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Exide fæst í verslun Rekstrarlands, Vatnagörðum 10 og hjá útibúum Olís um land allt. 
Sími 515 1100 • pontun@olis.is • olis.is 

Ekkert stress  
í Hrísey

„Bestur í skipu- 
lagningu og fagurfræði“

Útvega  
hreinar nálar 19. október 2017 

33. tölublað, 7. árgangur 

„Mikilvægt 
að viðhalda 
fordómaleysi 
barnanna“

Sálfræðingurinn Ásta 
Valgerðardóttir skrifaði 
barnabók sem á að hjálpa 
foreldrum, kennurum 
og öðrum að ræða um 
mismunandi fjölskylduform. 
Hér ræðir Ásta um  
fjölbreytileika fjölskyldna, 
ástina, barneignir, fordóma, 
mikilvægi fyrirmynda og  
brúðkaup sitt þar sem 
fjólubláir strigaskór og lagið 
Tveir fílar lögðu af stað í 
leiðangur komu við sögu.

Mynd: Sigtryggur ari 
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Kostar þig  

eKKi Krónu!

Momentum greiðslu- og innheimtuþjónusta ehf.  |  Suðurlandsbraut 18, 108 Rvk.  |  Sími: 510 7700  |  momentum@momentum.is

Milliinnheimta sem er kröfuhafa að kostnaðarlausu

Kynntu þér innheimtuaðferðir okkar á momentum.is
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Íbúum fækkar og sérstaklega 
ungu fólki. Það er sá raun-
veruleiki sem blasir við mörg-

um svæðum í landsbyggðum Ís-
lands. Löngum þótti móðins að leysa 
það með virkjun og verksmiðju. Góð 
blanda af þessu tvennu, því stærri 
því betri, átti allan vanda að leysa. 
Sem betur fer virðist fólk almennt 
horfið frá þeirri stefnu, enda skapar 
hún helst tímabundin störf við upp-
byggingu og svo störf við verksmiðj-
una sjálfa og fá önnur nema helst 
tengd viðhaldi framleiðslunnar.

Forsendur byggðafestu
Til að skapa tækifæri og byggðafestu 
á landsbyggðum er öflugasta lausn-
in að treysta fólki sjálfu til að skapa 
sér tækifæri í hnattvæddum heimi 
örra breytinga. Til að þessi tækifæri 
geti raungerst þarf trausta og góða 
innviði. Fjarskipti, vegi, flug og raf-
magn leika þar lykilhlutverk. Trausta 
byggðalínu rafmagns þarf allan hr-
inginn, sem býður tækifæri á þriggja 
fasa rafmagni hvort sem það er fyrir 
frumkvöðla í Berufirði eða hleðslu-
stöðvar rafbíla. Ljósleiðari þarf að 
fylgja þeim  byggðarhring, svo allir 
komist í gott og áreiðanlegt net. Veg-
ir þurfa að vera góðir, malbikaðir og 
þeim vel við haldið og samgöngur 
á landi tengdar öðrum  samgöngu-
mátum s.s. flugi sem er reglubundið 
og vel tengt við t.d. millilandaflug. 

Flugið geta þá t.d. ferðamenn borið 
uppi fyrir okkur, líkt og þeir gera nú 
þegar til dæmis er kemur að gríðar-
miklu úrvali millilandaflugs sem 
við Íslendingar getum valið úr frá 
Keflavík.

Nauðsynlegt að fjármagna 
uppbyggingu
Vissulega kostar þetta sitt. Þegar 
landið nútímavæddist á þriðja og 
fjórða áratug síðustu aldar var ráðist 
í stórvirki engu minni en þessi. Við 
lukum hringveginum þegar aðeins 
rúmlega 210.000 manns byggðu 
landið. Það eru til peningar í þetta, 
en þá þarf að sækja. Við í VG höfum 
talað fyrir því að leggja á auðlinda-
skatt í takt við afkomu fyrirtækja. 
Við höfum líka talað fyrir því að 
það sé ekki nema sanngjarnt að þær 
20.000 fjölskyldur sem eiga 62% 
af auði landsmanna  borgi meira 
til  samfélagsins. Þá viljum við jafn-
framt sækja þetta fé til Panama og 
skyldra staða. Það fé fer í innviði sem 
skapa öllum landsmönnum frelsi til 
athafna og tækifæri til að blómstra 
þar sem þeir kjósa að búa.

Höfundur er Edward H. Huijben, 
varaformaður Vinstri grænna og 
skipar fjórða sæti á lista  VG  í NA-
kjördæmi.

Ferðaþjónustan hefur verið í 
miklum vexti undanfarin ár 
eins og flestir hafa orðið varir 

við. Vöxturinn hefur vissulega verið 
meiri á sumum stöðum en öðrum og 
oft hefur landsbyggðin talið sig hlunn-
farna í þessari miklu veislu velmegun-
ar. Hvernig stendur á því?

Þessu er auðsvarað, hingað til hefur 
aðeins verið ein öflug gátt inn í landið, 
eftir því sem vegalengdin eykst frá SV-
horninu því færri ferðamenn sjást. En 
hvað þarf til þess að fá stærri sneið af 
kökunni hingað til okkar á Norðaust-
urland.

Tveir f lugvellir tilbúnir
Svarið liggur í augum uppi, það þarf 
að opna aðra gátt inn í landið á öðru 
landsvæði. Hingað til hefur ekki 
verið mikill vilji til að opna á þann 
möguleika þó svo að innviðirnir séu 
ótrúlega góðir. Það eru tveir flugvellir 
tilbúnir Akureyri og Egilsstöðum. Það 
hefur því miður ríkt það sjónarmið 
að það vanti segla og að landsvæð-
ið Norðausturland sé ekki nógu vel 
þekkt til að eyða peningum í að opna 
á svæðið fyrir alvöru, það er ekki víst 
að það seljist. 

Eitt af því sem skiptir höfuð-
máli fyrir ferðaþjónustu í dreifbýli 
er að sameina krafta sveitarfélaga 
og fyrirtækja til markaðssetningar 
með styrkjum frá ríkinu.  Markaðs-
skrifstofa  Norðurlands hefur verið í 
stórsókn í markaðsmálum þar sem 
auknir styrkir úr ýmsum áttum hafa 
gert skrifstofunni kleift að ná augum 
og eyrum erlendra aðila sem hyggjast 
hefja beint leiguflug í vetur og gert er 
ráð fyrir 14 ferðum með allt að tæp-
lega 200 manns í hverri vél frá ýmsum 
stöðum í Bretlandi.

Seglar svæðisins
Eftir  Brexit  og styrkingu krónunn-
ar var nánast búið að afskrifa breska 
markaðinn enda hefur ferð til Íslands 
hækkað sem nemur 35–45% fyrir 
Breta. Þrátt fyrir það eru á leiðinni 14 
vélar eftir áramót hingað á Norðaust-
urland með allt að 15–20% veltuaukn-
ingu í ferðaþjónustunni fyrir tímabilið 
janúar–febrúar 2018.

Auk þess landaði skrifstofan einni 
af stærri ferðasýningum Norðurland-
anna,  Vestnorden, með um 400–600 
gesti síðar á árinu. Segir það ekki eitt-
hvað um segla svæðisins og innviði?

Glöggt er gests augað og nú er 

þessi staðalímynd um seglaleysi og 
ónóga innviði á brott. Hingað koma 
14 þotur í vetur eingöngu vegna 
þess að heimamenn eru búnir að 
vinna  heimavinnuna  sína og ákváðu 
að láta ekki aðra segja þeim hvað sé 
klárt og hvað ekki.

Þessu þarf að fylgja eftir
Það þarf að taka ákvörðun!
Ákvörðun um að SV-hornið taki 

ekki endalaust við ferðamönnum, það 
þarf að dreifa ferðamönnum betur um 
landið sem er einnig okkar besta leið 
til að stuðla að sjálfbærri atvinnugrein 
sem styður á svo margan hátt við þá 
byggð sem fyrir er. Eitt af höfuðmark-
miðmiðum Bjartrar framtíðar er sjálf-
bær þróun í hvaða formi sem hún er. 
Við viljum það besta sem í boði er fyr-
ir komandi kynslóðir og ferðaþjónust-
an er besta verkfæri sem við sem þjóð 
höfum haft í  höndunum til að efla 
landsbyggðina síðan ásetning kvóta-
kerfisins raskaði byggðarmynstrinu 
verulega.

Flugþróunarsjóður
Dæmin eru fyrir framan okkur; Siglu-
fjörður, Húsavík, Egilsstaðir, Mývatns-
sveit. Allir þessir staðir eiga það sam-
eiginlegt að ferðaþjónustan hefur gert 
einstaklingum og fyrirtækjum kleift 

að byggja upp rekstur og hafa atvinnu 
af með góðum hliðrænum áhrifum.

Gáttina þarf að opna til að fylgja 
eftir því góða starfi sem hefur verið 
unnið. 

Fyrsta skrefið er hafið en stofnað-
ur hefur verið flugþróunarsjóður sem 
hefur það að markmiði að lokka flug-
félög inn á svæðið með ívilnunum.

Það er þó eitt vandamál sem þarf 
að leysa áður en sá styrkur nýtist 
að fullu. Í dag er eldsneyti á flugför 
dýrara úti á landsbyggðinni en á SV-
horninu. Þetta er vegna þess að flutn-
ingsjöfnunarkerfið nær til nánast allra 
þátta nema flugvélaeldsneytis og fyrir 
vikið kostar lítrinn á útseldu verði um 
7–15% meira eftir því hvar á landinu 
flugvöllurinn er. Þetta étur upp þá 
ívilnun sem flugþróunarsjóðurinn er 
að leggja til. Ef það er stefna stjórn-
valda að efla byggðir í landinu verður 
að útrýma þessari mismunun og jafna 
rekstrarskilyrðin fyrir okkur sem þar 
búa.

Ef við búum ekki úti á landi, hver 
á þá að taka á móti ferðamönnunum?

Greinina skrifaði Hörður Finn-
bogason í 3. sæti hjá Bjartri framtíð í 

Norðausturkjördæmi.

Aðsend grein: Aðsend grein: 

Innviðir skapa tækifæri 
í landsbyggðum

Hver á að taka á móti 
ferðamönnunum?
Lítil raunsaga úr ferðaþjónustunni



Ekki gera málamiðlanir
þegar kemur að öryggi

Goodyear er virtasti
dekkjaframleiðandi heims,
�mmta árið í röð*
*samkvæmt tímaritinu Fortune

Nokkrir metrar í hemlunarvegalengd geta skipt öllu máli

Höldur dekkjaverkstæði  •  Gleráreyrum 4  •  dekk@holdur.is  •  s. 461-6050
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#églíka
Í vikunni sáum við svart á hvítu hversu gífurlega umfangsmikil kyn-

ferðisáreitni og/eða -ofbeldi er gagnvart konum. Í herferð þar sem 
konur, sem hafa einhvern tímann orðið fyrir áreitni eða ofbeldi, 

settu stöðufærsluna #metoo á samfélagsmiðla kom sú ógnvekjandi stað-
reynd í ljós að næstum allar konur hafa upplifað kynferðislega áreitni 
eða ofbeldi, og jafnvel iðulega allt frá 
barnæsku.

Það var sláandi að sjá nánast allar kon-
ur á vinalistanum setja myllumerkið hjá 
sér. Sumar létu frásagnir fylgja með. Kon-
ur, sem hingað til hafa litið á kynferðislega 
áreitni sem „eitthvað til að gera ekki veður 
út af“ fundu kjarkinn til að segja upphátt 
að þær hafi verið áreittar. Þótt ekki hafi 
verið um ofbeldisfulla nauðgun að ræða 
var farið yfir mörk, í orðum eða hegðun.

Það skaut skökku við að stór hluti 
umræðunnar snerist um það hvort karl-
mönnum væri heimilt að nota myllu-
merkið eða ekki. Karlar verða jú líka fyrir kynferðislegri áreitni og 
ofbeldi. Auðvitað er umræða um áreitni gegn körlum að sama skapi 
mikilvæg en #metoo herferðin snerist um þá sláandi staðreynd að næst-
um allar konur hafa einu sinni og jafnvel ítrekað orðið fyrir kynferðis-
legri áreitni. Það einfaldlega á ekki við um karlana.

Vitundarvakningin #metoo er enn ein tilraunin til að galopna um-
ræðuna um kynferðisbrot. Kaldhæðni örlaganna hagaði því þannig til 
að herferðin fór að mestu leyti fram sama daginn og fréttir af þöggun 
og ritskoðun bárust er Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu bannað 
fréttaflutning Stundarinnar. Það var leyndarhyggja sem gekk endanlega 
frá ríkisstjórnarsamstarfinu. Það getur ekki verið góður leikur að grípa 
til hennar korteri fyrir kosningar.

 Indíana Ása Hreinsdóttir
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14.500 EiNTök ókEypiS – Um ALLT NoRðURLANd

SVUNTUR 
FRÁ 

490 KR. 

AFSLÁTTUR

140X200
RÚMFÖT 

SÝNISHORN
FRÁ 

1.990 KR. 

RÚMFÖT 
200X200 
200X220

AFSLÁTTUR

RÚMFÖT 
140X200 
140X220

AFSLÁTTUR

BARNA HETTU 
HANDKLÆÐI

FRÁ 
490 KR. 

GJAFAVÖRUR 
FRÁ 

290 KR. 

BARNAFÖT 
FRÁ 

150 KR. 

LAGERSALA
ÓTRÚLEGUR AFSLÁTTUR

LAUGARDAG OG SUNNUDAG

SVUNTUR

AFSLÁTTUR
50-60%

VERSLUN LÍN DESIGN LAUGARDAG OG SUNNUDAG

LAGERSALAN ER Í LÍN DESIGN GLERÁRTORGI

AF ÖLLUM 

FÖTUM

LÍN DESIGN

Á LAGERSÖLU

Á sínum tíma var kannski eðli-
legt að miða við að fólk ynni 
til sjötugs. Það er ekki lengra 

síðan en árið 1970 að meðalævi ís-
lenskra karlmanna var um sjötíu ár 
og konur lifðu heldur lengur. Sam-
hliða lengri ævi hefur heilsa almennt 
batnað, þannig að það á sjaldnast við 
lengur að fólk sé komið að fótum fram 
við 67 eða 70 ára aldur. Samfélagið 
virðist samt líta  framhjá  þessum al-
þekktu staðreyndum og er fast í sömu 
aldursmörkum. Þessu vill Viðreisn 
breyta. Afnema þarf bæði frítekju-
markið og ákveðinn aldur þar sem 
fólki er sagt upp störfum óháð starfs-
getu.

alls 82% skerðing launa 
aldraðra
Fyrir um ári var samþykkt frumvarp 
ríkisstjórnar Sjálfstæðis- og Fram-
sóknarflokks þar sem frítekjumark 
aldraðra var lækkað úr 110 þúsund 
krónum á mánuði í 25 þúsund krónur. 
Þetta þýðir að af 100 þúsund krónum 
(umfram 25 þúsund kr.) sitja eftir um 
18 þúsund þegar tekið hefur verið til-
lit til skatta og skerðingar. Hver kærir 
sig um að vinna með 82% skerðingu 
launa? Þarf vart að taka fram að auk 
Sjálfstæðisflokksins stóðu báðir armar 

Framsóknarflokksins að þessari 
skerðingu. Líka þeir sem nú hafa 
stofnað nýjan flokk.

Þegar fólk hættir að vinna missir 
þjóðarbúið af miklum verðmætum. Á 
undanförnum árum hefur það færst 
í vöxt að fólk hætti störfum upp úr 
sextugu, jafnvel þó að það hafi heilsu 
til þess að vinna fulla vinnu miklu 
lengur. Því lengist eftirlaunatímabilið í 
báða enda og á þjóðfélagið leggst mun 
meiri kostnaður en hlýst af lengingu 
meðalævinnar. Batnandi heilsufar ætti 
aftur á móti að verða til þess að menn 
gætu unnið lengur en áður. Þannig 
styttum við í raun elliárin. Nú hafa 
stórir árgangar eftirstríðsáranna hafið 
töku ellilífeyris þó að stór hluti þeirra 
sé í fullu fjöri.

afnemum frítekjumarkið að 
fullu!
Á ferðum mínum á Siglufirði um 
daginn hitti ég 69 ára gamlan mann 
sem vinnur í vélsmiðju. Hann er enn í 
fullu starfi, en sagði mér frá félaga sín-
um sem hafði ætlað sér að vinna einn 
dag í viku eftir að hann varð sjötugur. 
En þegar hann sá hve litlu hann hélt 
eftir hætti hann við og situr nú heima 
daginn langan og lætur sér leiðast. 
Hvaða vit er í því?

Það er hægt að reyna að reikna 
það út hve mikið það kostar ríkið að 
hætta öllum skerðingum á ellilífeyri, 
en það er í raun tilgangslaust, vegna 
þess að 82% skerðing veldur því að 
nánast enginn vill vinna. Með öðrum 

orðum kostar það ríkið í raun og veru 
sáralítið að afnema frítekjumarkið. Þá 
mun vinnuþátttaka eldri borgara stór-
aukast sem er gott, því að nú er skortur 
á starfsfólki víða. Með því móti fá fyr-
irtækin reynda starfsmenn, aldraðir 
einstaklingar fá tekjur og njóta ánægj-
unnar af því að vera áfram í sambandi 
við vinnufélaga og ríkið fær tekjur, því 
starfsmennirnir borga líka skatta. Það 
græða sem sé allir. Þess vegna ætlar 
Viðreisn að afnema frítekjumarkið 
með öllu.

afnemum reglur um starfs-
lokaaldur
Það er beinlínis kjánalegt að miða 
starfslok við ákveðinn fjölda afmæl-
isdaga fremur en að horfa á vilja og 
getu fólks til að vinna. Stefna Viðreisn-
ar er hér skýr: „Nýtt verði vinnufram-
lag allra sem hafa starfsorku og 
reglur og lög um ákveðinn starfsloka-
aldur afnumdar.“ Þannig sýnum við 
Íslendingar að við berum virðingu 
fyrir öllum, óháð aldri.

Viðreisn býður eldri borgurum til 
fundar við frambjóðendur á Akureyri, 
á kosningaskrifstofunni í JMJ húsinu, 
Gránufélagsgötu 4, klukkan 17.00, 
fimmtudaginn 19. október.

Viðreisn vill afnema frítekjumark-
ið að fullu sem og kjánalegar reglur 
um starfslokaaldur óháð starfsgetu.

Höfundur er Benedikt Jóhannes-
son, fjármálaráðherra og þingmaður 
Norðausturkjördæmis.

Aðsend grein: 

Virkjum kraft eldri borgara



Einnig er mikið úrval af:
Loftlokum 
Loft slöngum
Tjakkar, ryðfrýtt og ál
Loftpressur
Síur í skrúfupressur
Neysluvatnslagnir
Loftlagnir

• Fyrir flutning á kældum vökva t.d. sjó, krapa og glycol

• Tærist ekki, þolir ætandi efni

• Þolir -30° til +40°

• Mjög höggþolið, 120 jul við -20°

• Límt saman

• Brunastaðall M1, viðurkennt af Brunamálastofnun

Vertu í sambandi við sérfræðinga hjá Lofti og Raftækjum og fáðu ráðleggingar.

SJÓ- OG KRAPALAGNIR

Hjallabrekka 1 • 200 Kópavogur •  Símar: 564 3000 – 564 0030 • Fax: 564 0030 • www.loft.is • loft@loft.is

Fittings (kopar, Plast)
Thema 1300, 1400, 1800 og Euro kúplingar
Pex rör
Álplast
Ryðfrí rör, press
Carbon rör, press
Einangrun á rör
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Pingpong.is - Síðumúli 35 (að neðanverðu) , Reykjavík - S: 568 3920 & 897 1715

Borðtennis 
er fyrir alla!

BorðtennisBorð

PLAYBACK borðtennisborð frá BUTTERFLY
m/neti, blá eða græn 19mm borðplata

Verð: 59.478 kr m/vsk -

pingpong.is - Síðumúla 35 (að aftanverðu)- S: 568 3920

akureyrarbær hefur í samráði 
við Miðbæjarsamtökin gert 
átak í fegrun miðbæjarins 

í sumar og á næstunni verður unnið 
enn frekar að því að gera umhverfið 
aðlaðandi fyrir gesti og gangandi.

Eins og glöggir íbúar hafa tekið eft-
ir hófust í byrjun mars framkvæmdir 
við fegrun þess hluta miðbæjarins 
sem við köllum gjarnan göngugötuna. 
Þá voru gróðurker máluð og í þau sett 
tré og runnar ásamt sumarblómunum. 
Nýjum bekkjum og ruslatunnum var 
jafnframt komið fyrir en sá búnaður 
verður hluti af nýju dvalarsvæðunum.

Nýir ljósastaurar
Vinna er nú hafin við næsta áfanga 
og eru framkvæmdir þegar hafnar 
við fyrsta dvalarsvæðið í suðurenda 
götunnar. Alls verða sex ný dvalar-
svæði staðsett á götunni með hlöðn-
um grágrýtisveggjum, hjólastöndum, 
runnum og götutrjám. Til stendur 
m.a. að skipta út núverandi ljósastaur-
um fyrir nýja og hagkvæmari LED-
staura. Þeir ljósastaurar sem settir 
verða upp á næstunni eru talsvert 
frábrugðnir núverandi staurum. Fyrir 
utan lægri rekstrarkostnað þá verður 
lýsingin frá þeim markvissari og mun 

varpa spennandi skuggamynstrum 
yfir götuna þegar húmar að.

Til þess að auðvelda stjórnun 
umferðar í götunni er búið er að 
koma fyrir rafstýrðri umferðarlokun 
í tengslum við ákvörðun um lokun 
götunnar yfir sumartímann. Fram-
kvæmd sem væntanlega mun reynast 
vel á næstu árum.

Sameign okkar
Bæjarbúar og gestir mega gera ráð 
fyrir að sjá verktaka að störfum nú í 
október og líklegt er að það þurfi að 
loka götunni á einhverjum tímapunkt-
um meðan á framkvæmdum stendur. 
Því verður haldið í algjöru lágmarki 
svo starfsemi og umferð akandi og 
gangandi vegfarenda við götuna rask-
ist sem minnst.

Miðbærinn er sameign okkar allra 
og markmiðið með framkvæmdunum 
í göngugötunni er að fegra ásýnd hans 
ásamt því að auka skjól og möguleika 
íbúa og gesta til að staldra við og njóta 
þess sem miðbærinn hefur upp á að 
bjóða.

Höfundur er Ingibjörg Ólöf Isaksen, 
formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs

Aðsend grein: 

Framkvæmdir í 
göngugötunni

Þverfaglegt samstarf  
í málefnum ungs fólks

Í dag, fimmtudag, fer fram undir-
ritun samnings um þverfaglegt 
samstarf stofnana á Akureyri og 

Eyjafjarðarsvæðinu sem sinna málefn-
um fólks á aldrinum 16–29 ára. Sam-
starfið gengur undir nafninu Virkið og 
er til þess gert að til sé vettvangur og 
samstarf þegar þessi hópur fólks þarf á 
þjónustu að halda. Í fréttatilkynningu 
kemur fram að Vinnumálastofnun 
Norðurlands eystra, Akureyrarbær, 
Fjölsmiðjan á Akureyri, Sjúkrahús-
ið á Akureyri, Heilbrigðisstofnun 
Norðurlands, Virk, Menntaskólinn á 
Akureyri, Verkmenntaskólinn á Ak-
ureyri, Símenntunarmiðstöð Eyja-
fjarðar, Grófin geðverndarmiðstöð 
og Starfsendurhæfing Norðurlands 
standi að samkomulaginu.

Meginmarkmið samstarfsins sé að 
stuðla að bættri almennri og sérhæfðri 
þjónustu fyrir ungt fólk og efla þver-
faglegt samstarf fagaðila stofnananna 
til hagsbóta fyrir umræddan hóp.

akureyrI Ýmsar stofnanir á akureyri 
og á Eyjafjarðarsvæðinu munu saman 
stuðla að bættri þjónustu fyrir ungt fólk.



YKKAR FÓLK
Í Framsókn er fólk eins og þú. Fólk sem þekkir áskoranir daglegs lífs og vill að 

stjórnvöld leggi fólki lið við að búa í haginn fyrir sig, �ölskyldu sína og komandi 
kynslóðir. Framsóknarfólk vill fá tækifæri til að vera ykkar fólk á Alþingi.

1. Þórunn Egilsdóttir, Vopnafirði  2. Líneik Anna Sævarsdóttir, Fjarðabyggð  3. Þórarinn Ingi Pétursson, Grýtubakkahreppi  4. Hjálmar Bogi Hafliðason, 
Norðurþingi  5. Jóhannes Gunnar Bjarnason, Akureyri  6. Mínerva Björg Sverrisdóttir, Akureyri  7. Örvar Jóhannsson, Seyðisfirði  8. Aðalheiður Björt 
Unnarsdóttir, Fljótsdalshéraði  9. Sverre Andreas Jakobsson, Akureyri  10. Birna Björnsdóttir, Norðurþingi  11. Gunnlaugur Stefánsson, 
Norðurþingi  12. Eiður Ragnarsson, Djúpavogshreppi  13. Petrea Ósk Sigurðardóttir, Akureyri  14. Vigdís Magnea Sveinbjörnsdóttir, 
Fljótsdalshéraði  15. Þorgeir Bjarnason, Fjallabyggð  16. Heiðar Hrafn Halldórsson, Norðurþingi  17. Svanhvít Aradóttir, Fjarðabyggð  18. Eiríkur 
Haukur Hauksson, Svalbarðsstrandarhreppi  19. Margrét Jónsdóttir, Þingeyjarsveit  20. Anna Sigrún Mikaelsdóttir, Norðurþingi
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Við förum daglegar ferðir í alla landshluta með sendingar af öllum stærðum og gerðum  
– sama hvernig viðrar. Hafðu samband og fáðu tilboð í þína flutninga.

SPÁÐ ER SENDINGUM
UM ALLT NORÐURLAND

flytjandi.is

25°
4 kg

25°
90 kg

7°
6 kg

14°
1250 kg

10°
3 kg

14°

2 kg

-18°
450kg

3°
14 kg

25°
4 kg

12°
75 kg

3°
14 kg

TVIST - 10714

Fullt nafn, aldur og starfs- 
titill: „Níels Hafstein, 70 ára, mynd-
listarmaður og safnstjóri.“

Nám? „Myndlistar- og handíðaskóli 
Íslands.“

Fjölskylduhagir: „Kvæntur, 
á einn son, tengdadóttur og þrjá 
sonarsyni.“

Stjörnumerki? „Vatnsberinn.“

Fæddur og uppalinn? „Reykja-
vík.“

Í hverju ertu bestur? 
„Skipulagningu og fagurfræði.“

Í hverju ertu lakastur? „Stærð-
fræði.“

Hvað ætlaðirðu að verða 
þegar þú yrðir stór? „Það sem 
ég er.“

Hverju mundirðu breyta ef 
þú værir einræðisherra í einn 
dag? „Losa mig við aðra einræðis-
herra.“

Fyrirmynd? „Umburðarlynt fólk.“

Mottó? „Upp, upp mín sál og allt 
mitt geð.“

uppáhaldstónlistarmaður? 
„David Hansen kontratenór.“

Fallegasti staður á Íslandi? 
„Svalbarðsströndin.“

Hvar vildirðu búa ef ekki á 
Íslandi? „London.“

uppáhaldskvikmynd? 
„Dauðinn í Feneyjum.“

uppáhaldsstjórnmála- 
maður? „Kristján Þór Júlíus-
son.“

uppáhalds-
listamaður 
íslenskur 
núlifandi? 
„Ívar Valgarðs-
son.“

uppáhalds-
listamaður 
allra tíma? 
„Caravaggio.“

uppáhalds-
matur? „Saltað unghryssukjöt.“

uppáhaldsdrykkur? „Whisky.“

Morgunmatur? „Hafragrautur og 
kaldpressað lýsi.“

uppáhaldsrithöfundur? „Thor 
Vilhjálmsson.“

Besta lag allra tíma? 
„Umbra ma fu eftir Händel.“

leyndur hæfileiki?  
„Barítónrödd.“

Hvað myndirðu aldrei gera? 
„Niðurlægja fólk.“

Facebook eða Twitter? „Nei.“

Snapchat eða Instagram? 
„Nei.“

Hundar eða kettir? „Hundar.“

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

yFIrHeyrSlaN: NÍelS HaFSTeINN
Níels Hafstein er sjötugur myndlistarmaður og safnstjóri Safnasafnsins á  
Svalbarðsströnd.



NORÐLENSKAR KONUR Í TÓNLIST

Hugljúfir jólatónleikar við upphaf aðventunnar

AVE SILLAOTS - ÁSDÍS ARNARDÓTTIR - ELLA VALA ÁRMANNSDÓTTIR - HELENA GUÐLAUG BJARNADÓTTIR 
- HELGA KVAM - KAMMERKÓRINN ÍSOLD UNDIR STJÓRN SIGRÚNAR MÖGNU ÞÓRSTEINSDÓTTUR -  

KRISTJANA ARNGRÍMSDÓTTIR - LÁRA SÓLEY JÓHANNSDÓTTIR - ÞÓRHILDUR ÖRVARSDÓTTIR

HEIÐURSGESTUR ER HELENA EYJÓLFSDÓTTIR

TÓNLISTARSJÓÐUR HOFS OG SAMKOMUHÚSSINS STYRKIR TÓNLEIKANA

JÓLATÓNLEIKAR Í HAMRABORG
LAUGARDAGINN 2. DESEMBER KL. 20.00

   Ljósin 
ljómandi 
   skær

 LAUGARDAGINN 2. DESEMBER KL. 20.00 
Í MENNINGARHÚSINU HOFI

Miðaverð 
5.900,-

4.720,-
Forsölutilboð til 3. nóv. 

M
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ak.is, í síma 450 1000 og 
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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

Viftutækni

gummi@ktak.is

guðrún Harpa örvarsdóttir og atli Már rúnarsson ætla að flytja gömul og þekkt íslensk 
dægurlög á tónleikum í Þorgeirskirkju í ljósavatnsskarði. tónleikarnir fara fram sunnu-
dagskvöldið 22. október.

rauði krossinn  við Eyja-
fjörð  undirbýr þessa dagana 
verkefni sem hefur þann 

tilgang að ná til fólks  sem sprautar 
sig í æð  og  útvega því  hreinar nál-
ar, sprautur og nálabox. Verkefnið er 
unnið að fyrirmynd verkefnisins Frú 
Ragnheiðar á höfuðborgarsvæðinu 
sem hófst árið 2009. Gunnar Frí-
mannsson,  formaður  Rauða kross-
deildarinnar  við Eyjafjörð, staðfestir 
að verkefnið sé í undirbúningi og segir 
þörfina vissulega fyrir hendi. Gunnar 
segir mikilvægt að ná til þessa fólks í 
nærumhverfi þess. „Það er mikilvægt 
að hjálpa þessum einstaklingum með 
nálar, heilsu þeirra vegna, til þess að 
reyna að  koma í veg fyrir sýkingar, 
m.a.  af lifrarbólgu C, og  til að hjálpa 
þeim að losa sig við notaðar nálar 

með öruggum hætti. Það er fjöldi fólks 
sem kemur að þessu verkefni og allir 
af vilja gerðir til að hjálpa. Fólk sem 
sprautar sig í æð er eins og annað fólk 
sem fer út af sporinu. Við verðum að 
hjálpa því.“

iáh

„Fólk sem 
sprautar sig 

í æð er eins og ann-
að fólk sem fer út 
af sporinu.

Útvega hreinar nálar
Rauði krossinn vill ná til fólks sem sprautar sig í æð.

HreINlæTI SkIpTIr MÁlI Hreinar nálar, sprautur og nálabox minnka hættu á 
sýkingum eins og af lifrabólgu C.

bóndinn Jón Elvar Hjörleifsson er einn 
dyggasti stuðningsmaður stjórnmála-
mannsins Sigmundar Davíðs gunnlaugs-
sonar eins og sést þegar flogið er yfir 
tún bóndans. grettir, verktaki og bróðir 
Jóns Elvars, gerði stafina með tætara. 
Mynd: Pétur rúnar Heimisson

Veitingamaðurinn Khattab al Mohammad, 
sem rekur aleppo kebab akureyri, fékk 
góða gesti á þriðjudaginn þegar forseti 
Íslands, herra guðni th. Jóhannesson, og 
eiginkona hans, frú Eliza reid, áttu leið 
um akureyri. Heimsókn forsetahjónanna í 
norðurþing hófst á miðvikudagsmorgun.

dægurlög í Þorgeirskirkju

Góð  
heimsókn Stuðningur í verki



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

VH
/1
7-
01

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.



12   19. október 2017

Mér fannst vanta bók sem 
gæti hjálpað foreldrum, 
kennurum og öðrum að 

ræða um mismunandi fjölskyldur á 
þægilegan hátt og ákvað að bæta úr 
því. Sjálf er ég gift konu og saman 
eigum við einn son og annað barn 
á leiðinni. Mig langar að stuðla að 
því að okkar fjölskylduform sé álitið 
jafn eðlilegt og önnur. Einnig vildi ég 
setja fjölskyldur þar sem foreldrar eru 
samkynhneigðir í samhengi við annan 
fjölbreytileika eins og fjölskyldur þar 
sem foreldrarnir hafa skilið, barnið er 
ættleitt eða bara að sumir eigi gæludýr 
en aðrir ekki. Fjölskylduform geta ver-
ið svo ólík,“ segir Ásta Rún Valgerðar-
dóttir, höfundur barnabókarinnar 
Fjölskyldan mín.

Mamma og mamma
Bók Ástu fjallar um Friðjón, fimm ára 
leikskólastrák, sem á tvær mömmur. 
Ásta fékk styrk frá Samfélagssjóði Va-
litor til að gefa bókina til allra leikskóla 
á Íslandi. „Það eru til ótrúlega fáar 
bækur á íslensku þar sem samkyn-
hneigðir foreldrar koma við sögu, 
sérstaklega fyrir börn á leikskólaaldri. 
Sonur okkar, sem er þriggja ára, reynir 
gjarnan að finna aðra mömmu í ein-
hverjum karakterum í bókunum sem 
við lesum saman og bendir á hinn og 
þennan karakter og spyr hvort þetta 
sé líka mamma,“ segir hún og bætir 
við að það sé erfitt fyrir barn að geta 
ekki speglað sig í bókunum og öðru 
afþreyingarefni. „Oftast breyti ég bara 
texta bókanna og les „mamma og 
mamma“ í stað „mamma og pabbi“. 
Annars eru börn á leikskólaaldri svo 
opin og eru lítið að pæla í svona lög-
uðu, það er mikilvægt að viðhalda 
fordómaleysi barnanna. Við erum oft 
að reyna að snúa hlutum við þegar 

þeir eru orðnir slæmir í stað þess að 
byggja undir það sem er í lagi. Ég hef 
fengið spurningar frá eldri krökkum á 
leikskólanum sem spyrja hvar pabbi 
stráksins míns sé. Því svara ég með 
því að hann eigi tvær mömmur en 
engan pabba. Þau taka því sem góðu 
og gildu og finnst ekkert eðlilegra. 
Það væri gott ef þau viðhorf fengu 
að lifa lengur og helst út ævina, þetta 
umburðarlyndi og fordómaleysi. Það 
er aldrei neitt mál í leikskólanum en 
þar hef ég aldrei upplifað neina for-
dóma og engin vandamál tengd því 
að hann eigi tvær mömmur. Það eina 
sem við höfum fengið aðstoð með er 
á Bóndadögum. Þá er karlkyns fjöl-
skyldumeðlimum oft boðið í heim-
sókn á leikskólann, en þá fer afi hans 
með honum. Ég held að þeir séu báðir 
mjög sáttir við það. Bjarni og afi hans 
og nafni eru mjög nánir,“ segir hún.

Aðspurð hvort strákurinn hennar 
hafi pælt í því að hann eigi ekki pabba 
segir hún að hann hafi nýlega, í fyrsta 
sinn, spurt hvar pabbi hans. Svarið 
sem hann fékk var að hann eigi ekki 
pabba heldur tvær mömmur og hann 
pældi ekki meira í því þá. „Við fræðum 
hann um að fjölskyldur eru alls konar 
og í mínum huga er hann heppinn að 
eiga tvo foreldra sem elska hann út af 
lífinu og myndu gera allt fyrir hann.“

Óhjálpleg bjargráð
Ásta er uppalin á Dalvík þar sem hún 
bjó þar til hún flutti inn á Akureyri á 
unglingsaldri. Þegar hún var 22 ára 
flutti hún suður til Reykjavíkur til að 
læra sálfræði og í dag býr hún á höf-
uðborgarsvæðinu þar sem hún vinnur 
sem sálfræðingur og starfar með fólki 
sem hefur orðið fyrir áföllum. Hún 
segir starfið krefjandi en gefandi. „Það 
er svo yndislegt þegar maður sér ár-

angur og fólki fer að líða betur,“ segir 
Ásta sem starfar bæði með fólki sem 
hefur orðið fyrir áföllum nýlega og 
fólki sem varð fyrir áföllum mörgum 
árum áður. Hún segir töluverðan mun 
vera á þessum hópum og að mikilvægt 
sé fyrir fólk að fá aðstoð sem fyrst eftir 
áfall til að fyrirbyggja meiri vanda til 
lengri tíma litið. „Að sjálfsögðu þurfa 
ekki allir á sérfræðiaðstoð að halda 
eftir að hafa orðið fyrir áföllum, og 
flestir jafna sig á náttúrulegan hátt. 
Það fer eftir eðli áfallanna. Fólk sem 
verður fyrir kynferðislegu ofbeldi er 
líklegast til að þurfa á sérfræðiaðstoð 
að halda til að jafna sig. Stundum leit-
ar fólk í óhjálpleg bjargráð eftir áföll 
til að forðast að þurfa að takast á við 
erfiðar minningar eða tilfinningar. Það 
getur til dæmis verið áfengi, vímuefni, 
matur, vinna eða aðrar leiðir sem 
hjálpa einstaklingnum að líða aðeins 
betur í augnablikinu, en hefur skaðleg 
áhrif á líðan þar sem það kemur í veg 

fyrir að hugurinn nái að vinna úr áfall-
inu. Auk þess að leiðin sem fólk notar 
til að komast hjá því að horfast í augu 
við vandamálið getur orðið sjálfstætt 
vandamál, til dæmis vímuefnavandi.“

Ásta segir barnabókina ekki unna 
út frá fræðum sálfræðinnar. „Bókin 
er skáldskapur auk þess sem hún er 
byggð á eigin reynslu. Þetta er ekki 
sálfræðibók. Eftir að hafa leitað lengi 
að svona bók án árangurs hugsaði ég 
fyrst um að þýða bók en svo ákvað ég 
að reyna frekar að skrifa og sjá hvað 
myndi gerast. En ég hef alltaf haft 
áhuga á að skrifa og mig hefur lang-
að að gefa út eigið efni frá því ég var 
barn.“

Fjólubláir strigaskór
Eiginkonunni, Guðrúnu Dóru, kynnt-
ist Ásta í vinnunni en Guðrún Dóra 
er geðlæknir. Þær vinna báðar á 
Landspítalanum en vinna ekki lengur 
í sömu byggingu. Hún segir það gott 
að hafa ákveðna fjarlægð á milli þeirra 
í vinnunni til að koma í veg fyrir að 
þær taki vinnuna með sér heim. Þær 
Guðrún Dóra gengu í hjónaband árið 
2013 í Fríkirkjunni í Reykjavík. „Það 
var yndislegur dagur sem hefði ekki 
getað heppnast betur,“ segir Ásta og 
bætir aðspurð við að hún hafi fyrst 
heillast af kímnigáfu Guðrúnar Dóru. 
„Hún er svo fyndin og skemmtileg og 
svo er hún líka bara yndisleg mann-
eskja, góð, traust og falleg, ég gæti ekki 
verið heppnari með maka. Það er til 
dæmis mjög lýsandi fyrir hana að hún 
var í fjólubláum strigaskóm í brúð-
kaupinu og vildi endilega hafa lagið 
„Tveir fílar lögðu af stað í leiðangur“ 
sem útgöngulag. Það var ótrúlega 
skemmtilegt en það tók hana samt 
smá tíma að fá mig til að samþykkja 
það.“ Þær fóru til Ungverjalands í 

brúðkaupsferð og var sú för að sögn 
Ástu mjög vel heppnuð. Hins vegar sé 
það helst þegar þær eru að ferðast sem 
það getur verið hamlandi að vera tvær 
konur í sambandi. „Stundum þykj-
umst við vera vinkonur til að passa 
upp á öryggið því í sumum löndum 
eru enn miklir fordómar gagnvart 
samkynhneigð. Einnig lendum við 
nánast undantekningarlaust í að fá 
ekki hjónarúm heldur tvö aðskilin 
rúm þegar við pöntum hótelherbergi. 
Sama hve skýrt það sé tekið fram að 
við viljum fá hjónarúm.“

Gengur með egg konu sinnar
Sonur þeirra, Bjarni Freyr Hjalta-
lín Rúnarson, verður stóri bróðir á 
næsta ári. Ásta gekk með Bjarna en 
nú er komið að Guðrúnu Dóru sem 
er komin 17 vikur á leið með þeirra 
annað barn. „Það er náttúrlega snilld 
að geta skipst á. Þegar ég gekk með 
Bjarna var egg úr Gunnu sett upp 
hjá mér og nú gengur hún með eggið 
mitt. Okkur langaði að reyna þetta og 
það gekk upp. Að okkar mati er þetta 
skemmtilegt og jákvætt fyrir tengslin 
þótt börnin hefðu að sjálfsögðu alltaf 
verið börn okkar beggja þótt við hefð-
um farið aðra leið,“ segir hún og bætir 
við að Bjarni sé afar líkur Guðrúnu í 
skapi og útliti. „Fólk var oft hissa á því 
hvað barnið var líkt Gunnu þar sem 
ekki allir vissu að hann var líffræðileg-
ur sonur hennar.“

kostir og gallar
En eru ekki forréttindi að geta stutt 
konuna sína á meðgöngu eftir að hafa 
sjálf gengið með fætt barn? „Því fylgja 
kostir og gallar. Stundum reikna ég 
kannski með því að hún sé að ganga 
í gegnum nákvæmlega sömu hluti og 
ég gerði en hver meðganga er einstök. 

„Þegar ég var 
krakki þá 

vissi ég ekki al-
mennilega hvað 
orðið lessa þýddi, 
ég vissi bara að 
það hafði einhverja 
neikvæða merk-
ingu.

„Mikilvægt 
að viðhalda 
fordómaleysi 
barnanna“

Sálfræðingurinn Ásta Valgerðardóttir 
skrifaði barnabók sem á að hjálpa 
foreldrum, kennurum og öðrum að ræða 
um mismunandi fjölskylduform. Hér 
ræðir Ásta um fjölbreytileika fjölskyldna, 
ástina, barneignir, fordóma, mikilvægi 
fyrirmynda og brúðkaup sitt þar sem 
fjólubláir strigaskór og lagið Tveir fílar 
lögðu af stað í leiðangur komu við sögu.

VIðTal SÁlFræðINGur ásta vinnur með 
fólki sem hefur orðið fyrir áföllum. Mynd: 
Sigtryggur ari
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Kostirnir eru samt líka margir. Það 
verður mjög gott að prófa að vera 
nýbökuð móðir og vera líkamlega al-
veg heilbrigð en ég var frekar lengi að 
jafna mig líkamlega eftir fæðinguna. 
Að verða mamma var yndislegra en 
einnig erfiðara en ég hélt – einfaldlega 
ólýsanlegt. Við erum ótrúlega spennt-
ar fyrir komu nýja barnsins,“ segir 
hún og bætir við að Bjarni átti sig að 
einhverju leyti á stöðunni. „Ég held 
samt að hann muni ekki meðtaka það 
almennilega fyrr en barnið er komið.“

lítið af fyrirmyndum
Ásta segist aldrei hafa fundið fyrir 
fordómum vegna kynhneigðar sinn-
ar. Samt sem áður segir hún viðhorf 
gagnvart hinsegin fólki hafa gjörbreyst 
á síðustu 15 árum. „Það er himinn og 
haf á milli viðhorfanna frá því ég var í 
menntaskóla og hvað þá síðan ég var 
að alast upp á Dalvík. Þegar ég var 
krakki þá vissi ég ekki almennilega 
hvað orðið lessa þýddi, ég vissi bara að 
það hafði einhverja neikvæða merk-
ingu. Að mínu mati væri eðlilegast ef 
fólk þyrfti ekki að tilkynna það sér-
staklega til hvors kynsins það hneigð-
ist og mér finnst skrítin sú hugmynd 
að fólk eigi að koma út úr skápnum á 
einhvern hátt; eins og það sé einhver 
tilkynningarskylda,“ segir hún en 
bætir aðspurð við að fjölskylda hennar 
og vinir hafi tekið því mjög vel þegar 
hún kom út. „Ég man ekki eftir mörg-
um samkynhneigðum fyrirmyndum 
úr bókum eða sjónvarpsþáttum frá 
því ég var að alast upp. Kannski hefði 
ég komið fyrr út ef ég hefði haft fleiri 
fyrirmyndir, en það er erfitt að segja til 
um það svona eftir á. Ég hef ekki orðið 
vör við neina fordóma, en fólk talar 
stundum um að ég líti ekki út fyrir að 
vera samkynhneigð sem eru kannski 
ákveðnir fordómar gagnvart samkyn-
hneigðum þótt þeir beinist ekki gegn 
mér persónulega. Einnig vill fólk oft 
segja manni frá fólki sem það þekkir 
sem er samkynhneigt þegar það kemst 
að því að ég sé með konu. Ég held að 
það sé til að reyna að koma því á fram-
færi að það sé ekki með fordóma. Mér 
finnst það bara frekar sætt.“

kenndur við báðar mæðurnar
Ásta á þrjú systkin og nokkur  stjúp-
systkin en foreldrar hennar eru skildir. 
Hún ólst að mestu leyti upp hjá móð-
ur sinni og valdi að láta kenna sig við 
hana. Sonur þeirra Guðrúnar Dóru er 
hins vegar Rúnarson. „Ég heiti Ásta 
Rún og hún Guðrún. Hann er því 
Rúnarson,“ segir Ásta brosandi. Að-
spurð segist hún vel geta hugsað sér að 
flytja aftur norður í framtíðinni. „Stór 
hluti af fjölskyldunni er fyrir norðan 
og því hef ég tenginguna þangað. Ég 
er að vinna í því að fá Gunnu með mér 
norður. Mér finnst þægilegra að búa 
í litlu samfélagi og mér leið mjög vel 
á Akureyri. Bærinn er passlega stór, 
þar hefur maður allt til alls en losnar 
við allar þessar vegalengdir sem eru í 
borginni.“

Góð viðbrögð
Hún segist hafa gengið með hugmynd 
að bókinni í maganum í þónokkurn 
tíma. „Þótt aðalsöguhetjan eigi tvær 
mömmur fjallar bókin um allskyns 
fjölbreytileika í von um að sýna að 
engin ein tegund af fjölskyldu er rétt-
ari eða betri en önnur,“ segir hún og 
bætir við að hún hafi strax talið sig 
vera með eitthvað í höndunum. „Ég 
taldi mig vita að hugmyndin væri góð 
en maður veit aldrei fyrir víst hvort út-
koman verði góð líka. Ég fékk ótrúlega 
marga til að lesa yfir hjá mér áður en 
ég sendi bókina til útgefanda og fékk 
fjölda ábendinga. Ég vona að þetta sé 
flott efni. Viðbrögðin við henni hafa 
verið góð og það er greinilega mikil 
þörf á svona bókum.“

Friðjón vaknar til lífsins
Hún segir Bjarna oft hafa heyrt sögu 
bókarinnar. „Ég er með uppkast í sím-
anum og hef lesið söguna fyrir hann. 
Honum finnst hún mjög skemmtileg 
en allir karakterarnir, nema aðal-
persónan, eru skírðir eftir kennurum 
og starfsfólki á leikskólanum hans. 
Ég gerði það því mig langaði að sýna 
leikskólakennurunum hans pínulítinn 
þakklætisvott fyrir allt sem þau gera 
fyrir börnin okkar á hverjum degi. 
Fólkið sem vinnur á leikskólunum er 
svo ótrúlega mikilvægt og mikilvægi 
þessara starfa er oft vanmetið að mínu 
mati. Söguhetjan fékk hins vegar nafn 
eftir manni sem bjó í íbúðinni okkar 
á undan okkur. Lengi vel stóð Friðjón 
á dyrabjöllunni okkar og því ákvað 
ég að leyfa Friðjóni að vakna til lífs-
ins í sögunni,“ segir Ásta sem mun 
halda útgáfuhóf  í sal Samtakanna '78 
laugardaginn 21. október. „Þrátt fyrir 
að ég hafi aldrei verið í samtökunum 
voru þau svo yndisleg að leyfa mér að 
nota salinn sinn auk þess sem sam-
tökin eru að aðstoða mig við að koma 
bókinni á framfæri. Ég hef aldrei verið 
virk í réttindabaráttunni en er ofsa-
lega þakklát þeim sem á undan komu 
og börðust fyrir réttindum samkyn-
hneigðra og annarra minnihlutahópa. 
Það er þeim að þakka að maður hefur 

ekki þurft að hafa neitt fyrir hlutunum 
og fengið að gifta sig, eignast barn og 
allt það sem maður tekur sem sjálf-
sögðum hlut,“ segir hún og bætir við 
að hún sé ótrúlega spennt að fá bók-
ina í hendurnar. „Það er búið að vera 
skrítið að sjá hana vakna til lífsins með 
myndunum. Ég er í skýjunum með út-
komuna.“
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„Einnig 
lendum við 

nánast undan-
tekningarlaust í að 
fá ekki hjónarúm 
heldur tvö aðskil-
in rúm þegar við 
pöntum hótelher-
bergi.

BrÚðkaupSMyNd 
Þær guðrún gengu í 
hjónaband í Fríkirkjunni í 
reykjavík árið 2013. Mynd: 
auðunn níelsson

ásta gekk með bjarna en guðrún er ólétt að 
þeirra öðru barni.

Jólahlaðborð

Tilboð fyrir gesti jólahlaðborðs á gistingu 
í tveggja manna herbergi  - 12.500,- m /morgunmat

Borðapantanir í síma 460 0060 
eða á netfangið info@kjarnalundur.is

Bókanir og upplýsingar: http://kjarnalundur.is, sími 460 0060

á Hótel Kjarnalundi

frá 25. nóvember:

Kr. 8.900,-  á mann

Tilbod fyrir hópa
15 eða fleiri 

Kr. 8.300,- á mann

25 eða fleiri
Kr. 7.900,- á mann
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Jarðborar á ferðinni
Borum eftir heitu og köldu vatni, varmadæluholur, rannsóknar-

holur, metangasholur og sjóholur.  Allt frá grunnum holum til 

djúpra og grannra til víðra.

Jarðborar frá okkur verða á ferðinni á norður- og austurlandi á 

næstunni – endilega ha�ð samband ef ykkur vantar holu.

Áratuga reynsla við jarðboranir.

Vantar vatn 
eða varma?

Þetta hefur gengið ótrúlega vel,“ 
segir Linda María Ásgeirsdótt-
ir, eigandi veitingastaðarins 

Verbúðarinnar 66 í Hrísey, sem var 
opnaður um páskana í fyrra. „Við 
vorum með dömukvöld um síðustu 
helgi og nú fara jólahlaðborðin að 
byrja,“ segir Linda María sem opnaði 
veitingastaðinn í tilefni fimmtugsaf-
mælis síns. „Veitingastaðurinn Ver-
búðin 66 er til kominn vegna þess að 
ég er fædd árið 1966 auk þess sem 66. 
breiddargráða liggur í gegnum Hrís-
ey,“ segir Linda sem segir að hún hafi 
ekki viljað bíða eftir að einhver annar 
myndi opna veitingahús í eynni. „Við 
höfðum ekki haft veitingahús í Hrís-
ey í marga mánuði og ef við hefðum 
ekki stokkið til værum við eflaust enn 
að bíða. Það verður að vera ákveðin 
grunnþjónusta í boði á svona stað ef 
við ætlum okkur að halda áfram að 
byggja hér upp.“

Áhersla á fisk
Linda María segir eyjarskeggja dug-
lega að fara út að borða. „Hingað 
koma líka Akureyringar og fjöldi er-
lendra ferðamanna sem koma gjarnan 
með gönguhópum. Okkar matseðill 
er frekar einfaldur. Við leggjum mesta 
áherslu á fisk og erum bæði með fiski-
súpu og djúpsteiktan fisk. Það er voða-
lega gaman að lesa eftir útlendinga 
á Trip Advisor að þeir hafi fengið besta 
djúpsteikta fiskinn í Hrísey. Það segir 
manni að við séum að gera eitthvað 
rétt.“

engin innilokunarkennd
Linda María hefur búið stærsta hluta 
sinnar ævi í Hrísey. „Ég hef prófað 
að búa annars staðar en ég vildi leyfa 
börnunum mínum að alast upp þar 
sem ég ólst upp. Hér er hvorki stress 
né streituvaldandi póstar,“ segir hún 
og neitar því aðspurð að hún finni fyr-
ir innilokunarkennd úti í eyju. „Ferj-
an fer héðan níu sinnum á dag svo 
það er lítið mál að búa hér og vinna 
á Akureyri. Maðurinn minn vinnur í 
bænum og fer með ferjunni að morgni 
en kemur heim seinnipartinn. Þetta er 
bara spurning um hvað maður vill og 
hvernig maður vill eyða þessum tíma 
sem maður hefur utan vinnunnar.“
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kjötkaka – tilvalin 
mánudagsmáltíð
n 500 g nautahakk
n 1 laukur
n slatti kartöflur
n salt og pipar 
n 1 egg
n Smá mjólk (eða kókosmjólk eða rjómi)
Hræra hakkið með egginu, kryddinu 
og mjólkinni, þarf að vera frekar stíft. 
Setja nóg af salti og pipar. Kartöflurnar 
eru flysjaðar og skornar í mjög þunnar 
sneiðar og þeim velt upp úr olíu.
raða þriðjungi af kartöflunum í botninn 
á eldföstu móti, helmingur af hakkinu 
settur ofan á þær, síðan aftur kartöflur og 
svo hakk og restin af kartöflunum ofan 
á. gott er að setja vel af osti yfir og baka 
í 175°C heitum ofni í 40–45 mínútur eða 
þar til kartöflurnar eru orðnar mjúkar. 
gott að skipta út og setja sætar kartöflur 
í staðinn.

Tómatsósukjúklingur á 
laugardegi
n Kjúklingabitar eða bringur
n 3 dl tómatsósa
n 1 tsk. pipar
n 2–3 tsk. karrí
n 1 tsk. salt
n 1/4 l rjómi
Kjúklingi raðað í eldfast mót.
tómatsósa, pipar, karrí, salt og 
rjómi hrært saman og sósunni hellt 
yfir kjúklinginn. 
Eldað við 200°C í 20–30 mínútur eða þar 
til kjötið hefur náð 70°C hita.

 

Vinsælasti eftirréttur-
inn á Verbúðinni 66
nú ættu allir að eiga frosinn rabarbara í 
kistunni.
n 400 g rabarbari í bitum
n 1/2 dl hveiti eða annað mjöl
n 2 egg
n 2 1/2 dl sykur
blandað saman og sett í form

n 1 3/4 dl hveiti eða annað mjöl
n 1 1/2 dl dökkur púðursykur
n 50 g smjör
blandað saman og mulið yfir formið
bakað í miðjum ofni við 200°C í ca. 45 
mínútur. Frábært með þeyttum rjóma 
eða ís.

„Við höfðum 
ekki haft 

veitingahús í Hrís-
ey í marga mánuði 
og ef við hefðum 
ekki stokkið til 
værum við eflaust 
enn að bíða.

ekkert stress í Hrísey
Linda maría Ásgeirsdóttir er eigandi veitingastaðarins Verbúðarinnar 66 í Hrísey. 
Linda, sem opnaði staðinn í tilefni fimmtugsafmælis síns, deilir hér uppáhalds- 
uppskriftunum sínum með lesendum Akureyri Vikublaðs.

GoTT að Vera Í HrÍSey 
linda María er uppalin í Hrísey. Mað-
urinn hennar vinnur á akureyri og 
tekur ferjuna á morgnana og heim 
aftur á kvöldin.



 
Tæki til vetrarþjónustu 



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
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VÖNDUÐ 
SMÁHÝSI

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

Vandað fulleinangrað 14.9m2  hús 
- eitt rými með baði og kaffihorni 
er vinsælasta útfærslan.

Rehau gluggar og hurðir. Vandaður 
panell festur með ryðfríum skrúfum. 
Ath! Húsin eru framleidd í mörgum 
útfærslum. 

Ást í verki
Við sýnum ást okkar í verki á misjafn-
an hátt. Ég er til dæmis alveg ótrúlega 
sjálfhverf og geri mér vel grein fyrir 
því, að það er ekki alltaf auðvelt að 
sjá hvenær ég er að sýna ást í verki. 
Stundum er það dulbúið í snyrtivöru-
kaupum fyrir sjálfa mig, því þegar mér 
líður vel, líður manninum mínum vel. 
Ég er yfirleitt skapbetri þegar ég er 
í  endorfínvímu  eftir eyðslu. Eyðsla er 
samt ekki beint vandamál hjá mér, af 
því að ég geri mér grein fyrir eyðsl-
unni og svo fel ég hana oftast ágætlega 
svo það er ekki eins og hún hafi áhrif 
á fólkið í kringum mig. Stundum fer 
ég á tveggja tíma æfingar til að gefa 
manninum mínum dýrmætan tíma, 
einum með börnunum okkar. Stund-
um sýni ég ást í verki þegar ég elda 
uppáhaldsmatinn minn, af því að upp-
áhaldsmaturinn hans Jóakims er alltaf 
eitthvað eins og kjöt í karrí, fiskibollur 
eða eitthvað annað sem engum finnst 
gott. Ég veit fyrir víst að okkur líður 
öllum betur ef við borðum kjúkling 
vafinn inn í  hráskinku, með pönnu-
steiktum gulrótum, sykurbaunum og 
ostasósu með sólþurrkuðum tómöt-
um. Stundum held ég honum vakandi 
langt fram eftir nóttu af því að ég er 
í stuði til að tala, og ég veit að okkur 
líður báðum betur eftir gott spjall. Ég 
set það ekki einu sinni fyrir mig þótt 
ég þurfi stanslaust í að ýta í hann til að 
halda honum vakandi, því ég veit að 
hann veit að þetta er gott fyrir okkur 
og að hann kann að meta að þannig 
sýni ég ást í verki. Hann sýnir mér 
ást í verki, til dæmis með því að fara í 
skeggsnyrtingu, en ekki raka af sér allt 
skeggið, og mæta heim eins og fjórtán 
ára unglingur.

Höfundur er Alfa Jóhannsdóttir

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


