VIÐ ERUM TRAUSTI
VIÐ ERUM TRAUSTI

Kristján Baldursson

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

Bergþóra Heiða
Kristján Baldursson
Guðmundsdóttir
hdl., löggiltur fasteigna-,
Lögfræðingur
- löggiltur
fyrirtækja- og
skipasali,
löggiltur fyrirtækjaleigumiðlari.
fasteigna-,
S: 867-3040
og skipasali.
S: 779-1929

Guðbjörg G.

Bergþóra Heiða
Sveinbjörnsdóttir
Guðmundsdóttir

Einar P. Pálsson

Hákon Guðmundsson

Einar P. Pálsson
Guðbjörg G.
Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður Aðstoðarmaður löggiltur fasteigna-,
löggiltur fasteigna-,
Sveinbjörnsdóttir
fyrirtækja- og
skipasali
Sölustjóri.-Viðskiptafr.,
fyrirtækjaog skipasali
Lögfræðingur
löggiltur
Sölustjóri.fasteignasala.
Viðskiptafr.,
fasteignasala.
lögg. fasteigna-,
fasteigna-,
fyrirtækjalögg. fasteigna-,
Sími: 861-9240 Sími: 861-9240 S: 857-8392S: 857-8392
ogfyrirtækjaskipasali. og skipasali,fyrirtækja- og skipasali,
S: 779-1929
leigumiðlari.
leigumiðlari.
S: 899-5949
S: 899-5949

Guðbjörg
Guðbjörg
Matthíasdóttir.
Matthíasdóttir.

Bára
Sólveig Regína Biard Bryndís Bryndís
Bára
Eyjólfsdóttir
Aðstoðarmaður
Eyjólfsdóttir

Sólveig Regína Biard

hdl. Sölufulltrúi.
hdl. Sölufulltrúi.
Er í námi
til löggildingar
Er í námi
til löggildingar
fasteigna-,
fyrirtækjafasteigna-,
fyrirtækjaog skipasölu.
og skipasölu.
S: 899-3984
S: 899-3984

Aðstoðarmaður
fasteignasala
fasteignasala
Sími:
869-4879
Sími:
869-4879

Bára Daníelsdóttir

Gylfi Jens Gylfason

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri

Sölufulltrúi.
693-1837
Sölufulltrúi.
í námi til löggildingar
Er í námiEr
til löggildingar
fasteigna-,
fyrirtækja- fyrirtækjafasteigna-,
og skipasölu.
og skipasölu.
S: 616-8985
S: 616-8985

Garðar Kjartansson

Gylfi Jens Gylfason
Garðar Kjartansson
Skrifstofustjóri
hdl., löggiltur
fasteigna-,
Aðstoðarmaður
693-1837 hdl., löggiltur fasteigna-,fyrirtækjaog skipasali.

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 853-9779

fyrirtækja- og skipasali.
fasteignasala
Sími: 822-5124
Sími: 853-9779
Sími: 822-5124

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

usti.is • s. 546 5050
• s. 546 5050

„Paellan hans
pabba í uppáhaldi“
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Akureyringurinn og fyrirliði
íslenska karlalandsliðsins í
knattspyrnu, Aron Einar
Gunnarsson, gekk að eiga
Kristbjörgu Jónasdóttur
á laugardaginn, sjálfan
þjóðhátíðardaginn. Í
einlægu viðtali ræðir
Aron Einar um lífið í
Cardiff, fyrirliðabandið,
fjölskylduna, framtíðina
og hvað þurfi til að ná
langt í hörðum heimi
atvinnumennskunnar.

...Þegar þú vilt þægindi

Mynd: Blöndal

Erum ekki að hætta
erum rétt að byrja
10-30%

staðgreiðsluafsláttur
af skóm og fatnaði
Bonito ehf. • Friendtex • Praxis

Faxafen 10 • 108 Reykjavík • sími 568 2870 •www.praxis.is
Opið mánudaga kl. 111.00 -17.00, miðvikudaga kl. 11.00-17.00
og fimmtudaga kl 16.00 -18.00

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

„Þrífst best
undir pressu“

Vír og lykkjur ehf

Color Usage Guide for 2015 Samsung Icon > TV > Quad Core Plus

Full Color Usage
with Black or Dark BG

Full Color Usage
with White or Light BG

Quad Core+

Quad Core+

40”

RÝMUM

65”

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.
FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

FURUVÖLLUM 5 · síMi 461 5000

www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

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

Color Usage
Full ColorOne
Usage
with
BlackBG
or Dark BG
with Black
or Dark

One Color Usage
Full Color Usage
White
with White with
or Light
BG or Light BG

One Color Usage
with Black or Dark BG

Nano Crystal Color

Nano Crystal Color

Nano Crystal Color

Quad Core+

Quad Core+

55”

One Color Usage
with White or Light BG

49”

Nano Crystal Color

7

33

Verðdæmi:
gið
55” UHD, bo
á
4K sjónvarp
114.900,-
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Úrkula vonar
Amman segir að
drengirnir verði að
komast undir eftirlit.
Mynd tengist
ekki efni greinar.

Í Kína Sendinefndin
frá Akureyri ásamt gestgjöfum sínum.

Efla hlutverk
Akureyrar
Sendinefnd frá Akureyri sótti kínversk-norræna
ráðstefnu um samvinnu á heimskautasvæðum.

F

erðin skilaði miklum tengslum sem sveitarfélagið, fyrirtæki og stofnanir í sveitarfélaginu geta byggt á til framtíðar og
munu efla hlutverk Akureyrar sem
miðstöðvar norðurslóða á Íslandi,“
segir Eiríkur Björn Björgvinsson,
bæjarstjóri Akureyrar, sem var á
dögunum boðið að halda erindi á
Kínversk-norrænu
ráðstefnunni
um samvinnu á heimskautasvæðum
(CNARC) sem fram fór nú í lok maí
í borginni Dalian í Kína.

Hafnir í Eyjafirði
Meginþema

ráðstefnunnar

voru

siglingar á norðurslóðum og fjallaði
erindi bæjarstjórans um mögulega
uppbyggingu miðstöðvar þjónustu á
Akureyri við siglingar á þessum slóðum. Sendinefnd frá Akureyri notaði
tækifærið og þáði boð Kínversku
heimskautastofnunarinnar (PRIC)
og heimsótti höfuðstöðvar stofnunarinnar ásamt því að funda með
fjölda fyrirtækja og stofnana sem
tengjast meðal annars norðurslóðamálum. Rætt var um möguleika sem
felast í fyrirsjáanlegum siglingum
um Norðuríshafið og hvernig hafnir
í Eyjafirði geta boðið fram þjónustu.
iáh

AKUREYRI Sími: 464-8600 /// REYKJAVÍK Sími: 414-0000

SUMARSTARF
Óskum eftir starfsmanni/konu til afleysinga strax
í verslun okkar á Akureyri, að Baldurnesi 2.
• Lágmarksaldur 17 ár og bílpróf.
• Starfið felst í sölu á rekstrarvörum og varahlutum
til landbúnaðar, ásamt ýmsum snúningum.
• Reynsla úr sveit æskileg.
• Tölvufærni í Excel og Word æskileg.

Umsóknir sendist til gunnaregils@vbl.is
www.VBL.is

AKUREYRI
Baldursnes 2
603 Akureyri
Sími: 464-8600

REYKJAVÍK
Krókháls 5F
110 Reykjavík
Sími: 414-0000

„get ekki
meira“

„

Tæplega sjötug amma á Akureyri biður um úrræði fyrir dóttursyni sína.

É

g get bara ekki meira,“ segir
tæplega sjötug amma á Akureyri sem er orðin úrkula
vonar um að dóttursynir hennar tveir
fái viðeigandi aðstoð. Drengirnir eru
lögráða en í neyslu og að sögn konunnar ófærir um að sjá um sig sjálfir.
Þeir búi í íbúð á vegum Akureyrarbæjar en þurfi meiri aðstoð en sem
nemur búsetuúrræði. „Þeir verða að
fá hjálp. Þeir geta einfaldlega ekki séð
um sig sjálfir. Þeir geta ekki einu sinni
komið sér til læknis sjálfir. Gránufélagsteymið hefur hjálpað okkur og ég
veit ekki hvar við værum án þeirra en
þeir mega ekkert gera.“

Misstu móður sína
Amman segir ráðaleysið gagnvart
einstaklingum í neyslu algjört. Hún
segir bræðuna hafa átt erfitt frá barnæsku. „Þeir hafa alltaf verið erfiðir en
eftir að móðir þeirra lést, árið 2010,

Þeir hafa
alltaf verið
erfiðir en eftir að
móðir þeirra lést,
árið 2010, hefur allt
verið niður á við

hefur allt verið niður á við. Þeir eiga
enga að, nema mig og föðurömmu
sína sem er að verða níræð. Ég fer í
Bónus í hverri viku og kaupi handa
þeim mat en ég gef þeim aldrei peninga. Ég veit í hvað þeir færu. Samt
senda þeir mér stanslaus skilaboð á
kvöldin og á nóttunni og krefja mig
um peninga. Ég er búin að fá nóg. Af

hverju segir starfsfólk fjölskyldudeildar ekki bara að það sé ekkert úrræði í
boði? Af hverju er mér ekki bara sagt
að hætta að hringja? Ég er þakklát fyrir það sem starfsfólk fjölskyldudeildar hefur gert fyrir þá en það er bara
ekki nóg. Þeir þurfa ítarlegri úrræði.
Þeir verða að komast undir eitthvert
eftirlit.“

Með lifrarbólgu C
Konan segir alls kyns fólk hanga í
kringum drengina og að lögreglan
hafi verið kölluð á staðinn þar sem
þeir búa. „Þeir hafa lent í ýmsu og
annar þeirra er með lifrarbólgu C,“
segir hún en neitar því að hún sé
hrædd við drengina. „Ekki við þá en
maður hræðist þetta lið sem fylgir
þeim. Aðstæður þeirra eru skelfilegar.
Ég get ekki tekist á við enn eitt dauðsfallið.“
iáh
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NÝR CITROËN C3
Yfir 25 alþjóðleg verðlaun
7” snertiskjár með Mirror Link GSM tengingu
Hlífðarklæðning á hliðum

C3 LIVE BEINSKIPTUR FRÁ

1.970.000

KR.

C3 FEEL SJÁLFSKIPTUR FRÁ 2.520.000 KR.

Vindar breytinga blása nú um fjölbreytta bílalínu Citroën. Við kynnum nýjan Citroën C3, einstakan í útliti með stóru 300 lítra skotti og
fáanlegur með hinni bráðsnjöllu Airbump hliðarklæðningu sem verndar fyrir hurðarskellum. Citroën C3 er hljóðlátur, búinn nýjustu kynslóð
sparneytinna véla og er fáanlegur með nýrri 6 þrepa undurþýðri sjálfskiptingu sem gerir hann frábærlega skemmtilegan og mjúkan í akstri.
Apple Car Play og Mirror Link tæknin, sem er fáanleg í SHINE útfærsluna, gerir þér kleift að spegla helstu forrit farsímans eins og t.d Google
Maps á 7“ snertiskjáinn. Komdu. Sýndu þig í Citroën.

citroen.is

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

C3_NÝR_Ongoing_Vikublaðið_Akureyri_5x39_20170619.indd 1

19/06/2017 10:38
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leiðari

Feðgarnir eftir ferðalagið
Þórólfur og Jón, sonur hans, eftir ferðalagið
í gegnum heiðina. Mynd: Vaðlaheiðargöng

Um erfiðu málin

A

ðra vikuna í röð er í blaðinu umfjöllun um ungt fólk á villigötum á Akureyri. Í síðustu viku steig Hulda Jóhannsdóttir
fram og sagði sögu sína og sonar síns, en hann er í neyslu og á
götunni. Að þessu sinni stígur tæplega sjötug
amma fram og biður um úrræði fyrir dóttursyni sína sem eru staddir á slæmum stað í lífinu. Hún segir starfsfólk sveitarfélagsins allt af
vilja gert en lausnirnar skorti.
Það er auðvelt að hrista hausinn og gagnrýna meðvirkni ömmunnar; drengirnir séu
lögráða, þurfi að læra að standa á eigin fótum
og taka ábyrgð á eigin lífi. Því miður er það
ekki svo einfalt. Fíkn er sjúkdómur og þeir sem
glíma við sjúkdóma þurfa hjálp. Líka þegar
þeir sjálfir virðast hvorki geta þegið hana né
hafa getuna til að leita eftir henni. Við sem samfélag verðum að passa
upp á að við öll fáum tækifæri á mannsæmandi lífi og finna í kjölfarið
úrræði handa þeim sem höllustum fæti standa.
Það er ákveðið áfall að heyra að fólk sé á götunni á Akureyri og vissulega væri mun skemmtilegra að segja bara frá sætum sigrum norðlenskra
knattspyrnuhetja og öðrum jákvæðum fréttum. „Ignorance is bliss“ og
allt það. Hinsvegar verðum við að ræða erfiðu hlutina líka. Vandamálin
hverfa ekki þótt við hunsum þau.


Indíana Ása Hreinsdóttir

Fékk að fara í gegn
Gamall draumur Þórólfs í Lundi rættist á afmælisdaginn.

Þ

að er mjög gaman að fá að
taka þátt í að uppfylla drauma
manns sem man tímanna
tvenna og veit hvað bættar samgöngur
skipta miklu máli,“ segir Valgeir Bergmann, framkvæmdastjóri Vaðlaheiðarganga, sem bauð Þórólfi Guðnasyni,
betur þekktum sem Þórólfi í Lundi, í
bílferð í gegnum Vaðlaheiðargöng á afmælisdegi Þórólfs.

Víkurskarðið heim
Í síðasta tölublaði af Akureyri Vikublaðs var viðtal við Þórólf sem fagnaði 98 ára afmæli sínu. Í viðtalinu
sagðist Þórólfur ávallt hafa verið
áhugamaður um Vaðlaheiðargöng en
að hann hafi ekki búist við að þurfa
að lifa svona lengi til að fara í gegn.
Framkvæmdastjóri ganganna var
ekki lengi að taka við sér og bauð

Þórólfi í gegn. Myndin er tekin af
Þórólfi og syni hans Jóni fyrir utan
göngin í Fnjóskadal eftir að hafa
keyrt í gegnum heiðina. Feðgarnir
voru svo keyrðir til baka yfir Víkurskarðið þar sem bílstjórinn fékk að
heyra reynslusögur Þórólfs af ferðum
hans milli Fnjóskadals og Eyjafjarðar
frá því í gamla daga.
iáh

Með stafinn Mynd af
stúlkunum í Kópavogi þegar
þær fengu sinn „Víðförul“.

Hvar, hvar hvar…
F
Allir gamlir skátar eru hvattir til að lesa þetta
yrir mörgum, mörgum árum, nánar
tiltekið árið 1964,
var dróttskátastarf á Íslandi
að hefjast en það var ætlað skátum á unglingsaldri.
Efnt var til samkeppni milli
dróttskátasveita. Keppnin
var fólgin í því hvaða sveit
færi í ævintýralegustu ferðirnar. Í Kópavogi var dróttskátasveitin Andromeda,
sem var sameiginleg fyrir pilta og
stúlkur. Það voru stúlkurnar í þeirri
sveit sem unnu keppnina fyrir stúlkurnar. Dróttskátasveit frá Akureyri
sem eingöngu var skipuð piltum vann
síðan hina keppnina.

Traust fjármálaþjónusta
í 30 ár

Veglegir stafir
Verðlaunin voru vegleg, sérsmíðað-

ir stafir og nefndist hvor
stafur „Víðförull“. Þetta
voru hinir mestu kjörgripir
sem margir hafa dáðst að.
Tréstafir úr rauðvið með
skátalilju/smára á toppnum. Hægt var að taka þá í
sundur í miðjunni. Annar þeirra er varðveittur í
Skátaheimilinu í Kópavogi
en hinn er … hvar? Stafurinn hefur glatast, kannske
á skátamótum, sýningum, ferðum.
Kannske er hann bara á háalofti, í bílskúr eða kjallara hjá einhverjum sem
hefur ætlað að gæta hans vel.
Skátar á Akureyri sakna stafsins og
vilja gjarnan endurheimta hann nú á
afmælisári.
Hrefna Hjálmarsdóttir
Fulltrúi í afmælisnefnd

21. TBL. 7. ÁRGANGUR 2017

EIGNASTÝRING · MARKAÐSVIÐSKIPTI · SÉRHÆFÐAR FJÁRFESTINGAR · SJÓÐIR

Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Björn Ingi Hrafnsson,
netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466,
netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Indiana Ása Hreinsdóttir, Indianahreins@gmail.com, 893 6152
Umbrot: Vefpressan. Prentun: Landsprent. Dreifing: Póstdreifing og Íslandspóstur

14.500 eintök ókeypis – Um allt norðurland
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Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnakerfi
Innkaupakerfi
Sölu- og birgðakerfi
Eignakerfi
Verkbókhald

Ótakmarkaður fjöldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Bókhaldskerfi
í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
er eitt mest selda bókhaldskerfi
landsins og fæst í
mánaðarlegri áskrift.
Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun
í Azure skýjaþjónustu Microsoft
ásamt vottuðum sérlausnum Wise
frá kr. 9.900 á mánuði.
Kynntu þér málið á navaskrift.is

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging
pr. notandi á
mánuði án vsk.

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launakerfi
Innheimtukerfi
Bankasamskiptakerfi
Rafræn móttaka reikninga
pr. notandi á
mánuði án vsk.

Wise sérlausnir að viðbættri leið 2:
Uppáskriftarkerfi
WiseScan
pr. notandi á
mánuði án vsk.

Microsoft Azure

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, Akureyri
Sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is
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Honeywell borðviftur, gólfviftur
og turnviftur – gott úrval.
Hljóðlátar viftur í svefnherbergi.
Viftur sem gefa gust á vinnustaði.
Gott úrval af gæðaviftum
frá Honeywell. Margar stærðir
og gerðir. Nánari upplýsingar
hjá Donna ehf. vefverslun
www.donna.is

Þjóðlegar Þessar glæsilegu mæðgur vöktu alls
staðar athygli. Sú elsta, Kristín Vala Breiðfjörð, saumaði
upphlutina sjálf. Mynd: Indíana Hreinsdóttir

Erum nú á Facebook:
donna ehf

Sími 555 3100 www.donna.is

Hæ hó
jibbí jei
Á

laugardaginn mátti heyra sungið
hæ hó jibbí jei um allt land enda
þjóðhátíðardagur Íslendinga.
Leikhópurinn Lotta, snuddusleikjóar,

gasblöðrur og sápurennibraut; það er
kominn 17. júní! Fjöldi fólks notaði
tækifærið og skemmti sér saman með
fólkinu sínu eins og myndirnar sýna.

Sápurennibraut Það er
óhætt að segja
að þessi drengur
hafi skemmt sér
vel í sápurennibrautinni á
Blönduósi.
Mynd: Róbert
Daníel Jónsson

Skrúðganga Á Blönduósi var farið í skrúðgöngu í tilefni dagsins.
Mynd: Róbert Daníel Jónsson

Aðalfundur Skógræktarfélags
Svalbarðsstrandar
Aðalfundur Skógræktarfélags Svalbarðsstrandar verður
haldinn þann 29. júní 2017, kl. 20:00 í safnaðarheimili
Svalbarðsskirkju.
Á dagskrá eru hefðbundin aðalfundarstörf.
Á fundinum verður tekið á móti greiðslu árgjalds í
félagið, kr. 1.000, um leið og félagsmenn eru hvattir til
að mæta, eru nýjir félagar boðnir velkomnir.
Stjórnin
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Yfirheyrslan: Ingvi Stefánsson
Ingvi Stefánsson, bóndi í Eyjafirði, er nýr
formaður Svínaræktarfélags Íslands.
Fullt nafn, aldur og starfstitill: „Ingvi Stefánsson, 43 ára, bóndi.“

Uppáhaldsstjórnmálamaður?

Nám: „Viðskiptafræðingur frá HÍ.“

Uppáhaldsmatur?

Fjölskylduhagir: „Kvæntur

„Pass.“
„Grísalundir, ekki spurning.“

Uppáhaldsdrykkur? „Íslenska

Selmu Brynjarsdóttur, eigum fjögur
börn á aldrinum 8 til 19 ára.“

vatnið.“

Fæddur og uppalinn: „Akureyri,

Svín eru? „Yndisleg.“

Teigi Eyjafjarðarsveit.“

Í hverju ertu bestur? „Það er nú

það …“

Í hverju ertu lakastur? „Sýna

þolinmæði.“

Hvað ætlaðirðu að verða
þegar þú yrðir stór? „Atvinnu-

maður í fótbolta.“

Hverju myndirðu breyta ef
þú værir einræðisherra í einn
dag? „Flýta klukkunni yfir sumar-

tímann um tvær klukkustundir (hafa
kvöldsólina lengur).“

Fyrirmynd? „Pabbi og mamma.“
Uppáhaldstónlistarmaður?
„Kurt Cobain.“

Fallegasti staður á Íslandi?

Uppáhaldsrithöfundur? „Yrsa
Sigurðardóttir.“

Besta lag allra tíma? „Smells
like teen spirit, Nirvana.“

Morgunmatur? „Egg og beikon.“
Leyndur hæfileiki? „Ennþá að leita.“
Með hvaða liði heldurðu í
enska? „Manchester United.“
Hvað myndirðu aldrei gera?
„Fara á Anfield.“

Facebook eða Twitter? „Facebook.“
Tjald eða hótelherbergi?
„Hótelherbergi.“

Mottó? „Að skilja við fólk í góðu.“

„Klárlega vesturbakkinn í Eyjafjarðarsveit.“

Á hvaða útvarpsstöð er stillt í
bílnum þínum? „Bylgjuna.“

Uppáhaldskvikmynd? „Shaws-

Hvað ætlarðu að gera í sumar? „Njóta lífisins með fjölskyldu og

hank Redemption.“

vinum og grilla svínakjöt.“
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VIÐ LEGGJUM
GRUNN AÐ GÆÐUM
Í öllum þeim fjölbreyttu störfum sem tengjast
íslenskum landbúnaði, hvort sem það er að yrkja landið,
fóðra dýr, girða af land eða framleiða matvæli
- þá er Bústólpi aldrei langt undan.

Bústólpi ehf - fóður og áburður - Oddeyrartanga - 600 Akureyri - bustolpi@bustolpi.is - Sími 460 3350 - www.bustolpi.is
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Skrapp á bak Hestar voru á röltinu
fyrir þá sem vildu skella sér á bak. Myndir:
Ásta Júlía Aðalsteinsdóttir

Borgarhólsskóli
Grunnskólakennara vantar

Um er að ræða tvær tímabundnar stöður vegna leyfa og forfalla.
Afleysingarstaða 100% starf, næsta skólaár og 100% afleysingarstaða til áramóta.

Við leitum að kennara sem:
• treystir sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
• hefur lausnamiðaða nálgun á viðfangsefnum
• er sveigjanlegur og með góða samskiptahæfni
• er sjálfstæður í vinnubrögðum og sýnir/býr yfir frumkvæði.
Borgarhólsskóli er tæplega 300 barna skóli á Húsavík. Þar fer fram metnaðarfullt
skólastarf og áhersla er lögð á jákvæð samskipti og samveru. Skólasýn, stefnu
skólans og fleiri upplýsingar um skólastarfið er hægt að nálgast á heimasíðu skólans
http://www.borgarholsskoli.is
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 28. júní 2017
Umsóknum skal skila í tölvupósti á netfangið threyk@borgarholsskoli.is
Ferilskrá skal fylgja umsókn sem og afrit af prófskírteinum.

Skemmtilegir
Gleðidagar

H

eimilisfólk, gestir og gangandi skemmtu sér konunglega á Gleðidögum sem
haldnir voru á Dvalarheimilinu Hlíð
á dögunum. Boðið var upp á kaffismökkun og ís auk þess sem haldnir
voru Skrýtnu ólympíuleikarnir. Keppendur tóku einnig þátt í pappírs- og
boltakasti, stígvélakasti og skrifborðsstólaralli. Pylsur voru grillaðar og
hestar voru á röltinu fyrir þá sem vildu
skella sér á bak. Gleðinni lauk svo með
tónleikum Regínu Óskar og Selmu í
salnum.
iáh

Gleði Alls konar skemmtilegheit voru í
boði fyrir gesti og gangandi.
Spennandi keppni Keppt var
í alls kyns skemmtilegum íþróttum.

Svalbarðseyri
Svalbarðseyri –– íbúðarsvæði,
íbúðarsvæði,tillaga
tillagaað
aðdeiliskipulagi
deiliskipulagi
Sveitarstjórn
SveitarstjórnSvalbarðsstrandarhrepps
Svalbarðsstrandarhreppssamþykkti
samþykktiþann
þann16.
16.júní
júní2017
2017aðaðauglysa
auglysatillögu
tillöguaðað
deiliskipulagi
fyrir
nýtt
íbúðarsvæði
á
Svalbarðseyri
skv.
1.
mgr.
41.
gr.
skipulagslaga
deiliskipulagi fyrir nýtt íbúðarsvæði á Svalbarðseyri skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaganr.
nr.123/2010.
123/2010.
Skipulagssvæðið
Skipulagssvæðiðer
erum
um14,9
14,9ha.
ha.Innan
Innanskipulagsmarka
skipulagsmarkaererannars
annarsvegar
vegaríbúðarsvæði
íbúðarsvæðiogoghins
hinsvegar
vegar
svæði
svæði fyrir
fyrirverslun
verslunog
ogþjónustu
þjónustuefst
efstog
ognæst
næstþjóðvegi.
þjóðvegi.Það
Þaðererað
aðhluta
hlutaskilgreint
skilgreintsem
semblönduð
blönduð
landnotkun
landnotkunmeð
meðíbúðarbyggð.
íbúðarbyggð.Í Íaustri
austrinær
nærsvæðið
svæðiðað
aðhelgunarsvæði
helgunarsvæðiþjóðvegar,
þjóðvegar,tiltilsuðurs
suðursaðað
aðkomuvegi,
aðkomuvegi,íþróttasvæði
íþróttasvæðiog
ogfarvegi
farvegiValsár,
Valsár,tiltilvesturs
vestursað
aðbrekkurót
brekkurótogogtiltilnorðurs
norðursaðað
landamerkjagirðingu.
landamerkjagirðingu.
Tillagan
Tillagan mun
munliggja
liggjaframmi
frammiááskrifstofu
skrifstofusveitarfélagisns
sveitarfélagisnsfrá
frá22.
22.júní
júní2017
2017tiltilogogmeð
með2.2.ágúst
ágúst2017.
2017.
Tillagan
Tillagan verður
verðureinnig
einnigaðgengileg
aðgengilegáávef
vefSvalbarðsstrandarhrepps
Svalbarðsstrandarhreppsáá
www.svalbardsstrond.is/is/skipulag/deiliskipulag
www.svalbardsstrond.is/is/skipulag/deiliskipulag
Hverjum
Hverjum þeim
þeimsem
semtelur
telursig
sigeiga
eigahagsmuna
hagsmunaað
aðgæta
gætaererþannig
þanniggefinn
gefinnkostur
kosturá áaðaðkynna
kynnasér
sértillöguna
tillöguna
og
gera
athugasemd
við
hana.
Athugasemdir
skulu
vera
skriflegar
og
berast
á
skrifstofu
og gera athugasemd við hana. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast á skrifstofu
Svalbarðsstrandarhrepps
Svalbarðsstrandarhreppsí íráðhúsinu
ráðhúsinuSvalbarðseyri,
Svalbarðseyri,601
601Akureyri,
Akureyri,eða
eðaá ánetfangið
netfangið
postur@svalbardsstrond.is
í
síðasta
lagi
þann
2.
ágúst
2017.
postur@svalbardsstrond.is í síðasta lagi þann 2. ágúst 2017.

Pylsur handa öllum Báða dagana voru grillaðar pylsur og boðið upp á ís.
Mikið sprellað Ásta Júlía er
viðburðastjóri iðju- og félagsstarfs
Öldrunarheimila Akureyrar.

Sveitarstjóri
SveitarstjóriSvalbarðsstrandarhrepps
Svalbarðsstrandarhrepps

Flottur hópur Heimilisfólk og gestir skemmtu sér á tveggja daga gleðihátíð.
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Úrvalið er hjá okkur!
Line innréttingar

Sturtuveggir

Hert öryggisgler 8 og 10 mm.
Breidd 70 til 120 cm.

Postulínshandlaugarborð.

Breidd 60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.
Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Ljósaspeglar
og
speglaskápar

Sturtuhorn með botni
6mm. öryggisgler
80x80 og 90x90 cm.
verð frá 35.100

Djúpar skúﬀur
mikið geymslurými

Gæði og gott verð!
Opið virka daga frá 9 til 18
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is
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Akureyringurinn
og fyrirliði íslenska
karlalandsliðsins í
knattspyrnu, Aron
Einar Gunnarsson,
gekk að eiga Kristbjörgu
Jónasdóttur á
laugardaginn, sjálfan
þjóðhátíðardaginn. Í
einlægu viðtali ræðir
Aron Einar um lífið í
Cardiff, fyrirliðabandið,
fjölskylduna, framtíðina
og hvað þurfi til að ná
langt í hörðum heimi
atvinnumennskunnar.

21. júní 2017

VIÐTAL

M

Mynd: Blöndal

aður finnur að það er enn
litið á okkur sem litlu
þjóðina, „underdogs“, en
ég held að menn beri meiri virðingu
fyrir okkur en áður. Liðin varast það
sem við erum góðir í og eru búin að
leikgreina okkur betur en áður fyrr,“
segir Akureyringurinn Aron Einar
Gunnarsson, fyrirliði íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu.

Fyrirliðabandið bónus
Aron Einar hóf sinn atvinnumannsferil ungur þegar hann samdi við AZ
Alkmaar í Hollandi. Þaðan var hann
keyptur til Coventry þar sem hann
var valinn leikmaður ársins af stuðningsmönnum félagsins. Árið 2011
gekk hann svo til liðs við Cardiff City
en hann var valinn leikmaður ársins
hjá liðinu fyrr á þessu ári, bæði af
forsvarsmönnum liðsins sem og leikmönnum og stuðningsmönnum. Þótt
hann hafi getið sér gott orð sem fyrirliði íslenska landsliðsins segir hann
það aldrei hafa verið takmarkið, að
bera fyrirliðabandið. „Markmiðið hefur alltaf verið að gera vel fyrir
landsliðið. Að vera fyrirliði þess er
bara bónus. Það er mér mikill heiður
að fá að leiða strákana í hverri orrustu
fyrir sig.“

Stuðningur frá Akureyri
Aron er fæddur og uppalinn í Þorpinu
á Akureyri og er gallharður Þórsari.
Aðspurður segir hann stuðninginn að
heiman skipta sig miklu máli. „Akureyringar hafa mikinn áhuga á fótbolta
og íþróttum yfirhöfuð og þegar þeir
eiga landsliðsmann er vel fylgst með
enda lítið samfélag þar sem allir þekkja
alla. Mér finnst virkilega gaman að
finna fyrir stuðningnum,“ segir Aron
sem heldur góðu sambandi við sinn
gamla heimabæ. „Ég reyni að koma til
Akureyrar eins reglulega og ég get, en
þar næ ég að slappa mest af. Mér líður best á Akureyri og finnst alltaf jafn
gott að koma heim og hitta fjölskyldu
og vini. Þar ólst ég upp og bjó þar til ég
flutti til útlanda í atvinnumennsku. Ég
þekki því lítið annað á Íslandi.“

Brúðkaup á þjóðhátíðardaginn
Eiginkona Arons er einkaþjálfarinn
Kristbjörg Jónasdóttir en parið gifti
sig síðasta laugardag, á sjálfan þjóðhátíðardaginn, í Hallgrímskirkju.
Hann segir ekki annað hafa komið til
greina en að ganga í það heilaga á Íslandi. „Okkar fólk er hér, vinir okkar
og fjölskylda,“ segir hann viðurkennir að bónorðið hafi verið falleg stund.
„Við vorum tvö ein heima fyrstu jólin
okkar saman. Þetta var bara falleg og
notalegt stund.“
Hjónin eiga einn son, Óliver Breka,
en eins og frægt er missti Aron Einar af
fæðingu sonarins til að keppa með liði
Íslands gegn Kasakstan í undankeppni
EM. Fórnirnar fyrir íþróttina hafa því
verið töluverðar. „Þetta var mjög skrítinn tími en vonandi verð ég á staðnum næst. Þetta var ákvörðun sem við
tókum saman á þessum tíma og við
þroskuðumst mikið fyrir vikið.“

Orkubolti eins og pabbinn
Hann segir lífið í Cardiff í Wales ró-

„Þrífst
best undir
pressu“
legt og gott. „Líf okkar snýst mikið
um Óliver litla og fótboltaæfingar.
Við erum mjög hamingjusöm og
laus við stress og það besta er að við
Kristbjörg vinnum bæði við það sem

okkur finnst skemmtilegast. Ég er í
fótboltanum og hún vinnur við einkaþjálfun. Óliver er svo á leikskóla þrjá
daga í viku og hefur gott af því að umgangast aðra krakka. Hann er aðeins

farinn að tala, aðallega íslensku, en
svo koma ensk orð inn á milli. Hann
varð tveggja ára í mars og er mjög
orkumikill. Að sögn mömmu er hann
alveg jafn orkumikill og ég þegar ég

var lítill. Ég er því að fá það svolítið
í bakið,“ segir Aron Einar hlæjandi
og bætir við: „Mér finnst frábært að
hann sé svona virkur og það er virkilega skemmtilegt að sjá hann þroskast
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sem einstaklingur. Svo er hann
allur að koma til með boltann;
hann er svona að fatta hvað fótbolti snýst um.“

ur hausinn að vera í lagi, það er í raun
mikilvægara en tæknileg geta. Svo
skiptir máli að trúa á sjálfan sig. Sjálfstraust og trúin á að maður sé nógu
góður til að vinna andstæðinginn
er ómetanleg,“ segir hann og viðurkennir að hann taki hlutverk sitt sem
fyrirmynd ungra krakka alvarlega.
„Ég man alveg hvernig það var þegar
maður leit sjálfur upp til sinna uppáhaldsfótboltamanna og reyndi að þróa
lífið og ferilinn í þeirra átt. Ég geri mér
fullkomlega grein fyrir að maður er
fyrirmynd í hugum einhverra og vona
að ég sé jákvæð fyrirmynd. Ef minn
ferill getur hjálpað einhverjum þá er
það frábært.“

Uppruninn mikilvægur

Aron Einar segist ekki hafa
áhuga á glamúrnum sem gæti
hæglega fylgt lífi enskrar fótboltastjörnu. „Mér líður best
með fjölskyldunni og það
mun ekkert breytast. Ég hef
lítinn áhuga á að eyða orku
í eitthvert óþarfa vesen. Það
eru forréttindi að eiga góða
fjölskyldu sem styður mann í
gegnum allt og minnir mann
um leið á að allt þetta eru ekki
Nýtur augnabliksins
sjálfsagðir hlutir og hjálpa
Atvinnumennska í knattspyrnu tekur
þannig til við að halda manni
enda en Aron segir boltann eiga allan
á jörðinni. Maður má ekki
hans huga þessa stundina. „Maður er
fara fram úr sjálfum sér. Einhvers staðar byrjaði maður
aðeins farinn að fjárfesta hér og þar
og maður verður að halda í
en það kemur síðan í ljós hvað maðFyr irliðin n Aron Einar er gallh
ur gerir þegar þessu lýkur. Ég vil hafa
upprunann. Ég hef þroskast
arður Þórsari sem
líður hvergi betur en á Akureyri. Mynd
gaman af lífinu svo þegar ég hætti í
mikið við ábyrgðina að verða
: EPA
boltanum finn ég mér eitthvað annpabbi. Föðurhlutverkið er
að skemmtilegt að gera. Ég held að
frábært og þessi lífsstíll sem
sú skipting eigi ekki eftir að verða
fylgir fjölskyldulífinu er mér kær. Ég
erfið – þótt maður eigi eflaust eftir að
kem sjálfur úr stórri fjölskyldu og
sakna stemmingarinnar í klefanum
finnst ekkert betra en að hanga með
með leikmönnunum. Núna er um að
fólkinu mínu,“ segir hann og hugsar
Nýgift Hjónakornin létu pússa sig
gera að njóta augnabliksins, en ég hef
sig um þegar hann er inntur eftir því
saman í Hallgrímskirkju síðastliðinn
líka lært að njóta og læra af þeim tíma
hvort Óliver eigi eftir að verða stóri
laugardag, á sjálfan þjóðhátíðardaginn.
þegar ekki gengur jafn vel. Það þarf
bróðir. „Stefnan er sett á fleiri börn,
Mynd: Úr einkasafni
ákveðna reynslu og rétt hugarfar til
svo ef maður er heppinn mun það
að geta tekið á því og þá þarf að hafa
gerast. En það verður bara að koma í
ótrauð áfram. Það hugarfar hefur hausinn í lagi svo maður geti gert sitt
Gott sjálfstraust ómetanlegt
ljós.“
Hvað með ráð handa ungum fót- fleygt mér þetta langt á þeim tíma sem besta þegar næsta verkefni kemur.“
Hamingjusöm saman
höfum náð nokkrum góðum úrslit- boltakrökkum? „Það er að halda ég hef verið atvinnumaður. Svo verðiáh
Aðspurður hvað það var við Krist- um og staðið okkur vel. Það er liðsbjörgu sem heillaði hann nefnir hann heildin sem hefur skilað þessu. Það
persónuleikann. „Og útlitið náttúrlega hefur aldrei vantað upp á hugarfarlíka. Kristbjörg er hlý og góð mann- ið hjá liðinu og þótt við höfum ekki
eskja sem hefur látið mig þroskast. alltaf fengið bestu úrslit í heimi hefur
Við erum virkilega hamingjusöm hugarfarið alltaf verið klárt. Menn
saman. Hún er minn besti vinur og hafa alltaf lagt sig 100 prósent fram
það er mikilvægt. Við njótum lífsins og með það hugarfar og tæknilega
saman, horfum á þætti eða mynd- getu og gífurlegan sigurvilja spilar allt
ir og svo hef ég alltaf jafn gaman af með okkur,“ segir hann og bætir við
því að fylgjast með handbolta. Síðan að honum þyki alltaf jafn gaman að
ég kynntist Kristbjörgu hefur matar- hitta hina leikmennina í landsliðinu.
æðið verið mun betra en það var. Sem „Þetta eru félagarnir og bestu vinir
er gott. Maður þarf að pæla meira í manns. Við höfum gengið í gegnum
matnum eftir því sem maður eldist. ýmislegt saman sem hefur styrkt vinaÞað er hægt að lengja ferilinn með samböndin. Þessi hópur er sérstakur
að því leytinu að margir komu upp úr
hollustu.“
yngri landsliðum og því kunnum við
Steggjaður í KA-treyju
hver á annan bæði fótboltalega séð og
Það vakti athygli fjölmiðla þegar vin- persónulega.“
ir og félagar Arons Einars steggjuðu
hann í tilefni brúðkaupsins. Ekki Fengur í Lars
aðeins var hann farðaður og fenginn Hann viðurkennir að það hafi verið
til að stýra tabata-tíma í World Class gífurlegur fengur fyrir Ísland að fá
heldur var hann neyddur til að klæð- Lars Lagerbäck til að þjálfa landsast einkennisbúningi erkióvinanna; liðið en ítrekar að hann hafi miklar
gulri KA-treyju. „Það var ekki gam- væntingar til Heimis Hallgrímssonar
an. Alls ekki. En maður gat ekki sagt og Helga Kolviðssonar. „Lars hafði
nei. Sem betur fer verður maður bara sinn „presens“ og býr yfir mikilli
steggjaður einu sinni,“ segir Aron en reynslu og það er virðing borin fyrir
félagar hans í landsliðinu fögnuðu honum hér heima og úti í heimi. Það
einnig með honum í ferð til New York. hefur hins vegar lítið breyst eftir að
hann hætti, fundir eru svipaðir og við
Þrífast best undir pressu
notum sömu taktíkina. Maður skiptSumarið 2016 var ógleymanlegt; bæði ir ekki út því sem virkar. Heimir og
fyrir fótboltamenn og landsmenn alla Helgi eru flottir saman og virka vel
og mun líklega fara í sögubækurnar saman, eins og Heimir og Lars gerðu.“
sem sumarið þegar litla Ísland kom
sér á kortið í knattspyrnu. „Þetta ár Hungrið í sigur
var með ólíkindum – og nú vitum við Cardiff City féll úr ensku úrvalshvað við getum. Við höfum alltaf sett deildinni og spilar því með Champpressu á okkur en nú hefur pressan ionship-deildinni. Þar sem Aron
aukist frá íslensku þjóðinni. Við erum hefur sýnt og sannað að hann nýtur
orðnir þetta sterkir og því er ætlast sín vel á stærra sviði er því eðlilegt
2
til að við vinnum alla leiki; sem er að spyrja hann hvort stefnan sé ekki
aðeins jákvætt því við setjum sjálfir sett hærra? „Planið er alltaf að fara
mikla pressu á okkur og undir henni hærra. Ég væri ekki í þessu ef ég væri
þurfum við að standa. Síðustu tvö ár ekki með markmið. Mitt markmið er
hafa verið þannig að allir leikir lands- að spila aftur með úrvalsdeildinni, en
liðsins hafa verið úrslitaleikir. Þannig hvort það verður með Cardiff eða ekki
er það oft með landslið því það eru kemur í ljós. Maður tekur eitt ár í einu
ekki margir leikir í hverjum riðli. Það og vonar það besta. Ég átti gott tímabil
er allt undir í hverjum einasta leik en í fyrra og ætla að halda ótrauður
þannig þrífumst við best. Við viljum áfram, finna mér ný markmið og
að hafa pressu og að það sé eitthvað ná þeim eins og maður,“ segir hann
undir. Þá spilum við best.“
og bætir við að hungrið drífi hann
áfram. „Hungrið í að vinna og ná árFélagar og bestu vinir
angri. Ég hef verið að bæta mig jafnt
Hann segir hugarfarið skipta gríðar- og þétt síðustu árin og ætla að halda
SLA
ÍSLENSK FRAMLEIÐ R
lega miklu máli. „Hausinn þarf að því áfram. Svo kemur stoltið líka inn í
ÐU
VE
FYRIR ÍSLENSKT
vera í lagi. Við þurfum að halda okkur þetta; maður vill að munað verði eftir
Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
á jörðinni og átta okkur á því að við manni sem góðum leikmanni sem og
erum ekki bestir í fótbolta þótt við góðri manneskju.“

„

Stefnan er
sett á fleiri
börn, svo ef maður
er heppinn mun
það gerast

VÖNDUÐ
SMÁHÝSI

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

Vandað fulleinangrað 14.9m 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.
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„Paellan hans
pabba í uppáhaldi“
Greta Huld Mellado
notast helst við
fljótlegar og þægilegar
uppskriftir. Greta féllst
á að gefa lesendum
Akureyri Vikublaðs
uppáhaldsuppskriftirnar
sínar.

n 25 g kasjú-hnetur
n 1 stk. tómatur
n 1 dl sólþurrkaðir tómatar
n 2–3 döðlur
n 1/2 dl olía
n 1–2 hvítlauksgeirar
Gott að láta döðlurnar liggja örlítið í
bleyti áður og rífa hvítlaukinn. Allt sett
saman í matvinnsluvél og maukað.
Ég geri oftast fjórfalda uppskrift, og
nota þá heila krukku af sólþurrkuðum
tómötum með olíunni, bæti svo við
olíu ef þarf. Einnig nota ég þá bara 2 til
4 hvítlauksgeira í fjórfalda uppskrift.

Piparostasveppasósa
n 1 stk. piparostur
n 1/2 l matreiðslurjómi
n 1 askja af sveppum
n 1 stk. grænmetisteningur
n sósujafnari eftir smekk

É

g hef gaman af því að elda góðan mat en stundum vantar bara
tímann,“ segir fasteignasalinn
Greta Huld Mellado sem segir tímaleysið hafa valdið því að hún notist oftast við
fljótlegar og þægilegar uppskriftir. „Ég
get til dæmis hent í takó eða indverskan
kjúklingarétt á augabraði og passa mig á
að eiga alltaf eitthvað sem ég get græjað á korteri. Mjög gott er að eiga alltaf
korma-sósu og fahitas-kökur í skúffunni
og fiski- eða kjötbollur í frosti,“ segir
hún og bætir við að börnin séu alsæl
með slíkt. „Börnin væru að vísu ánægð
með grjónagraut alla daga en ég verð nú
að hafa þetta fjölbreyttara. Ég er rosalega
hrifin af sósum, heitum rjómasósum og
dressingum. Minn matur á helst að vera
baðaður upp úr sósum.“

Nota stundum bara piparost eða blanda
saman hálfum villisveppaosti og hálfum
piparosti, bara eftir því í hvernig stuði
ég er í og hvað ég á. Þessi uppskrift ætti
líklega að duga fyrir fjóra sósuelskendur
eða kannski sex eðlilegt sósufólk. Þessi
sósa slær alltaf í gegn og er góð með
kjúklingi og öllu kjöti. Rífa ostinn í pott
og blanda svo matreiðslurjómanum
og grænmetisteningnum saman við
og hræra á meðan osturinn bráðnar.
Saxa sveppina smátt og setja út á og

„

Minn matur
á helst að
vera baðaður upp
úr sósum

Dass af hinu og þessu
Dóttir Gretu er með ofnæmi og
því hefur Greta þurft að aðlaga
uppskriftirnar að henni.

Kjöt og sósur
Innt eftir uppáhaldsmatnum sínum
nefnir hún gott kjöt með sósu og matarmiklar súpur. „Það er margt í uppáhaldi og ég hef mikinn áhuga á mat, en
kjöt, sósa og kartöflubátar er klassískt
og mjög gott og einnig það sem pabbi

Pestó

eldar. Hann er góður að elda og það
jafnast fátt á við það að fara til hans

í paellu, þjóðarrétt Spánverja. Ég hef
ekki sjálf prófað að gera paellu en

Kerrurnar frá Humbaur hafa
margsannað sig á Íslandi!

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

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

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

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

þyrfti að fara að gera það. Það er hins
vegar ekki auðvelt að fá uppskriftir
hjá pabba því hjá honum er allt dass
af þessu og dass af hinu. Ég er sjálf

Eggja- og mjólkurlaus súkkulaði kaka
n 400 g hveiti
n 400 g sykur
n 50 g kakó
n 1 tsk. salt
n 1 1/2 tsk. matarsódi
n 1 1/2 dl matarolía
n 1 tsk. vanilludropar
n 3–4 dl vökvi (mjólk, vatn, soja-,
hrísmjólk, eftir því hvað hentar)
Allt sett saman í skál og hrært saman.
Ég nota núna venjulega mjólk en notaði alltaf sojamjólk áður, þegar yngsta
dóttir mín mátti ekki fá mjólkurvörur.
Þessi uppskrift dugar í tvö hringform,
geri oft eina og hálfa uppskrift og hún
dugar í stóra skúffu.
Bakað í 20–30 mínútur á blæstri, 180°C.
Baka kökuna frekar aðeins minna en meira.
Súkkulaðikrem
n 100 g brætt smjör eða smjörlíki
n 2 msk. kakó
n 5 dl/300 g flórsykur
n vanilludropar
n 2 msk. vatn
Allt þeytt saman, hægt að bæta við
auka vatni, smátt og smátt, ef kremið
er of þykkt. Þessi kremuppskrift dugar á
stóra skúffuköku.

mikill dass-ari og skipti mörgu, sem
ég ekki vil nota, út fyrir eitthvað annað, sérstaklega í bakstri. Yngsta dóttir
mín var með bráðaofnæmi fyrir eggjum og mjólk en er núna með bráðaofnæmi fyrir eggjum og því hef ég
þurft að læra að aðlaga uppskriftirnar
að henni,“ segir Greta að lokum. Hún
féllst á að gefa lesendum Akureyri
Vikublaðs sínar uppáhaldsuppskriftir.
iáh

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

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

Ýmsar gerðir og möguleikar

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.
Heimasíða: www.topplausnir.is

láta malla á lágum hita í 5 til 10 mínútur.
Hægt að nota sósujafnara eftir smekk.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.
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FYRIR FLESTAR
GERÐIR BÍLA...

HÖGGDEYFAR

GORMAR

VANRÆKTU EKKI VIÐHALDIÐ!
STÁL OG STANSAR | SÍMI: 517-5000 | VAGNHÖFÐI 7 | STALOGSTANSAR.IS

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla

14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
Auglýsingar 694 4103 & ruth@pressan.is Ritstjórn Indianahreins@gmail.com, 893 6152

22. júní 2017
21. tölublað, 7. árgangur

Frí heimsending um allt land
Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri

Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is

ÁSCO

1-2 hylki
á dag
ax!
Virkar str

Bílar
Bílar hafa alla tíð verið hluti af lífi
mínu. Pabbi minn var einstakur bílaáhugamaður. Sennilega hefur enginn
Íslendingur og þótt víðar væri leitað
átt fleiri bíla um ævina. Þegar hann
lést árið 2005 hafði hann átt tæplega
1.000 bíla, alla skráða í bílabókina
hans. Það var honum kappsmál að
eignast sem flestar tegundir enda man
ég eftir að hafa ekið í þeim mörgum.
Sumir voru minnisstæðari en aðrir, til dæmis þessi sem þurfti að snúa
i gang með þar til gerðri sveif, Volvoar af öllum gerðum, Citroen-bragginn
sem lyfti sér upp áður en lagt var af
stað og seig niður að ferð lokinni. Svo
átti hann líka eitt sinn bíl sem talaði,
sagði m.a. „fasten your seatbelt please“ þegar maður settist í hann og hann
ræstur.
Bíltúrarnir voru flestir með viðkomu á bílasölum og í sumarfríum var
algengara að heyra „nei, sjáiði þennan“
í stað þess að heyra „nei, sjáiði þetta.“
Iðulega var lagt upp í sunnudagsrúntinn á einum bíl og komið heim á
öðrum. Í öllum minnisstæðum ferðalögum fjölskyldunnar léku bílar og
bílaviðgerðir aðalhlutverkið. Endalausar punkteringar, gat á bensíntanki,
brotin framhásing, götóttur hljóðkútur/pústurrör eða lekur vatnskassi,
framhjól sem losnar undan á ferð,
nefndu það, ég hef upplifað það!
Áhuginn, þekking á bílum, bíltegundum og akstri hefur sett mark
sitt á okkur systkin, í mismiklum mæli
þó og er ég sú lélegasta í þessum málum. En Bíladagar gleðja mig! Ég nýt
þess að líta upp og dást að vel bónuðum köggum eða vel uppgerðum eldri
tegundum. Þess vegna fer ég á bílasýninguna á 17. júní og þegar ég geng þar
um og horfi í kringum mig, þá heyri
ég stundum í pabba sem segir „sérðu
þennan?“
Dýrleif Skjóldal,
leikskólakennari og sundþjálfari

Fyrr fallega brún
í sólinni með AstaZan

Nýjar
umbúðir

sömu gæð

AstaZan er öflugt andoxunarefni
sem eykur einnig styrk og þol
vöðva, gott á ferðalögum við
göngur, líkamsþjálfun og allt
álag. Rannsóknir* staðfesta
árangur.

Sধga Estate 7102 H
Sjálfskiptur lúxus sláħutraktór
Kawazaki FS600V mótor
Notendavænt sæধ og stýri
320 lítra graskassi
Frábær traktór í stærri svæði

Askalind 4, Kóp.
Sími 564 1864
www.vetrarsol.is

Frumkvöðlar í lífrænni næringu
í yfir 30 ár.

*Karolinska Institute, 1998. University of Memphis 2001.
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Húðin fær fyrr fallegan brúngylltan lit sem endist lengi.
Góð reynsla við sólarexemi.
Ver húðina gegn skaða af
sólinni.
Yngir húðina, eykur þéttleika
og teiganleika húðarinnar,
fækkar fínum línum og eykur
raka húðarinnar.
Gott á ferðalögum, við langar
göngur, líkamsþjálfun og álag.

Lifestream fæst í Apótekum, Hagkaup, Nettó, Heilsuhúsinu, Fjarðarkaup, Melabúðinni, Græn heilsa, Fríhöfninni og víðar | celsus.is

