
Vatnsberi sem kann 
ekki að rífast

Furusveppur  
í uppáhaldi

„Þær verða 
Íslandsmeistarar“ 24. ágúst 2017 

25. tölublað, 7. árgangur 

eflaust muna flestir betur eftir Sig-
urjóni Baldvinssyni sem Sigga 
pönk. Siggi býr á meðal glæpa-

gengja í sambúi í Danmörku og fékk fyrst 

rafmagn í húsið sitt í fyrra. Í einlægu við-
tali segir Siggi frá ástæðu þess að hann 
flutti frá Akureyri, eineltinu í æsku, sögu-
sögnunum, rimmunum við lögregluna, 

anarkismanum, foreldrunum sem hafa 
alltaf staðið með honum, pönkinu sem 
hann segir enn á lífi og af hverju hann 
ætlar sér aldrei að verða fullorðinn.

-lætur ekki 
vel að stjórn

siggi 
pönk
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• 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

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

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

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
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BPK552220W BI Oven

ADD STEAM FOR CRISPIER BAKING

In addition to all your standard oven functions, the
PlusSteam button in this SteamBake oven adds steam
at the beginning of the baking process. The steam
cooking keeps the dough moist on the surface to
create a golden color and tasty crust, while the heart

Perfect results with the Food Sensor

Thanks to the Food Sensor of this oven you can
measure the core temperature from the center of your
dish during the cooking process. So you get the
perfect results everytime.

A self-cleaning oven

With one touch of the Pyrolytic cleaning function, dirt,
grease and food residue in the oven is converted into
ash that you can easily wipe off with a damp cloth.

More Benefits :
The Soft Closing Door system ensures a smooth and soundless door closing•

Hexagon timer display gives you even tighter control over the precise cooking
of your dishes
•

Safe to Touch Top keeps the door cool and safe to touch•

Features :

Built-in oven•
Multifunctional oven with ring heating
element
•

Multifunctional oven with integrated
steam functions
•

Oven cooking functions: Bottom (fs),
Bottom + ring (60) + steam (40) + fan
(fs), Fan + acc, Grill (40) + bottom (fs),
Grill (fs), Grill + fan (fs), Ring (50) + fan
+ acc, Ring (70) + bottom + fan (fs),
Ring + bottom + fan (fs), Ring + fan
(fs), Ring + fan + evaporator (fs)

•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Single•
Installation : BI•
Size : 60x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Fan + Ring•
Cleaning top oven : Pyrolytic•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•

Product Description :

AEG944 187 852

SPARIDAGARfyrir heimilin í landinu
NOKKRIR 

DAGAR 
EFTIR!

UMBOÐSMENN UM ALLT LAND15 - 40% AFSLÁTTUR

GERIÐ
FRÁBÆR

KAUP!

FURUVELLIR 5 - SÍMI 461 5000

Netverslun
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skólarnir byrja akureyrarbær er eitt þeirra sveitarfélaga sem greiða fyrir námsgögn nemenda á grunnskólastigi í vetur.  

stelpurnar í Þór/KA eru enn 
ósigraðar í efsta sæti Pepsi-
deildar kvenna með 38 stig 

eftir 3-0 sigur á KR á þriðjudaginn. 
Liðið siglir hraðbyri í átt að Íslands-
meistaratitlinum. Næsta lið er ÍBV 
með 28 stig og svo Breiðablik með 
27 stig og leik til góða. „Við ætlum 
okkur að klára þetta, gefa í, stíga enn 
betur á bensíngjöfina,“ sagði Halldór 
Jón Sigurðsson, Donni, þjálfari Þórs/
KA í viðtali við Þór TV á mánudags-
kvöldið. Donni sagði mikilvægt að 
halda einbeitingu. „Við erum á góðri 
leið en það er mun auðveldara að 
klúðra þessu, halda að þetta sé kom-
ið og hætta. Á meðan allir hinir eru 
á 100 prósent fókus að reyna 
að ná okkur megum við 
ekki slaka á eina sek-
úndu. Þá einfald-
lega náum við 
ekki þessu mark-
miði okkar“

Mætir á alla 
heimaleiki
Einn dyggasti 
stuðningsmaður 
Þórs/KA er hins 
vegar bjartsýnn. „Ég 
þori að halda fram að 
þær verða Íslandsmeistar-
ar. Vissulega er enn hægt að misstíga 

sig en þær hafa 
bara staðið sig svo 

vel. Ég vona allavega 
að þær nái markmiðinu og 

taki titilinn,“ segir Jón Arnar Jóns-

son sem hefur mætt á alla heimaleiki 
liðsins í sumar. „Ég myndi líka mæta 
á útileikina ef ég hefði tíma til þess. 
Stemningin í sumar byrjaði rólega en 
hefur smám saman byggst upp.  Upp 

á síðkastið hefur mætingin verið góð 
og stuðningsmennirnir komið, tek-
ið á því og rifið upp fjörið,“ segir Jón 
Arnar sem segist alltaf ánægður þegar 
hann sér stuðningsmenn karlalið-
anna mæta. „Kvennabolti á skilinn 
allan þann stuðning og áhuga sem 
karlaboltinn fær. Það er alls ekkert 
skemmtilegra að horfa á karlana spila. 

Stelpurnar eru frábærar og þetta er 
frábær skemmtun og fínasta afþreying 
sem ég mæli með fyrir alla. Ég vona 
bara að það verði eitthvert húllumhæ 
þegar þær fagna titlinum og mun sjálf-
ur minna á og ýta undir að svo verði,“ 
segir Jón Arnar að lokum. iáh

„Þær verða íslandsmeistarar“
Þór/KA situr enn í efsta 
sæti Pepsi-deildar kvenna 
með 38 stig. Liðið siglir 
hraðbyri í átt að Íslands-
meistaratitilinum.

„Það er 
alls ekkert 

skemmtilegra að 
horfa á karlana 
spila

Magnaður leikMaður Sandra 
Stephany Mayor er markahæsti leikmaður 
Þórs/Ka en hún hefur skorað 15 mörk í sumar.

dyggur stuðningsMaður Jón arnar Jónsson 
mætir á alla heimaleiki síns liðs, bæði í karla- og kvennadeild.

Frábært suMar 
Stelpurnar hafa sigrað 

alla sína leiki í deildinni. 

akureyrarvaka, afmælishátíð 
Akureyrarbæjar, fer fram um 
helgina. Leikskólabörn af 

Iðavöllum og Hólmasól munu, ásamt 
bæjarstjóranum Eiríki Birni Björg-
vinssyni, draga fána vökunnar að húni 
við stóru fánastöngina í Listagilinu á 
föstudagsmorgun. Setning hátíðarinn-
ar fer hins að venju fram í rökkurró í 
Lystigarðinum um kvöldið. Fjölbreytt 
dagskrá um allan bæ mun einkenna 
hátíðina en meðal annars má nefna 
fjölskyldusiglingu um Pollinn með 
Húna, sirkusfimleika, listsýningar, 
vísindasetur í Hofi og stórtónleika í 
Listagilinu á laugardagskvöldið þar 
sem hljómsveitin Vaðlaheiðin stígur 
meðal annarra á svið.

akureyrarvaka Setningin fer fram í 
rökkurró í lystigarðinum á föstudagskvöldið.

Sirkusfimleikar og 
hljómsveitin Vaðlaheiðin
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Verslunin 
Belladonna

Nýjar haustvörur 
streyma inn



FARÐU MILDUM HÖNDUM UM  
ÞIG, ÞVOTTINN OG UMHVERFIÐ

Með því að nota mild þvottaefni 
eins og MILT, dregur þú úr líkum 
á því að þú eða einhverjir í þinni 
fjölskyldu fái ofnæmi eða exem. 

ÁN OFNÆMIS- 
VALDANDI EFNA

Þú þarft minna 
af MILT því það 
er sérþróað fyrir 
íslenskt vatn.

60 ÞVOTTAR 
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áFraM 
stelpur
stelpurnar í Þór/KA sitja á toppi Pepsi-deildarinnar. Forskotið er 

það gott að með bjartsýni má halda því fram að tímaspursmál sé 
hvenær Akureyringar geti farið að fagna sigri í deildinni.

Á þriðjudagskvöld, sigraði liðið KR 3-0 á heimavelli og situr því í 
efsta sæti með 38 stig. Næsta lið, ÍBV, er með 
28 stig en Breiðablik með 27 stig og á leik 
til góða.

Íslensk fótboltamenning virðist hafa náð 
nýjum hæðum. Landsliðin hafa verið í for-
grunni og haldið þjóðinni á tánum með mis-
jöfnum árangri þó. Allt í einu hefur ótrúleg-
asta fólk þróað með sér áhuga á knattspyrnu 
og hvetur sín hverfislið áfram og þá skiptir 
litlu máli hvort um karla- eða kvennalið er 
að ræða.

Eftir leikinn á þriðjudagskvöld eru aðeins 
tveir heimaleikir eftir hjá sameinuðu liði 
Þórs/KA og spennan því óbærileg. Á sama tíma situr KA í sjöunda sæti 
Pepsi-deildar karla og Þór í því fimmta í Inkasso-deild karla og því er 
kýrskýrt hverjar halda uppi merkjum bæjarins.

Stuðningsmenn Þórs/KA hafa staðið sig vel í sumar og voru til að 
mynda tilnefndir sem stuðningsmenn fyrri umferðar. Það er samt alltaf 
hægt að gera betur. Stöndum enn þéttar við bakið á stelpunum og send-
um þannig öllum stelpum skýr skilaboð um að þær og þeirra afrek séu 
jafn merkileg og strákanna.

Mætum á leikina og styðjum stelpurnar.
 Indíana Ása Hreinsdóttir

leiðari
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sýningin hefur verið í farvatn-
inu í tæp tvö ár,“ segir Þórdís 
A. Sigurðardóttir sem, ásamt 

Önnu Eyjólfsdóttur, Rúrí og Ragn-
hildi Stefánsdóttur, stendur að sýn-
ingunni Hverfing/Shapeshifting sem 
nú stendur yfir í Verksmiðjunni á 
Hjalteyri.

tengsl náttúru og manna
„Sýningarstjórinn, Pari Stave sem 
starfar við nútímalistadeildina hjá 
Metropolitansafninu í New York, 
hefur sýnt íslenskri myndlist mikinn 
áhuga á undanförnum árum. Hún 
hefur stýrt tveimur sýningum í New 
York með verkum íslenskra mynd-
listarmanna og komið með hópa til 
landsins sem áhuga hafa fyrir mynd-
list,“ segir Þórdís sem segir inntak 
sýningarinnar á Hjalteyri hverfast að 
mestu leyti um náttúruna og tengsl 
hennar og manna.

byggja brýr
Á sýningunni er hópur Banda-
ríkjamanna og Íslendinga sem sýna 
saman. „Eins og gengur kynnist fólk 
sem er að vinna á sama akrinum. 
Myndlistarmenn hafa áhuga á því 
sem kollegar þeirra eru að fást við og 
þannig höfum við kynnst mörgum 
góðum erlendum myndlistarmönn-
um í gegnum tíðina. Ísland er orðið 
vinsælt og það á einnig við á meðal 
listamanna sem virðast hrífast af 
margbreytilegri birtunni, formum, 
víðáttunni og kyrrðinni. Þær Jessica 
Stockholder og Deborah Butterfield 
eru báðar mjög þekktar fyrir verk sín. 
Það er mikill fengur að fá þetta fólk 
hingað og við finnum hversu frábært 
það er fyrir myndlistarmenn af ýmsu 
þjóðerni að hittast og sýna saman. 
Fyrir íslenska myndlistarmenn er 
líka gott að fara út og kynna verk sín 
fyrir fleirum. Þetta er því liður í því 
að byggja brýr á milli landa en það er 

einmitt einkennandi fyrir þjóðir sem 
búa á eyjum – að leita út fyrir eftir 
tækifærum og víkka þannig sjón-
deildarhringinn.“

löng veisla mannsins
Þórdís segir listamennina vinna úr 
ýmsum efnum. „Margir nota það 
sem þeir finna í náttúrunni. Butt-
erfield notar mikið efni sem hún 
finnur við strendur, eins og plast og 
rekavið, og svo eru aðrir sem vinna 
með efni sem farið hafa í gegnum 
framleiðsluferli mannsins, svo sem 
illleysanleg plastefni sem flæða og 
fjúka yfir land og sjó. Við erum að 
fjalla um málefni sem eru verulega á 
oddinum í dag; stærsta umræðu- og 
áhyggjuefnið sem er hnattræn hlýn-
un og það hvernig margar tegundir 
plantna eru að deyja út. Næst deyja 
dýrin út en það er ekki fyrr en það 
kemur að okkur sem við förum að 
verða verulega hrædd og reynum að 
gera eitthvað í málunum. Efnistök og 
framsetning sýningarinnar fjallar um 
neyslu og ágang okkar á náttúruauð-
lindir; þessa löngu veislu mannsins 
sem gleymt hefur að hann tilheyrir 
þessari lífkeðju, sem við tilheyrum öll 
á þessum hnetti.“

iáh

náttúran og tengsl 
hennar og mannsins
Íslenskir og bandarískir listamenn sýna saman í sýn-
ingunni Hverfing sem stendur yfir í Verksmiðjunni á 
Hjalteyri. Umfjöllunarefni sýningarinnar er hnattræn 
hlýnun og ágangur manna á náttúruauðlindir.

„Næst deyja 
dýrin út en 

það er ekki fyrr en 
það kemur að okk-
ur sem við förum 
að verða verulega 
hrædd og reynum 
að gera eitthvað í 
málunum

Fólkið á bak við sýninguna Mary Ellen Croteau, 
Deborah butterfield, Emma ulen-Klees, Hunter buck, Þórdís 
alda, Jessica Stockholder, Pétur thomsen, Kristín reynisdótt-
ir, rúrí, ragnhildur Stefánsdóttir, gústav geir bollason, alex 
Czetwertynski. á myndina vantar önnu Eyjólfsdóttur, John 
buck, Christine réene og sýningarstjórann Pari Stave.
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Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, Akureyri
Sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Microsoft Dynamics NAV         
er eitt mest selda bókhaldskerfi

landsins og fæst í
 mánaðarlegri áskrift.

Microsoft Azure

Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun       
í Azure skýjaþjónustu Microsoft 

ásamt vottuðum sérlausnum Wise 
frá kr. 9.900 á mánuði. 

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaðurBókhaldskerfi

í áskrift 

Kynntu þér málið á navaskrift.is
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í fyrra vorum við með #gangandi 
en nú verðum við með #fljúgandi. 
Fólk getur tekið af sér myndir 

með vængi og sett á netið og þá flýgur 
sýningin um netheima,“ segir Jónborg 
Sigurðardóttir, Jonna, ein listakvenna 
í Rösk sem stendur fyrir sýningunni 
Kynjaverum sem hefur staðið í Lista-
gilinu í allt sumar.

Faxi og einhyrningur
Sýningin, sem Jonna segir hafa vak-
ið mikla athygli í sumar og sér 
í lagi hjá erlendum ferða-
mönnum, nær hámarki 
um næstu helgi en 
þá er einmitt Akur-
eyrarvaka. „Þetta er 
í annað árið í röð 
sem við erum með 
Kynjaverur. Verkin 
eiga rætur að rekja 
í þjóðsögur en þarna 
er að finna Sel-
konuna, sem á 
sjö börn á landi 
og sjö í sjó og er 
með þau í nafla-
strengnum, svo er þarna urðarköttur, 
afturgengni hesturinn Faxi og eftir-
mynd af alvöru íslenskum einhyrn-
ingi en við það verk er hattur einhyrn-
ings sem fólk getur mátað og upplifað 
sig sem slíkan.“

vatnsvarin verk
Jonna segir verkin hafa verið vel 
vatnsvarin svo þau hafi staðið af sér 
íslenskt sumar. „Við sjóumst í þessu, 
því í fyrra urðum við alltaf að vera að 
vatnsverja. Í ár hafa verkin staðið af 
sér bæði veður og vind,“ segir hún og 
bætir við að verkin hafi einnig fengið 
að vera í friði. „Í fyrra voru unnin smá 
skemmdarverk á góðhjartaða gamm-
inum mínum, hausinn var tekinn af 

honum og hjartað rifið úr honum, en 
nú hafa verkin fengið að vera alveg í 
friði. Það er svo gaman að sjá að fólk 
ber virðingu fyrir verkum annarra.“

iáh

Listakonurnar í Rösk standa fyrir sýningunni Kynja-
verum í Listagilinu. Verkin hafa staðið úti í allt sumar 
þar sem þau hafa bæði staðið af sér veður og vind.

Fljúgandi 
sýning í Gilinu

selkonan Jonna á 
heiðurinn af Selkonunni.

urðarköttur Sam-
kvæmt íslenskri þjóðtrú lifði 
urðarkötturinn neðanjarðar í 
kirkjugarði og nærðist á náum.

einhyrningur Hægt er að máta 
sérstakan einhyrningshatt og upplifa sig 
þannig sem einhyrning.

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
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Þrif og ræstivörur: Fágæt 
sérþekking og persónuleg 
þjónusta

Þrif og ræstivörur er um 
margt afar áhugavert fyrir
tæki með mikla sérstöðu. 
Fyrir tækið er á Akureyri og 
rekur annars vegar sér
verslun með efni og tæki til 
hreingerninga og veitir hins 
vegar víðtæka og fjölbreytta 
ræstinga og hreingern
ingarþjónustu til fyrirtækja og 
einstaklinga.

Verslunin er að Frostagötu 
4C og er opin virka daga 
milli kl. 8 og 16. Þar er meðal 
annars að finna hinar þekktu 
Evans hreinsivörur frá Bret
landi og margvísleg önnur 
hreinsiefni. Þar eru einnig 
margs konar áhöld, vélar 
og tæki til ræstinga: tuskur, 
svampar, sköft, skúringa
vagnar og skúringafötur með 
vindum. Af öðrum vörum má 
nefna pappír, pappírsstanda 
og sápuskammtara frá hinum 
virta merki Katrin.

Enn fremur er mikið úrval 
af ryksugum, gólfþvottavélum 
o.fl. undir hinu klassíska Nil
fiskmerki til sölu í versluninni, 
sem og hreingerningarvélar 
frá þýska framleiðandanum 
Kärscher – en þar ber hæst 
afar vinsæla vél til heimilis
nota sem bæði skúrar og 
ryksugar.

„Helsta sérstaða verslun
arinnar er kannski sú að þar 
starfar fólk sem er að vinna 
með þessa hluti alla daga 
þannig að viðskiptavinir frá 
mjög sérhæfða ráðgjöf um 
val og notkun á efnum og 
tækjum. Þetta er eitthvað 
sem fólk fær ekki annars 
staðar, til dæmis í stórversl
unum. Mörg sterk hreinsiefni 
eru ekki fyrir alla og þú getur 
skemmt meira með þeim 
en gert gagn. Það er 
mikilvægt að velja 
rétta vöru sem 
hentar í viðkom
andi verkefni. Við 
höfum alltaf lagt 
mikið upp úr persónu

legri og góðri þjónustu,“ segir 
Sveinn Rúnar, annar eigenda 
fyrirtækisins, en hinn eig
andinn er eiginkona hans, 
Birna Böðvarsdóttir.

Starfsemi Þrifa og ræsti
vara hefur vaxið mikið í 
gegnum árin en fyrirtækið 
sinnir daglegum ræstingum 
og hreingerningum fyrir hina 
ýmsu aðila, stóra og smáa, 
fyrirtæki jafnt sem einstak
linga og heimili. Starfsmenn 
eru nú um 120 talsins, allt í allt.

Starfsemin nær víða út fyrir 
Akureyri: „Við veitum þjón
ustu alveg austur á firði og 
 vestur fyrir Blönduós. Við erum 
með föst ræstingarverkefni 
á Akureyri, Húsavík, Dalvík, 
Ólafsfirði, Siglufirði, í Mývatns
sveit og víðar.“ Sveinn Rúnar 
segir þörfina mikla og er lögð 
mikil áhersla á faglega ráðgjöf 
og persónulega þjónustu í 
hreingerningum, viðhaldi gólf
efna og öðrum sérverkefnum. 
Fyrirtækið sinnir margs konar 
vandasömum sérverkefnum 
en Sveinn Rúnar telur að sú 
sérþekking sem fyrirtækið búi 
yfir á þessu sviði sé fágæt.

Meðal stórra viðskipta
vina Þrifa og ræstivara 
er Samkaup en fyrir
tækið hefur séð um 
ræstingar fyrir 
allar verslanir 
Samkaupa á 
Norðurlandi 
í 12 ár. 
Einnig má 
nefna 
Sam
herja, 

 Akureyrarbæ, Norðlenska, 
Íslandsbanka, Sjúkrahúsið á 
Akureyri, Mjólkursamsöluna og 
Eimskip.

„Við höfum líka sérhæft 
okkur mjög í tækjabúnaði til 
að þjónusta tryggingafélög 
í tjónamálum,“ segir Sveinn 
Rúnar. „Við erum vel  búnir 
tækjum til að glíma við af
leiðingar vatnstjóns, erum t.d. 
með rakabúnað, skilvindur, 
blásara og fleira sem til þarf. 
Einnig erum við sérhæfð í að 
fást við brunatjón, t.d. með 
búnaði og tækjum til að fást 
við þrif eftir bruna og eyða 
lykt.“

Að sögn Sveins Rúnars eru 
verkefnin óþrjótandi en mikil 
áhersla er lögð á að viðhalda 
þeirri persónulegu þjónustu 
með faglegri ráðgjöf við 
viðskiptavini sem ávallt hefur 
einkennt starfsemi fyrirtæk
isins þrátt fyrir að það stækki 
og umsvifin aukist.

 Nánari upplýsingar um 
starfsemina  veitir 

Sveinn Rúnar í 
síma 8652425 
en einnig er að 

finna upplýsingar á 
Facebooksíðunni Þrif 

og ræstivörur sem og á 
heimasíðunni thrif.is.

Kärscher vélin sem bæði skúrar og 
ryksugar  hefur slegið í gegn hér á 
landi

Nilfisk hefur staðist tímans tönn

kynning
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Fullt nafn, aldur og starfstit-
ill? „Erna Kristín Kristjánsdóttir, 
43 ára, afleysingakennari í grunn-
skóla í augnablikinu en annars í 
starfsleit.“

stjörnumerki? „Vatnsberi.“

nám? „B.Ed. í grunnskólakennara-
fræði, BA. í fjölmiðlafræði og 
Meistaragráða í fjölmiðla- og boð-
skiptafræði.“

Fjölskylduhagir: „Gift Sveini 
Heiðari Sveinssyni sjómanni, við 
eigum tvö börn saman og svo fylgdu 
honum Sveini mínum fimm flott 
ungviði.“

Fædd og uppalin? „Á Akureyri 
en eyddi flestum sumrum sem barn á 
Eskifirði, sem eru þvílík forréttindi.“

hvað er best við norðurland? 
„Hvað það er stutt í magnaða náttúru 
og skemmtilegar gönguleiðir og 
útivistarsvæði. Jú, og nálægðin við 
Jólahúsið og Kaffi Kú. Það er besti 
sunnudagsrúntur í heimi.“

Mottó? „Today I choose Joy.“

hvað óttastu? „Grimmdina í 
mannskepnunni.“

í hverju ertu best? „Að koma á 
og skipuleggja alls konar hittinga.“

í hverju ertu lökust? „Að rífast, 
ég kann það ekki.“

hverju myndirðu breyta ef þú 
værir einræðisherra í einn dag? 
„Banna einkavæðingu í heilbrigðis- og 
menntageiranum og gera hvort tveggja 
algjörlega gjaldfrjáls. Já, og skylda 
ananas á pítsu, helst tvöfaldan.“

Fyrirmynd? „Kröftugir og öflugir 
femínistar hér á landi. Við eigum 
ótrúlega flotta einstaklinga sem eru 
að gera frábæra hluti.“

uppáhaldshljómsveit? „U2 og 
svo á George Michael allt of stóran 
hluta af hjarta mínu og sál og hans er 
sárt saknað.“

Fallegasti staður á íslandi? 
„Snæfellsnesið.“

uppáhaldskvikmynd? „Dirty 
Dancing, hef sennilega séð hana öll-
um myndum oftar og minningarnar 
tengdar henni eru svo ljúffengar.“

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Katrín Jakobsdóttir þrátt fyrir að ég 
hafi aldrei kosið VG.“

uppáhaldsmatur? „Allur matur 
á Rub23.“

uppáhaldsdrykkur? „Íslenskt 
vatn.“

uppáhaldssjónvarpsþáttur? 
„Game of Thrones, Grey's Anatomy og 
Nashville sem og margir margir fleiri.“

hvar vildirðu eiga heima ef 
ekki á akureyri? „Varð hugfangin 

af Helsingborg í Svíþjóð eftir heim-
sókn þangað í sumar, gæti vel hugsað 
mér að búa þar.“

leyndur hæfileiki? „Ég leyni 
ekki hæfileikum mínum, það væri 
synd fyrir þá sem umgangast mig 

þannig að hér er allt uppi á borð-
um.“

Facebook eða twitter? „Hvort 
tveggja, finnst Twitter þó ögn 
skemmtilegri miðill, hef búðið mér til 
mjög fyndið samfélag þar.“

kisur eða hundar? „Millý mín 
yrði illa reið ef ég segði hundar, gæti 
trúað að hún myndi hvæsa allhressi-
lega á mig.“

á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „K100.“

yFirheyrslan: erna kristín

erna kristín er 43 ára vatnsberi 
sem kann ekki að rífast.

Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is



Sterkir 
í Stálinu í 
yfir 45 ár
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Þjóðræknisfélag Íslendinga, í 
samvinnu við Amtsbókasafnið 
á Akureyri og Háskólann á 

Akureyri, býður til málþings um Ak-
ureyringinn Káin, Kristján Níels Júl-
íus Jónsson, í hátíðarsal Háskólans 

laugardaginn 26. ágúst 2017.
Káinn var sá eini af gömlu skáldun-

um sem fæddur var og uppalinn á Ak-
ureyri. Því þykir tími til kominn að 
minnast hans með málþingi og minn-
isvarða.

háskólinn á akureyri Málþingið fer fram á laugardaginn í hátíðarsal 
Háskólans á akureyri.

káins minnst

Það er fremur fljótlegt að safna 
lerkisvepp og mjög fljótlegt að 
safna furusvepp. Áður en aldin 

eru sett í körfuna þá er lítill, beittur 
skrælihnífur notaður til að skrapa og 
skera af mesta ruslið og moldina sem 
loðir við aldinið. Sé furusveppur rakur 
getur þurft að kippa af honum brúnni 
og slímugri hatthúðinni áður en hann 
er settur í körfuna.

hreinsað og þurrkað
Þegar heim er komið eru sveppirnir 
hreinsaðir. Skemmdir skornar burtu 
og athugað hvort sveppurinn hafi 
maðkað. Alltaf skal fjarlægja hatthúð 
furusvepps og vilji menn minna af 
slími þá er hatthúð lerkisvepps fjar-
lægð, en annars má þurrka óhreinindi 

af með rökum klút. Óhreinindi skafin 
af staf og ef stafur er orðinn gamall er 
hann skorinn af. Hreinsuð aldin eru 
skorin langsum í sneiðar sem eru 2–3 
mm þykkar og lagðar á grindur græn-
metisþurrkara og þurrkaðar við 40°C 
volgan blástur þar til þær verða þurrar 
og stökkar. Í lok þurrkunar má hækka 
hitann í 50°C.

sveppagrauturinn frystur
Sveppi sem á að frysta er best að skera 
í bita og setja á pönnu eða í víðbotna 
pott og kveikja svo undir þessu og 
hræra stöðugt í meðan sveppirn-
ir hitna. Bæta má ögn af vatni út í ef 
sveppirnir eru þurrir en venjulega 
gefa sveppirnir frá sér vökva sem þeir 
fljóta svo í og hitinn er svo lækkaður 
og þessi sveppagrautur látinn malla í 
15 mínútur. Þá er hann settur í skál og 
látinn kólna þar til hann verður með-
færilegur en þá er honum ausið í hæfi-
legum skömmtum í plastpoka. Hver 
poki er svo lagður flatur og loft sogið 
út og bundið fyrir opið með appel-
sínugulu baðmullargarni fyrir lerk-
isvepp og brúnu bandi fyrir furusvepp. 
Til að frosinn sveppamassinn fari vel í 
frysti raða ég 5–6 pokum í plastkassa 
og frysti sem klump. Þegar efnið er 
frosið er klumpurinn tekinn og settur 
í plastpoka, hann merktur með ártali 
og settur neðst í frystikistuna.

Söfnun og með-
höndlun sveppa

hreinsun Furusveppa guðríður gyða segir mikilvægt að nota beittan hníf 
við hreinsun sveppa.

Nú er rétti tíminn til 
sveppatínslu. Samkvæmt 
sveppafræðingnum 
Guðríði Gyðu er 
nauðsynlegt að kunna 
réttu handtökin þegar 
safna skal sveppum. 
Hér eru ráðleggingar 
Guðríðar Gyðu.

varða starfsemina, m.a. hvað varðar innra 
eftirlit með tækjum og búnaði, skipulagningu 
og  samhæfingu starfsemi vegna viðhalds og 
endurnýjunar húsnæðis og tækjabúnaðar.
 
Háskólapróf á sviði tæknifræði, verkfræði eða 
sambærilegs náms er skilyrði. Framhaldsnám 
eða meistaranám sem nýtist í starfi er æskilegt. 
Stjórnunarreynsla er skilyrði. 

Við leitum að áhugasömum, jákvæðum og 
metnaðarfullum starfsmanni í 100% stöðu 
forstöðumanns tækni- og innkaupadeildar. 
Hlutverk deildarinnar er að tryggja SAk rekstrar-
umhverfi með þjónustu á sviði fasteigna, 
vörustjórnunar og tækniþjónustu.
Forstöðumaður er ábyrgur fyrir rekstri tækni- 
og innkaupadeildar og að uppfylltar séu kröfur 
sem settar eru með lögum og reglugerðum og 

Sjúkrahúsið á Akureyri
~ fyrir samfélagið ~

ÖRYGGI - SAMVINNA - FRAMSÆKNI

Forstöðumaður tækni- og innkaupadeildar

UMSÓKNARFRESTUR:
4. SEPTEMBER 2017

UMSÓKNIR:
SAK.IS/ATVINNA

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Nánari upplýsingar um starfið og hæfnikröfur eru á sak.is/atvinna og starfatorg.is. 
Staðan veitist frá 1. desember eða eftir nánara samkomulagi og er veitt til 5 ára. 
Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Auður Elva Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs, í síma 463 0100 eða netfang audur@sak.is.

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com



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!

GOTT VERÐ Á FJÓRHJÓLUM
ÞEKKT MERKI MEÐ YFIR 50 ÁRA FARSÆLA SÖGU

Miðhrauni 13  -  210 Garðabæ  -  Sími 578-0820  -  arcticsport.is

ARCTIC CAT TRV 550  -  kr. 1.689.000,-
ARCTIC CAT TRV 700  -  kr. 1.960.000,-
Götuskráð.  Verð með vsk.

Spil
Power stýri
Rafmagns driflæsingar
Dráttarkrókur og tengill
Framleitt í U.S.A
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Þetta er allt mömmu að kenna – 
hún er og var „rebel“ og hefur 
aldrei látið segja sér hvernig 

hún á að vera eða hvað hún á að gera. 
Ætli þetta sé ekki bara ættgengt? Eins 
og amma sagði, loksins hitti skrattinn 
ömmu sína, þegar mamma eignað-
ist mig. Hvorugt okkar hefur tekið í 
mál að vera sett í einhvern kassa. Við 
erum bara eins og við erum og látum 
engan segja okkur fyrir,“ segir Sigur-
jón Baldvinsson, Siggi pönk líkt og 
flestir Akureyringar muna eftir hon-
um. Siggi flutti frá Akureyri um 1993 
en eflaust muna margir eftir honum á 
mótorhjóli, með hanakamb spilandi í 
pönk- og rokksveitum bæjarins.

rekinn úr fyrsta bandinu
Frá 2005 hefur Siggi alið manninn í 
Danmörku en hann kom heim í sum-
ar til að fagna gullbrúðkaupi foreldra 
sinna. Tónlistin á ennþá stóran sess 
í hjarta hans en hann syngur með 
hljómsveit sinni, Conspiracy Blood, 
um lífið og pólitík, en sveitin kom 
meðal annars fram á tónlistarhátíð 
fyrr í sumar. „Ætli þetta flokkist ekki 

sem „new metal“. Senan er stór úti og 
er að færast í aukana ef eitthvað er. 
Danir eru allt öðruvísi en Íslendingar 
þegar kemur að tónlist. Hér á Íslandi 
kaupir fólk sér gítar og byrjar að spila 
en í Danmörku er fyrst farið í tónlist-
arskóla, svo er keypt hljóðfæri og loks 
farið út að spila. Þar er ekki þessi til-
raunastarfsemi og allt er meira niður 
njörvað, sem á ekki við mig – enda 

var ég rekinn úr fyrsta bandinu. Ég læt 
ekki vel að stjórn og sérstaklega ekki 
þegar kemur að tónlist þar sem allt á 
að vera frjálst,“ segir Siggi sem safn-
ar hljóðfærum. „Ég á allt; bassa, gítar, 
trommur – ef það kemur hljóð úr því 
get ég spilað á það, sama hvort það 
eru glös, járnarusl eða hljóðfæri. Ég 
byrjaði að semja þegar ég var tólf ára, 
líklega það sem flokkast sem pönk. Þá 
bjó ég mér til minn fyrsta gítar og fékk 
frábært rokk „sound“ úr honum.“

lagður í einelti í æsku
Siggi fæddist í Vestmannaeyjum en 
fjölskyldan flúði í land í gosinu. Eftir 
það fluttu þau til Reykjavíkur, síðan 
Reyðarfjarðar og Njarðvíkur áður en 
þau komu sér fyrir á Akureyri. Hann 
segir æskuna hafa verið góða en viður-
kennir að hafa goldið fyrir að vera 
öðruvísi. „Mér gekk ágætlega í skól-
anum en skilaði þó aldrei inn verkefni 
eða mætti í próf. Ég fór strax að berjast 
við kassana; brjóta þá niður. Samt sem 
áður útskrifaðist ég með einkunn yfir 
meðallagi. Ég hef aldrei fallið í kramið 
hjá meirihlutanum, passaði ekki í hóp-

inn og var lagður í einelti af krökkum 
úr eldri bekkjunum. Ég hafði mikla 
réttlætiskennd, var að passa þá sem 
voru minni máttar sem varð til þess að 
ég var alltaf að slást og fljótlega varð ég 
skotmarkið og var sjálfur lagður í ein-
elti. Það situr hins vegar hvorki í mér 
eða er eitthvað sem ég hugsa um. Ég 
er fyrir löngu búinn að gera það upp 
enda læt ég ekki berja mig út af spor-
inu – þótt margir hafi reynt það.“

stungið inn tólf ára
Hann segist hafa stungið í stúf strax 
sem barn. „Ellefu, tólf ára var ég sá eini 
á Akureyri sem gekk um í leðurjakka 
og götóttum fötum og með hanakamb. 
Tólf ára var ég tekinn af löggunni sem 
sakaði mig um að selja dóp. Mér var 
stungið inn og ég látinn dúsa í klefa 
sem var náttúrlega kolólöglegt því 
ég var langt undir lögaldri. Eftir yfir-
heyrslu var mér bara hent út og eftir 
það var löggan á eftir mér þar til ég 
flutti úr bænum. Löggan hafði horft á 
of margar Hollywood-myndir og hafði 
brenglaðar hugmyndir og dæmdi mig 
eftir „koverinu“, ekki innihaldinu. 

-lætur ekki 
vel að stjórn

siggi pönk

eflaust muna flestir vel 
eftir sigurjóni baldvins-
syni, Sigga pönk. Siggi 
býr á meðal glæpagengja 
í sambúi í danmörku og 
fékk fyrst rafmagn í húsið 
sitt í fyrra. Í einlægu við-
tali segir Siggi frá ástæðu 
þess að hann flutti frá 
Akureyri, eineltinu í 
æsku, sögusögnunum, 
rimmunum við lög-
regluna, anarkismanum, 
foreldrunum sem hafa 
alltaf staðið með honum, 
pönkinu sem hann seg-
ir enn á lífi og af hverju 
hann ætlar sér aldrei að 
verða fullorðinn.

„Ég er fyrir 
löngu búinn 

að gera það upp, 
enda læt ég ekki 
berja mig út af 
sporinu – þótt 
margir hafi  
reynt það

Fellur í Fjöldann í danMörku 
Siggi segist líða eins og undir stækkunargleri 
þegar hann dvelur á Íslandi. Mynd: guðrún Þórs.



13   24. ágúst 2017

Foreldrar mínir geta vitnað um að ég 
var ekki svo slæmur þrátt fyrir að hafa 
oft verið í vandræðum. Ég var góður 
þar til illa var komið fram við mig og 
þá svaraði ég af hörku. Sögurnar um 
mig voru hins vegar rosalegar. Það 
trúðu allir öllu slæmu um mig enda 
átti ég að vera algjör brjálæðingur. 
Mamma sagði oft við mig að það væri 
ekki sama hvort það væri Jón eða Sig-
urjón. Ef eitthvað gerðist var mér eða 
bróður mínum kennt um – líka þegar 
við vorum ekki á staðnum.“

heppinn með foreldra
Foreldrar Sigga eru Anna Scheving 
og Baldvin Baldvinsson sem búa á 
Laugabakka. „Pabbi hefur alltaf ver-
ið rólyndismaður og síðan ég fattaði 
hvað við mamma erum lík höfum 
við verið góðir vinir. Við erum til 
dæmis með svipaðan tónlistarsmekk. 
Mamma og pabbi stóðu alltaf með 

mér og ég gat sagt þeim allt enda hafði 
ég enga ástæðu til að ljúga eða fela 
neitt. Ég vissi að ég ætti alltaf stuðning 
þeirra vísan. Ég er einstaklega hepp-
inn með foreldra og hef greinilega val-
ið þá af kostgæfni.“

Fellur í fjöldann
Í dag býr Siggi býr í 25 fermetra húsi 
í „kolonihave“ í Danmörku en garð-
urinn í kringum húsið er 500 fer-
metrar og ekki kom rafmagn í húsið 
fyrr en í fyrra. „Þetta er ódýrasti mát-
inn til að lifa. Í garðinum er mikið af 
eplatrjám og berjarunnum og svo hef 
ég möguleika á að rækta grænmeti. 
Slíkt krefst hins vegar mikillar viðveru 
og ég hef annað að gera. Þarna ríkir 
hálfgerð Kristjaníustemning þótt and-
rúmsloftið sé óðum að breytast. Það er 
að verða algengara að fólk sé að byggja 
stór hús og leigja áfram. Flestir í minni 
götu eru frá Miðausturlöndum og svo 
þeir sem tengjast inn í þetta gengjarugl 
eins og Black Army, innflytjendaklík-
una sem er í stríði við Hells Angels, 
Banditos og hvað sem þetta heitir. Fyr-
ir mig er stærsti munurinn á Íslandi 
og Danmörku sá að ég fell í fjöldann 
í Danmörku. Á Íslandi líður mér eins 
og það sé alltaf stækkunargler á mér 
sem var þó ekki ástæðan fyrir því að ég 
fór. Mig langaði bara að prófa eitthvað 
nýtt. Ég nennti ekki að standa í þessu 
rugli lengur og var orðinn þreyttur á 
lífsgæðakapphlaupinu.“

strauk úr sveitinni
Hann segist alltaf hafa verið dugleg-
ur í vinnu. „Ég byrjaði að vinna sem 
vinnumaður í sveit þegar ég var átta 
ára og var á nokkrum bæjum í Skaga-
firði og í Húnavatnssýslu. Það átti 
vel við mig að vera innan um dýrin. 
Hins vegar strauk ég þegar ég var 
tíu ára þar sem bóndinn notaði mig 
sem boxpúða. Ég sætti mig ekki við 
það, hoppaði berfættur í stígvél og 
húkkaði mér far heim á bolnum. Ég 
sagði mömmu og pabba að ég færi 
ekki til baka og þar við sat. Þau töldu 
víst að það væri góð ástæða fyrir því 
að ég væri kominn. Þau trúðu mér 
alltaf,“ segir hann og bætir við að 
hann hafi unnið ýmiss konar vinnu 
yfir ævina. „Um tíma vann ég á 
dönsku barnaheimili og sá um börn 
frá tíu mánaða aldri til tveggja ára. 
Nú tala mörg af dönskum börnum 
með íslenskum hreim. Ég gæti vel 
hugsað mér að vinna meira með 
börn. Þau gera engan mannamun,“ 
segir Siggi sem er í dag að jafna sig 
eftir vinnuslys. „Ég hafði verið að 
skipta um dekk á bílum frá morgni 
til kvölds og svo fór að hendurnar 

á mér þoldu það ekki. Ég hristi laus á 
mér beinin í úlnliðnum og er loksins 
að jafna mig.“

pönkið lifir
Hljómsveitirnar sem hann hefur komið 
nálægt eru ótal margar en stoltastur er 
hann af Hún andar og Lost. „Allar þess-
ar sveitir voru skemmtilegar á sinn hátt. 
Maður var á kafi í þessu því það var ekk-
ert annað að gera. Þetta var gaman og 
fékk blóðið til að þjóta um æðar. Þetta 
var líka svo frábær félagsskapur. Ég var 
bara að hanga með vinunum.“

En er pönkið dautt? „Þeir sem 
halda því fram eru bara bjánar sem 
vilja koma öllu fyrir í kössum til að 
selja það á góðan pening. Pönk er 
ekki bara öskur og læti heldur líka 
reggí, rokk og jafnvel út í hálfgert 
popp,“ segir hann og viðurkennir að 
vera ennþá pönkari. „Ég er bara Siggi 
en ræturnar eru í pönki, anarkisma 

og hippamenningu; ætli ég kallist 
ekki anarkistahippi. Ég gengst upp í 
dýra- og náttúruvernd og er gegn öllu 
oki stjórnvalda og því rugli sem þau 
standa fyrir. Ég trúi ekki á kerfið en 
veit að ég þarf fyrst og fremst að breyta 
sjálfum mér og hafa þannig áhrif á 
fólk. Ég trúi á „love and peace“ enda 
rennur varla í mér blóðið líkt og pabba 
þótt ég hafi ýmislegt frá mömmu líka.“

stórt píramídakerfi
Hann segir meirihluta fólks fylgja 
straumnum í blindni. „Það er óttaleg-
ur sofandaháttur í fólki. Það sitja allir 
á kaffistofunni í vinnunni og kvarta og 
væla undan ástandinu en svo koma 
kosningar og hvað gerist? Það kjósa 
allir sama liðið. Ég skil þetta ekki. Næ 
engan veginn upp í þetta,“ segir hann 
og hristir hausinn. „Ég trúi á sjálf-
an mig og frelsi einstaklingsins til að 
gera það sem hann vill. Ég vil skipta 
um kerfi, burt með kapítalismann. Við 
erum að hylla risastórt píramídakerfi 
sem gengur út á að það situr einn á 
toppnum og hirðir allt. Svoleiðis virkar 
þetta. Peningar eru bara peningar og 
hafa aldrei drifið mig áfram. Kannski 
var það ástæðan fyrir því að ég varð 
snemma utangarðs, ég vildi ekki gang-
ast upp í þessu lífsgæðakapphlaupi. 
Ég virka ekki í slíku umhverfi, verð 
eins og fíll í keramíkbúð eða jakkafa-
taklæddur maður í frumskógi. Ég er 
náttúrubarn og veit fátt verra en þegar 
fólk gengur illa um náttúruna og hika 
ekki við að láta heyra í mér ef ég verð 
vitni að slíku,“ segir hann og bætir 
við að hann hafi farið út í aktívisma í 

Danmörku. „Ég setti í gang herferð og 
fékk fólk mér mér til að merkja gena-
breyttar matvörur en sjálfur hætti ég 
að borða kjöt fyrir löngu.“

verður aldrei fullorðinn
Siggi verður fimmtugur á næsta ári og 
neitar því staðfastlega aðspurður að 
það sé kominn tími til að verða full-
orðinn. „Aldrei. Að verða fullorðinn 
er gildra sem kerfið leggur fyrir mann 

til að hafa betri stjórn á manni. Ég ætla 
ekki að verða fastur í kassa og skulda 
allt, fötin mín, bílinn, sjónvarpið og 
nýja örbylgjuofninn en fá svo ógeð á 
öllu en komast ekki neitt. Ég skulda 
ekkert – ekki eina krónu. Einhvern 
tímann skuldaði ég meðlag en það er 
langt síðan. Ég hef gert margt í lífinu 
en mun aldrei hætta að læra og leika 
mér. Ég vil fá enn meira út úr þessu lífi 
– meira rokk og meira pönk.“ iáh

„Að verða 
fullorðinn er 

gildra sem kerfið 
setur fyrir mann 
til að hafa betri 
stjórn á manni

pönkið liFir Siggi segir pönkið enn lifa góðu lífi og sé meðal annars að finna í 
rokki og jafnvel poppi. Mynd: guðrún Þórs.

pönkari Siggi stakk í stúf á sínum 
æskuárum á akureyri. Mynd úr einkasafni.
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Kominn tími á álestur!
Á næstu vikum eiga viðskiptavinir Norðurorku hf. von á heimsókn því nú 
er ha�nn árlegur álestur á rafveitu- og hitaveitumæla

Viðskiptavinir eru vinsamlega beðnir 
um að taka vel á móti álesurum, meðal 
annars með því að tryggja greitt 
aðgengi að mælum.  

Húseigendur eru minntir á að ýmsar 
kröfur eru gerðar til inntaksrýma þar 
sem inntök og mælar eru staðsettir. 
Inntaksrými eiga að vera með niðurfalli 
og ekki á að geyma í þeim verðmæti 
sem t.d. eru viðkvæm fyrir raka.  Þá er 
óheimilt að birgja inntök og mæla með 
innréttingum, hillum o.s.frv. Mikilvægt 
er að virða þessar reglur. 
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AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Ég ákvað að verða sveppa-
fræðingur á fimm mínútum, 
vorið 1981, og hef ekki séð 

eftir því ennþá,“ segir Guðríður Gyða 
Eyjólfsdóttir, sveppafræðingur hjá 
Náttúrufræðistofnun Íslands, sem 
segir mikið úrval sveppa í íslenskri 
náttúru. „Hér á landi hafa yfir 2.000 
tegundir verið skráðar, sem er fleira en 
í flestum lífveruflokkum. Sveppir eru 
nauðsynlegur hluti lífríkisins en þeir 
sem mest eru notaðir til matar, lerk-
isveppur, furusveppur og kúalubbi, 
eru allir svepprótarsveppir og vaxa 
með trjám,“ segir Guðríður Gyða.

æxlunarfærin borðuð
Guðríður Gyða féllst á að gefa lesend-
um Akureyri Vikublaðs uppáhalds-
uppskriftirnar sínar en hún notar 
gjarnan sveppi í matargerð. „Ég reyni 
að eiga birgðir af frosnum lerki- og 
furusveppum en í starfi mínu safna 
ég svo alls konar óætum sveppum í 
sveppasafn Náttúrufræðistofnunar, 
lýsi þeim, greini og þurrka til varð-
veislu,“ segir hún og bætir aðspurð 
við að uppáhaldssveppur hennar til 
átu sé furusveppur. „Ég finn hann þar 
sem furan vex. Svepprótarsveppir eru 
jafn langt frá trénu og ræturnar ná 
og þegar þeir æxlast koma upp aldin, 
sem er það sem við köllum sveppi. Við 
borðum því aldin sveppsins, æxlun-
arfærin ásamt þeim hlífðar- og dreifi-

búnaði sem aldinið er. Mörg aldin eru 
eins og regnhlíf og hlífa afkomendun-
um sem eru í framleiðslu undir hattin-
um.“

best að byrja smátt
Guðríður Gyða mælir eindregið með 
því að fólk lesi sér til áður en það 
heldur til sveppatínslu. „Maður þarf 
að vita hvað maður er að gera. Það er 
best að byrja smátt, læra á tvær, þrjár 
tegundir af góðum matarsveppum. 
Þegar maður er að prófa sveppategund 
í fyrsta skiptið þarf að byrja rólega, 
jafnvel þótt um góðan matsvepp sé 
að ræða. Sumir bregðast öðruvísi við, 

eru kannski með ofnæmi eða þola af 
einhverjum ástæðum ekki sveppinn. 
Því er best að borða lítið og aðeins 
eina tegund í einu. Ef allt gengur vel 
er hægt að borða meira næst,“ segir 
hún og bætir við að sveppirnir þurfi 
að vera ungir og ferskir þegar þeir eru 

tíndir. „Maður vill ekki borða gamla 
sveppi sem farið er að slá í. Svepp-
ir endast í nokkra daga í náttúrunni. 
Fyrst kemur upp lítið aldin sem er þétt 
í sér, svo þroskast það og býr til gróin 
en best er að ná aldininu áður en það 
verður of stórt, sérstaklega þegar við 
erum með lerki- og furusveppi. Ungir 
sveppir eru með hlutfallslega meira 
þurrefni en bæta í sig vatni þegar þeir 
stækka og þá verða aldinin mjúk,“ 
segir Guðríður Gyða sem segir enn 
fremur best að tína sveppi nokkrum 
dögum eftir rigningu. „Það er best að 
tína þá í þurru veðri svo þeir séu ekki 
blautir og slímugir því þá er mun erf-
iðara að fást við þá.“

sveppir óútreiknanlegir
Hún segir sveppi afar gott hráefni í 

matargerð. Þeir séu hins vegar ansi 
óútreiknanlegir. „Það er erfitt að 
fastsetja daga fyrir sveppaskoðunar-
leiðangra með löngum fyrirvara 
því maður veit aldrei hvort eitthvað 
hafi sprottið af aldinum eða hvort 
þau komi upp viku seinna. Í þurrka-
sumrum kemur kannski ekki nokkur 
sveppur fyrr en þeir koma allir í einu í 
byrjun september. Maður vill helst ná 
sveppum sem fyrst á sveppatímanum, 
seinnipart júlí og byrjun ágúst, til að 
lenda ekki í næturfrosti. En svo veit 
maður aldrei hvernig haustið verður.“

En hvað með eitraða sveppi á Ís-
landi? „Hér er slatti af eitruðum svepp-
um og því á maður aldrei að borða 
sveppi sem maður þekkir ekki. Aldrei,“ 
ítrekar Guðríður Gyða að lokum. 

 iáh

guðríður gyða 
sveppafræðingur 
notar gjarnan sveppi 
í matargerð. Guðríður 
féllst á að fræða lesendur 
Akureyri Vikublaðs um 
sveppi, tínslu þeirra og 
meðhöndlun.

Furusveppur í uppáhaldi
kássa guðríðar gyðu
n Sveppir, furu- eða lerkisveppir, sem 
ég hef fryst árið áður og passa í eina 
máltíð
n Smjör
n rif af hvítlauk
n Salt og pipar
n Kjöthakk/gúllasbitar
n laukur
n Sojasósa (Kikkoman) og salt, en 
mikið salt er í sojasósunni
n Krydd eftir smekk, t.d. Hedebogaard 
original spaghetti bolognese mix og 
smávegis af original indisk karry, krydd sem fást í búðinni tiger
n gulrætur, sellerírót, kúrbítur, grænkál

Ég sker frosna sveppamassann í litla teninga á meðan smérið hitnar á pönnunni. 
Steiki svo frosinn sveppamassann rólega ásamt hvítlauk í smérinu ásamt salti og pip-
ar. Sveppirnir þiðna á pönnunni og vökvi úr þeim gufar upp. Ef þetta ætlar að festast 
við pönnuna þá skal dreypa vatni út í. Þegar sveppirnir eru orðnir þokkalega steiktir 
er laukur, krydd, sojasósa, salt og kjöt sett út í og eldað áfram þar til það er orðið 
nokkuð steikt og síðan það grænmeti sem ég kýs að nota hverju sinni í þeirri röð 
að það sem þarf lengsta suðu fer fyrst og kúrbítur og grænkál síðast. allt grænmeti 
sneitt í bita. Þegar allt hefur soðið saman er kominn þessi fíni pottréttur. Með þessari 
kássu með villisveppum er ágætt að borða kartöflustöppu eða hýðishrísgrjón.

algerlega sveppalaust salat
n Sellerí, stönglar sneiddir í rifjárni sem gerir sneiðar, einn hluti.
n gulrætur, rifnar, tveir hlutar.
n Epli, grænt eða jonagold, rifið, 1 epli eða tveir hlutar.
n blandað vel saman. gott með ýmsu t.d. fiskréttum.„Maður vill 

ekki borða 
gamla sveppi sem 
farið er að slá í

sveppaFræðingur Fyrir 38 árum ákvað guðríður gyða að verða sveppa-
fræðingur. Hún hefur ekki séð eftir því.
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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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14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
Auglýsingar 824-2466, amundi@fotspor.is Ritstjórn Indianahreins@gmail.com, 893 6152

bónus-
greiðslur
Hvað myndi ég gera ef ég ætti von á 
bónusgreiðslu upp á milljónir króna 
vegna þess að börnunum sem ég hef 
kennt hefur vegnað svo vel? Að vinnan 
mín hafi lagt grunninn að velgengni 
þeirra og þess vegna eigi ég von á 
sérstakri aukagreiðslu upp á millj-
ónir jafnvel þótt það þýði að ekki sé 
hægt að hækka laun annarra kennara, 
kaupa kennslubúnað og það sem verst 
er, að rukka þurfi nemendur og for-
eldra þeirra um skólagjöld?

Segjum sem svo að neðanmáls í 
samningi mínum sé þessi klásúla og 
nú sé tíminn runninn upp. Ég gæti 
keypt og staðgreitt hús? Ég gæti ferð-
ast út um allan heim og búið á dýrustu 
hótelum? Ég gæti jafnvel boðið börn-
um og barnabörnum með mér? Og 
kannski jafnvel þér líka?

En yrði ég betri kennari? Væri þetta 
þá staðfesting á því að enginn gæti 
kennt eins vel og ég? Yrði þetta til þess 
að kennaradeildir háskólanna myndu 
fyllast af nemum sem allir stefndu á að 
gera það eins gott og ég? Myndi þetta 
verða til þess að samkeppnin um að 
komast að hjá mér sem nemandi yrði 
svo hörð að ég gæti valið úr þeim allra 
hæfileikaríkustu, þeim sem virkilega 
legðu sig fram til að ná árangri og for-
eldrarnir stæðu þétt að baki? Þá gæti 
ég sannarlega átt von a bónus á hverju 
ári því nemar mínir stæðu sig miklu 
betri en aðrir.

En ef nemar mínir væru svona 
góðir, þyrfti ég þá nokkuð að laða fram 
áhuga þeirra á náminu? Væri þá ekki 
bara best að láta þá um þetta sjálfa? 
Eða ráða sér aðstoðarfólk og láta það 
um kennsluna?

BÍDDU! BÍDDU! Þetta er nú meira 
bullið!

Höfundur er Dýrleif Skjóldal, leik-
skólakennari og sundþjálfari

GlerárlauG
Íþróttamiðstöðinni Glerárskóla

Vetraropnun:
Virka daga 06.45 - 08.00 & 17.30 - 21.00
Lau. 09.00 - 14.30 / Sun. 09.00 - 12.00

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

l Öryggisvörur
l Efnavörur
l Olíuvörur

  

svO allt 
gangi 
smurt


