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Hvetja hvor 
aðra áfram
Knattspyrnukonurnar Bianca Sierra og Stephany Mayor eru báðar lykilmenn í toppliði 
Þórs/KA. Í einlægu viðtali ræða stelpurnar um það hvernig er að vera samkynhneigður 
í Mexíkó, en stelpurnar eru fyrstu atvinnuíþróttamenn landsins sem eru opinberlega 
samkynhneigðir, knattspyrnuferilinn, deiluna við landsliðsþjálfarann, lífið á Akureyri, 
fjölskyldur sínar og framtíðina sem þær geta vel hugsað sér að verði á Íslandi.

Mynd: guðrún Þórs.

„Lökust í 
eLdamennskunni“

Smiðjuvegur 10, 200 Kópavogur - Sími 588 60 70 
hitataekni@hitataekni.is

hitataekni.is

Mótorlokar  
fyrir allar stærðir kerfa.  
Getum einnig boðið mótorloka 
á allar algengustu gerðir loka 
frá öðrum framleiðendum.

Gæðamótorlokar 
frá Sviss

Reki ehf Höfðabakka 9 110 Reykjavík
Sími: 562 2950   Fax: 562 3760
E-mail: bjorn@reki.is  Vefsíða: www.reki.is

SÆTI Í DRÁTTARVÉLAR,
LIÐLÉTTINGA OG
LYFTARA FRÁ
UNITEDSEATS.
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Um er að ræða tvo 
eignarhluta Íslandspósts 
við Aðalgötu 24 á Siglufirði. 
Húsið er vel staðsett mið-
svæðis á siglufirði. Húsið er 
steinsteypt tveggja hæða hús, 
byggt árið 1964. Að utan er 
efri hæð hússins flísalögð á 
þremur hliðum en norður-
hlið þess er máluð. Aðkoma að húsinu er góð enda bílastæði meðfram tveimur 
hliðum þess. Eignin þarfnast viðhalds að utan og innan.

20631 - Fyrsta hæð hússins hýsir afgreiðslu Íslandspósts, fastanr. 213-0082. 
Eignin skiptist í afgreiðslu og móttökurými með góðu vinnurými baka til, tvær 
skrifstofur, kaffistofu, geymslu ofl. Aðalinngangur er frá Grundargötu en einnig 
er inngangur frá norðurhlið.

20632 - Á annarri hæð er rúmgóð 3. herbergja íbúð fastanr. 213-0083. Íbúðin 
skiptist í stofu, tvö rúmgóð svefnherbergi, eldhús, þvottahús og baðherbergi. 
Rúmgott miðrými er í íbúðinni og svalir. Inngangur er frá austurhlið, gengið 
inn frá Aðalgötu. Í gildi er leigusamningur sem er uppsegjanlegur með þriggja 
mánaða fyrirvara.

Mikilvægt er að væntanlegir bjóðendur kynni sér ástand eignanna vel.

Húsið og fasteignirnar eru til sýnis í samráði við Jónu Guðnýju Jónsdóttur í 
síma 467 1107 milli kl. 10 og 16 virka daga.

Óskað er eftir tilboðum í hvorn eignarhluta fyrir sig eða báðar saman. Skila skal 
inn tilboðum til Ríkiskaupa fyrir kl. 15:00, fimmtudaginn 21. september 2017. 
Tekin verður afstaða til móttekinna tilboða eftir það. Innsend tilboð skulu gilda 
í 4 vikur frá þeim degi.

Gögn og nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Ríkiskaupa rikiskaup.is. 
Skrifstofa Ríkiskaupa er opin virka daga milli kl. 9:00 og 15:00.

Ath. ekki verður haldinn opnunarfundur vegna skila á tilboðum.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400  /  www.rikiskaup.is

Tvær fasteignir við Aðalgötu 24 á Siglufirði
Tilboð óSkAST

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Tilboð óskast
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uppbygging túnahverfið á Sauðárkróki hefur verið að byggjast upp síðustu 
misserin.

Mynd: Sveitarfélagið Skagafjörður

Mynd: Sundlaugar.is

sundLaugagarður rennibrautirnar hafa verið vinsælar síðan þær voru opnað-
ar í júlí. Þessa dagana eru tvær stóru rennibrautirnar lokaðar vegna framkvæmda.

Nokkur minniháttarslys hafa orðið í nýju rennibrautunum. Koma á upp mynda-
vélum og hátölurum í brautunum til að auka öryggið.

rennibrautirnar lokaðar 

„En stundum 
hefur gengið 

illa að fá krakk-
ana til að fara eftir 
reglum

„Nú þegar 
hafa strákar 

sem æfa hjá okkur 
sagst ætla að jafna 
framlag bæjarins

Það er ýmislegt sem þarf að 
ganga frá sem ekki gafst tími 
til í sumar auk þess sem það 

er eðlilegt eftirlit að yfirfara hlutina 
eftir smá reynslutíma,“ segir Elín H. 
Gísladóttir, forstöðumaður Sund-
laugarinnar á Akureyri, en tvær stóru, 
nýju rennibrautirnar, Flækja og Trekt, 
verða lokaðar næstu daga vegna fram-
kvæmda á svæðinu.

eitt slys er slysi oft mikið
Elín segir aðsóknina hafa verið mikla 
síðan rennibrautirnar voru opnaðar í 
júlí. „Það hefur verið mjög mikið að 
gera og krakkarnir eru ánægðir, það 
vantar ekki. En stundum hefur gengið 
illa að fá krakkana til að fara eftir regl-
um,“ segir Elín, en auk frágangs við 
svæðið er unnið að því að koma upp 
myndavél og hátalara inn í brautirnar 
svo hægt sé að fylgjast með og tala við 
þá sem eru að renna sér. „Oftast geng-
ur þetta vel en það hafa komið fyrir 
slys. Í eitt skipti brotnuðu tennur en 
eftir hvert einasta slys förum við yfir 
málin. Eitt slys er slysi of mikið og við 
viljum að allir fari heilir heim. Hins 
vegar ef farið er eftir ljósunum og 
reglunum eru þetta dásamleg tæki,“ 
segir Elín sem segir marga vilja renna 
sér á maganum, með höfuðið á und-
an eða andlitið niður, eða fara saman 

í hópum en slíkt geti verið hættulegt.

Lét sig gossa
En hefur hún sjálf farið í  brautirnar? 
„Já, ég hef prófað þær allar. Ég var 
mest hrædd við að horfa niður í trekt-
ina og láta mig gossa en svo var þetta 
ekkert mál þegar ég var lögð af stað.“

iáh

brettir upp ermar Kraftlyftingafélagið er grétari Skúla hjartfólgið.

„Þetta er 
ákveðinn skellur“
Grétar Skúli Gunnarsson hjá Kraftlyftingafélagi Ak-
ureyrar er ósáttur við tillögu frístundaráðs. 

Þetta er ákveðinn skellur,“ segir 
Grétar Skúli Gunnarsson, hjá 
Kraftlyftingafélagi Akureyrar, 

sem er ósáttur við þá tillögu frístunda-
ráðs að félagið fái fjórar milljónir á ári 
næstu fjögur árin. Húsnæðismál KFA 
hafa verið í uppnámi síðustu miss-
erin en Grétar Skúli segir upphæð 
frístundaráðs ekki nægja fyrir leigu. 
„Við þurfum að fá meira fyrir leigu og 
helst styrki til að greiða annan rekstr-
arkostnað og til að geta haft fleiri þjálf-
ara. Fjórar milljónir duga ekki í neitt; 
nema kannski fyrir fjósi.“

Hækkun gjalda
Grétar Skúli segir ekkert annað í stöð-
unni en að bretta upp ermar. „Við 
finnum eitthvað út úr þessu. Nú þegar 
hafa strákar sem æfa hjá okkur sagst 
ætla að jafna framlag bæjarins. Ætli 
við hækkum svo ekki gjöldin og för-
um að finna okkur einhverja skúra. 

Hér í bænum er fleira ósátt íþrótta-
fólk, svo ætli við sameinum ekki 
krafta okkar og hjálpumst að. Þetta er 
súrt. Við erum öll að borga skatta en 
peningarnir eru notaðir til að byggja 
rennibrautir og í önnur gæluverkefni. 
Það sem skiptir okkur máli er þetta 
félag.“

iáh



Fljúgðu í utanlandsferðina, 
frá 4.965 kr. aðra leið.

Akureyri – Keflavík: Fimm flug í viku frá og 
með 1. október. Leggðu í hann og bókaðu fyrsta 
fluglegginn í ævintýrinu á airicelandconnect.is

Akureyri → Keflavík… og svo út í heim
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Fyrirmyndar-
samfélagið
eftir veðurhamfarir víðs vegar um heiminn síðustu daga hefur ís-

lenska haustið með rigningu sinni og roki verið vel þegið. Það er 
í raun ótrúlegt hvað það eru mikil forréttindi að fæðast á Íslandi. 

Ekki aðeins er veðrið milt, nánast árið 
um kring, heldur er náttúran að mestu 
laus við hættulegar óværur á borð við 
slöngur og grimmar pöddur. Áhyggju-
laus getum við því notið þess að velta 
okkur um móana og tína ber þessa 
örfáu daga sem berjatímabilið stendur 
yfir.

Náttúruhamfarir eru einnig tiltölu-
lega fátíðar hér á landi. Allavega þekkj-
um við ekki óveður á borð við það sem 
fellibylurinn Irma bauð upp á á dögun-
um. Vissulega eru snjóflóð í okkar 
veruleika sem og virðuleg eldfjöll sem 
eiga það til að minna á sig en eldgosin 
eru langoftast utan þéttbýlis. Ef undan 
er skilið Vestmannaeyjagosið náttúrlega.

Hryðjuverkaógnin sem herjað hefur á Evrópu hefur blessunarlega 
ekki sótt að okkur og það má með rökum halda því fram að við séum 
líkleg til að sleppa (landfræðileg staðsetning skersins og hvers vegna að 
ráðast á 200 þúsund manna borg þegar þú getur ráðist á milljóna borgir).

Umburðarlyndi, jafnrétti, hrein náttúra, vatnið okkar. Kostina má 
lengi upp telja. Það er gott að búa á Íslandi. Það er staðreynd. En ímynd-
um okkur hversu frábært samfélag við gætum skapað ef ekki væri fyrir 
græðgi og spillingu? Ef gæðunum væri skipt jafnar svo allir, ekki bara 
sumir, gætu haft það fínt. Ef maður fengi ekki vont bragð í munninn 
þegar einskisverð mannvonska verður til þess að umkomulausum börn-
um er úthýst „af því bara“.

Við höfum einstakt tækifæri til að skapa fyrirmyndarsamfélag. 
Heimsklassa. Það er óskandi að þingmennirnir okkar, sem nú snúa til 
baka eftir sumarfrí, sjái það líka.

 Indíana Ása Hreinsdóttir

Leiðari
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14.500 eiNTöK óKeypiS – UM ALLT NoRðURLANd

Gluggar og Garðhús hf. framleiða svalaskjól úr 
hráefni frá þýska fyrirtækinu Sunflex, sem er eitt það 
stærsta í heimi, á sínu sviði. 
Við smíðum svalaskjólin í hvaða stærð sem er, með 
og án þaks. Litir að vali kaupanda.

Sunflex kerfið er mjög auðvelt í notkun, glerin 
renna létt og greiðlega. Hljóðeinangrun er ca. 30dB, 
þannig að umferðarhávaði o.þ.h. minnkar sem því 
nemur.

Auðvelt er að setja t.d. hitalampa á svalirnar, til nota 
þegar kalt er úti.

Opnun getur verið allt að 95% og er 
vatns- og vindþétting 96 til 98%.

Notkunarmöguleikar svalanna aukast til muna með 
svalaskjóli. Þetta er góður kostur þar sem útsýni er 
mikið og gluggapóstar trufla ekki sýn.

Sunflex svalaskjól henta einstaklega vel íslenskum aðstæðum

Smi›sbú› 10 | 210 Gar›abær
Sími: 554 4300 | www.solskalar.is Við erum stolt af framleiðslu okkar og vísum til fyrri verka.

Íslensk framleiðsla í 33 ár

síðustu daga hefur átt sér stað 
umræða m.a. á vefmiðlum um 
samskipti Akureyrabæjar og 

Kraftlyftingarfélags Akureyrar (KFA) 
og hefur sú umræða ekki verið byggð 
á málefnalegum grunni en málið snýst 
í stuttu máli um óánægju KFA vegna 
þess stuðnings sem Akureyrarbær er 
tilbúinn til að veita félaginu. 

Lausna leitað 
Forsaga málsins er sú að húsnæð-
ismál KFA, sem er annað tveggja 
íþróttafélaga innan ÍBA sem hefur 
ekki aðstöðu í húsnæði á vegum bæj-
arins, hafa verið til umfjöllunar hjá 
Akureyrarbæ í nokkurn tíma. Mikil 
vinna hefur farið í að leita lausna og 
hefur Akureyrarbær átt í samtali við 
KFA vegna þessa en eins og staðan 
er í dag hefur Akureyrarbær ekki til 
umráða húsnæði af þeirri stærð sem 
félagið óskar eftir. Upphaflega hafði 
KFA aðstöðu í Íþróttahöllinni en 
flutti starfsemi sína árið 2013 á jarð-
hæð í  Sunnuhlíð 12. Íþróttabandalag 
Akureyrar samþykkti að greiða leigu 
fyrir þá aðstöðu og jafnframt vegna 
aðstöðu fyrir Júdófélagið Draupni sem 
var á fyrstu hæð í sama húsi. Leigan 
var greidd með styrk sem ÍBA fékk frá 
Akureyrarbæ. Árið 2016 hófst vinna 
við að koma Draupni og KFA fyrir í 
húsnæði Akureyrabæjar og flutti þá 
Júdófélagið Draupnir starfsemi sína í 
Laugargötu. KFA flutti hinsvegar ekki 
í Laugargötu vegna áætlaðs kostnaðar 
við breytingar og félaginu þótti rýmið 
of lítið.

aukið fé
Í vor óskaði  svo ÍBA eftir stuðningi 
bæjaryfirvalda við að greiða leigu KFA 
árið 2017 í Sunnuhlíð 12 þar sem ÍBA 
hafði ekki bolmagn til að standa undir 
greiðslum.

Á þessum tímapunkti lá fyrir að 
KFA þyrfti að fara úr húsnæðinu 
í  Sunnuhlíð 12  í lok ágúst, þar sem 
búið var að selja húsnæðið og í kjölfar-
ið samþykki Akureyrarbær að leggja 

fram aukið fé að upphæð 4.680.000 
kr. til að greiða húsaleigu fyrir KFA 
tímabilið janúar – ágúst. Salan á hús-
næðinu í Sunnuhlíð gekk hins vegar til 
baka í sumar og í framhaldinu buðu 
eigendur húsnæðisins Akureyrarbæ 
fjögurra ára leigusamning með 34,6% 
hækkun en við því gat Akureyrarbær 

því miður ekki orðið. Frístundaráð 
Akureyrarbæjar samþykkti hinsvegar 
á fundi sínum í síðustu viku, með 
þremur atkvæðum meirihluta ráðsins, 
að bjóða KFA aðstöðu í íþróttahús-
inu við Laugargötu endurgjaldslaust. 
Þessu til viðbótar var samþykkt að ef 
KFA hyggst ekki þiggja aðstöðuna í 
Laugargötu þá verði lagt til við bæj-
arráð að félaginu verði veittur styrk-
ur að upphæð 4 milljónir króna á ári 
næstu fjögur árin (2018-2021). Ef 
þessi beiðni frístundaráðs verður sam-
þykkt verður Akureyrarbær búinn að 
styrkja KFA í gegnum ÍBA um rúmar 
6 milljónir króna á árinu 2017.

uppbyggingarsamningur 
möguleiki 
Akureyrarbær er stoltur af því að 
hafa kröftugt og fjölbreytt frístunda-
framboð fyrir börn og ungmenni. 
Árlega úthlutar bærinn rekstarstyrkj-
um til íþróttafélaga þar sem áhersla 
er á barna- og unglingastarf, rekstur 
húsnæðis og fjölda iðkenda, sú út-
hlutun er samkvæmt fyrirfram skil-
greindri reiknireglu. Heildarupphæð 
eingreiðslustyrkjana eru 6,5 milljónir 
sem dreifast á 15 félög og fékk KFA út-
hlutað 250.000 kr. í vor. Akureyrarbær 
hefur lagt sig fram um að finna lausn á 
þessu máli og m.a. hefur verið ræddur 
möguleikinn á að gerður verði upp-
byggingarsamningur við félagið en 
þangað til það mál hefur verið klárað 
þá er niðurstaðan sú að félaginu 
stendur til boða aðstaða í Laugargötu 
án endurgjalds eða styrkur vegna 
leigu á húsnæði í eigu þriðja aðila 
upp á 4 milljónir á ári. Það er hlutverk 
meirihluta að hugsa um heildina, for-
gangsraða og fara vel með fjármuni og 
það er mat meirihluta að það sé raunin 
í þessu máli.

Fyrir hönd meirihlutans, 
Silja Dögg Baldursdóttir

eðli máls og 
stuðningur við kFa

Aðsend grein: 
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ÞRJÚ ÖRNÁMSKEIÐ Í 
FABLAB!
Á námskeiðinu verður farið í grunn í þrívíddarteikningu í forritinu Fusion360.  
Lögð verður áhersla á að búa til smáhlut í hverjum tíma.

Lengd: 7,5 klst.
Hvar: Fablab VMA.
Hvenær: Hefst 18. september og lýkur 2. okt.  
Kennt mánudaga og miðvikudaga kl. 19:30-21:00.
Kennari: Halldór Grétar Svansson.

Námskeið þar sem farið verður yfir einfalda notkun á myndvinnsluforriti og búið til 
tréskilti með texta og/eða myndefni með aðstoð laserskera.Námskeiðið hentar 
öllum þar sem það er ekki krafist mikillar tölvukunnáttu fyrir.

Lengd: 5 klst.
Hvar: Fablab VMA.
Hvenær: Kennt mánudaga 9. og 16. okt. kl. 19:00-21:30.
Kennari: Helga Björg Jónasardóttir.

Skráning og nánari upplýsingar 
www.simey.is · 460-5720

ÞRÍVÍDDARPRENTUN

SKILTAGERÐ

LASERSKURÐUR Á GLER

Farið verður yfir einfalda notkun á myndvinnsluforriti til skreytinga á gler (glös, 
krukkur eða annað) sem nemendur koma með til skreytinga. Námskeiðið hentar 
öllum þar sem það er ekki krafist mikillar tölvukunnáttu fyrir.

Lengd: 5 klst.
Hvar: Fablab VMA.
Hvenær: Kennt mánudaga 6. og 13. nóv kl. 19:00-21:30.
Kennari: Helga Björg Jónasardóttir.

dáLkstaðarétt bændur og 
búalið drógu fé í dilka sína í Dálkstaðarétt 
á Svalbarðsströnd um síðustu helgi.

Líf og fjör í réttum
göngur og réttir fóru víða fram 

á Norðurlandi um helgina. 
Meðal annars var réttað á 

Langanesi, Tungurétt í Öxarfirði, Sval-
barðsrétt, Skógarrétt í Reykjahverfi, 
Hraunsrétt í Aðaldal, Garðsrétt í 
Þistilfirði og Fjallalækjarselsrétt. Ljós-
myndarar 

Akureyri Vikublaðs voru stadd-
ir í Dálkstaðarétt á Svalbarðs-
strönd,  Gljúfrárrétt  í Höfðahverfi og 
Lokastaðarétt í Fnjóskadal þar sem 
mikill handagangur var í öskjunni 
bæði í göngum og réttum.

iáh

Lokastaðarétt á sunnudag var 
réttað í lokastaðarétt í Fnjóskadal.

kindurnar 
og smaLinn 
Miðborgarbarnið 
Illugi mætir árlega í 
réttir í lokastaðarétt í 
Fnjóskadal.

göngur og 
réttir Þessar 
ær voru komnar 
af fjöllum og biðu 
þess að vera leiddar 
í rétta dilka.

gLjúFrárrétt Ísey, átta ára að verða níu, stillir sér upp fyrir framan kinda-
hópinn í gljúfrárrétt í Höfðahverfi.



KORTASALAN ER
Í FULLUM GANGI

568 8000 • BORGARLEIKHUS.IS

VELDU 4 SÝNINGAR Á AÐEINS:

ALMENNT VERÐ
18.500
NETVERÐ
17.500
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Fullt nafn, aldur og starfstit-
ill?
„Brynhildur Pétursdóttir, 48 ára og 
starfsmaður Neytendasamtakanna.“

stjörnumerki?
„Naut.“

nám?
„Eitt og annað.“

Fjölskylduhagir:
„Gift og á tvö börn.“

Fædd og uppalin?
„Fædd í Reykjavík og alin upp í 
Breiðholtinu.“

Hvað er best við norðurland?
„Það er fallegt og friðsælt.“

mottó?
„Put your money where your mouth 
is, íslensk þýðing óskast.“

Hvað óttastu?
„Fátt sem betur fer.“

í hverju ertu best?
„Að stjórnast í öðrum.“

í hverju ertu lökust?
„Eldamennskunni.“

Hverju myndirðu breyta ef 
þú værir einræðisherra í einn 
dag?
„Ég myndi deila út öllum auðæfum 
heimsins á sanngjarnan hátt.“

Fyrirmynd?

„Ég sé fyrirmyndir úti um allt, ekki síst 
í fjölskyldu og vinum.“

uppáhaldshljómsveit?
„Baraflokkurinn.“

uppáhaldstónlistarmaður?
„Enginn sérstakur, en gæti nefnt Lil 
Wayne.“

Fallegasti staður á íslandi?
„Það eru óendanlega margir fallegir 
staðir á Íslandi. Ég er mjög hrifin af 
skóglendi svo Kjarnaskógur á góðum 
degi kemur vel til greina.“

uppáhaldsstjórnmálamaður?
„Angela Merkel klárlega og svo hef ég 
gaman af að fylgjast með Björt vin-
konu minni taka til hendinni í um-
hverfisráðuneytinu.“

uppáhaldsbók?
„Veröld sem var eftir Stefan Zweig. 
Þeir sem hafa lesið hana skilja hugs-
anlega dálæti mitt á Angelu Merkel.“

uppáhaldsmatur?
„Allur ítalskur matur.“

uppáhaldsdrykkur?
„Drekk yfirleitt vatn en kaldur bjór er 
alveg vel þeginn á heitum sumardegi.“

uppáhaldssjónvarpsþáttur?
„Handmaid's tale er það besta sem ég 
hef séð nýlega en svo stendur Frasier 
alltaf fyrir sínu.“

Hvar vildirðu eiga heima ef 
ekki á akureyri?

„Yfir í Vaðlaheiði (með útsýni yfir á 
Akureyri) eða í litlu ítölsku þorpi.“

Leyndur hæfileiki?
„Hef verulega gott bragðskyn. Ég ætti 
í raun að vinna sem smakkari hjá ein-

hverjum matvælaframleiðanda eða 
sem veitingahúsagagnrýnandi.“

Facebook eða twitter?
„Facebook.“

kisur eða hundar?
„Kisur.“

á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum?
„Rás 1.“

yFirHeyrsLan: brynHLdur pétursdóttir

Brynhildur pétursdóttir er best í að stjórnast í öðrum 
en lökust í eldamennsku.

Mynd: Sigtryggur ari



Sunwill jakkar og kakí-buxur

 JMJ og Joe´s eru til húsa að Gránufélagsgötu 4 Akureyri

SÍMI 462 3599

Opið Mán - fös 10 - 18 Lau. 11 - 16
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Námskeið fyrir  
byggingamenn á Akureyri  
á haustönn 2017

Hefðbundinn stjórnbúnaður hitakerfa 21. september

Frágangur rakavarnarlaga 4. október

Brunaþéttingar 12. október

Niðurlögn steinsteypu 19. október

Brunahólfandi innihurðir og glerveggir 7. nóvember

Timburhús 1 17. nóvember 

Þokukerfi sprinkler 22. nóvember   

Nánari upplýsingar og skráning á idan.is

www.idan.is 

LAUS VIÐ VERKI VEGNA SLITGIGTAR

FÆST Í APÓTEKUM, HEILSUBÚÐUM OG HEILSUHILLUM STÓRMARKAÐANNA 

„Ég hef verið að kljást við slitgigt í hnjám og mjóbaki í fjölmörg ár og 
prófað margt, bæði lyf og náttúrulyf . bæklunarlækni r benti mér á 
að huga betur að lífstílnum og taka inn NUTRILENK GOLD Ég 
fór að hans ráðum og batinn er ótrúlegur. Ef ég sleppi því að taka inn  
NUTRILENK GOLDþá finn ég verkina koma aftur.  
Ég mæli heilshugar með NUTRILENK GOLD.“

Hinrik Ólafsson leikari,  kvikmyndagerðarmaður og leiðsögumaður

Nutrilenk fyrir liðina

Náttúrulegt

fyrir liðina

NUTRILENK
GOLD

Vertu laus við 
LIÐVERKINA

Eitt mest selda efnið fyrir liðina hér á landi

Fjölsóttur 
Fundur fólksins

„Í dag komum við hér saman til að 
styrkja undirstöður lýðræðisins. Fund-
ur fólksins er umræðutorg þar sem við 
hlustum, og tölum við hvert annað af 
virðingu um málefni samfélagsins,“ 
sagði Þuríður Helga Kristjánsdótt-
ir,  verkefnastjóri  Fundar fólksins, við 
setningarathöfnina.  Fundur fólksins 

var á dögunum haldinn í Hofi á Akur-
eyri. Hátíðin, sem fór nú fram í þriðja 
skiptið á Íslandi, hefur það megin-
markmið að hvetja til uppbyggilegra 
samtals og auka traust og skilning 
milli ólíkra aðila samfélagsins.

iáh

umræðutorg 
Í opnunarræðu sagði 
Þuríður Helga Krist-
jánsdóttir Fund fólks-
ins vera umræðutorg 
þar sem við hlustum 
og tölum af virðingu.

VandræðaskáLd Sesselja Ólafs-
dóttir og Vilhjálmur bergmann bragason 
Vandræðaskáld fengu gesti til að brosa.

norræn dagskrá Fjölmiðlamaðurinn bogi ágústsson mætti norður en 
hann er formaður norræna félagsins og stjórnaði umræðu á norrænni dagskrá í 
Hamragili.

kynntu samtökin 
Einhverfusamtökin tóku virkan 
þátt í hátíðinni.

tók Lagið 
tónlistarmaður-
inn KK lék nokkur 
lög fyrir gesti og 
gangandi.
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kraftmikLar
FISKVINNSLUVéLAR

KRAFtmIKLIR og NýtNIR 
VINNUþjARKAR SEm Hægt Að 
StILLA FyRIR óLíKAR FISKtEgUNdIR.

SAmBANd 
Hafðu samband við sölumenn eða kíktu á 
heimasíðu okkar, við svörum öllum 
spurningum fljótt og vel og með 
mikilli ánægju.

FyRIR HAUSNINgU, FLöKUN & RoðFLEttINgU

BRýNINgAVéL
C-2015

Lengd: 900 mm
Breidd: 740 mm
Hæð: 800 mm

C2015 Brýningavélin er fyrst og 
fremst þjónustutæki fyrir flökunar-
vélina og hausarann og því afar 
nauðsynlegur fylgihlutur.

HAUSARI
C-3027

RoðFLéttIVéL
C-2031Lengd: 2.9m

Breidd: 1.9m
Hæð: 2.23 - 2.33m

Lengd: 2.735m
Breidd: 2.400m
Hæð: 1.50 - 1.95m

C3027 Hausari er ætlaður til vinnslu 
á öllum bolfiski og laxi.
Hausarinn er hannaður til að 
afhausa fiskinn fyrir flökun og því 
fylgja klumbubeinin hausnum.

Roðflettivélin C2031 er nýjasta 
fiskvinnsluvélin í framleiðslu 
Curio. Þessi vél er hönnuð til 
vinnslu á öllum bolfiski og laxi. 

Vinsælt er að stilla hausara, flökunarvél og roðflettivél í heildstæða framleiðslulínu sem 
hentar afar vel fyrir bæði litlar og stórar fiskvinnslur. 

Hjá Curio kraumar ástríða fyrir handverki, tækni og óheftri hugmyndaauðgi. Við leiðum saman 
alúðina sem felst í handsmíðuðum vélarhlutum, tækninýjungar og íslenskt hugvit og setjum saman 
öflug fiskvinnslutæki með sterkan karakter og mikla vinnslugetu.

C-2011 Lengd: 4.060m
Breidd: 1.880m
Hæð: 2.25 - 2.35m

FLöKUNARVéL

HENtAR tIL FLöKUNAR á 
öLLUm BoLFISKI 

Við hönnun flökunarvélarinnar var 
leiðarljósið að tryggja einstaka nýtingu 
en fara á sama tíma mjúkum höndum 
um hráefnið. Þetta verður sífellt brýnna 
í nútíma fiskvinnslu þar sem meðvitaðir 
neytendur velja sér ferskvöru eftir útliti 
hennar. 

þjóNUStUm ALLt LANdIð
Hægt er að panta varahluti 24/7 á curio.is
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Þetta er lítill bær en samt ekk-
ert of lítill. Ég verð alltaf jafn 
hissa þegar ég heyri um íbúa-

fjöldann. Það er eins og hér búi mun 
fleiri. Maður þarf ekki mikið til að 
vera hamingjusamur og hér er meira 
en nóg og allt sem maður þarf. Mað-
ur þarf bara að fara út og leita að því,“ 
segja knattspyrnukonurnar Bianca Si-
erra og Stephany Mayor sem búsettar 
eru á Akureyri og spila með toppliði 
Þórs/KA.

báðar í landsliði mexíkó
Bianca, sem er 25 ára, er fædd og 
uppalin í Kaliforníu í Bandaríkjun-
um en Stephany, sem er ári eldri, ólst 
upp í Azcapotzalco-hverfinu í Mexík-
óborg.  Bianca  og  Stephany, sem eru 
par, una sér vel á Akureyri en Steph-
any kom hingað fyrir tæpu ári en Bi-
anca flutti hingað frá Bergen í Noregi 
í vor. Það sem móðir Biöncu fæddist í 
Mexíkó er Bianca með tvöfaldan rík-
isborgararétt og spilar fyrir landslið 
í Mexíkó, rétt eins og  Stephany, en 
stelpurnar voru báðar í leikmannahópi 
liðsins á HM kvenna í knattspyrnu 
árið 2015.

samkynhneigð tabú
Þær segja strembið að vera samkyn-
hneigður í Mexíkó og þar sem flest 
völd í samfélaginu séu í höndum 
karla sé sérstaklega litið niður á lesb-
íur. „Samkynhneigð er tabú í Mexíkó. 
Það talar enginn um neitt svoleiðis; 
öllu er bara sópað undir teppi. Menn-
ingin er allt öðruvísi hér en þar.“ Eftir 
stormasamt samband við þáverandi 
landsliðsþjálfara vildu þær komast til 
Evrópu. Þjálfarinn,  Leonardo  Céll-
ar, hafi skipað þeim að fela samband 
sitt og bannaði þeim meðal annars 
að haldast í hendur. Þær segja um-
burðarlyndið gagnvart samkynhneigð 
á Íslandi hafa komið þeim ánægju-
lega á óvart. „Það var gott að vera 
í Bergen en það er betra að vera hér. 

Ísland er frábært,“ segir  Bianca  sem 
segist lítið hafa vitað um Ísland áður 
en kærastan flutti hingað. „Ég vissi að 
Ísland var til en ég vissi ekki hvar á 
kortinu það var,“ bætir  Stephany  við 
og segir liðsfélaga sína í Þór/KA hafa 
tekið henni opnum örmum frá fyrsta 
degi. Bianca tekur undir það: „Ég kom 
hingað þegar deildin í Noregi fór í frí 
og dvaldi þá hjá  Stephany  í nokkra 
daga. Þá vissi ég strax að hér vildi ég 
vera. Allar stelpurnar tóku svo vel á 
móti mér. Mér fannst ég strax vel-
komin. Lífið er miklu betra þegar allir 
í kringum þig samþykkja þig eins og 
þú ert.“

Fjögurra ára í fótbolta
Þær segja fjölskyldur þeirra ávallt hafa 
staðið við bakið á þeim og viðurkenna 
að það sé erfitt að vera svo fjarri fólk-
inu sínu. Fjölskylda  Biöncu, foreldrar 
hennar og yngri bróðir, búa í Kali-
forníu þar sem móðurfjölskyldan 
rekur mexíkóska veitingastaði. „Ég 
þakka guði fyrir tæknina og að maður 
geti talað við fjölskylduna á Facetime. 
Mamma er búin að koma í heimsókn 
til mín, sem var æðislegt. Pabbi ætl-

aði að koma líka en komst að því á 
flugvellinum að vegabréfið hans var 
útrunnið,“ segir hún hlæjandi og bætir 
við að það hafi verið gott að alast upp í 
Kaliforníu. „Ég byrjaði að æfa fótbolta 
þegar ég var fjögurra ára en pabbi laug 
því að ég væri sex ára svo ég fengi að 
spila með. Það var dásamlegt að búa 
þarna en ég veit ekki hvernig það er 
í dag, eftir að Donald  Trump  settist 
í forsetastól. Pabbi hefur sagt mér að 
það sé margt skrítið í gangi. Trump er 
ekki góður maður.“

æfði með strákunum
Stephany  á þrjár yngri systur og 
margar frænkur og frændur sem 
hún ólst upp með. „Mamma og pabbi 
eru klettarnir í lífi mínu og ég sakna 
þeirra mikið,“ segir hún og bætir við 
að æskan hafi verið góð. „Lífið sner-
ist um fótbolta en ég byrjaði að spila 
þegar ég var sex ára og spilaði með 
strákunum til tólf ára aldurs. Þá fann 
mamma stelpulið handa mér en ég var 
ekkert svo kát með það. Ég vildi helst 
æfa áfram með strákunum,“ segir hún 
og bætir við að foreldrar hennar hafi 
ávallt mætt á leiki sem hún spilaði í 
æsku.

keppnisskapið heillar
Stelpurnar kynntust árið 2010 þegar 
þær spiluðu með  U-20  ára landsliði 
Mexíkó. „Við vorum herbergisfélagar 
og urðum strax góðar vinkonur. Svo 
sáumst við ekki aftur fyrr en árið 
2013 þegar við vorum komnar í full-
orðinslandsliðið og það var þá sem 
eitthvað gerðist okkar á milli,“ segja 
þær brosandi. En hvað var það heill-
aði þær í fari hinnar? „Persónuleik-
inn og kappsemi hennar; allir dagar 
eru nýir dagar til að verða betri. Svo 
er hún líka bara góð manneskja,“ seg-
ir Stephany um kærustuna sem tekur 

í svipaðan streng. „Það sem heillaði 
mig við  Stephany  er hvernig hún 
kemur fram við annað fólk. Ef það er 
einhver sem getur gengið inn í hóp og 
fengið alla til að brosa þá er það hún. 
Svo heillast ég af keppnisskapinu og 
sambandi hennar við fjölskylduna. 
Fjölskyldan mín hefur alltaf verið í 
fyrsta sæti hjá mér en Stephany tekur 
samband sitt við fjölskylduna upp á 
nýtt stig. Það er ótrúlega fallegt að sjá.“

Viðtal í new york times
Í sumar kom blaðamaður 
frá  New  York  Times  til að fjalla um 
knattspyrnukonurnar. Útkoman 
var fallegt viðtal sem hefur hlotið 
heimsathygli en þar kom í ljós að 
stelpurnar eru fyrstu atvinnuíþrótta-
menn Mexíkó sem eru opinskáar um 
samkynhneigð sína. „Viðbrögðin við 
viðtalinu voru gífurleg og miklu meiri 
en við hefðum getað ímyndað okkur. 
Síminn stoppaði ekki. Alls kyns fólk 
var að senda okkur skilaboð og þakka 
okkur fyrir að ryðja brautina fyrir þá 
sem á eftir koma. Langflest skilaboðin 
voru falleg en svo voru líka neikvæð 
skilaboð þarna inni á milli en þau 
voru mun færri. Við höfum líka tek-

ið eftir því hvað margir lásu greinina 
því fólk sem heimsækir Akureyri með 
skemmtiferðaskipum hefur stoppað 
okkur úti á götu og þakkað okkur fyrir. 
Í bæði skiptin var það fólk frá Banda-
ríkjunum sem hafði lesið greinina og 
var alveg steinhissa að rekast á okkur.“

taplausar í deildinni
Stephany  og  Bianca  eru báðar lykil-
menn í liði Þórs/KA  sem hefur setið 
á toppi Pepsi-deildarinnar í allt sum-
ar en með sigri á Grindavík í næst-
síðustu umferð sumarsins verður 
Íslandsmeistaratitillinn í höfn.  Bi-

anca  og  Stephany  segja ekkert ann-
að en titil koma til greina. „Á fyrsta 
fundinum með  Donna  þjálfara sagði 
hann að við myndum vinna alla leik-
ina í sumar og að við myndum vinna 
deildina. Við kinkuðum bara kolli og 
nú er þetta að rætast, sem er frábært. 
Liðið er fullt sjálfstrausts og það er 
því að þakka hvað þetta hefur gengið 
vel,“ segja þær og bæta við að þær eigi 
samspilurum sínum í Þór/KA  mikið 
að þakka. „Þetta eru frábærar stelpur 
og við erum mjög nánar. Miðað við 
hvað við höfum þekkst í stuttan tíma 
er ótrúlegt hvað við erum orðnar góð-
ar vinkonur. Það er alltaf hægt að leita 
til þeirra og þær eru allar tilbúnar að 
aðstoða okkur, upplýsa og leyfa okkur 
að fylgjast með því sem er að gerast,“ 
segja þær og bæta við að þær hafi farið 
í skemmtilega ferð til Hollands með 
liðsfélögunum til að horfa á íslenska 
kvennalandsliðið keppa í EM. „Við 
elskum víkingaklappið og vorum ekki 
að trúa því að við værum í alvöru á 
vellinum að framkvæma það með 
kvennalandsliðinu,“ segja þær hlæj-
andi.

æfa og búa saman

Eftir þjálfaraskipti hafa þær tekið 
landslið Mexíkó í sátt og vonast til 
þess að geta allavega spilað með liðinu 
í einni eða tveimur  heimsmeistara-
keppnum og Ólympíuleikum í viðbót. 
„Þetta var mjög erfiður tími en eftir að 
nýi þjálfarinn settist niður með okk-
ur hefur þetta verið í lagi. Það skiptir 
miklu máli að njóta skilnings,“ segja 
þær en neita því að það ríki samkeppni 
þeirra á milli. „Ef önnur okkar kæmist 
í landsliðið en ekki hin myndum við 
alltaf hvetja hvor aðra áfram. Við ýtum 
hvor annarri aðeins lengra, en þar sem 
við spilum ekki sömu stöðu erum við 

Knattspyrnukonurnar Bianca Sierra og Stephany Mayor eru báðar lykilmenn í toppliði Þórs/KA. Í einlægu viðtali ræða stelpurnar um það 
hvernig er að vera samkynhneigður í Mexíkó, en stelpurnar eru fyrstu atvinnuíþróttamenn landsins sem eru opinberlega samkynhneigðir, 
knattspyrnuferilinn, deiluna við landsliðsþjálfarann, lífið á Akureyri, fjölskyldur sínar og framtíðina sem þær geta vel hugsað sér að verði á 
Íslandi.

ViðtaL

„Við erum 
alltaf jafn 

hissa þegar við 
sjáum krakka eina 
úti að leika sér, til 
dæmis að hjóla á 
götunum eða úti í 
fótbolta

Hvetja hvor 
aðra áfram

ein aF strákunum Stephany æfði fyrstu árin með strákunum. Þegar hún var tólf ára fann mamma hennar stelpulið.
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Líður VeL á akureyri Stelpurnar segja 
liðsfélaga sína í Þór/Ka hafa tekið vel á móti þeim.

Mynd: guðrún Þórs.
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ÓSKUM ÚTGERÐUM OG 
SJÓMÖNNUM TIL HAMINGJU 

MEÐ NÝTT KVÓTAÁR

Langanesbyggð

ekki í keppni, ég er í vörn en hún skor-
ar mörkin.  Donni  setur okkur hins 
vegar alltaf hvora í sitt liðið á æfingum 
svo við erum vanar að þurfa að fara á 
móti hvor annarri,“ segir Bianca hlæj-
andi.

Stelpurnar búa á Þórssvæðinu 
ásamt tveimur öðrum útlendingum. 
Æfingar eru vanalega ekki fyrr en 
seinnipartinn en fyrri part dags nota 
þær í aukaæfingar. En er ekki krefj-
andi að eyða svo miklum tíma saman? 
„Okkur finnst mun betra að hafa hvor 
aðra nálæga. Það er mun erfiðara að 
æfa einn heldur en að æfa með ein-
hverjum sem þú þekkir og treystir 
100 prósent. Enda finnst mér ég hafa 
tekið miklum framförum síðan  Bi-
anca kom,“ segir Stephany.

elska crossfit
Varðandi önnur áhugamál nefna 
þær  crossfit. „Við elskum  crossfit  og 
horfum mikið upp til  Annie  Þór-
isdóttur, Katrínar Davíðsdóttur og 
Söru Sigmundsdóttur. Þær eru alveg 
ótrúlegar. Þegar við vorum í Reykja-
vík vorum við alltaf að kíkja inn 
í Crossfit Reykjavík í von um að fá að 
sjá  Annie  en því miður var hún ekki 
á staðnum. Vonandi les hún þetta,“ 
segja þær hlæjandi og bæta við að 
þegar þær hafi mætt á crossfit-stöð 
hér í bænum hafi þjálfarinn verið 
dómari úr leikjum. „Ég hef öskrað 
mikið á hann í sumar og var hrædd 
um að hann myndi ekki hleypa mér 
inn. Svona er þetta lítill bær,“ segir Bi-
anca og skellir upp úr.

betri í dag en í gær
En hvað þarf til að ná langt í íþróttum? 
„Staðfestu og ástríðu. Þetta er ekki fórn 
ef þú ert að gera það sem þú elskar. Ég 
hugsa aldrei; af hverju ég er að þessu, 
og stefni alltaf að því að verða betri í 
dag en í gær. Ekki bara í fótboltanum 
heldur einnig þegar kemur að nær-
ingu og í raun lífinu öllu. Ég get ekki 
ímyndað mér lífið án fótbolta,“ seg-
ir Stephany sem er með háskólagráðu 
í viðskiptafræði. Aðspurð hvað taki 
við eftir ferilinn hristir hún höfuðið. 
„Ég einfaldlega veit það ekki. Kannski 
fer maður að vinna í banka eða að 
þjálfa. Ég get eiginlega ekki hugsað 
um þann tíma þegar fótboltinn verður 

búinn,“ segir hún og Bianca bætir við: 
„Kannski opnum við líkamsræktar-
stöð. Það væri gaman.“

stefna á fjölskyldu
En eru þær komnar til Íslands til 
frambúðar? „Það getur vel verið. 
Okkur líður svo vel hérna og höfum 
aldrei mætt neinum fordómum eða 
einhverju neikvæðu. Hér er fallegt 
umhverfi og fólkið er gott. Við sökn-
um samt mexíkóska matarins en ekki 
umferðarinnar og mengunarinnar. 
Það er mjög góð tilhugsun að ala upp 
börn hérna. Við erum alltaf jafn hissa 
þegar við sjáum krakka eina úti að 
leika sér, til dæmis að hjóla á götun-
um eða úti í fótbolta. Ísland er svo 
öruggt. Börn eru aldrei ein heima hjá 
okkur, hvorki í Kaliforníu né Mexíkó,“ 
segja þær og játa því aðspurðar að þær 
stefni á að eignast fjölskyldu. „Börnin 
koma þegar við hættum að spila. Okk-
ur langar mikið til að giftast og eignast 
börn. Það er bara spurning hvor okkar 
mun fara niður á hnéð.“
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par Stelpurnar eru fyrstu atvinnuíþróttamenn Mexíkó sem eru opinberlega samkynhneigðir.

FótboLti er LíFið bianca byrjaði að æfa knattspyrnu þegar hún var fjögurra ára.

Mynd: guðrún Þórs.

„Á fyrsta 
fundinum 

með Donna þjálf-
ara sagði hann 
að við myndum 
vinna alla leikina 
í sumar og að við 
myndum vinna 
deildina. Við kink-
uðum bara kolli og 
nú er þetta að ræt-
ast, sem er frábært
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Félag verslunar og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni auglýsir 
eftir listum um kjör fulltrúa á 30. þing Landssambands íslenskra 

verslunarmanna að viðhafðri allsherjaratkvæðagreiðslu.
 

Listar skulu vera með 6 aðalfulltrúum og 6 til vara á þing LÍV 
sem haldið verður á Akureyri 13. og 14. október 2017.

 
Hverjum lista skulu fylgja meðmæli 25 fullgildra félagsmanna.

 
Listum skal skila á skrifstofu FVSA, Skipagötu 14, 600 Akureyri 

eigi síðar en hádegi föstudaginn 15. september n.k.

Skipagötu 14, 600 Akureyri  /  Sími 455 1050 – Fax 455 1059  /  www.fvsa.is – fvsa@fvsa.is

Fulltrúakjör

„íslendingar sjaldséðir hvítir hrafnar“
Fyrirtæki Jökuls Bergmanns, Arctic Heli Skiing, 
hlaut á dögunum tilnefningu sem besta þyrluskíða-
fyrirtæki heims. Jökull Bergmann segir hér frá til-
nefningunni og deilir um leið uppáhaldsuppskriftun-
um sínum með lesendum Akureyri Vikublaðs.

ég er vissulega stoltur. Svona 
tilnefning og verðlaun eru 
ákveðin gæðastimpill og nýt-

ast afskaplega vel í áframhaldandi 
uppbyggingu í markaðsstarfi. Allar 
fjaðrir í hattinn skipta máli. Við erum 
að keppa við restina af heiminum og 
þetta er strembin keppni,“ segir fjalla-
leiðsögumaðurinn Jökull Bergmann 
hjá Arctic Heli Skiing í Skíðadal en 
fyrirtækið hlaut tilnefningu til World 
Ski Awards-verðlaunanna sem besta 
þyrluskíðafyrirtæki heims. 

norðurljós og miðnætursól
Jökull segir Ísland hafa ákveðna sér-
stöðu þegar kemur að fjallaskíðaferða-
mennsku. „Það sem við höfum fram 
yfir nánast öll samkeppnislöndin er 
þessi nálægð við hafið. Að skíða frá 
toppi á fjallstindi alla leið niður í fjöru 
er einstakt á heimsvísu og í raun bara 
hér og á Grænlandi sem það er með 
góðu móti hægt. Svo höfum við nátt-
úrlega líka bæði norðurljósin og mið-
nætursólina,“ segir Jökull sem segir 
flesta viðskiptavini Arctic Heli Skiing 
erlenda ferðamenn. „Flestir koma frá 
löndum þar sem skíðamennska er 
stórt fyrirbæri. Íslendingar eru hins 
vegar sjaldséðir hvítir hrafnar,“ segir 
hann og bætir við að ein ástæðan fyr-
ir því sé hið klassíska íslenska hugar-
far að allt sé betra í útlöndum. „Ís-
lendingar reka gjarnan upp stór augu 
þegar maður segir frá stórum hópum 
frá Sviss og Austurríki sem hafa kom-

ið til okkar 16 ár í röð, búandi í skíða-
paradís sjálfir. Einhverra hluta vegna 
þurfa Íslendingar gjarnan að fara til 
útlanda til að eyða peningum.“

sérstakt nafn fyrir fjallaleið-
sögumann
Það hlýtur að vekja athygli að heita 
Jökull Bergmann og starfa við fjalla-
leiðsögn. Hvað segja erlendir ferða-
menn þegar þeir heyra hvað nafn hans 
þýðir? „Mörgum finnst það virkilega 
skondið og spyrja hvort ég heiti þetta 
virkilega. Nafnið hefur haft jákvæð 
markaðsfræðileg áhrif en kannski er 
það einnig bölvun. Það lá alltaf fyrir að 
maður var ekki að fara gera neitt ann-
að en að starfa sem fjallaleiðsögumað-
ur,“ segir Jökull Bergmann í gaman-
sömum tón og hvetur að lokum alla til 
að kjósa á vefsíðunni worldskiawards.
com  en keppni lýkur 22. september. 
„Það geta allir kosið og ég vil sérstak-
lega hvetja þá sem tengjast ferðaþjón-
ustu á einhvern hátt að taka þátt því 
atkvæði fagaðila telja fimmfalt.“
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„Við erum að 
keppa við 

restina af heim-
inum og þetta er 
strembin keppni“

Forréttur:
gott salt kex með birkireyktri íslenskri 
þorskalifur. Þetta er eitthvað sem fæstir 
þora að kaupa þegar þeir sjá það í hillum 
búðanna en þarna er að mínu mati á 
ferð eitthvert mesta og besta „gourmet“ 
leyndarmál þjóðarinnar. Eins og Dor-
rit okkar Moussaieff sagði við mig um árið 
„þetta er „foi gras“ norðursins“. algerlega 
gómsætt.

úsbeskur lambapott-
réttur fjallaleiðsögu-
mannsins
n 2 bollar basmati-hrísgrjón
n 4 hvítlaukar
n ½ bolli olía
n 1 kg lambakjöt, helst svolítið feitt og  
skorið í stóra teninga
n 2 stórir laukar, smátt skornir
n 5 stórar gulrætur, raspaðar

n 2 tsk. kúmenfræ
n 2  tsk. kóríanderfræ
n 1 tsk heil svört piparkorn
n 2 bollar sjóðandi heitt vatn
n 2 tsk. íslenskt sjávarsalt

Setjið hrísgrjónin í skál með heita vatninu 
og lok á. Þvoið hvítlaukinn en skerið ekki.
Hitið olíu í stórum steypujárnspotti þar til 
hún er sjóðandi heit. Setjið lambakjötið 
út í og brúnið í um 10 mínútur. bætið 
lauknum út í og eldið þangað til hann 
er brúnn en mjúkur, u.þ.b. tíu mínútur. 
bætið rifnu gulrótunum út í og eldið í 
um tíu mínútur. Setjið allt kryddið ásamt 
heilu hvítlaukunum út í, lækkið hitann á 
miðlungs hitastig og setjið lokið á pott-
inn. látið malla í u.þ.b. 30 mínútur.
Sigtið og skolið hrísgrjónin með heitu 
vatni. Hellið hrísgrjónum í jafnt lag út í 
pottinn og látið sjóðandi heita vatnið ró-
lega saman við. Vatnið á að ná u.þ.b. einn 

sentimetra upp fyrir grjónin. Saltið og, án 
þess að hræra í pottinum, látið hægeld-
ast á miðlungs hita í um 20 mínútur og 
hrísgrjónin eru klár. blandið saman og 
berið á disk með heila hvítlauknum.

aðalréttur:
Fyrir fjallafólk og sér í lagi menn eins og 
mig sem er afkomandi sauðfjárbænda 
tugi ættliða aftur í tímann þá kemur 
ekkert annað til greina en lambakjöt en 
þó með alþjóðlegu ívafi.

eftirréttur:
Það er ekkert í öllum heiminum sem 
jafnast á við það að tína aðalbláber og 
skella þeim í skál með rjóma og smá sykri, 
hræra aðeins í þangað til sykurinn hefur 
blandast rjómanum og svo njóta.

ber naFn með rentu 
Jökull bergmann viðurkennir að það 
veki óneitanlega athygli að starfa 
sem fjallaleiðsögumaður og heita 
Jökull bergmann.
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GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ 
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar 

www.volundarhus.is
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GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Nánari upplýsingar á 
heimasíðu okkar 
volundarhus.is 
og í síma 864-2400.

Víkingbátar óska Útgerðarfélaginu Vigur til hamingju 
með nýjan bát Vigur SF-80 og þakkar frábæra samvinnu 

við áhöfn og eigendur meðan á smíðinni stóð

Víkingbátar ehf - Kistumel 20 - 116 Reykjavík – Iceland -  sala@vikingbatar.is – sími:  560 7960

Allar vistaverur eru fyrstaflokks eins og sjá má á myndunum.



xx. xxxxxxx 201x 
xx. tölublað, xx. árgangur 

14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
Auglýsingar 824-2466, amundi@fotspor.is Ritstjórn Indianahreins@gmail.com, 893 6152

GlerárlauG
Íþróttamiðstöðinni Glerárskóla

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

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

Rás 16 er neyðarrás sjófarenda og alltaf opin. 
Það að þú hlustir á hana getur skilið á milli lífs og dauða.
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VERKEFNISSTJÓRN 
UM ÖRYGGI 
SJÓFARENDA

Hamingju-
stormurinn

Ég fylgdist gáttuð með 
athugasemdastorminum sem hófst í 
kjölfar skráningar Stefaníu Töru Þrast-
ardóttur í Ungfrú Ísland. Ég hneppti 
fljótt að mér ímyndaða vindjakkanum, 
dró húfuna niður fyrir eyru og klæddi 
mig í pollastígvélin. Hann hvessti fljótt 
og það byrjaði að rigna athugasemd-
um. Ásdís Rán lagði orð í belg og 
stuttu á eftir henni mundaði Hild-
ur Lilliendahl fingurna á lyklaborðinu. 
Það rigndi orðum eins og „staðlar“ og 
„jöfn tækifæri“.

Af hverju má ekki ögra stöðlum? 
Værum við (kvk) ekki enn gangandi 
um í skósíðum pilsum með minnst 
fimm ung börn hangandi í pilsfaldin-
um ef ekki væri fyrir kvenskörunga 
sem lögðust gegn því sem lengi hafði 
þótt „staðlað“? Nú höfum við val um 
skósíð pils eða gallabuxur. Um barn-
eignir. Um trú. Og síðast en ekki síst 
um þátttöku í fegurðarsamkeppnum 
(hvað sem okkur finnst svo um þær). 
Jöfn tækifæri felast meðal annars í 
valinu og möguleikanum til að gera 
það sem mann langar til (innan skyn-
samlegra marka auðvitað) – ekki í út-
litinu eða líkunum á að bera sigur úr 
býtum.

„Hann Jón ætti ekkert að vera að 
skrá sig í háskólanám því hann er 
orðinn fimmtugur – hann er aldrei að 
fara að ná fyrstu einkunn, hefur ekk-
ert í þessa ungu námsmenn“ – sagði 
enginn. Aldrei. Af hverju ætti eitthvað 
annað að gilda um útlit, líkamsstærð, 
líkamslögun og fegurðarsamkeppnir? 
Markmiðið er ekkert endilega alltaf 
að vera bestur. Markmiðið er að njóta. 
Þetta er mjög einfalt: gerðu það sem 
þú hefur áhuga á, bætir þig og kæt-
ir – hvort sem það er nám, fegurðar-
samkeppnir, ræktin, ljóðaupplestur, 
bakstur eða eitthvað annað. Því segi 
ég: Áfram Stefanía og áfram allir, óháð 
kyni, aldri, stærð og útliti – gerið það 
sem gerir ykkur hamingjusöm.

Eva María

Auglýsingsíminn er 578-1190 og auglýsingar 
sendist á auglysingar@fotspor.is


