvíg. Ég var sjálf komin á mun 
betri stað í lífinu og því var virkilega 
sárt að horfa upp á þetta. Ég er búin 
að læra það af eigin reynslu að það er 
hægt að fá hjálp, það er hægt að öðl-

ast betri líðan. Af hverju er hægt að 
hjálpa mér en ekki hinum? Ég spurði 
mig oft að þessu en fann engin svör. 
En alls konar svona vangaveltur 
urðu til þess að mig langaði virkilega 
að gera eitthvað í þessum málum. Ég 
hef fengið tíma til að vinna í mínu 
og náð að jafna mig og hef vonandi 
styrk núna til að gera eitthvað fyrir 
aðra, hvað sem það er. Kannski er 
það klisja en mig langar til að þessi 
öll þessi tilgangslausu sjálfsvíg fái 
einhvern tilgang. Við verðum að 
vakna, auka fræðslu og opna um-
ræðuna, hvetja fólk til að leita sér að-
stoðar og útrýma þeirri mýtu að það 
sé einhver skömm í því að líða illa.“

táknræn ganga
Inga María segir gönguna, Úr 
myrkrinu í ljósið, fyrir alla sem 
vilja og treysta sér. „Það er hægt að 
skrá sig á PIETA síðunni og í Gróf-
inni, Geðverndarmiðstöð. Allur 
ágóði rennur til samtakanna sem 
standa að söfnun fyrir aðstöðu þar 
sem hægt verður að leita sér hjálpar 
allan sólarhringinn. Fólk má gjarnan 
taka með sér friðarkerti ef það hef-
ur áhuga á og við minnum fólk á að 
klæða sig eftir veðri. Gangan hefst 
við Samkomuhúsið klukkan fjögur 
aðfaranótt laugardags og hægt er að 
skrá sig á staðnum til kl. 03.45. Við 
ætlum að ganga saman til minn-
ingar um ástvini á táknrænan hátt 
úr myrkrinu í ljósið og sýna þannig 
samstöðu og að það sé til fólk sem er 
ekki sama.“
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Láttu okkur vita 

Til þjónustu reiðubúin

Gleðilegt sumar
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.

„Þá skar 
ég mig 

eða brenndi 
til að fá útrás 
fyrir vanlíðan í 
kvíðaköstum eða 
til að róa mig eða 
refsa mér.

liFir Með SJÚKdóMnuM Inga María er með vefjagigt og finnur enn fyrir 
kvíða og þunglyndinu af og til. I dag vinnur hún með veikindunum en ekki gegn þeim.
Mynd: guðrún Þórs.
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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!

heiMa- 
BaKaðar  
pítSur í  
uppÁhaldi
inger rós, hönnuður á Akureyri, segir matargerð 
sína oftast tengda árstíðinni. Þessa dagana er hún 
því meira í grilluðum silung en þessum hefðbundna 
heimilismat. Inger féllst á að gefa lesendum Akureyri 
Vikublaðs uppáhaldsuppskriftirnar sínar.

Grillaður silungur  
eða lax fyrir 4 
n 1 kg silungur 
n Maldon-sjávarsalt
n Sítrónupipar
n lífræn ólífuolía 
n Spínat
n Furuhnetur
n Fetaostur

leggðu fiskinn á grillbakka sem hentar á 
grill. Saltaðu vel. Stráðu sítrónupipar yfir.
Helltu ólífuolíu yfir. Stráðu að lokum 
furuhnetum yfir. Settu bakkann á grillið 
og grillaðu í u.þ.b. 10–15 mín. Spínatinu 
má strá yfir fiskinn eða bera það ferskt 
fram með fiskinum. Ef það er ferskt þá er 
gott að setja fetaost yfir spínatið

Köld hvítlaukssósa
n 2 msk. majónes 
n 2 msk. sýrður rjómi
n 1 msk. þurrkað óreganó
n 3 pressuð hvítlauksrif
n Smá chili og salt og pipar
öllu hrært vel saman

heimabökuð hvítlaukspítsa 
fyrir þá sem elska hvítlauk
n Pítsudeig að eigin vali. Mæli samt með 
grófu pítsudeigi eða Semper glúten-
lausu deigi.
n lífræn pítsusósa
n 1 bréf af pepperóní
n 1 rauðlaukur
n 4 miðlungsstóra ferska sveppi
n Ein lítil dós af ananas

n 4 hvítlauksrif
n 1–2 pakkar af hráskinku
n Hálfur poki af klettasalati
n 1 msk. furuhnetur
n Ólífuolía 

Fletið pítsudeig vel út, passa að það 
sé þunnt . Setjið frekar mikið af sósu. 
Pepperóní dreift yfir.  rauðlaukur skorinn í 
tvennt og svo í sneiðar og dreift yfir.
Sveppir skornir í þunnar sneiða og stráð 
yfir.  ananas – kljúfa bita og dreifa yfir.
Hvítlauksrifin eru skorin í mjög smáa bita 
eða söxuð smátt og dreift yfir pítsudeigið. 
baka við 200°C í 20 mínútur – fer eftir botni, 
frekar að hafa hann lengur en of stutt. 
Þegar pítsan er tilbúin þá er hráskinkan 
lögð yfir og klettasalati stráð vel yfir.  Hvít-
lauks- eða olífuolíu er hellt vel yfir pítsuna.

Ég hef sérstaklega gaman af því 
að elda en minna gaman af 
því að baka,“ segir Inger Rós 

Ólafsdóttir, hönnuður á Betri stofunni, 
sem féllst á að gefa lesendum Akureyri 
Vikublaðs sínar uppáhaldsuppskriftir.

hveitifíkill og elskar lakkrís
Inger Rós segir matargerð sína oftast 
tengda árstíðinni. „Þessa dagana finnst 
mér gott að grilla lax eða silung en hvíla 
á meðan þennan hefðbundna heimilis-
mat. Með aldrinum er ég farin að spá 
meira í það sem ég set ofan í mig enda 
er slík umræða orðin mun algengari í 
dag en var. Ég pæli til dæmis meira í 
lífrænum vörum en gallinn við þær er 
hvað þær eru dýrar. Hins vegar er ég 
hveitifíkill og gæti lifað á góðum brauð-
um og osti og svo elska ég lakkrís.“

rub í uppáhaldi
Hún segir heimabakaðar pítsur í upp-
áhaldi. „Ég er algjör pítsufíkill og vil 
gera þær sjálf. Stundum kaupi ég botn-

inn en ef ég hef tíma finnst mér voða-
lega gott að gera botninn frá grunni. 
Svo er líka grillaður lax og silungur í 
uppáhaldi,“ segir hún og viðurkenn-
ir að hafa gaman af því að fara út að 
borða. „Ég veit fátt skemmtilegra en 
að klæða mig upp, fá mér hvítvínsglas 
og kíkja út að borða en síðan ég flutti 
hingað til Akureyrar hef ég gert minna 
af því. Hér eru færri staðir og maður 
getur ekki alltaf verið á sama staðn-
um,“ segir hún brosandi en bætir við 
að Rub sé í uppáhaldi hér fyrir norð-
an. „En Tapas-barinn í Reykjavík er í 
mesta uppáhaldinu hjá mér. Sá staður 
er alveg æðislegur.“

eldar á virkum kvöldum
Inger segist oftast elda handa fjöl-
skyldunni á kvöldum virkra daga. „Ef 
ekki þá er bara baulað á mann. Maður 
er með stóra drengi sem vilja mat og 
þá er eins gott að maður standi sig,“ 
segir hún hlæjandi að lokum.

 iáh

GaMan að Fara Út að Borða Inger rós segir fátt 
skemmtilegra en að klæða sig upp og kíkja út að borða. Hún 
fari hins vegar sjaldnar nú þegar hún er flutt til akureyrar.
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heitir pottar í SÉrFloKKi 
oG KröFtuGt VatnSnudd

Á. óskarsson ehf.

Á. Óskarsson ehf. hefur sér-
stöðu meðal þeirra sem 
selja heita potta hér á 

landi þar sem fyrirtækið þjónar sund-
laugum landsins með dælur og ýmsan 
búnað. Fyrirtækið er einnig hið eina 
á Íslandi sem sérhæfir sig í byggingu 
sundlauga og uppsetningu hreinsi-
kerfa. Um allt land er að finna sund-
laugar, vatnsrennibrautir og annan 
sundlaugatengdan búnað og leiktæki 
frá Á. Óskarssyni og nýlega afhenti 
fyrirtækið Færeyingum sína fyrstu 
50 metra sundlaug. Það er áhugavert 
fyrir þá sem leggja mikið upp úr góðu 
vatnsnuddi að vatnsdælur sem knýja 
nudd í heitum pottum frá Á. Óskars-
syni eru sömu gerðar og vatnsdælur 
sem knýja nuddið á opinberum sund-
stöðum víða um landið. Kaupendur 
heitra potta frá Á. Óskarssyni sem vilja 
nudd geta því gengið að kraftmiklu og 
framúrskarandi vatnsnuddi vísu í sín-
um pottum.

Pottar í hæsta gæðaflokki
Á. Óskarsson hefur hátt í 40 ára 

reynslu í sölu á heitum pottum og er 
fyrirtækið því að öllum líkindum með 
þeim reynslumestu á þessu sviði hér á 
landi. Fyrirtækið býður upp á potta í 
hæsta gæðaflokki, með eða án nudds, 
fyrir heimili og sumarbústaði. Einnig 
býður Á. Óskarsson upp á potta í 
nokkrum stærðum og gerðum fyrir al-
menningslaugar, líkamsræktarstöðvar, 
hótel og ferðaþjónustuaðila. Fyrirtæk-
ið selur enn fremur lagnaefni, stúta, 
niðurföll, ristar og annað sem þarf 
fyrir hitaveituskeljar og steypta potta.

Krafla er ein vinsælasta pottaskelin 
sem Á. Óskarsson býður upp á. Hún 
er rúmgóð og glæsileg í alla staði og 
fáanleg í bláum eða grænum yrjóttum 
lit. Hönnun pottsins er einstaklega vel 
heppnuð og eru sætin afliggjandi og 
vel löguð þannig að þægilegt er að sitja 
í þeim og láta líða úr sér. Þessi pottur 
hentar vel fyrir heimilið, sumarbú-
staðinn og ferðaþjónustuaðila.

Annar stórglæsilegur pottur er 
Askja sem er hringlaga með yfirfalls-
rennu. Hann rúmar allt að sex full-
orðna og, eins og aðra potta, er hægt 
að fá hann með kröftugu vatnsnuddi 
líkt og sundlaugar gestir á Íslandi eiga 
að venjast. Enn fremur er hægt að fá 
pottinn með loftnuddi og hann er fá-
anlegur með handriðum úr ryðfríu 
stáli. Askja hentar vel fyrir hótel, ferða-
þjónustuaðila, líkamsræktarstöðvar og 

sundstaði.
Pottaskeljarnar frá Á. Óskarssyni 

eru sjálfberandi og sérstaklega þykkar 

og sterkbyggðar. Þær eru framleiddar 
úr trefja- og akrýlplasti en það efni 
veitir pottum besta gæðastimpilinn 

því það hvorki upplitast né rispast 
auðveldlega og það verður hvorki lint 
né stamt við hitabreytingar. Að auki 
hrindir það frá sér óhreinindum og 
auðveldar því þrif í alla staði.

Hægt er að lesa meira um heita 
potta frá Á. Óskarssyni á heimasíð-
unni www.oskarsson.is

Á. Óskarsson ehf. er til húsa að 
Þverholti 8 í Mosfellsbæ. Í versluninni 

er að finna mikið úrval af pottum og 
fylgihlutum. Starfsfólk Á. Óskarsson 
býr yfir mikilli þekkingu á vörunum 
og er boðið og búið að veita viðskipta-
vinum góða ráðgjöf. Opið er virka 
daga frá kl. 9 til 12 og 13 til 17. Sími: 
566-6600.

Á. Óskarsson á Facebook  
Netfang: oskarsson@oskarsson.is

Skemmtilegar 
vatnsrennibrautir 
frá á. Óskarssyni 

við sundlaugina á 
Hellu.

á. Óskarsson afhenti Færeyingum sína fyrstu 50 m sundlaug haustið 2015.

Pottaskelin Krafla er glæsileg 
og fáanleg í tveimur litum 

á. Óskarsson býður upp á kraftmikið 
nudd líkt og býðst í mörgum almenn-

ingslaugum.

KynninG



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

4. maí 2017 
15. tölublað, 7. árgangur 

CAR-X bifreiðaverkstæði - Njarðarnes 8-10  603 Akureyri

Bjóðum upp á tjónaskoðun, tjónaviðgerðir, réttingu og 
sprautun.. S: 4624200-1

ATH erum �utt með almennar bíla og tækjaviðgerðir 
í Njarðarnes 10  S: 4624200-2 

Flytjum og geymum bíla, erum í Njarðarnesi 10
S: 8425700     bilabjorgun@car-x.is

car-x@car-x.is

vidgerdir@car-x.is

Vorið
„Vorið er komið og grundirnar gróa.“ 
Með vorinu lengist útivera barna og 
fullorðinna. Með vorinu hækkar hita-
stigið og jörðin þornar og grær. Með 
vorinu verða börn og fullorðnir létt-
klæddari og léttfættari. Eða hvað?

Því miður virðist mér sem það 
eigi ekki alltaf við. Alltof mikið af 
börnum dregur á eftir sér fæturna 
langt fram á sumar í loðfóðruðum 
kuldastígvélum. Á sama tíma og for-
eldrarnir tipla  um götur og stræti á 
léttum skóm og brosa framan í sólina, 
skrölta börnin á eftir þeim í stígvélum 
dag eftir dag.

Svo skellur sumarið á með sól 
og hita. Foreldrarnir verða enn létt-
klæddari og berleggjaðir en krakk-
arnir? Jú, þau eru í gammosíum, 
fyrirgefið, leggings, undir kjólum, 
pilsum, stuttbuxum, kvartbuxum … 
varla sést nokkurt barn lengur ber-
leggjað, ja, nema kannski í sundi og 
á fótboltavelli.

Hvernig má það vera að börn sem 
alla jafna hreyfa sig meira en full-
orðnir eru höfð kappklædd alla daga? 
Veðrið er svipað og það var þegar ég 
berleggjuð sleit sumarsandölunum 
mínum og óx upp úr stuttbuxunum. 
Er það umhyggjan sem ræður för eða 
hugsunarleysið? Ég veit það ekki. En 
eitt er ég nokkuð viss um og það er 
að foreldrarnir myndu aldrei ganga 
sjálfir í vetrarfötunum og kuldastíg-
vélunum sínum langt fram á sumar!

Dýrleif Skjóldal,  
leikskólakennari  

og sundþjálfari

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


