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gæði í gegn

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar“ (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR 
High Tech rafgeymar

„Fátt asnalegra 
en stjörnustælar“

Jón Jósep  
Snæbjörnsson,  
eða Jónsi í Svörtum 
fötum, saknar ekki 
þess tímabils þegar 
frægðarsól hans 
skein sem skærast. 
Í einlægu viðtali 
ræðir Jónsi um fjöl-
skylduna og uppeldi 
strákanna sinna, 
farsælan ferilinn 
sem er hvergi nærri 
lokið, popparaí-
myndina sem hann 
skapaði, ábyrgðina 
sem fylgir frægðinni, 
ástina sem hann fann í 
MA og tónleikana sem 
hann og hljómsveitin  
ætla að halda í gamla 
heimabænum hans  
um næstu helgi.
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CMT sagarblöð og 
fræsitennur

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

Skógræktin Vöglum.

Vaglaskógur
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Gerir sláttinn auðveldari

Garðsláttuvélar
sem slá á þínum gönguhraða

Það er leikur einn að slá með nýju 
garðsláttuvélunum frá CubCadet.  
Þær eru með MySpeed hraðastilli 
sem aðlagar keyrsluhraða vélanna 
að þínum gönguhraða.  

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

Vaglaskógur
Nokkur fastleigustæði eru laus til leigu á 

fastleigustæðunum fyrir hjólhýsi í Vaglaskógi. 
Áhugasamir hafi samband við skógarvörð 

í síma: 896-3112 eða sendið 
póst á runar@skogur.is

Skógræktin Vöglum.

Viðbrögðin hafa komið mér 
í opna skjöldu og eru varla 
verðskulduð en mér þykir 

vænt um þetta. Fólki líkar auðsjáan-
lega  ekki svona vinnubrögð,“ segir 
Kristján Þorbjörnsson, yfirlögreglu-
þjónn á Blönduósi, sem vikið var frá 
störfum í síðasta mánuði, inntur eftir 
þeim viðbrögðum sem brottvikn-
ingin hefur vakið. Undirskriftasöfn-
un þar sem uppsögn Kristjáns er 
mótmælt er á netinu og þegar þetta 
er skrifað hafa rúmlega 900 manns 
skrifað undir. Stefnt er að því að færa 
Sigríði Á.  Andersen  dómsmálaráð-
herra undirskriftirnar þegar nöfnin 
ná eitt þúsund talsins.

Flekklaus ferill
Á síðu undirskriftasöfnunarinnar 
kemur fram að uppsögn Kristjáns 

sé valdníðsla af verstu gerð. Krist-
jáni hafi verið sagt upp eftir 36 ára 
farsælt starf, fáum mánuðum fyrir 
eftirlaunaaldur. Geir Jón Þórisson, 
fyrrverandi yfirlögregluþjónn, tók í 
svipaðan streng í grein á visir.is þar 
sem hann sagði fordæmalaust þegar 
æviskipuðum yfirlögregluþjóni með 
flekklausan feril sé vikið frá störf-
um þegar svo skammt sé í starfslok. 
Ástæða uppsagnar er hagræðing 
innan embættisins.

iáh

Yfir 900 manns hafa sett nafn sitt á  
undirskriftasöfnun þar sem brottvikningu 
Kristjáns Þorbjörnssonar er mótmælt.

mótmæla 
brottvikningu

„Fólki líkar 
auðsjáan-

lega ekki svona 
vinnubrögð.

BlönduóS Kristjáni, sem 
er 62 ára, var sagt upp eftir 
36 ára starf hjá lögreglunni. 
Mynd: róbert Daníel Jónsson.

Við vorum átta saman í Vagla-
skógi og vorum að ræða 
komu  Costco  til landsins og 

þann aðstöðumun sem oft er milli 
landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis-
ins og upp úr því kviknaði hugmyndin 
að stofna þennan þrýstihóp,“ segir 
Berglind Júdith Jónasdóttir sem stofn-
aði Facebook-síðuna Costco til Akur-
eyrar sem telur tæplega átta þúsund 
meðlimi þegar þetta er skrifað.

nóg pláss
Berglind  Júdith  telur verslunarrisann 
vel geta staðið undir sér á Akureyri. 
„Þetta svæði er ansi drjúgt þar sem 
samkeppnin er lítil. Hingað myndi 
fólk koma frá Blönduósi til Austfjarða 
til að versla,“ segir hún og bætir við 
að nóg sé af svæðum fyrir vöruhús-
ið. „Til dæmis mætti skoða Hörgár-

sveit en sveitarstjórinn þar setti inn á 
síðuna að hann gæti jafnvel boðið lóð. 
Ég er bjartsýn á að þetta gæti gengið. 

Annars hefði ég ekki farið af stað með 
þetta.“

Fá gleðina nær
Sólveig Bergland, stofnandi Keypt 
í  Costco  Ísl. - Myndir og verð, telur 
ólíklegt að Costco-verslun verði kom-
ið á laggirnar fyrir norðan. „Eins og 
öllum Norðlendingum líst mér vel á 
að fá gleðina aðeins nær en ætli fyr-
irtækið láti sér ekki nægja eina búð á 
Íslandi. En maður veit aldrei. Það er 
allt í lagi að vera bjartsýnn.“

iáh

Talsmaður fyrir þrýstihóp sem vill fá 
verslun Costco til Akureyrar telur verslunarrisann 
geta staðið undir sér þrátt fyrir fámenni.

„Hingað 
myndi 

fólk koma allt 
frá Blönduósi til 
Austfjarða til að 
versla

CoStCo áhugi 
landsmanna á vöru-
húsi Costco er mikill.VilJa 

CoStCo 
norður
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Invincible 33" breyting fylgir með
Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33"  breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, hvort  
sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum. 

Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki. 
Verðmæti: 780.000 kr.

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Verð frá: 5.350.000 kr.

aukahlutapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir
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Enn eitt hryðjuverkið

reglulega heyrum við fréttir af skelfilegum fjöldamorðum þar 
sem saklaust fólk, á röngum stað á röngum tíma, er myrt með 
köldu blóði. Á nokkrum vikum hafa þrjú mannskæð hryðju-

verk verið framin í Bretlandi einu. Ekki það að hryðjuverkamenn séu 
að beina sjónum sínum eitthvað frekar að landinu því samkvæmt virt-
um sérfræðingi í hryðjuverkaógn, sem rætt var við í New York Times 
í vikunni, eru mannskæðu hryðjuverkin sem við 
lesum um aðeins toppurinn af ísjakanum af öllum 
þeim tilraunum sem hryðjuverkamennirnir reyna 
að framkvæma.

 Sem betur fer geta fæst okkar skilið hvað fær 
ungt fólk til að fremja slík ódæðisverk. Og hvað þá 
þegar börn eru skotmörkin líkt og á tónleikunum 
í Manchester. Þar með er illskan komin á annað 
stig. Að vilja deyja fyrir málstað og myrða sem 
flesta saklausa borgara í leiðinni er einfaldlega 
óskiljanlegt. Kannski hefur jaðarsetning, linnu-
laust vonleysi og örvænting, útskúfun og fordæming eitthvað að segja 
– sem síðan greiðir leið illvirkja að heilaþvætti. Þráin til að tilheyra getur 
verið heit, að vera samþykktur, metinn að verðleikum, jafnvel hampað, 
sama hvað það kostar – sama hversu slæmur félagsskapurinn reynist. 
Ofan á allt saman er svo möguleiki á ódauðleika í boði fjölmiðla og sam-
félagsmiðla.

 Hryðjuverkaógn er ekki vandamál 21. aldarinnar. Elstu heimildir 
herma að hryðjuverk hafi verið framin allt aftur að fyrstu öld eftir Krist 
en í litlum heimi nútímans þar sem hörmungarnar gerast í beinni verð-
ur hins vegar allt miklu raunverulegra og ljótara. Ógnin virðist færast 
sífellt nær litla saklausa Íslandi eins og við vorum svo illilega minnt á 
árið 2011 þegar 77 manns, aðallega ungmenni, voru myrt í Noregi.

Það er erfitt að finna tölur um hryðjuverk því skilgreiningin er flókin 
en eitt er víst; við verðum að taka umræðuna, án ofstopa og öfga. Hleypa 
öllum að borðinu, greina, fræða, upplýsa og gera allt sem í okkar valdi 
stendur til að fyrirbyggja þetta tilgangslausa ofbeldi.

 Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðari

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

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

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

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

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

14.500 EiNTöK óKEYpiS – UM ALLT NoRðURLANd

Það var skyndiákvörðun hjá 
okkur Láru, dóttur minni, að 
taka skiptinema. Við vorum 

að flytja til Íslands, hún hefur lengi 
gælt við þá hugmynd að fara sjálf í 
skiptinám, og svo sá hún auglýst að 
það bráðvantaði fjölskyldur fyrir ein-
hverja nema í ágúst síðastliðnum. Ég 
sendi AFS línu og eftir örfáa daga var 
frágengið að hann Gabriele frá Ítalíu 
kæmi til okkar og var raunar kominn 
til Íslands á undan okkur þar sem við 
vorum ekki enn fluttar heim.

Þegar þetta var allt ákveðið fengum 
við svo netta bakþanka sem snöggvast, 
hvað vorum við að hugsa, drengur á 
heimilið, við vanar að vera alltaf bara 
tvær mæðgurnar. Þessar hugsanir liðu 
þó fljótt hjá.

Bíllaus og ókunnug
Fyrstu vikan gleymist ekki svo glatt, 
þegar við vorum að koma okkur fyrir 
á Akureyri, öll ný á staðnum, bíllaus 
og ókunnug og hellirigning upp á 
hvern dag, töltandi frá Rúmfatalager 
yfir í Fjölsmiðju að finna húsgögn 
og dót í íbúðina okkar. Síðan byrjaði 
skólinn og annríki hversdagsins.

Það þarf ekki að fara mörgum orðum 
um það hve góð og gefandi þessi reynsla 
er. Gabriele rann áreynslulaust saman við 
okkar litlu fjölskyldu, við erum himin-
sælar að hafa kynnst honum. Þau Lára 
eru í MA, ég gef þeim hafragraut og lýsi 
á morgnana og þau hafa nóg að gera frá 
morgni til kvölds. Mér finnst ég stundum 
gera fátt annað en kaupa mat og elda mat, 
þau koma ævinlega banhungruð heim úr 
öllu sínu stússi og borða allt sem tönn á 
festir. Gabriele er duglegur og jákvæður 
og til í allt, meira að segja búinn að fara 
í réttir og borða sviðalappir, sem honum 
fannst þó „disgusting“. Við settum okkur 
í jólagírinn þótt hvorug okkar mæðgna 

sé mikið fyrir jólahald, bara til að hann 
fengi að upplifa íslensk jól, og flugelda-
gleðin um áramótin sló heldur betur í 
gegn. Um páskana fórum við í hringferð 
um landið, kíktum í sauðburð, elduðum 
gnocchi á Egilsstöðum og spiluðum á 
spil í sjoppunni á Hvolsvelli á leið frá 
Eyjum.

maður er manns gaman
Akureyrski veturinn kom okkur öll-
um gleðilega á óvart, við vorum búin 
að búa okkur undir snjóþyngsli en 
sluppum svo alveg við þau. Gabriele 
hafði aldrei séð snjó, hlakkaði alveg 
óskaplega til en eftir fyrstu fjóra dag-

ana var hann alveg orðinn sáttur við 
að sjá hann aldrei aftur.

Nú líður að heimför. Þetta er undar-
legur tími, ég er einhvern veginn alls 
ekki undir það búin að Gabriele hverfi 
úr lífi okkar aftur, enda gerir hann það 
auðvitað aldrei. Við erum strax farnar 
að skipuleggja Ítalíuferð næsta sumar. 
Þetta hefur verið dásamlegur tími og 
við erum búnar að eignast son, bróð-
ur og vinafjölskyldu fyrir lífstíð. Það er 
ekki ónýtt. Lára mín fer svo í skiptinám 
í Þýskalandi í haust. Þetta er lífið, svona 
er hamingjan, maður er manns gaman.

Ingunn Snædal

Ítalskur sonur á heimilið
Aðsend grein SkiptinemaSyStkini gabriele og lára.

GreinarhöFundur Ingunn Snædal skrifaði greinina.tveir bílar skullu saman um 
hádegisbil á horni Hamar-
stígs og Byggðavegs á annan í 

hvítasunnu. Samkvæmt upplýsingum 
frá Lögreglunni á Norðurlandi eystra 

leitaði einn einstaklingur úr öðrum 
bílnum sér aðstoðar á sjúkrahúsi. 
Ekki er talið að hraðakstri hafi verið 
um að kenna.

árekstur á 
Brekkunni
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Sími 565 1489  -  Hringhella 12  -  221 Hafnarfjörður  -  isror@isror.is  -  www.isror.is

Hjá Ísrör ehf færðu pressuvélar
og tengi til samsetningar stállagna

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

BÚSETURÉTTUR TIL ENDURSÖLU Á AKUREYRI:
 
HOLTATEIGUR 19
114 fm endaraðhús á góðum stað(bílskúr fylgir eigninni). Búseturéttur íbúðarinnar (10%) kr.3.600 þúsund og mánaðargjald kr. 180 þúsund 
(húsgjöld og þjónustugjöld innifalin en orka skv. mæli á kt. notanda).
Íbúðin verður laus í desember eða samkvæmt samkomulagi.
Íbúðinni fylgir stakstæður bílskúr. Umsækjandi um raðhúsíbúðina fær forgang að bílskúrnum. 
HOLTATEIGUR 19 BÍLSKÚR 
29 fm.   Búseturéttur bílskúrsins kr 420 þúsund og mánaðargjald fyrir búseta í Holtateig kr 30 þúsund (fyrir þá félagsmenn sem ekki sitja 
búsetuíbúð kr.32 þúsund).   Getur verið laus fyrr en í desember með samkomulagi við seljanda búseturéttarins.
Hægt er að sækja um hvort í sínu lagi.
Berist ekki umsókn um raðhús og bílskúr sameiginlega kemur til álita að ráðstafa hvoru um sig sérstaklega. Við þær aðstæður hafa búsetar 
í öðrum eignum Búfesti hsf við Holtateig forgang að bílskúrnum eftir sínum númerum.
 
STALLATÚN 2-202
Þriggja herbergja 94 fm íbúð á efri hæð í fjórbýlishúsi.   Búseturéttur (10%) kr. 3.000 þúsund og mánaðargjald kr 155 þúsund 
(innfalið hiti og öll húsgjöld og þjónustugjöld).
Íbúðin verður laus miðað við september-október eða með nánara samkomulagi aðila um afhendingu.
 
HAFNARSTRÆTI 24-103
70 fm tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli.   Búseturéttur (10%) kr 2.000 þúsund og mánaðargjald kr. 112 þúsund 
(innfalið hiti og öll húsgjöld og þjónustugjöld).
Íbúðin verður laus í október  eða með nánara samkomulagi um afhendingu.
 
KJARNAGATA 12-410
Glæsileg 4ra herbergja 106 fm íbúð á 4.hæð í fjölbýli.   Glerlokun á einkasvölum og inngöngusvölum  og bílastæði í kjallara + geymslustía 
í sameign.  Gólfhiti og harðparkett á gólfum -  öll tæki í eldhúsi og þvottahúsi (AEG).   Búseturéttarinnborgun (10%) kr. 4.050 þúsund 
og mánaðargjald kr. 190 þúsund (allt innifalið, hiti,rafmagn og öll þjónustugjöld).
Íbúðin verður laus í október-nóvember eða með nánara samkomulagi um afhendingu.
 
Umsóknarfrestur um allar íbúðirnar er til 16.júní.  

Skrifstofa félagsins í Skipagötu 14, 3 hæð.
Afgreiðslutími kl 10-12 mánudaga til fimmtudags (lokað á föstudögum)

Viðtalstími framkvæmdastjóra eftir samkomulagi.
Sími skrifstofu 452-2888, sími framkvæmdastjóra 869-6680
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Láttu okkur um að skipuLeggja ferðina

skóLahópar / árshátíðir / Vinnustaðaferðir

w w w. b o o k i n g w e s t m a n i s L a n d s . i s

Í Vestmannaeyjum eru í boði ótrúlega margir möguleikar á fróðleik, skemmtun og afþreyingu fyrir hópaferðir. 
Við getum boðið upp á gönguferðir, hestaferðir, lundaskoðun, útsýnisferðir fyrir minni og stærri hópa og ekki 
síst áhugaverð söfn. Sjálfar eru eyjarnar stórkostlegt náttúruundur og endalaus uppspretta fyrir augu og eyru.

i n f o @ b o o k i n g w e s t m a n i s L a n d s . i s    |   s .  8 9 6  3 3 4 0

ef þú ert að leita eftir ógleymanlegri  
ferð fyrir hópinn þinn, starfsmanna-  
eða skólahóp, saumaklúbbinn,  
vinnustaðinn eða hvað eina. 
Af hverju ekki að skella sér til Eyja? 
Við sjáum um hópinn þinn frá A-Ö

Vélar og Skip ehf. óskar útgerð og áhöfn 
Sólbergs til hamingju 

með nýtt og glæsilegt skip

Í skipinu er aðalvél og 
framdrifsbúnaður frá Wartsila

Fjöldi fólks fagnaði komu 
Björgúlfs EA 312, nýja 
ísfisktogara Samherja, 

sem kom til heimahafnar á 
Dalvík í síðustu viku. Skipið 
var smíðað Í Tyrklandi og er 
62 metra langt og 13,5 metra 
breitt. Skipstjóri Björgúlfs er 
Kristján Salmannsson. Í ár eru 
40 ár síðan Björgúlfur eldri 
kom fyrst til heimahafnar. 
Hann hefur nú verið leystur 
af hólmi.

nýr Björgúlfur 
til dalvíkur

Stærðarmunur gamli björgúlfur, sem nú heitir Hjalteyrin, sigldi til móts við 
þann nýja og fylgdi honum að bryggju.

móttökur Fjöldi manns beið á bryggjunni og fagnaði nýja skipinu.

mennirnir í Brúnni Kristján Vilhelmsson, útgerðarstjóri Samherja, bjarni 
th. bjarnason, bæjarstjóri Dalvíkur, Kristján Salmannsson skipstjóri og Þorsteinn Már 
baldvinsson, forstjóri Samherja, fagna komu björgúlfs. Myndir: guðný Sigríður.

BJörGúlFur Skipið er hið glæsi-
legasta en það er 62 metra langt.

Strætó í GrímSey Fyrsti almenningsvagn í sögu grímseyjar kom til eyjarinnar á 
dögunum. tæplega 30 skemmtiferðaskip munu leggjast við bryggju í grímsey í sumar 
og nú verður einnig hægt að bjóða upp á sætaferðir um eyjuna. Myndin er tekin af 
vefnum akureyri.is
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veldu öryggi 
veldu Volvo Penta 
hjá brimborg

Volvo Penta á Íslandi Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is

Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta. 
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum 
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður, 
rafstöðvar og ljósavélar.

• Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði 
• Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager 
• Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi 
• Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði 
• Neyðarþjónusta í boði 
• Gott úrval varahluta á lager
• Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is 

Sjómenn og fjölskyldur
Til hamingju með daginn!

VOLVO PENTA_Veldu_öryggi_Sjómannad148x210mm_20170523.indd   1 24/05/2017   10:23

Óskum áhöfn og útgerð
til hamingju með nýtt og
stórglæsilegt skip.

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - maras@maras.is

þ YANMAR aðalvél
þ YANMAR hjálparvél
þ REINTJES niðurfærslugír

þ BERG skiptiskrúfa
þ SCANTROL autotroll
þ NORSAP skipstjórastólar

þ SIMRAD sjálfstýring
þ SIMRAD gýróáttaviti
þ VINGTOR kallkerfi

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Óskum áhöfn og útgerð til hamingju 
með nýtt og stórglæsilegt skip.

Friðrik A Jónsson ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ

Sími: 552-2111 - Fax: 552 2115
www.faj.is - faj@faj.is
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SKIPATÆKNI ÓSKAR ÚTGERÐ OG ÁHÖFN BJÖRGÚLFS EA 
TIL HAMINGJU MEÐ NÝTT OG GLÆSILEGT SKIP.

Verkfræðistofan  SKIPATÆKNI EHF RÁÐGJAFI FYRIR SJÁVARÚTVEGINN

Fullt nafn, aldur og starfstit-
ill? „Guðrún Ágústa Þórdísardóttir.“

Stjörnumerki? „Krabbi.“

nám?  „B.Sc-gráða í rekstrarfræði frá 
HA og diplóma í kynjafræði frá HÍ.“

Fjölskylduhagir: „Ég er fráskilin 
og á fimm börn og eignast níunda 
barnabarnið í sumar.“

Fædd og uppalin? „Í Kópavogi en 
fór 17 ára austur á land.“

hvað ætlaðirðu að verða 
þegar þú yrðir stór? „Kennari 
eða landkönnuður.“

mottó? „Umfram allt, vertu hetjan 
í þínu eigin lífi ekki fórnarlamb.“ 
– Norah Ephron.

hvað óttastu? „Að okkur takist 
ekki að bæta samfélagið fyrir kom-
andi kynslóðir.“

í hverju ertu best? „Handavinnu, 
aðallega prjónaskap.“

í hverju ertu lökust? „Elda-
mennsku.“

hverju mundirðu breyta ef 
þú værir einræðisherra í einn 
dag? „Mig hefur aldrei langað til þess 
svo ég hef ekki velt því fyrir mér.“

Fyrirmynd? „Móðuramma mín 
sem ég heiti í höfuðið á.“

uppáhaldshljómsveit? „Þessa 
dagana Cowboy Junkies.“

Besti stjórnmálamaður allra 
tíma? „Bernie Sanders.“

Fallegasti staður á íslandi? 
„Berufjörður.“

uppáhaldskvikmynd? „Sú 
síðasta sem ég sá sem var Maður sem 
heitir Ove.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Birgitta Jónsdóttir.“

uppáhaldsmatur? „Lambalæri.“

uppáhaldsdrykkur? „Sóda-
vatn.“

uppáhaldssjónvarpsþáttur? 
„Star Trek og þá helst DS9.“

leyndur hæfileiki? „Ég spinn á 
rokk.“

Facebook eða twitter? „Face-
book.“

kisur eða hundar? „Kisur.“

morgunmatur? „Banani.“

á hvaða útvarpsstöð er stillt 
í bílnum þínum? „Er búin að 
vera á bílnum hans Einars Brynjólfs 
undanfarið og þar er allt nema Rás 1 
bannað.“

píratinn Guðrún Ágústa Þórdísardóttir tók sæti á 
Alþingi í síðustu viku. Guðrún spinnur á rokk og 
elskar Star Trek.

yFirheyrSlan: Guðrún áGúSta ÞórdíSardóttir
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Gleðilegan sjómannadagGleðilegan sjómannadag
Fjallabyggð sendir

sjómönnum og fjölskyldum þeirra
kveðjur í tilefni sjómannadagsins

Fjallabyggð sendir
sjómönnum og fjölskyldum þeirra
kveðjur í tilefni sjómannadagsins
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Þann 7. júlí næstkomandi leggja 
rúmlega 30 Íslendingar af stað 
hjólandi frá Kaupmannahöfn 

til Parísar en leiðin er alls tæpir 1.300 
kílómetrar. Team Rynkeby Ísland 
nefnist hópurinn og er hluti af nor-
rænu góðgerðarhjólaverkefni sem 
hefur verið starfrækt á hinum Norð-
urlöndunum um nokkurt skeið. Þetta 
er í fyrsta skipti sem Ísland tekur þátt 
í verkefninu. Um samhjól er að ræða 
en ekki keppni þar sem allir þátttak-
endur hjóla alla leiðina. Ferðin er 
krefjandi hjólreiðaferð sem allir geta 
með æfingu tekið þátt í en liðin hjóla 
yfirleitt á 25–27 km/klst. Hver dagleið 
er 150–190 kílómetrar. Hópurinn 
nýtur liðsinnis átta aðstoðarmanna 
sem sjá um mat og styðja við hópinn 
á annan hátt.

Markmiðið með verkefninu er að 
koma sér í form, hafa gaman af ævin-
týrinu en fyrst og fremst að safna fé 
fyrir Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna hér á landi.

1.700 hjólreiðakappar
Team Rynkeby verkefnið hófst þegar 
nokkrir vinnufélagar ákváðu að hjóla 
til Frakklands og fylgjast með Tour 
de France-hjólakeppninni. Þeir söfn-
uðu styrkjum til ferðarinnar en áttu 
afgang og ákváðu að gefa hann til þar-
lendra krabbameinssjúkra barna. Síð-
an hefur verkefnið vaxið og er orðið 
eitt af stærri verkefnum af þessu tagi á 
Norðurlöndunum, en reiknað er með 
að um 1.700 taki þátt í júlí.

Við erum tvö frá Akureyri í hópn-
um og höfum við verið að fara til 
Reykjavíkur á lengri æfingar en æft 
sjálf hér heima þess á milli. Um hvíta-
sunnuhelgina buðum við liðinu að 
koma norður í æfingaferð og um leið 
að þjappa hópnum saman.

Á laugardeginum hjóluðum við 
fjögurra ganga leið eða í gegnum 
Strákagöng, Héðinsfjarðargöng vest-
ari og eystri og Múlagöng. Við fengum 
fínt veður og það var ævintýralegt að 
heyra hópinn bresta í söng í miðjum 
göngunum. Við bættum við okkur 
Svarfaðardalshringnum til að ná inn 
fleiri kílómetrum. Það er óhætt að 
segja að fólk hafi hrifist af stórbrotinni 
náttúrunni því við viljum frekar njóta 
en þjóta.

Síðustu orkudroparnir
Á hvítasunnudag hjóluðum við 
hringinn í kringum Mývatn og 
brekkurnar á leið til Akureyrar voru 

svo tæklaðar án nokkurra vandræða 
og var æðislegt að sjá samvinnuna í 
hópnum. Engin keðja er sterkari en 
veikasti hlekkurinn og við ætlum 
að fara þetta saman með gleðina að 
vopni. Samstarfið var upp á 10! Eftir 
góða sundferð þar sem kaldakerið var 
vel nýtt grilluðum við og áttum góða 
kvöldstund saman.

Annar í hvítasunnu var hafður 
í styttri kantinum enda áttu flestir 
eftir að keyra suður. Við rúlluðum 
Eyjafjarðarhringinn og enduðum svo 
helgina á að hjóla upp í Hlíðarfjall 
og kreistum þar með síðustu orku-
dropana úr lærunum.

Það var gaman að sjá hvað hópur-
inn er búinn að bæta sig mikið frá 
því fyrstu æfingar hófust. Þessa helgi 
hjóluðum við um 300 kílómetra 
vandræðalaust og því auðséð að bæði 
þrek og tækni hefur aukist mikið. Það 
er nefnilega ekki langt síðan okkur 
fannst sigur að fara 60 kílómetra. Best 
var þó að sjá hvað stemningin í hópn-
um var góð, það þurrkaðist varla bros-
ið af fólki allan tímann.

Enn er hægt að styrkja verkefnið 
og rennur allur peningur sem safn-
ast beint til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkrabarna á Íslandi. http://
www.team-rynkeby.is/styrkur Nánari 
upplýsingar um verkefnið er á http://
www.team-rynkeby.is/ og Facebook-
síðunni Team Rynkeby Ísland.

Sigfríð Einarsdóttir

Laxakassinn frá Tempru sér til þess að laxinn kemst ferskur til neytenda um allan heim.

Kostir kassans eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri flök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol 

 stærð kassanna er 79 x 39,2 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.is

einangrun – umbúðir

Allt fyrir ferskleikann

Laxinn 
er viðkvæmur

og vandmeðfarinn

23 kg Laxakassinn er þannig hannaður að hann viðheldur ferskleika laxins lengur 
en sambærilegar umbúðir.

60
ára

Vélar og Skip ehf. óskar útgerð og áhöfn 
Björgúlfs til hamingju 

með nýtt og glæsilegt skip

Í skipinu er spil frá Seaonics

Aðsend grein

hjólað til styrktar 
krabbameins-
sjúkum börnum

„Engin keðja 
er sterkari 

en veikasti hlekk-
urinn



11   8. júní 2017

ÓSKUM SJÓMÖNNUM 
TIL HAMINGJU MEÐ 
SJÓMANNADAGINN

 Óskum Akureyrarbæ 
og Akureyringum öllum 

innilega til hamingju 
með 150 ára afmælið!

 Óskum Akureyrarbæ 
og Akureyringum öllum 

innilega til hamingju 
með 150 ára afmælið!

Svalbarðsstrandarhreppur
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merkilegt nokk þá finnst mér 
þetta ennþá jafn skemmti-
legt – þótt ég sé kannski 

ekki eins mikið að fara úr fötunum og 
ég gerði. Það var bara tímanna tákn. 
Hljómsveitin hefur líka aldrei hljó-
mað betur,“ segir Akureyringurinn 
Jón Jósep Snæbjörnsson, söngvari Í 
svörtum fötum, en sveitin mun halda 
tónleika og ball á Græna hattinum á 
laugardagskvöldið. Þótt minna hafi 
borið á hljómsveitinni en áður fyrr er 
hún enn í fullu fjöri. „Við höfum einu 
sinni tekið pásu, árið 2007, og þá eft-
ir að hafa spilað saman upp á dag frá 
1999. Það var kominn tími til að hvíla 
svo við misstum ekki áhugann á þessu. 
Ári seinna vorum við orðnir spenntir 
fyrir því að spila saman aftur,“ segir 
Jón Jósep eða Jónsi eins og hann er 
best þekktur.

Flugfreyja og trúbador
Jónsi er fæddur og uppalinn á Akur-

eyri en flutti á höfuðborgarsvæðið eft-
ir stúdentspróf frá MA. Í dag býr hann 
í Garðabæ ásamt eiginkonu sinni, 
Rósu Björgvinsdóttur, og tveimur 
drengjum þeirra. Rósa er viðskipta-
fræðingur en Jónsi starfar sem flug-
freyja og er langt kominn með meist-
aranám í mannauðsstjórnun en hann 
er með BS í sálfræði. „Svo starfa ég 
sem trúbador og við veislustjórn. Ég 
er blessaður með því að síminn hætt-
ir aldrei að hringja – sem eru algjör 
forréttindi.“

Sálfræði og mannauðsstjórn
Hann segist ekki hafa hug á að starfa 
sem sálfræðingur. „Ég held að það 
hafi verið góð ákvörðun að fara í sál-
fræði – ekki af því að mig langar til 
að laga gömul vandamál úr minni 
æsku heldur vegna þess að ég nýt 
þess að vinna í rannsóknum tengdum 
tölfræði og mannlegri hegðun. Sál-
fræði snýst ekki aðeins um að leggja 

fólk á bekkinn heldur líka um góða 
rannsóknarvinnu. Ég ber líka það 
mikla virðingu fyrir faginu að mér 
finnst ekki passa, fyrir fólk sem þarf 
á sálfræðiþjónustu að halda, að mæta 
andliti sem það þekkir fyrir eitthvað 
annað en sálfræði. Ég er ekki viss um 

að það myndi virka fyrir fólk að sækja 
sálfræðitíma hjá Helga Björnssyni. Ég 
hef markaðssett mig með þeim hætti 
að ég á varla upp á pallborðið sem 
sálfræðingur. Samt sem áður er þetta 
skemmtilegt nám og hefur hjálpað 
mér heilmikið.“

uppeldi eins og fótboltasókn
Jónsi og Rósa eiga tvo stráka, Trausta, 
16 ára, og Ara, 11 ára, sem, að sögn 
föður þeirra, eru báðir músíkalskir. 
En myndi hann hvetja þá til að feta 
sömu braut og hann? „Ég held að ég 
ætti fyrst og fremst að hvetja þá til þess 
að gera það sem þeim þykir skemmti-
legt. Þeir eru langsamlega bestir í því. 
Möguleikarnir eru endalausir,“ segir 
hann og viðurkennir að þeir feðgar 
séu góðir félagar. „Það er skemmtilegt 
hlutskipti að vera foreldri unglings 
en mér finnst ekki svo langt síðan ég 
sjálfur var unglingur. Eins hef ég mik-
ið unnið með unglingum og finnst ég 

skilja að vissu leyti hvernig þeir hugsa 
og hvenær þeir vilja fá að vera í friði. 
Ég er samt örugglega að gera öll mis-
tökin í bókinni þegar kemur að upp-
eldinu en þetta er gaman. Uppeldi er 
svona eins og sókn í fótbolta – eftir 
því sem sóknin verður lengri fækkar 
snertingunum við boltann áður en 
hann fer í markið. Maður gerir sitt 
besta og vonar að krakkarnir læri af 
mistökum sínum. Við eigum til að 
gleyma því hversu mikilvæg mistök 
eru. Það kemst enginn í gegnum lífið 
án þeirra og framtíðin skilgreinist af 
því hvernig við leysum vandamál og 
lærum af mistökunum. Ég er búinn 
að gera fjölda mistaka sem eru öll dýr-
mæt – þótt þau hafi gefið mér kjána-
hroll á sínum tíma. Mörg þeirra voru 
sem betur fer það stór að ég hef aldrei 
gert þau aftur.“

Strákurinn frá akureyri
Jónsi hefur komið víða við í tón-

„Fátt 
asnalegra 
en stjörnu-
stælar“
Jón Jósep Snæbjörnsson, eða Jónsi í Svörtum fötum eins 
og hann er best þekktur, saknar ekki þess tímabils þegar 
frægðarsól hans skein sem skærast. Í einlægu viðtali ræðir 
Jónsi um fjölskylduna og uppeldi strákanna sinna, farsælan 
ferilinn sem er hvergi nærri lokið, popparaímyndina sem 
hann skapaði, ábyrgðina sem fylgir frægðinni, ástina sem 
hann fann í MA og tónleikana sem hann og hljómsveitin 
ætla að halda í gamla heimabænum hans um næstu helgi.

„Ég held að 
ég sé ekki 

að drepast úr 
egóisma og þætti 
ofsalega leiðinlegt 
ef fólk upplifði 
mig þannig

FJölSkyldumaður Jónsi 
segir ábyrgðina sem fylgdi fjöl-
skyldulífinu hafa hjálpað honum að 
halda jarðtengingu þegar áreitið 
var sem mest. Mynd: Sigtryggur ari

Viðtal
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listinni. Hljómsveitin Í svörtum föt-
um hefur starfað í tæpa tvo áratugi 
og tvisvar hefur hann keppt fyrir 
hönd Íslands í Eurovison. Hann seg-
ist hafa upplifað flesta sína drauma 
þegar kemur að tónlist. „Mig lang-
aði að gefa út plötur og mig langaði 
að taka þátt í Eurovison. Í dag er svo 
sem ekkert sérstakt sem kallar á mig. 
Ég lifi bara frá einu lagi til annars og 
reyni að vanda mig eins og ég get. Mér 
finnst ég skilja betur hvað einkennir 
góða tónlist og góðan söngvara. Að 
mínu mati verður tónlistin til í þögn-
inni á milli tóna og mér finnst að 
söngvari þurfi að endurspegla söguna 
sem hann er að segja,“ segir hann og 
bætir við að tónlist verði alltaf hluti 
af honum. „Ég get ekki hunsað hana. 
Tónlistin er eins og eitt af börnunum 
mínum. Þegar Svörtu fötin hófu feril 
sinn höfðum við skýr markmið um 
það hvernig sveit við vildum vera og 
vorum það sterkir tónlistarmenn að 

við gátum samið lög í götin. Í seinni 
tíð þori ég að gera fleiri og fjölbreytt-
ari hluti og hef öðlast kjark til að gera 
það sem mig langar. Kannski er þetta 
þroski, ég veit það ekki. Mér finnst ég 
alltaf sami strákurinn frá Akureyri.“

engin stórstjarna í eigin huga
Þrátt fyrir langan og farsælan feril er 
Jónsi ekkert nema lítillætið. „Mér var 
kennd viss hógværð og að mínu mati 
er einn helsti löstur í persónuleika 
fólks að vera upptekið af sjálfu sér. Ég 
held að það blundi engir stjörnustælar 
í mér. Ég veit fátt asnalegra. Ef fólki 
finnst á tilsvörum mínum að ég sé 
algjör rasshaus og að það rigni ofan í 
nefið á mér þá er ég að misskilja eitt-
hvað. Ég held að ég sé ekki að drepast 
úr egóisma og þætti ofsalega leiðin-
legt ef fólk upplifði mig þannig,“ segir 
hann og kímir og heldur svo áfram: 
„Ég dáist að ungum krökkum í dag 
sem lýsa því óhrædd yfir að þau séu 
listamenn. Lengi vel þorði ég ekki að 
viðurkenna fyrir sjálfum mér að ég 
væri tónlistarmaður og jafnvel ekki 
þegar ég starfaði við tónlist og ekk-
ert annað. Ég hélt að tónlistin væri 
tímabundið verkefni sem ég yrði að 
kveðja og í raun held ég að ég gæti 
aldrei orðið stórstjarna í eigin huga. 
Kannski vegna þess að ég kem frá Ak-
ureyri og bjóst við að feta sömu slóðir 
og foreldrar mínir, en í dag er þetta 
svo breytt. Núna er fólk að skipta um 
starfsvettvang eftir þrítugt og jafnvel 
eftir fimmtugt. Kannski enda ég bara 
sem dúklagningarmaður,“ segir hann 
og hlær.

Fjölskyldulífið það besta
Hann segir baklandið og ræturnar 
hafa bjargað honum þegar áreitið 
var sem mest. „Ég vissi að ég var 
nógu mikill vitleysingur, að ég gæti 
hæglega klúðrað ævinni ef ég hefði 
ekki jarðtengingu. Ég var heppinn, 
kynntist æðislegri stelpu þegar ég var 
ungur, þeirri sömu og ég er kvæntur 
í dag. Svo varð ég líka pabbi áður en 
hljómsveitin varð þekkt og þurfti því 
að glíma við önnur og mikilvægari 
verkefni en þau sem fylgja því að vera 
poppstjarna. Mér hefur alltaf liðið 
best í þessu venjulega fjölskyldulífi.“

lætur söngvarann  
ekki gleypa sig
Hann viðurkennir þó að hafa á stund-
um verið full gagntekinn af starfinu 
með hljómsveitinni. „Ég missti ör-
ugglega fótanna á einhverjum tíma-
punkti. Ég gerði til dæmis þau mistök 
í fjölskylduveislum að tala of mikið 
um sjálfan mig og það sem ég var að 
gera í stað þess að spyrja hvað væri 
að frétta hjá fólkinu mínu. Slíkt er 
hrikalega asnalegt. Ég hef samt reynt 
að hafa stjórn á söngvaranum og láta 
hann ekki gleypa mig. Ég vil aldrei 
gleyma að ég er líka barn foreldra 
minna, frá Akureyri, fyrrverandi MA-
ingur, faðir, eiginmaður, vinur og fé-
lagi. Það allt skiptir mig miklu máli.“

Vináttan mikilvæg
Þau Rósa hafa verið gift í 17 ár í ágúst 
en hafa verið saman mun lengur. „Við 
höfum varið meirihluta ævi okk-
ar saman,“ segir hann brosandi og 
bætir við að vináttan í sambandinu 
skipti mestu máli. „Hjón verða að 
styðja hvort annað. Auðvitað koma 
alltaf skrítnir og erfiðir tímar í öllum 
samböndum; lítil vandamál sem mað-
ur miklar fyrir sér og stór vandamál 
sem maður gerir sér ekki grein fyrir. 
Samband er hins vegar ekki skilgreint 
á vandamálunum heldur því hvernig 
hjón leysa þau. Það koma alltaf upp 
einhver verkefni, en það sem gerir 
samband sterkt eru aðferðirnar sem 
beitt er.“

popparinn hliðarsjálf
Hann segir þau hjónin ólík. „Það hef-
ur örugglega ekki alltaf verið auðvelt 
fyrir hana að vera konan mín og hún 
ætti að fá Óskarinn og Edduna fyrir. 
Rósa er alveg frábær. Þótt við séum 
algjörar andstæður fær enginn að 
vera jafn hreinskilinn við mig og hún. 

Hún hefur aldrei verið mikið fyrir að 
trana sér fram, eins og ég hef stund-
um viljað og þurft að gera, en samt 
hefur hún verið meira í fjölmiðlum en 
menn grunar. Þegar mest var að gera 
hjá mér var hún bókstaflega umboðs-
maður minn. Á meðan ég söng, svaf, 
borðaði og söng sá hún um bókan-
ir og aðrar skyldur sem fylgdu. Hún 
hefur samið hluta af textum fyrir mig 
og línan „Þú ert mér allt“ er frá henni 
komin. Þar að auki eru ófá viðtölin 
sem hún hefur bókstaflega skrifað, því 
þegar mesta áreitið gekk yfir vissum 
við bæði nákvæmlega hvernig týpa 
söngvarinn Jónsi átti að vera. Söngv-
arinn var ekki ég heldur einhvers kon-
ar alter ego; poppari sem okkur fannst 
passa við tónlistina. Þessi persóna var 
svo vel skilgreind að við Rósa gátum 
bæði gengið í hennar hlutverk og 
svarað spurningum fjölmiðlamanna.“

kófsveittur í hlýrabol
Hann segist ekki sakna þess tímabils 

þegar frægðarsól hans skein sem 
skærast. „Mér hefur alltaf fundist 
óþægilegt að fá of mikla athygli. Það 
var til dæmis mjög erfitt að hlusta á 
ókvæðisorð hrópuð að mér þegar ég 
var með börnin mín lítil í verslunar-
miðstöðvum. Þetta varð ansi slæmt á 
tímabili og ég vil alls ekki að börn-
in mín líði fyrir að pabbi þeirra sé í 
hljómsveit. Vinnan varð á tíma stærri 
en ég. Ég vil frekar geta náð betur utan 
um verkefni mín og mína nánustu og 
veit að ég þroskast betur sem mann-
eskja undir eðlilegri kringumstæðum 
en með litaðar augabrúnir, kófsveittur 
í hlýrabol.“

Forréttindi að vera fyrirmynd
Hann segist þó alltaf hafa gert sér 
grein fyrir ábyrgðinni sem fylgir því 
að vera poppstjarna. „Mér fannst 
vanta góða fyrirmynd enda var heil 
kynslóð tónlistarfólks á undan okkur 
sem stundum hefur talað tæpitungu-
laust um djammið. Það er ábyrgðar-
starf að vera áberandi. Að komast á 
þann stað að verða fyrirmynd eru for-
réttindi og þá er mikilvægt að maður 
leggi sig fram og reyni að vera besta 
útgáfan af sjálfum sér. Annars geta 
þeir sem líta upp til manns hermt eftir 
slæmu ósiðunum. Fyrirmyndir verða 
að vinna að því að gera mannkynið 
betra og ef maður leggur sig ekki fram 
gæti það orðið til þess að fólk sem 
lítur upp til manns missir af tækifær-
um í eigin lífi.“

Frábært að vera fertugur
Jónsi fagnaði fertugsafmæli sínu í 

síðustu viku. „Einhverra hluta vegna 
var þetta aldur sem óx mér í augum 
þegar ég var lítill en núna finnst mér 
þetta frábært. Ég er ekki hálfnaður 
með ævina og á enn eftir að vera lengi 
á vinnumarkaðnum. Svo er ég hepp-
inn að vera við hestaheilsu og gæti 
ekki verið þakklátari fyrir það sem ég 
á. Ég er ekki sami popparinn og árið 
2005 flutti tónlist af gríðarlegi orku 
og ákveðni. Í dag nýt ég mín best við 
að spila á kassagítar með eldri syn-
inum og fara yfir skólaverkefni með 
þeim yngri. Svo finnst mér mikilvægt 
að rækta sambandið við vini mína 
og fjölskyldu sem ég missti tengslin 
við þegar sem mest var að gera og 
tónlistin tók allt yfir. Hvort þessar 
breytingar gera mig að óspennandi 
tónlistarmanni veit ég ekki en ég veit 
að þetta gerir mig að betri manni. Ég 
get alveg dottið í gírinn en hef róast 
mikið og hef náð að umvefja þessa 
miklu orku sem ég fékk í vöggugjöf. 
Þetta er búið að vera geggjað ævintýri 
og ævintýrinu er ekki lokið – það hef-
ur einungis tekið á sig nýja mynd.“

Aðspurður segist hann spenntur 
fyrir tónleikunum um helgina. „Við 
erum heppnir að eiga fallegar ballöð-
ur, ógurleg rokklög og allt þar á milli 
svo þetta verður hlaðborð. Græni 
hatturinn er einn af fáum stöðum á 
Íslandi sem við höfum ekki spilað á 
áður svo þetta verður gaman og það 
skemmtilegasta er að koma aftur til 
gamla bæjarins og vonandi fæ ég að 
hitta alla vini mína. Það verður gaman 
að koma heim aftur.“
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Vöru fæst ekki skilað nema gegn framvísun reiknings.
Sýna skal fram á ábyrgð á vöru og vinnu með framvísun reiknings.

REIKNINGUR

Gylfaflöt 3 · 112 Reykjavík

Sími 567 4468 · Fax 567 4766

Kt. 571293-2189 · Vsknr. 40508

Bankanr. 0116-26-1700

Netfang: dekk@gummisteypa.is

www.gummisteypa.isGylfaflöt 3 · 112 Reykjavík· Sími 567 4467
gummisteypa@gummisteypa.is

www.gummisteypa.is 

Gúmmísteypa Þ. Lárussonar ehf.,

„Ég hef mark-
aðssett mig 

með þeim hætti 
að ég á varla upp 
á pallborðið sem 
sálfræðingur
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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!

milljón dollara spaghettí
n 450 g nautahakk
n 1 dós pastasósa
n 225 g rjómaostur
n 1/4 bolli sýrður rjómi
n 225 g kotasæla
n 110 g smjör
n 225 g spaghettí
n rifinn cheddar-ostur

Hitið ofninn í 180°C. Sjóðið spagettí eftir 
leiðbeiningum á pakkningu. Hrærið 
saman rjómaosti, sýrðum rjóma og kota-
sælu þar til það hefur blandast mjög vel. 

Steikið nautahakkið á pönnu og kryddið 
eftir smekk. Hellið vökvanum frá og 
brúnið hakkið vel. Hellið pastasósu yfir og 
látið sjóða við vægan hita í smá stund.

leggið smjörklípur í botninn á eld-
föstu móti. Setjið helminginn af spaghet-
tíinu í botninn á eldfasta mótinu. Hellið 
rjómaostablöndunni yfir spaghettíið og 
dreifið vel úr henni. Setjið afganginn af 
spaghettíinu yfir rjómaostablönduna, 
leggið nokkrar smjörklípur yfir og hellið 
að lokum hakksósunni yfir spaghettíið. 
Dreifið vel úr hakksósunni og bakið í 30 
mínútur. Eftir 30 mínútur er rétturinn 
tekinn úr ofninum og rifnum cheddar-

osti dreift yfir. Setjið réttinn aftur í ofninn 
í 15 mínútur.

kjúklingur í mildri 
chili-rjómasósu
n 900 g kjúklingabringur
n paprikukrydd
n salt
n 1 dós sýrður rjómi
n 1 lítill peli rjómi 
n 1–2 kjúklingateningar
n 1 tsk. sambal oelek 
n 2–3 msk. chili-sósa (ekki sweet  
chili sósa)

n salt og pipar
n 2 dl rifinn ostur

krumpaðar kartöflur
n kartöflur
n ólífuolía eða önnur olía
n salt og jurtakrydd

Hitið ofninn í 200°C. Sjóðið kartöflurnar 
með hýðinu. Skerið bringurnar í tvennt 
eða þrennt og leggið í eldfast mót. 
Kryddið með paprikukryddi og salti.

Hrærið saman í potti rjóma, sýrðan 
rjóma, kjúklingakraft, chili-sósu og 

sambal oelek og látið suðuna koma upp. 
Smakkið til með salti og pipar. Hellið 
heitri sósunni yfir kjúklinginn og setjið í 
ofninn í u.þ.b. 20 mínútur. Stráið þá osti 
yfir réttinn og eldið áfram í u.þ.b. 15–20 
mínútur.

Þegar kartöflurnar eru soðnar er 
vatninu hellt af og þær lagðar á ofnplötu 
með bökunarpappír. Þrýstið á kartöflurn-
ar (ég nota botn á glasi til þess), penslið 
þær með olíu og kryddið með salti og 
jurtakryddi. Setjið kartöflurnar í ofninn 
þar til þær hafa fengið fallegan lit.

Uppskriftir af ljufmeti.com

Körfuboltamaðurinn pálmi Geir Jónsson mun spila 
með Þór í domino’s-deildinni á komandi leiktíð. 
pálmi er alinn upp í Tindastóli en hlakkar til að taka 
leikinn skrefinu lengra. Hann féllst á að gefa lesend-
um Akureyri Vikublaðs sínar uppáhaldsuppskriftir.

á leið í Þór

Þetta er frábært tækifæri fyrir mig 
til að taka leik minn skrefinu 
lengra, sýna hvað ég get, verða 

betri leikmaður og sanna mig,“ segir 
körfuboltamaðurinn Pálmi Geir Jóns-
son, sem hefur gert tveggja ára samning 
við Þór og mun spila með liðinu í Dom-
ino’s-deildinni á komandi leiktíð.

Frábær liðsandi
Pálmi Geir er 23 ára og uppalinn í 
Tindastóli. „Ég er Sauðkrækingur og þó 
með smá Vestmannaeyjablóð í mér. Ég 
mun sakna Tindastóls enda margt gott 
fólk þar, frábær liðsandi og frábærlega 
haldið utan um allt. En ég kvíði engu 
enda ég á vini í Þór sem tala vel um 
klúbbinn. Ég efast ekki um að lífið verði 
ljúft hinum megin við skagann líka.“

Hann segir fjölskylduna tilbúna til 

að flytja með honum til Akureyrar í 
haust. „Við erum bara þrjú, ég, konan 
og níu mánaða dóttir okkar. Konan 
mín er í fjarnámi við Háskólann á Ak-
ureyri svo þetta liggur ágætlega við.“

hollustan mikilvæg
Aðspurður segist hann passa upp á 
mataræðið. „Ég reyni að hugsa um 
hollustuna en borða mest venjulegan 
heimilismat. Hér á Sauðárkróki bý ég 
svo vel að mamma býr rétt hjá okkur 
og við erum oft í mat hjá henni. Ég 
verð því að rífa fram kokkabækurnar 
þegar ég kem á Akureyri. Það verða 
vonbrigði en þegar ég bjó fyrir sunnan 
og spilaði með Breiðabliki og ÍR þurfti 
ég að elda ofan í mig sjálfur. Ég kann 
þetta alveg.“

iáh

FlytJa til akureyrar Körfuboltamað-
urinn Pálmi geir Jónsson hefur gert samning við 
Þórsara. Hér er hann ásamt konu sinni, ásdísi Huld.
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14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi

www.birkiaska.is

Birkilauf (Betulic) hefur góð áhrif á bæði 
vökvajafnvægi líkamans og húð, örvar 
starfsemi nýrna og þvagfæra. Hraðar 
efnaskiptum og losar vatn úr líkamanum, 
dregur úr bólgum og afeitrar líkamann (detox).

Birkilaufstöflur

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

áhrifaríkur
og án allra
eiturefna

allt að
8 tíma
virkni

8. júní 2017 
20. tölublað, 7. árgangur 

RÝMUM
FYRIR NÝJUM SJÓNVÖRPUM

Af því tilefni ætlum við að lækka verð á eldri sjónvörpum 

svo um munar. Hvort sem þú kýst að tala um afslátt, tilboð 

eða lækkun, þá er niðurstaðan sú sama, 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

7

Nano Crystal Color Nano Crystal ColorNano Crystal ColorNano Crystal Color

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

40”

65”

55”

49”

samsungsetrid.is

Verðdæmi:

55” UHD, bogið 

4K sjónvarp á 

114.900,-

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

FURUVÖLLUM 5 · AKUREYRI
SÍMI 461 5000

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18.
Laugardaga kl. 11-14.

Netverslun
nýr vefur

Sjálfs-
stefnumót
„You don’t have any friends?“ spurði 
maðurinn sem ég hugðist kaupa af 
falafel og djúpsteiktan halloumi í 
Berlín fyrir fáeinum vikum. „You 
know it’s not beer?“ bætti hann við á 
meðan ég kyngdi gúlsopa af Club Mate 
úr flösku sem ég hafði þegar gripið og 
opnað, þyrst og gengin upp að hnjám.

Ég brosti út í annað og pantaði. 
Settist niður við háborð við gluggann, 
horfði á mannlífið, sveiflaði fótunum 
fram af barstól og dæsti. Ég sat lengi, 
af þeirri einföldu ástæðu að mig lang-
aði til þess og gat það. Var boðið í partí 
hvar ég sat og borðaði en afþakkaði. 
Langaði ekki. Var svolítið upptekin – 
átti stefnumót við sjálfa mig.

„Ég fer til Berlínar um páskana.“
– Ókei, þekkirðu einhvern þar?
– Omg, ertu að fara að hitta ein-

hvern sjomla?
– Oh, dásamlegt, með hverjum 

ferðu?

„Ég fer bara ein.“
– Ókei, vá, ég vildi að ég gæti gert 

eitthvað svona.
– Omg, þú ert svo mögnuð!
– Oh, þú ert svo fyndin!

Ég er ekkert sérstaklega mögnuð 
og alls ekki fyndin. Þá er ég einkar 
óratvís og afburða léleg í að klæða 
mig eftir veðri. En ég elska að ferðast 
ein. Elska að taka vitlausar lestir, geta 
engum um kennt nema sjálfri mér 
og finna svo leiðina heim upp á eigin 
spýtur. Elska að átta mig á að ég pakk-
aði asnalega og neyðist til að kaupa 
hlýja peysu á framandi markaðstorgi, 
skjálfandi á beinunum. Elska að spyrja 
sjálfa mig hvað mig langi til að gera 
og taka ábyrgð á valinu. Elska að vafra 
um nýjar götur, drekka kaffi á nýjum 
stöðum og njóta – ein með sjálfri mér.

Það þarf alls ekki að fara landa 
á milli til þess að eiga stefnumót við 
sjálfan sig, jafnvel ekki á milli húsa. Ég 
mana þig til að bjóða þér á eitt.

Elín Inga Bragadóttir

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


