
þvottavélar

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. Öll 

hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 

notendahandbók. 
verð: 119.900,-

914550043

Þvottavél
L7FBM826E
Tekur 8 kg af þvotti. 
1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 
notendahandbók.
verð: 139.900,- 

914550046

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 
verð: 89.900,-  

914913404

Þvottavél
L6FBE840I
Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 
Öll hugsanleg 
þvottakerfi. 
Kolalaus mótor.
verð: 99.900,-

914913410

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð
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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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„Ekki reiður 
en dapur“

Jólaundir-
búningurinn hafinn 28. september 2017 

30. tölublað, 9. árgangur 

„Ég gat ekki 
þagað lengur“

Akureyringurinn Halla Ólöf Jónsdóttir er ein þeirra kvenna sem kærðu lögmanninn Ró-
bert Árna Hreiðarsson fyrir kynferðisbrot. Í einlægu viðtali segir Halla Ólöf frá ofbeldinu 
sem mótaði líf hennar, leit hennar að viðurkenningu, áfallinu sem hún fékk þegar níðingur 
hennar fékk uppreist æru og atburðarásinni sem varð til þess að ríkisstjórn Íslands riðaði 
til falls.

Mynd: guðrún Þórs.

Ófrísk 
í crossfit

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is  |  blossi@blossi.is

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

CRAZY DAYS
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Vatnshelt og 
einagrað þak

Sterkur panell 

Lyftara göt

Hornfestingar 
 Bracket

Galvaniserað 
stál

Rafmagnstengill

Krókar 
Festingar: Skrúfur- boltar -rær 
DIN 6921 M10x20 Skrúfboltar 
DIN 6923 M10 Rær

Nova Zembla - Grensásvegi 50 - 108 Reykjavík  
S. 774 7090 - www.kelfort.is/en

FRÁBÆR VERÐ OG GÆÐI!   
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MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð

Bókhaldið opnað
Efla gagnsæi Opnun bókhaldsins er liður í innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu hjá 
akureyrarbæ.

framvegis verður hægt að skoða 
bókhald Akureyrarbæjar á vef-
síðunni  akureyri.is. „Þetta er 

mjög jákvætt skref í að efla gagnsæi og 
aðgang að opinberum upplýsingum,“ 
sagði Eiríkur Björn Björgvinsson bæj-

arstjóri á kynningu um fyrirkomulag-
ið. „Opnun bókhaldsins er jafnframt 
enn eitt skrefið í rafrænni stjórnsýslu 
hjá sveitarfélaginu og sú þróun mun 
halda áfram,“ segir Eiríkur Björn 
einnig.

Ég mun gefa kost á mér í fyrsta 
eða annað sætið,“ segir Sig-
fús Karlsson sem vill leiða 

lista Framsóknarflokks í Norðaustur-
kjördæmi fyrir kosningarnar í næsta 
mánuði. Sigfús segir mikinn missi að 
Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni sem 
hefur yfirgefið Framsóknarflokkinn. 
„Mér finnst þetta mjög sorglegt. Sig-
mundur hefur gert margt gott fyrir 
flokkinn og ég sé eftir honum og því 
fólki sem er að fara í þetta nýja fram 
boð.“

skilur sigmund
Hann segir ekki hafa komið til greina 
að yfirgefa Framsókn með Sigmundi 
Davíð. „Þetta kom flatt upp á mig á 
þessum tímapunkti. Ég er þó ekki 
reiður en dapur. Þetta fólk hefur verið 
samstarfsfólk mitt í nokkuð mörg ár 
og við Sigmundur höfum unnið vel 
saman og munum eflaust gera áfram. 
Ég skil hann alveg. Það hefur ekki 
verið einleikið ástandið í flokknum 
undanfarið eitt og hálft ár. Mér finnst 
eins og það hafi ekkert verið hlustað 
á hans útskýringar. Hins vegar er ég 
Framsóknarmaður í hjarta mínu og 
hef verið það síðan ég var 14 ára og vil 

gera mitt til að gera flokkinn betri.“

Hollt að hafa val
Þórunn Egilsdóttir hefur þegar sagst 
vilja leiða flokkinn í kjördæminu. Er 
Sigfús að fara gegn Þórunni? „Ég er 
að gefa flokksmönnum val. Það er 
hollt að gefa val og ég held að það sé 
kominn tími á að Akureyringur leiði 
listann í þessu kjördæmi. Listinn verð-
ur borinn upp 7. október og vonandi 
verð ég þar í framvarðarsveit líkt og ég 
sækist eftir.“

iáh

Missir að sigmundi

knattspyrnukonurnar  Bi-
anca  Sierra  og  Steph-
any  Mayor, sem báðar spila 

með mexíkóska landsliðinu, hafa sett 
af stað söfnun til styrktar fórnarlömb-
um jarðskjálftanna í Mexíkó. Stelpurn-
ar, sem eru báðar lykilmenn í liði Þórs/
KA, ætla að halda hlutaveltu í dag, 
fimmtudag, þegar liðið tekur á móti 
FH. Ókeypis er á leikinn en í boði að 

kaupa tombólumiða á þúsund krón-
ur. Í verðlaun er treyja sem Stephany 
spilaði í á HM í knattspyrnu í Kanada 
fyrir tveimur árum.

Heimili skemmdist
Mayor  er alin upp í  San  Andr-
és  Cholula  í Mexíkó. Hennar fólk er 
óhult en heimili fjölskyldu  Sierra, 
í Matamoros í Puebla, hefur skemmst í 
jarðskjálftanum. Nú þegar hafa safnast 
2.000 Bandaríkjadalir með fjáröflun 
á  youcaring.com. „Við höfum fengið 
mjög jákvæð viðbrögð, Íslendingar 
hafa verið duglegir að hjálpa okk-
ur,“ segir  Bianca  sem neitar því að 
þær  Stephany  eigi erfitt með að ein-
beita sér að leiknum þegar landar 
þeirra séu í slíkum erfiðleikum. „Á 
leikdögum  einbeitum  við okkur 100 
prósent að leiknum og liði okkar. 
Mexíkó er þó einnig alltaf í hugum 
okkar og hjörtum.“

iáh

HM-treyja í verðlaun
Knattspyrnukonurnar  
Bianca Sierra og  
Stephany Mayor halda 
hlutaveltu fyrir leik-
inn í dag, fimmtudag, 
þegar Þór/KA mætir FH 
í lokaumferð Pepsi-deild-
ar. Ágóðinn rennur til 
styrktar fórnarlömbum 
jarðskjálftanna í Mexíkó.

safna fyrir MExíkÓ Stephany og bianca verða í eldlínunni í dag, fimmtudag, 
þegar Þór/Ka mætir FH í lokaumferð Pepsi-deildar. Ef Þór/Ka vinnur er Íslandsmeistara-
titillinn í höfn. Mynd: guðrún Þórs. „Þetta fólk 

hefur verið 
samstarfsfólk mitt 
í nokkuð mörg ár 
og við Sigmundur 
höfum unnið vel 
saman og munum 
eflaust gera áfram“

Sigfús Karlsson vill leiða lista Framsóknar í Norðausturkjördæmi fyrir komandi 
alþingiskosningar.

fraMsÓknarMaður Sigfús segir það ekki hafa komið til 
greina að yfirgefa flokkinn með Sigmundi Davíð.

Volvo FM9 4x2 Einangraður kassi með 
hurð á báðum hliðum. 

B244cm X L490cm 
X H240cm

Lyfta er af gerðinni MBB 
max 1500 kg

Uppl. síma 420 0400
Verð: 2.290.000 án vsk.

Árg. 2005



i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
Laugardagara 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Gæði og gott verð!

Sturtuveggir
Hert öryggisgler 8 og 10 mm.

Breidd  70 til 120 cm.

Úrvalið er hjá okkur!

Line innréttingar
Postulínshandlaugarborð.
Breidd  60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.

Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Line innréttingar
Postulínshandlaugarborð.
Breidd  60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.

Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Salerniskassi
fyrir upphengd salerni
Ál og hert öryggisgler

Hvítt / Svart

Innrétting með handlaug, 
höldum,ljósi,spegli & hillu

stærð: 60 x 48 cm
Verð 39.900 kr
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Samfélagið er okkar

argaþrasið í samfélaginu nær nú nýjum og áður óþekktum hæð-
um. Óvæntar kosningar nálgast óðfluga og skoðanaglatt fólk 
fær sína útrás á kaffistofum og/eða samskiptamiðlum. Nú skal 

segja sína skoðun og meira að segja um-
ræðuefni sem við vonuðumst til að þurfa 
aldrei að ræða aftur,  Icesave, er komið í 
orðræðuna.

Þótt margir veigri sér við að taka þátt 
í orðaskakinu koma kosningarnar 28. 
október okkur öllum við. Það er ábyrgðar-
leysi að segjast vera sama um stjórnmál. 
Það kemur okkur öllum við þegar fimm 
manna fjölskyldu frá  Ghana  er vísað úr 
landi þrátt fyrir að hafa vel aðlagast landi 
og þjóð, þar á meðal nýfæddu ungbarni 
og móður í sjálfsvígshættu. Að sama skapi 
kemur það okkur öllum við þegar dæmdir 
níðingar fá æru sína uppreista. Það gerir líka fjársvelti heilbrigðiskerf-
isins, staða menntakerfisins, umhverfismál, jafnrétti kynjanna, stjórn-
arskráin, landbúnaðurinn og allt þar á milli. Samfélagið okkar kemur 
okkur öllum við.

Í blaðinu er viðtal við Akureyringinn Höllu Ólöfu Jónsdóttur, eina 
þeirra kvenna sem kærðu lögmanninn Róbert Árna Hreiðarsson fyr-
ir kynferðisbrot. Saga Höllu Ólafar er rosaleg en áföllin sem hún hefur 
orðið fyrir á lífsleiðinni eru af stærri gerðinni. Ég dáist af styrk Höllu 
og þeirra sem brotið hefur verið á, en hafa komið til baka og með krafti 
sínum, þoli og þreki lagt lóð sitt á vogarskálarnar í von um betra samfé-
lag. Það eru ekki allir sem geta sagst eiga stóran þátt í því að velta heilli 
ríkisstjórn.
 Indíana Ása Hreinsdóttir

lEiðari

30. TBL. 9. 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

Á mánudaginn var listaverk-
ið Orbis et Globus vígt í Gríms-
ey. Verkið er nýtt kennileiti 

fyrir heimskautsbauginn en höfundar 
þess eru  Steve  Christer  og Kristinn 

E. Hrafnsson. Á vef Akureyrarbæjar 
kemur fram tillaga listamannanna hafi 
sigrað í samkeppni um nýtt kennileiti 
en hugmyndin er sú að kúlan færist úr 
stað í samræmi við hreyfingar heim-

skautsbaugsins þar til hann yfirgefur 
eyjuna árið 2047. Í tilefni vígslu verks-
ins flutti bæjarstjórinn, Eiríkur Björn 
Björgvinsson, ávarp auk þeirra Kristins 
Hrafnssonar og Elíasar Bj. Gíslasonar.

kúlan vígð

DRAUPNISGATA 6 ·  603 AKUREYRI ·  SÍMI 464 2111
BN@BNEHF.IS

NÝTT
BÍLAVERKSTÆÐI

Bílaverkstæði norðurlands
tekur við fólksbílaverkstæði

Kraftbíla ehf

LÆKJARVELLIR 3-5 ·  601 AKUREYRI ·  SÍMI 464 0000
KRAFTBILAR.IS

ÞESSI BREYTING HEFUR TEKIÐ GILDI

Kraftbílar ehf opna síðan nýtt og vel tækum búið 

verkstæði fyrir vörubíla, búvéla og vinnuvélar að 

Lækjarvöllum 3-5 Hörgársveit norðan Akureyrar

þann 2. október 2017.

Kraftbílar hafa aðskilið rekstur fólksbílaverkstæðis 

(þjónustuverkstæði BL á norðurlandi) frá Kraftbílum 

og stofnað BN ehf (Bílaverkstæði norðurlands)

utan um rekstur þess.

BN ehf verður til húsa að Draupnisgötu 6

á sama stað og fólksbílaverkstæðið var áður.

á gömlum grunni

BN er þjónustuumboð BL í Reykjavík
akureyringurinn Edward 

H.  Huijbens  gefur kost á sér 
til embætti varaformanns 

Vinstri hreyfingarinnar - græns fram-
boðs. Þetta kemur fram í  tillkynn-
ingu frá Edward. Landsfundur hreyf-

ingarinnar fer fram í byrjun október. 
Núverandi varaformaður, Björn Valur 
Gíslason, hefur tilkynnt að hann muni 
ekki gefa kost á sér til áframhaldandi 
setu í embættinu.

Edward í 
varaformanninn

nýtt kEnnilEiti Verkið er nýtt tákn fyrir heimskautsbauginn. á myndinni má sjá annan höfund verksins, Steve Christer, 
mynda það eftir vígsluna. Mynd: Þórgnýr Dýrfjörð
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Íslensk
hönnun

RÚM

Framúrskarandi
fyrirtæki 2012

Framúrskarandi
fyrirtæki 2011

Framúrskarandi
fyrirtæki 2010

RÚM

Allt fyrir svefnherbergið
Rúm
Springdýnur
Gaflar
Dýnuhlífar
Sængurföt
Lök
Heilsukoddar
Rúmteppi
Púðar
Kistur
Náttborð
Bekkir
Fylgihlutir
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Eldhússtólinn sígildi fæst í mörgum litum. Hægt 
er að fá grindina krómaða eða litaða og áklæði er 
til í fjölbreyttu litaúrvali. 
Góð hönnun stenst tímans tönn og er sívinsæl. 

Stacco er stafl anlegur fjölnota stóll sem hentar 
við öll tækifæri. Auðvelt er að fl ytja hann milli 
rýma á þartilgerðum vögnum sem Stáliðjan 
framleiðir. Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu 
litaúrvali. 

Lúdo er þægilegur og meðfærilegur og hentar 
jafnt við eldhúsborðið heima og á vinnustað.  
Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu litaúrvali. 

Þægilegur og léttur stóll við ka�  borðið eða 
eldhúsborðið. Hann hentar vel í eldhúsið heima 
hjá þér og jafnframt í fundarherbergið á 
vinnustaðnum. Rondó er með standard setu og 
grindin er úr krómi. Fjölbreytt litaúrval. 

Eldhússtóll Stacco Lúdó Rondó

Verð 27.900 kr. Verð 31.100 kr. Verð 26.900 kr. Verð 25.900 kr.

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

Með föstum T-fótum úr krómi. Við bjóðum upp á 
borðplötur í nokkrum litum.

Borðplata 
Verð 18.375 kr.

Verð 42.500 kr.

T borðfætur undir borð 
Verð 24.125 kr. 
(parið)

Þú getur stólað á okkurÞú getur stólað á okkur
Íslensk hágæða framleiðsla

Vönduð íslensk framleiðsla síðan 1959. Stáliðjan er gamalgróið 
íslenskt fyrirtæki sem framleiðir vandaða vöru fyrir heimilið og 
vinnustaðinn.

Eldhúsborð

Samtals

Þetta gefur mér bara svo mikið,“ 
segir Sigurrós Aðalsteinsdóttir 
sem hefur undanfarin 17 ár að-

stoðað eldri borgara í postulínsmáln-
ingu í félagsmiðstöðinni í Víðilundi.

frítt kaffi
Í tæpan áratug hefur Auður Stefáns-
dóttir verið með henni en konurnar 
tvær gera þetta í sjálfboðastarfi. „Ég 
var rétt byrjuð að koma til þeirra þegar 
það átti að loka postulínsstofunni. Það 
hafði verið manneskja á fullum laun-
um en starfið var lagt niður sem olli 
mikilli sorg. Þess vegna vildi ég bjarga 
þessu og sem betur fer hafði ég náð 
réttu handtökunum,“ segir Sigurrós 
sem segir það aukaatriði að þær Auð-
ur fái ekki greitt fyrir vinnuna. „Við 
fáum frítt kaffi og svo erum við að 
spara fyrir Akureyrarbæ,“ segir hún 
hlæjandi.

allt látið vaða
Jólaundirbúningurinn er hafinn í 
postulínsstofunni. „Við erum að mála 
jólagjafir og allt mögulegt eins og 
könnur, tertuföt, barnadiska og jafn-
vel heilu stellin. Við Auður mætum 
þrisvar í viku en í nóvember og des-
ember komum við um helgar líka til 
að taka upp úr pottunum og setja aftur 
í þá,“ segir hún og bætir við að þótt 
það sé mikið fjör í postulínsstofunni 
sé ekki verið að velta sér upp úr stjórn-

málaþrasinu. „Það er mikið hlegið og 
allt látið vaða en við höfum um annað 
og skemmtilegra að ræða en pólitík-
ina. Við erum allar miklar vinkonur 
og það eru alltaf mikið um faðmlög.“

karlarnir velkomnir
En eru karlarnir ekki duglegir að mála 
postulín? „Það er nú málið. Þeir geta 
þeir þetta alveg eins og konurnar. 
Númi Adolfsson, sem spilaði mikið 
á böllum í gamla daga, hefur verið 
duglegur að mála undanfarin ár og 
ég skora á fleiri karla að mæta. Þeir 
eru velkomnir.“

iáh

Jólaundirbúningurinn hafinn

„Við fáum 
frítt kaffi og 

svo erum við að 
spara fyrir Akur-
eyrarbæ“

Sigurrós Aðalsteinsdóttir og Auður Stefánsdóttir að-
stoða eldri borgara í postulínsmálningu. Sigurrós hef-
ur mætt þrisvar í viku í 17 ár en starfinu sinnir hún í 
sjálfboðavinnu.

MÁlin rædd 
Í postulínsstofunni 
er allt látið flakka.

gEfa 
vinnuna 
Sigurrós og auður 
mæta þrisvar í viku 
og aðstoða eldri 
borgara við postu-
línsmálningu.
Myndir: rósa 
Matthíasdóttir

JÓlin nÁlgast 
Kolla málar fallegan 
jólavasa.

fallEgt 
HandvErk 
áslaug og Krist-
ín mála listaverk 
á postulín.
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Tæki til vetrarþjónustu 

yfirHEyrslan: Ólafur JÓHann

Ólafur Jóhann Magnússon er 25 ára handboltamaður sem er kominn heim til KA. 
Fyrirmyndir Ólafs eru foreldrar hans og handboltakappinn Andri Snær Stefánsson.

fullt nafn, aldur og starfstit-
ill: „Ólafur Jóhann Magnússon, 25 
ára sjómaður og handboltamaður.“

nám? „Menntaður stýrimaður 
úr Stýrimannaskólanum í Reykjavík.“

fæddur og uppalinn? „Fæddur 
og uppalinn Akureyringur.“

í hverju ertu bestur? „Öllu sem 
ég set metnað minn í.“

í hverju ertu lakastur? „Dönsk-
unni í MA.“

Hvað ætlaðirðu að verða 
þegar þú yrðir stór? „Ég 
held ađ draumurinn hafi verið að 
verða atvinnumaður í fótbolta.“

Mottó? „GÆS (get, ætla, skal).“

Hverju myndirðu breyta ef þú 
værir einræðisherra í einn 
dag? „Væri alveg til í heimsfrið.“

fyrirmynd? „Í lífinu eru það 

foreldrar mínir en í handboltanum er 
það Andri Snær Stefánsson.“

uppáhaldstónlistarmaður? 
„Freddie Mercury.“

fallegasti staður á íslandi? 
„Sleitustaðir í Skagafirði þegar sólin 
er að setjast á fallegu sumarkvöldi.“

uppáhaldskvikmynd?  
„Gladiator.“

uppáhaldsstjórnmálamað-
ur? 
„Enginn sérstakur.“

uppáhaldsmatur? „Þorskur.“

uppáhaldsdrykkur? „Red Bull.“

Besti knattspyrnumaður allra 
tíma? „C. Ronaldo.“

Besti knattspyrnumaður 
íslands? „Bara einn maður sem 
kemur til greina, Gylfi Sigurðsson.“

Besta knattspyrnukona ís-
lands? „Sara Björk Gunnarsdóttir.“

uppáhaldsrithöfundur? „Les 
ekkert af bókum nema námsbækur 
svo ég segi pass.“

Besta lag allra tíma? „Narcotic-
Liquido.“

leyndur hæfileiki? „Elda-
mennska þegar ég nenni.“

Hvað myndirðu aldrei gera? 
„Fá mér kanínu, ótrúlega leiðinleg 
dýr.“

Hvaða samfélagsmiðil not-
arðu mest? „Facebook.“

Á hvaða útvarpsstöð er stillt í 
bílnum þínum? „FM957 og Rás 2 
inni á milli.“

Hlakkarðu til jólanna? „Að 
sjálfsögðu.“



NÝ ÍBÚABYGGÐ
Litla þorpið okkar stækkar. Við erum að gera nýtt hverfi norðan við 
núverandi byggð á Svalbarðseyri. Við auglýsum því nýjar lóðir fyrir 
einbýlishús, parhús og raðhús. Lóðirnar eru stórar með flottu útsýni yfir 
fjörðinn og liggja afar vel við sólskininu sem Svalbarðsströnd er þekkt fyrir.

Við búum mjög vel að börnum í skólanum okkar. Strandlengjan, sjórinn 
og heiðin eru útivistarparadísir fyrir jafnt unga sem aldna. Ljósleiðari er í 
þorpinu og örstutt er að skreppa í bæinn. 

ÍTARLEGRI UPPLÝSINGAR finnast á svalbardsstrond.is og sveitarstjórinn 
svarar öllum fyrirspurnum fúslega.

UMSÓKNARFRESTUR  fyrir fyrstu úthlutun er til 9. október næstkomandi.
UMSÓKNIR SENDAST  á skrifstofu sveitarfélagsins eða í  
tölvu póstfangið postur@svalbardsstrond.is

SVALBARÐSSTRANDARHREPPUR  | Sími 464-5500 | postur@svalbardsstrond.is | www.svalbardsstrond.is |

NÝJA HVERFIÐ

VITINN

GRUNN- OG LEIKSKÓLINN

SMÁBÁTAHÖFNIN
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Baðaðu þig í gæðunum

Vandaðar vörur, gott verð og fjölbreytt úrval

Smiðjuvegi 76  •  Kópavogi  •  Sími 414 1000  •  Baldursnesi 6  •  Akureyri  •  Sími 414 1050  •  www.tengi.is  •  tengi@tengi.is

Opið virka daga frá kl. 8-18 og laugardaga kl. 10-15

Viftutækni

gummi@ktak.is

stefnir í enn 
eitt metárið
Það er okkur mikið fagnaðarefni 

að fólk af öllu landinu sækir í 
að verða staðarnemar til að 

upplifa háskólasamfélagið í öllu sínu 
veldi,“ sagði Katrín Árnadóttir, for-
stöðumaður markaðs- og kynningar-
mála við Háskólann á Akureyri, við 

opna daga sem fram fóru í síðustu viku 
þegar hátt í 300 framhaldsskólanemar 
af öllu Norðurlandi heimsóttu háskól-
ann. Síðastliðið haust var metaðsókn 
í skólann og að sögn Eyjólfs Guð-
mundssonar, rektors háskólans, stefnir 
í enn eitt metárið.

sEtið fyrir svöruM 
Eftir kynningu í hátíðarsal sátu 
kennarar og nemendur fyrir 
svörum svo nemendur gætu 
kynnt sér námið enn betur.

opnir dagar 
á síðasta ári þurfti að 
fjölga opnum dögum til 
að anna eftirspurn.

sýndarvErulEiki tölvunarfræðinámið 
er í samstarfi við Háskólann í reykjavík.

HÁtíðarsalur 
Kynningarnar fóru fram í 
hátíðarsal skólans.

rEktor Eyjólfur guðmundsson, rektor Háskólans á akureyri, 
ræðir við framhaldsskólanemana sem heimsóttu Ha á dögunum.
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síðustu mánuðir hafa verið rosa-
legir og vakið upp alls kyns til- 
finningar. Ég næ varla að fylgj-

ast með umræðunni og stundum get 
ég ekki meira. Þessi barátta hefur ver-
ið erfið en samt algjörlega þess virði,“ 
segir Halla Ólöf Jónsdóttir, ein þeirra 
kvenna sem kærðu lögmanninn Ró-
bert Árna Hreiðarsson fyrir kynferð-
isbrot.

uppreist æra níðings 
Róbert Árni, sem í dag gengur undir 
nafninu  Robert  Downey, tældi Höllu 
Ólöfu í gegnum samfélagsmiðla þegar 
hún var unglingur og braut á henni á 
tjaldsvæði á Akureyri. Árið 2008 var 
hann dæmdur fyrir barnaníð en fékk 
uppreist æru í september í fyrra. „Ég 
sá fyrirsögnina og vissi strax um hvern 
fréttin var,“ segir Halla Ólöf sem segir 
ótrúlegt að barnaníðingar geti fengið 
uppreist æru. „Kerfið getur ekki átt að 
virka svona. Það eru afar litlar líkur á 
að hann hafi breyst og lifi bara eðlilegu 
lífi núna. Þetta var svo skipulagt hjá 

honum. Ég var líka misnotuð í æsku 
og þeim manni datt í hug að hringja 
í mig á afmælisdeginum mínum, 17 
árum seinna, eins og það væri eðlileg-
asti hlutur í heimi. Mín skoðun er að 
svona menn breytast ekkert.“

Áberandi gerendur 
Maðurinn sem misnotaði Höllu 
Ólöfu í æsku var barnaníðingur-
inn  Roy  Svanur  Shannon, en bæði 
hann og Róbert hafa verið áberandi í 
umfjöllun fjölmiðla síðustu árin. „Það 
er mjög erfitt að sjá myndir af þeim 
í blöðunum. Ég fæ alltaf sömu ógeðs 
tilfinninguna og þótt mig langi að lesa 
fréttirnar, mynda mér skoðun og láta 
í mér heyra er það oft of erfitt,“ segir 
Halla Ólöf sem steig fram í viðtali í 
Stundinni eftir að upp komst að Ró-
bert hefði fengið uppreist æru. „Það 
hafði blundað í mér í smá tíma að stíga 
fram með mína sögu en þótt ég hefði 
unnið í mínum málum fannst mér það 
erfið tilhugsun. Hins vegar þegar ég sá 
að hann hafði fengið uppreist æru ýtti 

það mér yfir brúnina. Ég gat ekki þag-
að lengur.“

Ótrúleg atburðarás 
Það hefur líklega ekki farið fram hjá 
mörgum að ríkisstjórnin féll í kjölfar 
umræðu um uppreist æru dæmdra 
barnaníðinga. Millumerkið #höfum-
hátt hefur verið áberandi í umræðunni 
þar sem leikstjórinn Bergur Þór Ing-
ólfsson hefur verið í forsvari f yrir brota-
þola. „Bergur sagði þetta fyrst í morgun-
útvarpinu í júní; „við ætlum að hafa 
hátt“. Út frá því fórum við að nota þetta 
og þegar kynnarnir í Druslugöngunni 
töluðu um að við brotaþolar ætluðum 
að tala fyrir hönd #höfumhátt, hugs-
aði ég með mér að þetta væri orðið að 
einhverju. Þetta hefur verið ótrúleg at-
burðarás,“ segir Halla Ólöf sem var að 
fara að sofa þegar hún frétti að upp úr 
ríkisstjórnarsamstarfinu hefði slitnað. 
„Ég hugsaði með mér hvað við værum 
eiginlega búin að gera. Það var erfitt að 
sofna það kvöld. Þó áreitið og streitan 
hafi verið mikil finn ég fyrir svo miklu 
stolti, vanlíðanin sem fylgir nær ekki 
að drepa það niður. “

lokað réttarhald 
Mál Höllu gegn Róberti var rúm tvö 
ár að velkjast um í kerfinu svo hún var 
farin að halda að það yrði ekki tekið 
fyrir. „En sem betur fer voru nægar 
sannanir svo hann var dæmdur sekur. 
Hann sat inni á meðan réttarhöldin 
fóru fram og var ekki gerð nein auka 
refsing fyrir brotið á mér. Mér fannst 
því lítið vera gert úr mínu máli,“ seg-
ir hún og bætir við að henni hafi oft 

fundist sem hans hagsmunir hafi ver-
ið settir ofar hennar. „Það sem hvatti 
mig hvað mest til að kæra hann var 
að hjálpa öðrum því ég var sannfærð 
um að það væru enn fleiri stelpur sem 
hefðu orðið fyrir barðinu á honum, 
sem kom svo í ljós þegar ég sagði frá. 
Réttarhaldið var hins vegar lokað og 
ég upplifði að það væri vegna hans en 
ekki vegna mín. Þetta mál var aldrei 
nefnt í fjölmiðlum. Ég vildi halda 
þessari umræðu gangandi en upp-
lifði að það mætti helst ekkert tala um 
þetta,“ segir hún og bætir við að hún 
hafi lengi kennt sér um það sem gerð-
ist. „Ég skammaðist mín þótt ég vissi 
innst inni að þetta væri ekki mér að 
kenna. Um leið og ég hætti að ásaka 
mig fannst mér ég frjálsari.“

Missti föður sinn 
Áföllin í lífi Höllu Ólafar hafa verið 
af stærri gerðinni en faðir hennar lést 
þegar hún var fjögurra ára auk þess 
sem báðar systur hennar hafa misst 

börn. „Ég lokaði á fullorðnar mann-
eskjur eftir að pabbi dó. Allt í einu var 
hann horfinn og eftir að ég byrjaði að 
vinna í mínum málum hef ég horft á 
þessa litlu stúlku sem ég var og ég held 
að ósjálfrátt hafi ég ekki getað treyst 
fullorðnu fólki vegna missisins sem ég 
varð fyrir þegar pabbi dó. Eftir að ég 
varð eldri óttaðist ég höfnun meira en 
allt. Svo kemur þessi maður sem mis-
notaði mig, hann leigði í kjallaranum 
heima og varð einhvers konar föð-
urímynd, hann passaði mig oft þegar 
mamma var að vinna og við vorum 
góðir vinir og ég var saklaust barn sem 
þótti vænt um hann. Svo hverfur hann 
líka og ég skildi það ekki. Það útskýrði 
enginn neitt fyrir mér og ég fékk ekki 
neina sálfræðiaðstoð. Ég hugsa að líf 
mitt hefði orðið öðruvísi ef ég hefði 
fengið að vinna eitthvað úr þessu í stað 
þess að þetta yrði bara þaggað niður. 
Ég veit samt að það voru allir að gera 
sitt besta. Svona voru bara hlutirnir á 
þessu tíma. Ég hef lært að lifa með því 
sem gerðist og náð að vinna ansi vel 
úr því á síðustu árum. Ég horfi bjart-
sýn fram á veginn og geri mitt besta 
til þess að láta reynsluna hjálpa mér 
frekar en draga mig niður.“

Þráði viðurkenningu 
Hún segist ekki muna eftir að hafa 
upplifað reiði í æsku, kannski meira 
sorg en reiði. „Ég upplifði sorg yfir því 
að eiga ekki pabba eins og allir hinir 
og ég velti oft fyrir mér hvernig lífið 
hefði orðið ef ég hefði átt pabba, en í 
staðinn fyrir að láta þetta bitna á fólk-
inu í kringum mig og tala um hvernig 

„Hins vegar 
þegar ég sá að 

hann hafði fengið 
uppreist æru ýtti 
það mér yfir brún-
ina“

Erfiðir MÁnuðir Halla Ólöf segir baráttuna 
hafa verið erfiða en þess virði.
Mynd: guðrún Þórs. 

Akureyringurinn Halla Ólöf Jónsdóttir er ein 
þeirra kvenna sem kærðu lögmanninn Róbert Árna 
Hreiðarsson fyrir kynferðisbrot. Í einlægu viðtali 
segir Halla Ólöf frá ofbeldinu sem mótaði líf hennar, 
leit hennar að viðurkenningu, áfallinu sem hún fékk 
þegar níðingur hennar fékk uppreist æru og atburða-
rásinni sem varð til þess að ríkisstjórn Íslands riðaði 
til falls.

„Ég gat ekki 
þagað lengur“

viðtal
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„Mörk mín 
voru brotin 

og það tekur tíma 
að læra að setja 
þau upp á nýtt“

MEð paBBa  Halla Ólöf missti föður sinn þegar hún var fjögurra ára. á myndinni er hún þriggja ára með honum. 
Mynd úr einkasafni. 

ÞrÁði viðurkEnningu  
Halla Ólöf upplifði sig lengi utan-
veltu, óttaðist höfnun og hafði lítið 
sjálfstraust. 

mér leið fór ég þá leið að standa mig 
vel í öllu í von um að fá viðurkenn-
ingu. Ég þráði viðurkenningu, frá 
vinum, mömmu, systrum mínum og 
lærði eins og páfagaukur og gekk mjög 
vel í námi. Félagslega upplifði ég mig 
samt utanveltu, passaði ekki inn í hópa 
og upplifði sektarkennd og meðvirkni 
þótt ég vissi ekkert hvaða tilfinningar 
það voru. Ég átti þó alltaf tvær til þrjár 
góðar vinkonur, en sjálfsvirðingin var 
engin og sjálfstraustið ekkert. Ég var 
alltaf að reyna að passa einhvers stað-
ar inn en fann mig hvergi, ofsalega 
hrædd við höfnun og treysti engum,“ 
segir hún en bætir við að sem betur fer 
hafi hún aldrei leiðst út í drykkju eða 
fíkniefnaneyslu. „Sú leið sem ég fór 
hefur líklega verið það sem bjargaði 
mér.“

tilgangur með öllu
Hún segist hafa fengið góð viðbrögð 
við því að stíga fram með  sína  sögu. 
„Auðvitað er þetta svakaleg opinber-
un fyrir mig enda ekki margir sem 
vissu af því sem hafði gerst, en ég hef 
alltaf átt mjög auðvelt með að fela það 
ef eitthvað er að hjá mér nema kannski 
fyrir mínum allra nánustu. Sumum 
brá eflaust aðeins við að sjá allar þess-
ar upplýsingar en þrátt fyrir það eru 
allir voðalega stoltir af mér. Ég hef svo 
fengið skilaboð frá fólki sem ég kann-
ast og kannast ekki við, jafnvel um að 
ég hafi hjálpað því, en það var alltaf 
aðal markmið mitt í byrjun. Slík skila-
boð gefa mér mikið og sanna að það er 
tilgangur með öllu, sama hversu slæmt 
og ósanngjarnt það er. Tilgangurinn 
með þessari baráttu okkar brotaþola 
og aðstandenda er að breyta lögum 
um uppreist æru og þótt við höfum 
ekki enn fengið breytingarnar í gegn 
erum við vonandi langt komin. Þetta 
hefur verið eins og hin versta lygasaga, 
að svona lagað geti gerst yfirhöfuð. 
Lögin eru bara barn síns tíma og ekki 
eitthvað sem á við í dag.“

ofbeldið rót vandans 
Þótt hún hafi unnið mikið í sér með 
hjálp Aflsins viðurkennir hún að 
eiga  ennþá  slæma daga. „Eins og all-
ir. Það er hins vegar ekki að marka 
þetta sumar. Það hefur reynt meira á 
en mig hefði nokkurn tímann grun-
að. Ég á mína erfiðu daga en er miklu 
meðvitaðri um mína líðan nú en 
ég var áður en ég hóf sjálfsvinnuna. 
Áður leið mér illa en ég vissi ekki af 

hverju. Í dag veit ég af hverju. Ég hélt 
að ofbeldið hefði ekki haft nein áhrif 
á líf mitt en það rétta er að það hef-
ur yfirleitt verið rótin að öllum mín-
um vanda, ástæða vanlíðanarinnar og 
það sem hefur gert allt annað erfiðara. 
Það koma dagar sem ég er bara ofsa-
lega sár og einstaka sinnum reið en 
ég hef alltaf stjórn á mér. Það var til 
að mynda margt sem mig langaði að 
skrifa þegar ég frétti af uppreist æru 
Róberts en ég gerði það ekki heldur 
beið þar til ég var í betra jafnvægi. 
Ég hef aldrei verið sérstaklega hávær 
manneskja, það er alveg nýtt fyrir mér 
að koma svona opinberlega fram fyrir 
þjóðina og ég hræddist það í fyrstu, en 
þau góðu viðbrögð og hvatning sem ég 
og við höfum fengið er algjörlega ólýs-
anleg og gefur manni kraft í að halda 
áfram.“

Mikil vakning 
Halla Ólöf vonast til þess að umræðan 
um kynferðisbrot haldi áfram. „Opin-
ská umræða hefur fælingarmátt og er 
nauðsynleg svo brotaþolar geti sagt frá 
og fengið viðeigandi hjálp. Það hefur 
svo ótrúlega margt gerst síðustu miss-
erin og vakningin er mikil. Það höfðu 
margir reynt að segja mér að leita mér 
hjálpar en ég var ekki tilbúin fyrr en 
fyrir um sex árum. Maður verður að 
vilja það sjálfur. Stuðningurinn sem ég 
hef fengið hjá Aflinu hefur verið ótrú-
legur. Ég hef lært svo margt af ráð-
gjöfunum þar og enn meira af þeim 
konum sem ég hef kynnst í sjálfshjálp-
arhópum. Það sem mér fannst ótrúlegt 
er að þótt maður treysti sér ekki til að 
tala mikið í svona hóp þá lærir maður 
margt af því að hlusta og fá speglunina 
frá öðrum. Það hjálpar að vita að mað-
ur er ekki einn að takast á við þessar 
tilfinningar vegna þess að alveg sama 
hvers konar ofbeldi og hversu miklu 
maður er beittur, þá eru afleiðingarnar 
alltaf þær sömu. Í dag er ég loksins að 
læra að treysta fólki. Mörk mín voru 
brotin og það tekur tíma að læra að 
setja þau upp á nýtt. Hér áður fyrr 
átti ég til að hleypa fólki of nálægt og 
varð svo fyrir höfnun eða hleypti eng-
um að mér af ótta við höfnun. Ég hef 
líka þjáðst af kvíða og meðvirkni en er 
smám saman að læra að standa með 
sjálfri mér í stað þess að hlaupa á eftir 
því sem aðrir vilja. Ég þreifst á viður-
kenningu annarra því ég veitti mér 
hana ekki sjálf og var alltaf að leita að 
einhverjum eða einhverju til að gera 
mig hamingjusama.“

framtíðin björt 
„Ef einhver hefði sagt mér fyrir 
nokkrum árum að ég ætti eftir að vera 
á þeim stað sem ég er á í dag hefði ég 
hlegið að viðkomandi, ég hefði aldrei 
látið mig dreyma um þennan árangur 
og að líða eins og mér líður í dag,“ segir 
Halla Ólöf sem horfir björtum augum 
fram á við. „Það er mikið  framund-
an en ég er þokkalega bjartsýn.“

iáh

Mynd: guðrún Þórs. 

Fæst í apótekum, Hagkaup, Fjarðarkaup,
Nettó og Græn heilsa.

Bragðlaust duft í kalt vatn 
5 mán skammtur

Styður:  
Efnaskipti og öflugri brennslu
Minni sykurlöngun
Slökun og svefn
Vöðva og taugastarfsemi 
Gott á morgnana og kvöldin

1/3 tsk = 350mg - ekkert bragð

Mikil virkni

Náttúrulegt 
Þörunga magnesíum

ENGIN 

MAGAÓNOT

Nýjar
umbúðir
sömu gæði
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Ófrísk í crossfit
Vigdís Arna Magnúsdóttir æfir crossfit af krafti en Vigdís er gengin tæplega 39 
vikur með sitt fyrsta barn. Vigdís Arna féllst á að gefa lesendum Akureyri Viku-
blaðs uppáhaldsuppskriftirnar sínar.„Hún benti 

mér samt 
vingjarnlega á að 
vera ekki að lyfta 
þungu eða hoppa 
upp á kassa þar 
sem liðamótin eru 
lausari“

tæpar 39 vikur Vigdís arna er í hörkuformi og mætir enn fjórum sinnum í viku á 
æfingu þótt hún sé komin á steypirinn.

Ég geri það sem ég get og reyni 
að mæta svona fjórum sinn-
um í viku,“ segir Vigdís Arna 

Magnúsdóttir sem æfir  crossfit  af 
krafti þótt hún sé komin tæpar 39 vik-
ur á leið.

sipp og handstöðupressur
Vigdís Arna, sem er 23 ára þriðja árs 
nemi í viðskiptafræði við Háskólann 
á Akureyri, á von á sínu fyrsta barni 
5. október. Hún hefur æft  crossfit  í 
nokkur ár og gefur lítið eftir þótt hún 
sé komin á steypirinn. „Ég hef gott for-
skot. Það er ekki eins og ég hafi verið 
að byrja þegar ég varð ólétt,“ segir Vig-
dís sem tekur tvöfalt  sipp, „burpees“ 
og handstöðupressur nánast án þess 
að blása úr nös. „Ég sleppi hlaupi og 
kassahoppi en stíg bara upp á kassann 
í staðinn. Eins sleppi ég  upphífing-
um því ég er hrædd um að flækjast í 
teygjunni og detta.“

Meðganga ekki alltaf eins
Vigdís Arna æfir í  Crossfit  Hamri og 
segist aðallega fá jákvæð viðbrögð 
þegar hún mætir á æfingu. „Langflestir 
eru jákvæðir en það eru aðallega kon-
ur sem hafa sjálfar farið í gegnum erf-
iða meðgöngu sem spyrja mig hvernig 
ég geti þetta eiginlega. Tímarnir eru 
mikið breyttir og í dag er mælt með 
því að konur hreyfi sig eins og þær 
treysta sér til á meðgöngu, en svo er 

þetta mjög mismunandi milli kvenna 
og á milli meðganga, sumar konur 
hafa einfaldlega ekki líkamlega getu 
til að reyna svona á sig þegar þær eru 
ófrískar. Mér finnst algjör forréttindi 
að geta æft crossfit komin svona langt 
á leið.“

lausari liðamót
Hún segir ljósmóðurina jákvæða 
gagnvart æfingunum. „Hún benti mér 
samt vingjarnlega á að vera ekki að 
lyfta þungu eða hoppa upp á kassa þar 
sem liðamótin eru lausari. Eins benti 
hún mér á að vera frekar að viðhalda 
getunni en að bæta mig,“ segir Vig-
dís að lokum, en hún féllst á að gefa 
lesendum blaðsins sínar uppáhalds-
uppskriftir.

iáh

sænskir kanelsnúðar
n 150 g smjör eða smjörlíki
n 5 dl mjólk
n 50 g (1 pakki) ger
n 1 dl sykur
n 1/2 tsk. salt
n 2 tsk. kardimommur
n 850 g hveiti

fylling
n 100 g smjör eða smjörlíki við 
n stofuhita
n 1 dl sykur
n 2 msk. kanill
n til að pensla snúðana
n 1 egg
n perlusykur
n uppskrift af ljufmeti.com

Bananapönnukökur
n 1 bolli haframjöl
n 1/2 bolli mjólk
n 2–3 tsk. vanilludropar
n 1 banani
n 1–2 egg

allt sett saman í blandara. Steikt við 
miðlungs hita



volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

 HAUSTILBOÐ 
10% haustafsláttur 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.



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

VERTU LAUS VIÐ
LIÐVERKI

www.artasan.is
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Aukahlutapakki að verðmæti 728.000 kr. fylgir Land Cruiser 150 Black:
GoodYear heilsársdekk, 18" BLACK álfelgur, hliðarlistar með krómi, hlíf á afturstuðara, krómhlíf á spegla, 
toppgrindarbogar, húddhlíf, krómlisti á afturhlera, gluggavindhlífar og krómstútur á púst.

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

Um glæsileika Land Cruiser er engum blöðum að fletta og nú kynnum við hinn margrómaða töffara 
í margkrómaðri sérútgáfu – Land Cruiser 150 Black. Þessi eitursvali Land Cruiser er prýddur krómi 
á alla kanta og kolsvörtum 18" álfelgum sem lyftir glæsileikanum í nýjar hæðir. Og það er svalt 
á toppnum. Ekki hverfa í skuggann. Komdu og reynsluaktu Land Cruiser 150 Black.
 
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Black-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Verð frá: 8.110.000 kr.

Grámygla 
hversdagsins
Það er snemma morguns, svo snemma 
að allir eru í fasta svefni. Þokumistur 
læðist  meðfram  fjallstoppunum og 
allt er grátt, sólin er ekki einu sinni 
vöknuð. Mitt í grámanum rigsar kona 
eftir gangstéttinni í appelsínugulri 
peysu með stóra græna hliðartösku. 
Hún gengur hús úr húsi, upp og niður 
endalausar tröppur og stingur dag-
blaði inn um hverja lúguna á fætur 
annarri. Hún telur sjálfri sér trú um 
að þetta sé heilsubótarganga að eigin 
vali, heilsubótarganga á launum, en 
veit innst inni að henni veitir ekkert 
af hverri aukakrónu sem fæst. Það 
er ekki heilsubótin sem dregur hana 
fram úr rúminu nánast um miðja nótt 
sex daga vikunnar, nei, það eru reikn-
ingarnir sem þarf að borga um hver 
mánaðamót sem sjá um það. Hún lítur 
á klukkuna, hún má ekki slá slöku við. 
Áður en næsta vinna tekur við þarf 
hún að koma þremur börnum af stað í 
skóla, hún sér ekki fram á að ná kaffi-
bolla áður en sú vinna hefst þennan 
daginn frekar en venjulega.

Dagurinn er að kveldi kominn. 
Úti er kolniðamyrkur. Smá saman 
slokkna ljósin í gluggum húsanna og 
fólk gengur til hvílu. Í litlu hvítmáluðu 
fjórbýlishúsi, á efri hæð, situr konan 
við borðstofuborðið með bunka af 
stílabókum fyrir framan sig. Hún tek-
ur hverja bókina á fætur annarri, les 
yfir texta og merkir við. Hún má hafa 
sig alla við að halda augunum opnum, 
þetta er búinn að vera langur dagur. 
Loks sér fyrir endann á bunkanum 
og konan sér rúmið sitt í hillingum. 
Hún ætla að njóta þess að sofa alveg 
þangað til reikningarnir hnippa í hana 
í dagrenningu. Þegar hún les yfir síð-
ustu stílabókina lítur hún snögglega 
upp. Hún horfir fjarræn út um stofu-
gluggann og reynir að fletta í útkeyrðu 
minninu, hún er að gleyma einhverju! 
Baksíðupistillinn! Hún leggur síðustu 
stílabókina frá sér í bunkann, nær sér 
í blað og penna og byrjar að skrifa. 
Nóttin er ung …

Höfundur er  
Anna María Þórhallsdóttir

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


