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í allsleysinu 15. júní 2017 

21. tölublað, 7. árgangur 

Sonurinn 
á götunni
Tæplega 19 ára sonur Huldu Jóhannsdóttur er á götunni á Akureyri. Drengurinn 
hefur átt erfitt frá barnæsku en hann er í neyslu og með fjölda greininga á bakinu. 
Hulda hefur fengið nóg af úrræðaleysinu og stígur fram með sögu mæðginanna.
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ÍSLENSKA KÍSILSTEINEFNIÐ FRÁ GEOSILICA 
INNIHELDUR HREINAN JARÐHITAKÍSIL

*Rannsóknir hafa sýnt fram á þessi áhrif, kísilvatnið er fæðubótarefni og kemur ekki í staðinn fyrir lyf.

Nánari upplýsingar má finna á www.geosilica.is

geoSilica kísilvatnið fæst í öllum helstu apótekum, 
heilsuvöruverslunum, Hagkaupum, Nettó, 
Fjarðarkaupum og vefverslun geoSilica.

• Styrkir bandvefinn*
• Stuðlar að þéttleika í beinum*
• Styrkir hár og neglur*
• Stuðlar að betri myndun kollagens  

fyrir sléttari og fallegri húð*

HAFDÍS PRISCILLA 
MAGNÚSDÓTTIR 

„Ég finn mikinn mun á mér eftir 
að ég byrjaði að taka kísilinn  

frá geoSilica inn reglulega.  
Ég ákvað að prófa að taka út 
kísilinn í tvær vikur til að finna mun og hann 

finn ég. Beinverkir og vefja gigtaverkir sem ég 
var í raun alveg hætt að finna eru komnir aftur en í minna mæli og eina sem er 

breytt er að kísillinn er dottinn út. Einnig fann ég mikinn mun á nöglum  
en þær eru mun sterkari en þær voru alltaf að brotna hjá mér.  

Ég get alveg sagt að þið eruð komin með framtíðarkúnna hvað mig varðar.“

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr
 Frelsi til að veiða! 

00000

Vatnaveiðin er 

komin í gang!
Ertu klár?www.veidikortid.is

RÝMUM
FYRIR NÝJUM SJÓNVÖRPUM

..og þú eignast hágæða Samsung sjónvarp
á verði sem hefur ekki sést áður. 

Komdu og gerðu góð kaup á meðan birgðir endast. 

Color Usage Guide for 2015 Samsung Icon > TV > Nano Crystal Color

Full Color Usage
with Black or Dark BG

Full Color Usage
with White or Light BG

One Color Usage
with Black or Dark BG

One Color Usage
with White or Light BG
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Color Usage Guide for 2015 Samsung Icon > TV > Quad Core Plus

Quad Core+ Quad Core+Quad Core+Quad Core+

33

Full Color Usage
with Black or Dark BG

Full Color Usage
with White or Light BG

One Color Usage
with Black or Dark BG

One Color Usage
with White or Light BG
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65”

55”
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Verðdæmi:

55” UHD, bogið 

4K sjónvarp á 

114.900,-

FURUVÖLLUM 5 · síMi 461 5000

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
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Staðan er bara hræðileg,“ segir 
Hulda Jóhannsdóttir, móðir 18 
ára drengs sem er á götunni á 

Akureyri. Drengurinn hefur átt erfitt 
frá barnæsku en hann er í neyslu auk 
þess að hafa ýmsar greiningar á bak-
inu. „Við erum búin að vera í baráttu 
við kerfið síðan hann var á leikskóla en 
það var ljóst frá upphafi að ekki var allt 
með felldu. Hann var ekki nema tveggja 

ára þegar hann barði nýfæddan bróður 
sinn til blóðs. Alla tíð hef ég verið eins 
og skugginn hans en þar sem hann er 
nú orðinn 18 ára ræður hann sér sjálfur. 
Hann ræður hins vegar ekki við að ráða 
og þarf einhvern til að sjá um sig.“

Allt reynt án árangurs
Hulda segir engin úrræði í boði fyrir 
soninn. „Hér er ekkert gistiskýli eða 

athvarf. Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar 
hjálpar honum hvað framfærslu varðar 
en það er tveggja ára biðlisti eftir íbúð og 
það vill enginn leigja manni með svona 
sögu,“ segir Hulda sem segist hafa reynt 
allt fyrir son sinn án árangurs. „Ég hef 
hitt fagfólk, sérfræðinga, sálfræðinga og 
við höfum reynt lyf. Ég hef tekið á móti 
allri hjálp sem mér hefur boðist. Hann á 
að baki margar meðferðir á Vogi, Stuðl-
um og Staðarfelli en að mínu mati er 
hann fíkill út af röskununum sem hafa 
svo versnað í kjölfar neyslunnar. Allt 
sem við höfum gert höfum við þurft að 
gera á hnefanum, alltaf að berjast, alltaf 
á biðlista. Ég fæ engin svör en er sagt að 
bíða og sjá hvað hann hefur um málið 
að segja. Hann á að gefa svörin því hann 
er sjálfráða, en það er því miður ekk-
ert að marka það sem hann segir. Fólk 

verður að fara að hlusta á mig, mömmu 
hans.“

Út í járnum
Hulda segir son hennar ekki geta búið 
hjá henni. „Eins hræðilegt og það er 
að vita af barninu sínu á götunni get ég 
ekki tekið hann til mín. Systkini hans 
eru hrædd við hann. Hann hefur brot-
ið ljósaperu í andlitinu á mér og ógnað 
okkur með hnífi. Ég hef þurft að hringja 
á lögregluna þegar hann hefur verið 
í geðrofi og systir hans hefur þurft að 
horfa upp lögregluna færa hann út í 
járnum. Ég ræð ekkert við hann og er 
sjálf hrædd við hann. Maður veit aldrei 
á hverju maður á von. Hann virkar 
kannski í lagi en svo er það bara hnef-
inn áður en maður veit af. Hér áður fyrr 
bað hann mig afsökunar ef hann meiddi 
mig en hann gerir það ekki lengur og 
það hræðir mig. Allt sem hann gerir 
segir hann mér að kenna. Ég get ímynd-
að mér að þetta sé svipað og að vera í 
ofbeldissambandi við maka – nema það 
er ekki í boði að skilja við barnið sitt.“

þarf eftirlit og stuðning
Hún segir soninn þurfa mikla hjálp og 
það strax. „Hann þarf á úrræði að halda 
þar sem honum er hjálpað með athafn-
ir daglegs lífs. Hann ræður ekki við að 
vakna til að mæta til vinnu, getur ekki 
átt pening, man ekki eftir og týnir lyfj-
unum sínum og veit ekki hvort hann er 
að koma eða fara. Hann þarf eftirlit og 
stuðning við allar grunnathafnir daglegs 
lífs. Þetta getur ekki endað nema illa ef 
ekkert gerist, og ég fæ hnút í magann í 
hvert skipti sem síminn hringir af ótta 
við að hann sé stórslasaður eða jafnvel 
farinn.“

Enginn skilningur
Hulda segir að ofan á áhyggjurnar af 
syninum þurfi hún að mæta dómhörku 
samfélagsins. Hún neiti hins vegar að 
skammast sín lengur, enda búin að fá 
nóg af úrræðaleysi. „Ég vil að fólk viti að 
hér á Akureyri er 18 ára veikur strákur 
sem er heimilislaus. Ég, sem mamma 
hans, get ekkert gert nema hringja í 
hann og minna hann á að taka lyfin og 
athuga hvort hann hafi borðað. Hann 
er svona af því að hann er veikur; ekki 
af því að hann sé hræðileg manneskja. 
Hann fæddist ekki vondur og ég hef 
ekki verið vond mamma. Hin börnin 
mín eru í lagi. Skilningurinn gagnvart 
okkur er enginn. Ég hef verið skömmuð 
fyrir að vera of meðvirk og leyfa honum 

að komast upp með allt, en ég hef líka 
verið skömmuð fyrir að henda barninu 
mínu út. Vinnan er eini staðurinn sem 
ég kemst í burtu frá þessu. Þar líður mér 
vel; að hugsa um gamla fólkið.“

gefst aldrei upp
Hún segir ástandið hafa bitnað á allri 
fjölskyldunni. „Ég henti honum út milli 
jóla og nýárs. Þá tók ég þá ákvörðun 
að hætta meðvirkninni, fjölskyldunnar 
vegna. Þetta bitnar á hinum börnunum 
og hjónabandinu auk þess sem ég var 
orðin hrædd við liðið sem er í kringum 
hann. Maður vissi ekkert hverju mað-
ur átti von á. Að henda barninu mínu 
út var það versta sem ég hef upplifað í 
lífinu en ég vissi að ég yrði að gera það. 
Það var komið nóg. Ég mun samt aldrei 
gefast upp á barninu mínu. Kannski í 
svona korter, aldrei lengur. Hann getur 
hins vegar ekki búið hjá mér lengur. 
Ekki á meðan hann er í þessu bulli en ég 
mun vera til staðar ef hann tekur sig á.“

Veikur og aleinn
En hvað vill hún að verði gert? „Í raun 
þarf að taka af honum sjálfræðið og 
koma honum inn á geðdeild. Hann þarf 
á langri meðferð að halda til að læra að 
vera til. Ég veit ekki hvað þarf til svo það 
verði gert. Þetta var öðruvísi á meðan 
hann var barn samkvæmt lögum. Þá var 
ekki í boði fyrir neinn að gefast upp á 
honum. Hann hins vegar hættir ekki að 
vera barnið mitt þótt hann sé orðinn 18 
ára. Þetta er ennþá litli strákurinn minn, 
sem er veikur og aleinn og yfirgefinn í 
heiminum. Sú tilhugsun kremur í mér 
hjartað. Þessir „vinir“ eru ekki vinir 
hans, mamma hans og pabbi hafa hent 
honum út, hann kemur alls staðar að 
lokuðum dyrum. Hann þarf hjálp og 
hann vill betra líf en kann ekki að þiggja 
hjálpina. Ég vil ekki þegja lengur. Fólk 
verður að fá að vita að þetta er að gerast 
á okkar litlu Akureyri.“
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Tæplega 19 ára sonur Huldu Jóhannsdóttur 
er á götunni á Akureyri. Drengurinn hefur átt 
erfitt frá barnæsku en hann er í neyslu og með 
fjölda greininga á bakinu. Hulda hefur fengið 
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Sonurinn á götunni„Eins hræði-
legt og það er 

að vita af barninu 
sínu á götunni get 
ég ekki tekið hann 
til mín

óSkAr EfTir Úrræðum 
Hulda segir málin hafa breyst til 
hins verra eftir að sonur hennar 
varð 18 ára. nú fái hann að ráða 

en hann hafi hvorki getuna né 
þroskann til þess.

ViðTAL
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Nýju sumarlitirnir 
rósableikt og grábrúnt 

komnir í vinsælu Kaffebuxunum 
Svörtu, gráu og bláu litirnir á sínum stað

Útsölustaðir: 
• Momo.is – Garðabæ
• Cocos – Grafarvogi
• Kroll – Laugavegi
• Share – Kringlunni
• Stíll – Síðumúli
• Dion.is – Glæsibæ
• Corner - Smáralind

• Smartey.is – Vestmannaeyjum
• Rexin – Akureyri
• Gallery Ozone – Selfossi
• Palóma – Grindavík
• Sentrum – Egilsstöðum
• Blómsturvellir – Hellissandi
• Verslunin Nína – Akranesi

• Borgarsport – Borgarnesi
• Kóda – Keflavík
• Töff föt – Húsavík
• Mæðgur og Magasín – Stykkishólmi
• SiglóSport – Siglufirði
• Efnalaug Dóru – Höfn
• Skagfirðingabúð – Sauðárkróki



Menning Svíþjóðar og samfélagsleg vitund hefur mótað gjörðir okkar frá stofnun Volvo árið 1927. Frá upphafi hefur megináhersla verið lögð á fólk sem hefur leitt af sér einstakar öryggisuppfinningar 
og áhrifaríkar umhverfisáherslur. Uppfinningar okkar hafa sett Volvo bíla fremsta í öryggi og leitt til lágmarksáhrifa á umhverfið. Við höfum nú sett okkur enn eitt krefjandi markmiðið. Frá árinu 2020 
muni enginn slasast alvarlega eða láta lífið í nýjum Volvo. Vertu í fararbroddi og veldu öryggi í fremstu röð og bíl þar sem allt hefur verið gert til að lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið. 

INNOVATION MADE BY SWEDEN

Brimborg Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 • Sími 515 7050 volvocars.is

Keyrðu burt frá erli dagsins. 
Láttu íslenska náttúru endurnæra þig, fylla þig orku.

Á Volvo V90 Cross Country AWD kemstu þangað sem þig langar.
 

Þú færð tímamóta Volvo öryggi, afl og snjalltækni 
í Volvo V90 Cross Country AWD. 

Endurnærðu þig, stingdu af á vit ævintýranna.

VERÐ FRÁ 8.190.000 KR.

SKOÐAÐU VOLVOCARS.IS

volvo v90 cross country AWD
sýning á akureyri 14.-16. júní

Volvo_90CC_Sýning á Akureyri_5x39_20170612_END.indd   1 12/06/2017   17:06
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fyrir nokkru kom Hermína 
Gunnþórsdóttir frá HÍ á 
skólanefndarfund þar sem hún 

kynnti fyrir nefndinni niðurstöður 
rannsókna á aðlögun innflytjenda í 
grunnskólum á Akureyri.

misvísandi niðurstöður
Í rannsókninni komu fram áhuga-
verðar mótsagnir. Innflytjendum er 
vel tekið í skólum á Akureyri … en 
þó eru samskipti heimilis og skóla 
treg. Foreldrar eru jákvæðir gagnvart 
skólanum … en þó er íslenskt skóla-
starf mörgum foreldrum erlendra 
barna framandi. Það ríkir traust milli 
skólanna á Akureyri og foreldra barna 
af erlendum uppruna … en þó hefur 
skortur á samtali og vantraust á skól-
ann hindrað foreldra í að fylgjast með 
námi barna sinna. Starfsfólk skólanna 
er jákvætt gagnvart innflytjendunum 
og foreldrum þeirra … en telur sig þó 
skorta bæði hvatningu og heildarsýn 
til að sinna verkefninu sem skyldi.

 Þessar misvísandi niðurstöð-
ur sýna að nú er tími til að grípa í 
taumana og stýra þróuninni þannig 

að hún verði samfélaginu hagstæð. 
Við getum horft á bilið breikka milli 
innflytjenda og íslensku nemendanna 
með tilheyrandi félagslegum vanda-
málum eða við getum búið þannig að 
aðlögun innflytjendanna að þeir nái 
að blómstra í því samfélagi sem þeir 
búa í. Þetta eru krossgötur sem mörg 
Evrópulönd hafa staðið á og í þeim 
löndum hefur of oft verið gripið of 
seint í taumana.

umburðarlyndi og vinsemd
Við höfum flest okkar skoðanir á inn-
flytjendum. Sumar skoðanir eru þær 
réttu og við höldum þeim fram í opin-
berri umræðu. Það eru skoðanir sem 
lýsa umburðarlyndi, mannréttindum 
og vinsemd. Slík viðhorf eru algeng 
í samfélögum þar sem „innflytjenda-
vandamál“ hafa ekki verið mikið í 
umræðunni. En í samtali manna á 
milli þekkist samt hræðsla, óöryggi 
og andúð. Sumir eru hræddir við að 
vera sakaðir um fordóma, aðrir um að 
missa menningu sína, atvinnuöryggi, 
þjóðerni eða sérstöðu.

 Þetta eru allt skiljanleg og eðlileg 
viðhorf sem við þurfum að horfast í 
augu við.

hugrekki og von
En til þess að vinna með þessi viðhorf 
þarf að tala um hvernig við get-
um öll búið saman í einu 
samfélagi. Til þess að 
ræða það af heiðarleika 
þurfum við hugrekki 
og von.

 Von um að við 
getum lært að 
standa öll saman.

Von um að 
við getum látið 
af vanhugsuðum 
hugmyndum og 
tekið upp um-
hyggju fyrir öllu 
fólki.

Von um að 
hægt sé að skipta á 
fordómum og skiln-
ingi.

Von um að við get-
um færst frá hræðslu 
sem skapar vantraust 
og biturð að því að tala á 
heiðarlegan og sanngjarnan 
hátt um „innflytjendavand-
ann“. Jafnvel þegar 

það gæti ógnað því sem við trúum á 
og treystum.

 Nú er boltinn hjá stjórnvöldum á 
Akureyri og samfélaginu öllu.

 Sýnum að við getum staðið að að-
lögun innflytjenda að íslensku skóla-
kerfi eins vel og okkur hefur tekist til 
þegar við höfum boðið flóttamenn 
velkomna í samfélagið okkar.

 En til þess þarf að grípa inn í þró-
unina – frekar fyrr en seinna.

 
Höfundur er Inga Sigrún Atladótt-

ir, skólastjóri og situr í skólanefnd á 
Akureyri fyrir VG.

Tvær manneskjur 
– tvær ólíkar sögur

Að þessu sinni eru tvö stór viðtöl í blaðinu – tvær afar ólík-
ar sögur. Í fyrsta lagi segir afmælisbarnið Þórólfur Guðnason 
frá viðburðaríkri og langri ævi sinni. Þórólfur bjó yfir 95 ár í 

Lundi í Fnjóskadal en hefur nú flutt sig inn á 
Dvalarheimilið Hlíð. Það var sérdeilis skemmti-
legt að hitta Þórólf, sem fagnar 98 ára afmæli 
sínu í dag, fimmtudag, og er alveg eldklár í koll-
inum þrátt fyrir háan aldur. Þórólfur man tím-
ana tvenna, hefur ávallt verið jákvæður gagnvart 
Vaðlaheiðargöngum en saknar einfaldleika sveita-
samfélagsins.  

Hins vegar er það Hulda Jóhannsdóttir, þriggja 
barna móðir á Akureyri, sem segir sögu sína og 
fjölskyldu sinnar. Elsti sonur Huldu, sem er á 19. 
ári, er á götunni á Akureyri. Að sögn Huldu er drengurinn í neyslu, með 
fjölda greininga á bakinu og algjörlega ófær um að sjá um sig sjálfur. 
Það er ekki öfundsvert hlutskipti að þurfa að horfa upp á barnið sitt í 
slíkum ógöngum. Hulda segir frá áralangri baráttu sinni við kerfið og 
úrræðaleysinu sem þau mæðgin hafa mætt. Þar sem nú séu öll sund 
lokuð stígur hún hér fram í von um að ná eyrum ráðamanna. 

Ofan á álagið sem fylgir því að eiga barn á götunni bætist dómharka 
samfélagsins. „Ég verið skömmuð fyrir að vera of meðvirk og leyfa hon-
um að komast upp með allt, en ég hef líka verið skömmuð fyrir að henda 
barninu mínu út,“ segir Hulda sem gefur almenningsálitinu miðfingur-
inn í von um að bjarga syninum. Ætli við getum ekki öll tekið þetta til 
okkar og vandað okkur betur þegar kemur að því að dæma aðra. Við 
vitum sjaldnast nokkuð um raunverulegar kringumstæður annarra og 
höfum engar forsendur til að fella dóma. Hulda og sonur hennar þurfa 
úrræði, ekki dómhörku og aðfinnslur.
 Indíana Ása Hreinsdóttir

LEiðAri
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Aðsend grein

„innflytjenda-
vandinn“ á Akureyri„Slík viðhorf 

eru algeng 
í samfélögum þar 
sem „innflytjenda-
vandamál“ hafa 
ekki verið mikið í 
umræðunni

Við lögðum af stað með meira. Meira pláss til að gera góða hluti, eiga góða 
daga, meira af góðum ferðum.  Meiri bíl til að treysta á, aflmeiri, hagkvæmari, 
sparneytnari.  Meira af því sem við gerum vel - gert enn betur.
Já, og meira fyrir peninginn.

www.honda.is

Sumarauki

Honda CR-V Elegance Navi
4x4, bensín, sjálfskiptur kr. 5.590.000

Honda CR-V Elegance Navi
4x4, dísil, sjálfskiptur kr. 5.990.000

Sumarauki að verðmæti  

kr. 500.000 
fylgir öllum Honda CR-V í júní*
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Höldur ehf. • Þórsstíg 2 • 600 Akureyri • Sími 461 6020 • www.holdur.is
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það er mikið gleðiefni að fá 
Fund fólksins til Akureyrar, 
hér er rík hefð fyrir því að al-

menningur taki þátt í samfélagsum-
ræðu og fólk hefur sterkar skoðanir á 
málefnunum,“ segir Þuríður Helga 

 Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri 
Fundar fólksins, en Almannaheill – 
Samtök þriðja geirans hafa samið við 
Menningarfélag Akureyrar um fram-
kvæmd á lýðræðishátíðinni Fundur 
fólksins sem haldinn verður dagana 
8. og 9. september í Menningarhúsinu 
Hofi á Akureyri.  

raddir fólksins 
Þetta verður í þriðja skipti sem Fund-
ur fólksins er haldinn, í fyrri skiptin 
fór fundurinn fram við Norræna hús-
ið í Reykjavík. Þetta er því í fyrsta sinn 
sem fundurinn er haldin utan höfuð-
borgarsvæðisins sem þykir færa há-
tíðinni frekari sérstöðu og gera hana 
líkari sambærilegum hátíðum erlendis 

s.s. Almedalsveckan á Gotlandi í Sví-
þjóð, Folkemødet á Bornholm í Dan-
mörku og Arendalsuka í Noregi. 

 Á Fund fólksins mætir fólk sem vill 
taka þátt í suðupotti þar sem raddir 
fólksins í landinu heyrast. Félagasam-
tök um allt land taka þátt í dagskránni 
sem samanstendur af óformlegum og 
formlegum fundum, uppákomum og 
tónlist. Markmið hátíðarinnar er að 
efla rödd almennings, koma skoðun-
um á framfæri og ræða málefni sam-
félagsins.

Lýðræðishátíðin Fundur fólksins verður 
haldin í þriðja skipti í september, þá í fyrsta 
skipti á Akureyri. „… hér er rík 

hefð fyrir því 
að almenningur 
taki þátt í samfé-
lagsumræðu

EfLA rödd ALmEnningS Ketill 
berg Magnússon, stjórnarformaður al-
mannaheillar, og Þuríður Helga Kristjáns-
dóttir, framkvæmdastjóri Menningarfélags 
akureyrar og Fundar fólksins.

fLuTTi áVArp Vigdís Diljá Ósk-
arsdóttir flutti ávarp fyrir hönd út-
skriftarnema. Vigdís Dilja starfar nú sem 
fréttamaður rÚV.

337 útskrifuðust
þann 10. júní voru 337 

kandídatar útskrif-
aðir á háskólahá-

tíð Háskólans á Akureyri. 
Hátíðarhöldin hófust með 
ávarpi Eyjólfs Guðmunds-
sonar rektors. Eliza Reed 
forsetafrú var heiðursgestur 
hátíðarinnar en Vigdís Diljá 
Óskarsdóttir, kandídat í fjöl-
miðlafræði, flutti ávarp fyrir 
hönd þeirra sem útskrifuð-
ust.

fundur 
fólksins 
norður

forSETAfrÚ Frú Eliza reed var 
heiðursgestur útskriftarhátíðarinnar.

rEkTor Eyjólfur 
guðmundsson flutti tölu við 
upphaf hátíðarhaldanna.

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

Krambúð  Reykjavík  |  Reykjanesbæ  |  Akranesi  |  Húsavík  |  Akureyri
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BORGARBRAUT
AKUREYRI

VIRKA DAGA

HELGAR

ALLTAF OPIÐ

ALLTAF OPIÐ

AFGREIÐSLUTÍMAR:

BYGGÐAVEGI 
AKUREYRI

VIRKA DAGA

HELGAR

08:00 - 23:30

09:00 - 23:30

AFGREIÐSLUTÍMAR:

BAKAÐ Á 
STAÐNUM

RJÚKANDI
HEITT KAFFI

SAMLOKUR
& SALÖT
MIKIÐ ÚRVAL, 

FÍNT Í HÁDEGISMATINN
NÝMALAÐ 

ILMANDI KAFFI
KLEINUHRINGIR, 

RÚNSTYKKI OG FLEIRA

VELKOMIN
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Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 309.900

*

**

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 239.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 159.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 149.900

Með lukt, áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 303.900

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

Sendum út um allt land án kostnaðar

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 269.900
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YfirhEYrSLAn: SiLjA jóhAnnESdóTTir Silja jóhannesdóttir er verkefnastjóri Raufarhafnar 
og framtíðar og öxarfjarðar í sókn. Silja borðar 
hafragraut í morgunmat og er lökust í þrifum.

fullt nafn, aldur og starfstit-
ill? „Silja Jóhannesdóttir, 38 ára. Ver-
kefnastjóri Raufarhafnar og framtíðar 
og Öxarfjarðar í sókn.“

Stjörnumerki? „Klassískur 
tvíburi.“

nám? „Stjórnmálafræði og MBA.“

fjölskylduhagir: „Á köttinn 
Gimla. Afar góðir fjölskylduhagir.“

fædd og uppalin? „Glæsibæj-
arhreppi og Akureyri.“

mottó? „Hægt er að tapa virðingu 
sinni en allir eiga skilið virðingu við 
fyrstu kynni.“

hvað óttastu? „Sofandahátt yfir 
misskiptingu auðs, og eldgos.“

Í hverju ertu best? „Að byrja 
á nýjum hlutum og skoða nýjar 
aðstæður.“

Í hverju ertu lökust? „Þrifum.“

hverju myndirðu breyta ef 
þú værir einræðisherra í einn 
dag? „Stoppa öll stríð. Þó ekki væri 
nema fyrir einn dag.“

fyrirmynd? „Foreldrar mínir.“

uppáhaldshljómsveit? „Það 
fer nú bara eftir því hvaða dag ég er 
spurð. Í dag hugsa ég að það sé Jónas 
Sig og Ritvélar framtíðarinnar.“

fallegasti staður á Íslandi? 
„Hvalvík á Melrakkasléttu.“

hvar líður þér best? „Með fjöl-
skyldu og vinum.“

morgunmatur? „Hafragrautur 
með rúsínum og drasli.“

uppáhaldskvikmynd? „Kill 
Bill.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Aung San Suu Kyi.“

uppáhaldsmatur? „Sushi.“

uppáhaldsdrykkur? „Pepsi 
max.“

„guilty pleasures“? „Að skoða 
kjóla á Hollywood-viðburðum og láta 
yfirborðsmennskuna flæða yfir mig. 
Umm …“

uppáhaldssjónvarpsþáttur? 
„Criminal Minds á stóran stað í hjarta 
mínu enda hef ég undarlegan áhuga á 
raðmorðingjum.“

Leyndur hæfileiki? „Engir. Ég er 
eins og opin bók. Alltof hreinskilin.“

facebook eða Twitter? „Face-
book.“

kisur eða hundar? „Kisur.“

á hvaða útvarpsstöð er stillt 
í bílnum þínum? „Rás 2 þó að 
bíllinn virkilega reyni að stilla alltaf á 
Lindina. Trúaður bíll.“

hvað ætlarðu að gera 
skemmtilegast í sumar? „Hitta 
vini og takast á við nýtt verkefni.“

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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Klassískt postulín í bland  
við nýrri og djarfari stíla
Verslunin Borð fyrir tvo, sem 

meðal annars er þekkt 
fyrir afskaplega fallegan 

og vinsælan borðbúnað, flutti 
snemma árs af Laugavegi 97 upp 
í Síðumúla 33. Una Gunnarsdótt-
ir eigandi er afar ánægð með 
nýju staðsetninguna: „Það eru 
að verða svo miklar og jákvæðar 
breytingar hérna í Síðumúlanum, 
fjölbreyttari verslanir og töluvert 
mikið af húsbúnaðarverslun-
um. Hér er góð aðkoma og næg 
bílastæði fyrir fólk að leggja í hér 
fyrir utan. Ég hef fengið mjög 
góð viðbrögð við flutningnum hjá 
viðskiptavinum, fólk er ánægt með 
að fá okkur hingað.“

Í Borð fyrir tvo fæst gott úrval 
af vönduðu og fallegu postu-
líni á fínu verði, eða eins og Una 
segir: „Ég náði góðum samningi 
við framleiðanda sem framleiðir 
postulín fyrir þekkt merki eins og 
t.d. Ralph Lauren og Charter Club-
línuna fyrir Macy's og með því að 
versla beint og sleppa milliliðum er 
hægt að bjóða hagstæðara verð. 
Annar kostur við þetta fyrirkomu-
lag er sá að ég get stjórnað því 
hvað línurnar fást lengi hjá mér 
og þarf ekki að sætta mig við að 
einhver lína sé tekin úr framleiðslu 
af því hún er ekki nægilega vinsæl 
lengur á stórum erlendum mörk-
uðum. Í þessum bransa eru tísku-
straumar eins og annars staðar 
og framleiðendurnir taka þátt í 
sýningum tvisvar á ári þar sem 
þeir eru undir miklum þrýstingi um 
að koma fram með eitthvað nýtt. 
Það aftur á móti veldur því að þeir 
geta ekki haldið öllum fyrri línum 
í framleiðslu. Ég þarf hins vegar 
ekki að hafa áhyggjur af þessu.“

Að sögn Unu eru vörurnar 
hjá Borð fyrir tvo afar vinsælar 
til brúðargjafa og algengt er að 
lagðir séu inn brúðargjafalistar í 
verslunina. Þeir sem skrá gjafa-
lista í Borð fyrir tvo fá inneign að 
verðmæti 10% af því sem keypt er 
af listanum.

Þessar vörur eru líka vinsælar 
til annars konar gjafa. En hvers 
konar borðbúnaður er vinsæll 
núna?

„Postulínsstellin eru mjög 
vinsæl og þar hef ég lagt áherslu 
á að hafa þau stílhrein og klassísk, 
eitthvað sem fólk sér fyrir sér 
að vilja eiga og nota áratugum 

saman. En svo eru líka aðrar og 
ólíkar línur að koma sterkar inn. 
Má þar nefna hollensku línuna PIP 
Studio þar sem lögð er áhersla á 
litagleði og skrautleika. Slagorð 
þeirra er „For Happy People“ og 
má fullyrða að maður verður glað-
ur innan um þessa hluti. Úr allt 
annarri átt er síðan danska línan 

Bitz. Þær vörur eru ekki úr postu-
líni heldur úr leir. Þar er áhersla á 
svart, grátt og grænt. Líka svört 
hnífapör. Þetta er mun grófari 
hönnun og bæði vinsæl og flott 
sem slík,“ segir Una.

Það er óhætt að mæla með 

heimsókn í verslunina Borð fyrir 
tvo að Síðumúla 33. Það er gam-
an að skoða þann fallega borð-
búnað sem þar er í boði. Verslunin 
er opin virka daga frá 11 til 18 og 
á laugardögum frá frá 12 til 16. 
Símanúmer er 568-2221.

Borð fyrir tvo flutt í Síðumúlann

kYnning
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hofSóS Íbúar Hofs-
óss, líkt og aðrir lands-
menn, héldu sjómanna-
daginn hátíðlegan um 
helgina. Mynd: Sólveig 
bergland.

rEipTog Hríseyingar fjölmenntu og tóku þátt í fjörinu á sunnudaginn.
Mynd: Kristín björk Ingólfsdóttir

kAppróður Krakkar í Hrísey kepptu á gúmmíbátum. Mynd: Kristín björk Ingólfsdóttir

LEiðSögn um AðgErð 
gestir Hofs fengu leiðsögn Har-

aldar Inga Haraldssonar um verk 
hans aðgerð. Mynd: Kristín Sóley 

björnsdóttir

Sjómanna-
deginum fagnað
Sjómannadeginum var fagnað 

um land allt á sunnudaginn. Á 
Akureyri voru kransar settir við 

minnismerki sjómanna og guðsþjón-
ustur helgaðar sjómönnum. Að auki 
var gestum boðið í siglingu á bátum. 
Skemmtidagskrá fór svo fram í Hofi 

með danssýningum, tónlist og mynd-
list. Í Hrísey var einnig mikið um að 
vera í tilefni dagsins. Þar skemmtu sér 
saman ungir sem aldnir í leikjum og 
þrautum.

 
iáh

dAnSAð Í hofi Í Hofi á akureyri 
var einnig stemming í tilefni sjó-
mannadags. Söngur, harmónikutónlist, 
dans og andlitsmálun fyrir alla.
Mynd: Kristín Sóley björnsdóttir

hrÍSEY 
Sjómannadagur-
inn var haldinn 
hátíðlegur í 
Hrísey með 
siglingu, messu, 
víðavangshlaupi, 
leikjum og kaffi-
hlaðborði. Mynd: 
Kristín björk 
Ingólfsdóttir

þrAuTir alls kyns skemmtilegar þrautir 
voru í boði fyrir alla fjölskylduna í Hrísey.
Mynd: Kristín björk Ingólfsdóttir

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

FYRIR ÍSLENSKT VEÐUR
Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

VÖNDUÐ 
SMÁHÝSI

NormX framleiðir hér  
innanlands vinsæl og vönduð  
smáhýsi sem nýtast við 
allskonar aðstæður. 

Vandað fulleinangrað 14.9m2  hús 
- eitt rými með baði og kaffihorni 
er vinsælasta útfærslan.

Rehau gluggar og hurðir. Vandaður 
panell festur með ryðfríum skrúfum. 
Ath! Húsin eru framleidd í mörgum 
útfærslum. 



Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is
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ætli leyndarmálið sé ekki 
að hafa lifað við eðlilegar 
aðstæður, feitt kjöt og 

hafa ekki haft of mikið. Það hefur ekki 
plagað mig offitan um dagana,“ segir 
Þórólfur Guðnason, sem fagnar 98 ára 
afmæli sínu í dag, 15. júní.

Byggði golfvöll
Þórólfur fæddist árið 1919 í Lundi 

í Fnjóskadal þar sem hann bjó allt 
þar til hann flutti ásamt konu sinni 
á Dvalarheimilið Hlíð í desember 
2015. Lundur stendur í eyðu milli 
Vaglaskógar og Lundsskógar. Eftir að 
Þórólfur hætti búskap, árið 1991, hóf 
hann uppbyggingu á svæðinu, stofn-
aði einkahlutafélag utan um sum-
arhúsasvæði sem telur 90 lóðir og 
kom upp 9 holu golfvelli og veitinga-

skála þrátt fyrir að hafa aldrei spilað 
golf. „Ég vildi ekki að jörðin yrði yfir-

gefin, eins og allvíða var siðurinn þó, 
og eyddi öllum mínum kröftum í að 

byggja þetta upp. Byrjunin var erfið 
og vegamálin eru ekki síst vandamál.“

ViðTAL

fYrSTA BArnið Þórólfur og Herdís með elsta barn þeirra, guðna, árið 1960.

þórólfur guðnason, sem oftast er kallaður Þórólfur í Lundi, á 98 ára 
afmæli í dag, 15. júní. Þórólfur bjó í rúm 90 ár í Lundi í Fnjóskadal en 
dvelur nú Dvalarheimilinu Hlíð. Í einlægu viðtali ræðir hann um æsk-
una, kreppuárin, ástina, tækniþróunina, Vaðlaheiðargöng, sem hann 
hefur alltaf verið jákvæður gagnvart, og leyndarmálið að baki því að 
ná svo háum aldri. „Það hefur 

ekki plagað 
mig offitan um 
dagana

ánægðastur 
í allsleysinu

TVö ár Í 
ALdArAf-

mæLið Þórólfur 
er 98 ára í dag, 

fimmtudag. Hann 
er ekkert of 

spenntur að fá að 
lifa í 100 ár.
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„Ég hélt samt 
að þetta 

kæmi fyrr og gerði 
mér vonir um að ég 
ætti eftir að lifa að 
fara þarna í gegn

Vaðlaheiðargöng bylting
Frá upphafi hefur Þórólfur verið mik-
ill áhugamaður um Vaðlaheiðargöng 
en viðurkennir þó að hafa í æsku átt 
erfitt með að ímynda sér að einhvern 
tímann yrði borað í gegnum heiðina. 
„Það hugsaði enginn til svona hluta 
til þess að gera þar til fyrir stuttu. Það 
var ekki farið að tala um þetta fyrr en 
um 1990 og þá vaknaði strax áhugi 
minn. Þetta hefur verið skemmtilegt 
áhugamál. Ég hélt samt að þetta kæmi 
fyrr og gerði mér vonir um að ég ætti 
eftir að lifa að fara þarna í gegn. Ég 
óskaði ekki eftir því að þurfa að lifa 
svona lengi til að ná því,“ segir Þórólf-
ur brosandi og bætir við að göngin 
verði mikil bylting í samgöngumál-
um. „Snjóflóðahætta í Dalsmynni er 
rosaleg og Víkurskarðið getur ver-
ið hættulegt og gjörsamlega ófært 
ef vindur blæs úr vissri hátt. Sjálfur 
hef ég lent í lífsháska þar. Þá var al-
gjör blinda og ég varð að halda mig 
á röngum kanti til að hætta ekki á að 
fara út af. Það hefði getað komið bíll 
á móti og myrkrið var algjört á svona 
200 metra kafla. Þessi leið getur verið 
mikið hættuspil.“

hreppstjóri og oddviti
Þórólfur er ótrúlega ern miðað við 
aldur og man tímana tvenna. „Ára-
tuginn fyrir stríð man ég ótrúlega vel. 
Það voru mikil kreppuár líkt og fólk í 
dag getur ekki ímyndað sér en mað-
ur ólst upp í þessu og þekkti ekkert 
annað. Ég fermdist árið 1933 og fór í 
gegnum mín þroskaár í mestu krepp-
unni. Nýtnin var mikil og ég held 
að engum manni í dag gæti dottið í 
hug að hægt væri að lifa á jafn litlu 
og menn gerðu þá. Samt upplifði ég 
aldrei skort þannig að ég væri svang-
ur en ég veit að mestu áhyggjur föður 
míns snerust um að hafa nóg að borða 
handa fjölskyldunni. Hann var þó vel 
staddur að því leytinu að hann tók 
við Kaupfélagi Svalbarðseyrar þegar 
Ingólfur Bjarnason alþingismaður 
lést. Pabbi tók við ýmsum af hans 
störfum þegar hann lést og ég tók svo 
við ýmsu af pabba,“ segir Þórólfur 
sem var hreppstjóri árin 1948–1989 
og oddviti árin 1974–1988.

Allsleysið í sveitinni
Hann segir að sér hafi aldrei leiðst í 
sveitinni. „Þrátt fyrir allsleysið held 
ég að menn hafi verið ánægðari í 
gamla daga en nú. Menn sættu sig 
við minna og sáu ekki að það væri 
neinn annar kostur. Ég sé þó eft-
ir að hafa aldrei lært á tölvu,“ segir 
hann en dóttir hans skýtur inn í að 
hann hafi um tíma notað tölvu til 
að lesa fréttirnar af mbl.is. „Ég hef 
áhyggjur af allri þessari tækniþróun. 
Unglingarnir svelta sig upp úr þessu 
andlega. Í sveitinni var alltaf nóg að 
gera og ég hafði áhuga fyrir vinnunni 
og því sem ég starfaði að. Svo hlóð-
ust á mig aukastörf sem oft urðu of 

mikil og komu niður á fjölskyldunni. 
Konan varð bæði að gegna hlutverki 
húsbónda og húsfreyju þar sem ég var 
á stundum í burtu vegna utanaðkom-
andi starfa sem voru oftar en ekki 
ólaunuð. Störfum var gjarnan hlaðið 
á hreppstjóra og ýmsu, sem ekki var 
greitt fyrir, var bætt á þá. Það kom 
aðallega niður á konunni minni sem 
fórnaði sér algjörlega fyrir börnin og 
heimilið. Hún starfaði ekki úti eins og 
hún hefði annars gert heldur lét fjöl-
skylduna sitja fyrir.“

kvæntist seint
Eiginkona Þórólfs var Herdís Jóns-
dóttir en hún lést í vetur. „Við giftum 
okkur árið 1956 án þess að láta neinn 
vita. Ég kvæntist frekar seint en ég 
vildi ekki gifta mig fyrr en ég sá að ég 
gæti veitt konunni eitthvað sem bjóð-
andi væri. Á milli okkar var 12 ára 
munur sem þótti dálítið mikið en ég 
held að hún hafi hentað mér ótrúlega 
vel. Herdís var lík móður minni, sem, 
eins og mín kona, fórnaði sér algjör-
lega fyrir heimilið og börnin,“ segir 
hann og bætir brosandi við að von-
andi hafi hann einnig passað Herdísi 
vel. „Okkar hjónaband gekk vel og ég 
held að hvorugu okkur hafi nokkurn 
tíma dottið í hug að skilja.“

Ílengdist á hlíð
Aðspurður segist hann sakna sveit-
arinnar. „En krakkarnir eru duglegir 
að heimsækja mig og fara með mig 
í Lund. Hér á Hlíð er ágætt að fá að 
vera en það var ekki ætlunin að fara 
strax úr sveitinni. Við Herdís komum 
hingað í hvíldarinnlögn en veiktumst 
svo bæði og ílengdumst þannig að 
það kom að sjálfum sér. Ég hef verið 
tiltölulega ánægður hér. Ég á langt líf 
að baki og þrátt fyrir allsleysi í krepp-
unni var ég jafnvel ánægðastur þá; 
þennan áratug fyrir seinna stríð.“

Bylting í siðferði
Hann man vel eftir heimsstyrjöldinni. 
„Stríðið fór ekki fram hjá neinum 
og var mun nær en menn gerðu sér 
grein fyrir. Ég man eftir þýskri flug-
vél sem flaug hér yfir bæinn svo 
reykjarhnoðrarnir urðu eftir þegar 
sprengjurnar sprungu. Seinna fann ég 
sprengjubrot í túninu. Maður var samt 
ekkert hræddur en stóð úti og gapti. 
Eftir stríð varð ákveðin bylting og 
menn höfðu meira að borða, en það 
versta var að það varð einnig ákveðin 
bylting í siðferði og það til hins verra.“

man góðu dagana
Þórólfur er ótrúlega hraustur miðað 
við að hann á tvö ár í aldarafmælið. 
„Ég fékk hjartastopp fyrir níu árum 
og eftir það hefur minnið svikið mig. 
Síðustu níu ár eru meira og minna 
horfin þótt ég muni allt sem gerðist í 
gamla daga. Dánardagur Herdísar og 
það sem gerðist í kringum þann tíma 
er meira og minna að hverfa. Ég man 

einstaka dag eins og fyrir tilviljun og 
svo man ég góðu dagana,“ segir hann 
og bætir við að hann langi ekkert sér-
staklega til að verða 100 ára. „Ég vona 
að ég verði farinn. Ekki það að mér 
líði eitthvað illa, því ég hef yfir engu 
að kvarta. Þetta hefur bara engan 
tilgang, lífið. Ég hef verið að vasast í 
ýmsu fram á þennan dag en það er 
engin þörf lengur á því. Nú eiga aðrir 
að taka við.“

 En á hann eitthvert heilræði 
handa þeim sem yngri eru? „Það væri 
æskilegt ef menn myndu muna eftir 
því að gera ekki öðrum það sem þeir 
vilja ekki láta gera sjálfum sér. Ef allir 
hugsuðu þannig og framkvæmdu eftir 
megni væri heimurinn öðruvísi. Það 
er örugglega hollt heilræði.“
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fjöLSkYLdAn Þórólfur og Herdís 
ásamt börnum sínum fimm.

BArnABArnA-
BArn Herdís og Þórólf-

ur ásamt fyrsta og eina 
barnabarnabarninu. Þau 

eiga einnig 13 afabörn.

LANGVIRK
SÓLARVÖRN
ÞOLIR SJÓ, SUND
OG LEIK

SÓLARVÖRNIN SEM HÚÐLÆKNAR MÆLA MEÐ

Grunnformúlan er 
læknisfræðilega skráð 

Viðbætt kollagen, silkiextrakt, C- og E-vítamín til að fyrirbyggja  
húðöldrun og lagfæra sólskaða. 

• Verndar húðina sem verður fallega brún, mjúk og rakafyllt.

• Ofnæmisprófað, reynist vel gegn sólarexemi og sólarofnæmi. 

• Vatnsheld sólarvörn, engin hvít himna, engir taumar í vatni og teppir ekki húðina.

• Frábært undir andlitsfarða. Ekkert klístur og smitar ekki í fatnað, gott í hársvörðinn.

• Bakteríuheldar umbúðir, helst ferskt þar til innihaldið er búið. 

• Engin paraben, engar nanó eindir, ilm- eða litarefni.

UVA

Yfir 90%  UVA vörn.

E v y  f æ s t  í  A p ó t e k u m ,  H a g k a u p ,  N e t t ó ,  F j a r ð a r k a u p ,  M e l a b ú ð i n n i ,  G r æ n  h e i l s a ,  F r í h ö f n i n n i  o g  v í ð a r   |   n á n a r  á  e v y . i s
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þetta var alveg geggjað skemmti-
legt,“ segir Björn Fannar Haf-
steinsson sem tók nýlega þátt 

í hindrunarhlaupinu Tough Viking í 
Noregi ásamt bróður sínum. „Okkar 
markmið var einfaldlega að hafa gam-
an og athuga hvort við gætum þetta. 
Við vorum ekkert að spá í tímann,“ 
segir Björn Fannar en þeir bræður 
luku leik í kringum 900. sæti af 2.000 
keppendum.

fjöll og þrautir
Í Tough Viking eru hlaupnir tíu kíló-
metra auk þess sem keppendur þurfa 
að leysa 40 þrautir á leiðinni. „Þetta 
voru mun fleiri þrautir en ég hafði 
reiknað með en þær voru miserfiðar. 
Þetta hlaup er haldið víða um heiminn 
en í Noregi er þetta fjallaútgáfan. Við 
vorum endalaust að fara upp og niður 
brekkur og ég held að hækkunin hafi 
verið mest 700 metrar. Þeir sem gátu 
ekki klárað þraut urðu að taka út refs-
ingu, eins og til dæmis að hlaupa 200 
metra. Það varð til þess að maður gaf 
allt til að komast í gegn,“ segir Björn 
Fannar sem tókst að sigrast á öllum 
hindrununum.

Aftur á næsta ári
Björn Fannar segist aldrei hafa íhugað 
að gefast upp þrátt fyrir erfiða keppni 
og þá staðreynd að hann slasaði sig í 
einni þrautinni. „Ég fékk skurð á hné 
sem ég lét sauma úti. Þetta var ekkert 
mikið en þegar heim var komið var 
ég kominn með bullandi sýkingu svo 
ég þurfti að liggja á sjúkrahúsi með 
sýklalyf í æð í fjóra daga,“ segir hann 
en bætir aðspurður við að hann ætli 
að taka þátt aftur. „Við erum búnir að 
ákveða að fara strax á næsta ári. Þetta 
var svo skemmtilegt. Við erum ekki að 
þessu til að reyna að komast í eitthvert 
ákveðið sæti heldur til að sjá hvað við 
getum. Þetta er þannig hlaup og okk-
ur var meira að segja sagt í byrjun 
að maður ætti endilega að stoppa og 
hjálpa öðrum keppendum í vandræð-
um – enda hjálpuðum við fjölda fólks.“

Spáir lítið í hollustuna
Björn Fannar féllst á að gefa lesendum 
Akureyri Vikublaðs uppáhaldsupp-
skriftir sínar þrátt fyrir að hafa ekki 
gaman af eldamennsku. „Mér finnst 
ekkert gaman að elda en ég elska að 
borða. Hins vegar finnst mér meira 
gaman að baka þótt ég geri heldur 

ekki mikið af því.“ En hugsar hann um 
hollustuna í því sem hann setur ofan í 
sig? „Nei. Ég ætti að gera það en ég geri 
það ekki.“
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Björn fannar hafsteinsson tók nýlega þátt 
í hindrunarhlaupinu Tough Viking í Noregi. 
Hlaupnir voru 10 kílómetrar í fjöllunum auk 
þess sem keppendur þurftu að leysa 40 þrautir 
á leiðinni. Björn Fannar segir hér frá ævin-
týrinu auk þess sem hann deilir sínum uppá-
haldsuppskriftum með lesendum.

ætlar aftur á næsta ári

„Þeir sem gátu 
ekki klárað 

þraut urðu að taka 
út refsingu, eins 
og til dæmis að 
hlaupa 200 metra

pestó-kjúklingur
n 4 kjúklingabringur
n 1 poki ferskur mozzarella-ostur
n 1 krukka af grænu pestói2–4 tómatar 
(fer eftir stærð)1 poki rifinn ostur (að 
vild)

takið kjúklingabringurnar og raðið í 
eldfast mót. Smyrjið pestóinu ofan á 
bringurnar. Skerið mozzarella-ostinn og 
tómatana í sneiðar, leggið ostinn ofan 
á pestóið og tómatana þar yfir. rifnum 
osti er svo sáldrað yfir að vild.

best er að bera kjúklinginn fram með 
grjónum og/eða byggi sem og góðu 
salati.
 

Lúða með humarsósu
n 800 g lúðuflök
n 4 stk. humarhalar (meira ef vill)
n 1 tsk. grillkrydd
n 2 dl rjómi
n 1 dl hvítvín
n 2 stk. hvítlauksgeirar
n 2–3 msk. smjörlíki
 
Skerið lúðuflökin í fjóra 200 g bita. 
afhýðið og saxið hvítlaukinn. Steikið 
lúðuna í smjörlíki á pönnu í 1½ mínútu, 
snúið við og steikið áfram ásamt 
humarhölum í 1½ mínútu til viðbótar. 
Kryddið með grillkryddi. bætið rjóma, 
hvítvíni og hvítlauk á pönnuna og sjóð-
ið þar til sósan þykknar. berið fram með 
Hasselback-kartöflum og salati.

komuST Í mArk Markmið bræðranna var að 
sjá hvort þeir gætu klárað hlaupið. Þeir enduðu í 
grennd við 900. sæti af 2.000 keppendum.

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
15. júní 2017 

21. tölublað, 7. árgangur 

Faraldur
Undanfarin ár hefur mikill faraldur 
geisað á Akureyri og reyndar víðar 
á landinu. Ég hef séð á eftir hverjum 
vininum á fætur öðrum í hendur þessa 
vágests. Vágests sem heltekur þau sem 
hans verða og umbreytir í eitthvað 
óþekkjanlegt. Þau sem sýkst hafa 
kvarta ekki yfir því sjálf, enda virðist 
helsta einkennið vera stórtækur heila-
þvottur. Þau telja sig meira að segja 
vera orðin besta útgáfan af sjálfum sér.

Ég lenti í því fyrir nokkrum árum, 
er ég kíkti í heimsókn norður, að vin-
ur minn sendi mér skilaboð og spurði 
hvort ég væri fyrir norðan. Ég játti því 
og átti von á því að hann væri að bjóða 
mér í bjór og grill enda eru (voru) 
hann og hans frábæra kona þekkt fyrir 
að veita vel. En nei, hann vildi endi-
lega bjóða mér að koma með á æfingu. 
Ég varð miður mín og sendi honum 
skilaboð til baka; hver ertu og hvað 
hefur þú gert við vin minn?

Síðan þá hef ég misst fleiri vini og 
ættingja í hendur þessa vágests. Syst-
ir mín og mágur hafa vart tíma til 
að sinna börnunum sínum, hvað þá 
öðrum ættingjum, vegna anna við að 
heilaþvo fólk sem hefur óvart villst í 
frekar hendur þessa faraldurs undir 
því yfirskini að þau séu að kenna þeim 
réttu handtökin.

Ég hef reynt eftir fremsta megni að 
standa í fæturna og ekki látið glepjast 
af áróðri sem er til þess gerður að 
heilaþvo mig en ég veit ekki hversu 
lengi ég get haldið út en ég held áfram, 
af veikum mætti, að reyna.

Ef þið sjáið mig, einhvern tímann 
í náinni framtíð, pósta á samfélags-
miðla einhverju um WOD og repp, 
hugsið þá fallega til mín.

Theodór Ingi Ólafsson

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

l Öryggisvörur
l Efnavörur
l Olíuvörur

  

svO allt 
gangi 
smurt

Austurveri   •  Flatahrauni  •  Glæsibæ  •  Húsgagnahöllin  •  Mjódd  •  Smáratorgi  •  Suðurveri

Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér

Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.

Nethyl 2, Sími: 587 0600, 
www.tomstundahusid.is 
Finnið okkur á facebook.

Plastmódel til 
samsettningar 
í miklu úrvali. 


