TUDOR RAFGEYMAR

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

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR
High Tech rafgeymar

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

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

Draumurinn að
komast í slökkviliðið

„Hellingur af tónleikum fram undan“

Raunir
trillukarla

26. október 2017
34. tölublað, 7. árgangur

Mynd: Sigtryggur Ari

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

„Ég vil bara
vera ég sjálf“
Seiðkonan Sigríður Ásný Ketilsdóttir er einnig þekkt undir nafninu Sigga Sólarljós.
Í einlægu viðtali ræðir hún um æskuna, sjálfsþekkingarleitina, ástina, móðurhlutverkið, þunglyndi og fíkn og frelsið sem er henni svo mikilvægt.

Þvottadagar
914913404

916097949

Þvottavél

ÞURRKaRI

L6FBE720I

T6DBM720G

Tekur 7 kg af þvotti.
1200 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.

Verð: 89.900,-

Verð nú: 76.915,-

15%

Tekur 7 kg af þvotti.

Verð: 99.900,-

Verð nú: 84.915,ÍsLEnskT sTjórnBorÐ
3 árA áByrgÐ

ormsson.is / UmBoÐsmEnn Um LAnD ALLT

ÞVOTTAVÉLAR
ÞURRKARAR
UPPÞVOTTAVÉLAR

10
ára

ábyrgð
á kolalausum
mótor

914550043

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti.
1400 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Kolalaus mótor. Íslensk
notendahandbók.

Verð: 119.900,-

Verð nú: 101.915,-

ÍsLEnskT sTjórnBorÐ
3 árA áByrgÐ
10 árA áByrgÐ á móTor

fUrUvöLLUm 5 • AkUrEyri • sÍmi 461500
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Aðsend grein:

Af hverju í ósköpunum
ættir þú að kjósa Viðreisn?

Ísland allt

Á

M

laugardag verður gengið til
kosninga. Enginn efast um
gott efnahagsástand. Verðbólga hefur sjaldan verið jafn lítil,
atvinnuleysi er miklu minna en í
nágrannalöndunum og kaupmáttur
launa er mun meiri en hann var fyrir
hrun. Viðreisn hefur verið gætin í loforðum og kjósendur sem eru brenndir af skýjaborgum gömlu flokkanna
taka því vel.
En hvaða áhrif hafa stefnumál
Viðreisnar á Eyjafjarðarsvæðinu?
1. Flugsamgöngur. Akureyrarflugvöllur verði endurbættur svo alþjóðleg flugfélög geti betur lent þar.
Flugeldsneyti á að kosta það sama
um allt land, þannig að erlend flugfélög geti flogið beint á flugvelli á
landsbyggðinni. Innanlandsflug verði
skilgreint sem almenningssamgöngur líkt og samgöngur strætisvagna og ferja.
2. Tugir leiguíbúða verði
reistar á Akureyri með
a.m.k.
18%
framlagi
ríkisins. Þetta er hluti
af rúmlega 3.000 íbúðum sem reistar verða um
land allt á næstu árum.
3. Framlag verði sett til
stækkunar
undirbúnings
Sjúkrahússins á Akureyri strax
á næsta ári. Við þurfum að búa
okkur undir mikla fjölgun aldraðra á svæðinu á næstu
árum.
tuttugu
4.
Krónan
verði fasttengd við
evru. Í
kjölfarið
lækka
vextir,

þannig að þeir verða 2–3%. Þannig
spara þeir sem skulda 20 milljónir alls 50 þúsund á mánuði.
Það er kjarabót sem munar um.
5. Enga nýja skatta á kjörtímabilinu.
6. Frítekjumark aldraðra verði afnumið sem og reglur er kveða á um
uppsagnir fólks óháð starfsgetu. Allir
eiga að geta unnið eins lengi og þeir
vilja, sjálfum sér og öðrum til heilla.
7. Brúum bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Réttur til leikskóla tryggður frá 12 mánaða aldri.
8. Skólar í heimabyggð verði efldir,
bæði framhaldsskólar og háskólinn.
9. Orkuöryggi Eyfirðinga verði
tryggt. Það er óviðunandi að ekki sé
hægt að flytja orku milli landsvæða.
10.Hefðbundnar kvennastéttir eru
fjölmennar á Akureyri.

Við þurfum þjóðarsátt um leiðréttingu
launa kvennastétta. Útrýmum kynbundnum launamun – Viðreisn steig
mikilvægt skref með jafnlaunavottun,
klárum nú dæmið á kjörtímabilinu.
Þessi tíu áhersluatriði eru hluti
þeirrar stefnu sem Viðreisn kynnti
um síðustu helgi og þar eru þau
fullfjármögnuð. Ef við viljum gera
breytingar þarf að vera á þingi flokkur
sem hefur vilja og kjark til breytinga,
svo atvinnulífið og almenningur allur
geti notið sambærilegra kjara og íbúar annarra landa. Viðreisn hefur þann
kjark.
Benedikt Jóhannesson og Hildur Betty Kristjánsdóttir skipa efstu tvö
sætin á lista Viðreisnar í Norðausturkjördæmi.

iðflokkurinn ætlar að
setja fram eina samhæfa
hugsun fyrir landið allt,
það er mikilvægt fyrir framtíð Íslands. Við ætlum að snúa vörn í
sókn, við ætlum að samstilla ólíkar
aðgerðir svo eitt styðji við annað.

Allir vinna saman
Við ætlum að kalla til sveitarfélög,
landshlutasamtök, atvinnurekendur,
ráðgjafafyrirtæki, fjármálafyrirtæki
og menntastofnanir. Kalla alla aðila
sem tilbúnir verða til þess að fara í
þessa heildaráætlun þannig að allir
vinni saman, í því felst heildarnálgun og sterk liðsheild.
Við ætlum að halda áfram
áætlun við opnun fleiri fluggátta og tryggja uppbyggingu
innviða í innanlandsflugi þar
sem ISAVIA gegnir lykilhlutverki.
Við ætlum að beina fjárfestingum
að efnahagslega kaldari svæðum
og létta álagi af þenslusvæðum.

tryggt og heildarframlag þeirra
metið að verðleikum.
Við ætlum að tryggja heilbrigðisþjónustu um allt land, ríkið uppfylli
tiltekið þjónustustig og sjúkrahúsið á
Akureyri er annað hátæknisjúkrahús
landsins, það á að virka sem slíkt.
Með þetta að leiðarljósi er hægt
að hugsa um landið sem eina heild –
eitt samfélag – Ísland allt.
Anna Kolbrún Árnadóttir,
höfundur skipar 2. sæti á lista Miðflokksins í Norðausturkjördæmi.

Tryggja heilbrigðisþjónustu
Við ætlum menntastofnunum utan
höfuðborgarsvæðisins að verða
leiðandi í að nýta tækni
á sviði menntamála.
Rannsóknirog
þróunarsjóðir
verði að hluta
merktir
sókn
í
ákveðnum
landshlutum.
Opinberum
störfum
utan höfuðborgarsvæðisins
fjölgi
ásamt því að
starfsöryggi
undirstöðuatvinnugreina verði

Aðsend grein:

Akureyri – Sjálfbært sveitarfélag

F

rá því að tilfærzla verkefna
frá ríki til sveitarfélaga
hófst af krafti fyrir allmörgum árum hefur borið á töluverðri
óánægju forsvarsmanna sveitarfélaganna með þá litlu fjármuni sem
fylgt hafa verkefnunum, auk þess sem
samningar um sum þeirra hafa runnið
út án þess að nýir hafi verið gerðir í
staðinn.
Eitt dæmi um slíkt snýr að öryggisvistun Akureyrarbæjar fyrir árið 2017. Akureyrarbær sinnir því
verkefni fyrir ríkið
og leggur út allan
kostnað vegna þess,
jafnvel þó enginn
samningur þar að
lútandi sé í gildi.

Tregða ríkisvaldsins
Annað dæmi snýr að rekstri Öldrunarheimila Akureyrarbæjar. Ríkið
greiðir daggjöld með hverjum íbúa
þeirra, sem eiga að byggja á þjónustustöðlum sem ríkið setur sjálft og
eiga að nægja fyrir launum og öðrum
rekstrarkostnaði. Nú er þó svo komið
að Akureyrarbær hefur á undanförnum fimm árum greitt 843 milljónir
með rekstrinum vegna þess að daggjöld hrökkva of skammt.
Undanfarin misseri hef ég heyrt
fleiri dæmi um tregðu ríkisvaldsins til
að standa við gerða samninga. Það er
þyngra en tárum taki að sveitarfélögin þurfi að standa í endalausu stappi,
jafnvel málaferlum, við að krefja ríkið
um efndir á samningum. Það er eðlilegt að sveitarfélögin skipuleggi og

sinni helztu þjónustu við íbúana en til
þess þarf fjármuni.

Efla atvinnulíf
Eitt helzta baráttumál okkar Pírata,
burtséð frá því að ríkið standi við
gerða samninga, er að efla sveitarfélögin fjárhagslega þannig að þau eigi
auðveldara með að sinna lögbundnum skyldum sínum og veita íbúum
góða þjónustu. Við höfum talað fyrir
því að gistináttagjald verði eftir í þeim
sveitarfélögum þar sem það fellur til,
auk þess sem það gæti líka átt við virðisaukaskattinn að hluta og aðra tekjustofna.
Samhliða þessu þarf að efla atvinnulíf á landsbyggðunum, t.d. með
bættu flutningskerfi raforku og meiri
hlutdeild í ferðamannaiðnaðinum.

Sú staðreynd að flugvélaeldsneyti er
dýrara á flugvöllunum á Akureyri
og Egilsstöðum er ekki til að bæta
samkeppnisaðstöðu þeirra gagnvart
Keflavíkurflugvelli. Þessu má breyta
með litlum tilkostnaði, t.d. með því að
færa þessa tegund eldsneytis undir lög
um jöfnun flutningskostnaðar á eldsneyti.
Fái ég brautargengi í komandi
kosningum til Alþingis mun ég beita
mér í framangreindum málum og
mörgum fleiri, líkt og hingað til. Það
er til mikils að vinna. Meiri hagsæld
og aukin lífsgæði eru í húfi.
Höfundur er Einar Brynjólfsson,
þingmaður og oddviti Pírata í
Norðausturkjördæmi.

Laxeldi í lokuðum sjókvíum í Eyjafirði
Tillaga að matsáætlun fyrir allt að 20.000 tonna framleiðslu
AkvaFuture ehf kynnir tillögu að matsáætlun um framleiðslu á laxi í lokuðum sjókvíum í Eyjafirði. Kynningin er samkvæmt
reglugerð nr. 1123/2005 um mat á umhverfisáhrifum. Umfang umhverfismats miðar við allt að 20.000 tonna hámarks
framleiðslu á einu ári. Meginmarkmið er að framkvæmdin verði sjálfbær og rekstur taki mið af umhverfisvöktun.

Almenningi er gefinn kostur á að kynna sér drögin á vefsíðunni www.akvafuture.is
og gera athugasemdir við þau til og með 3. nóvember 2017.

Umsagnir og athugasemdir sendist á netfangið rg@akvafuture.is eða í pósti
AkvaFuture ehf. • Glerárgötu 36 • Pósthólf 271 • 602 Akureyri

Nokkrir metrar í hemlunarvegalengd geta skipt öllu máli

Ekki gera málamiðlanir
þegar kemur að öryggi
Goodyear er virtasti
dekkjaframleiðandi heims,
fimmta árið í röð*
*samkvæmt tímaritinu Fortune

Höldur dekkjaverkstæði • Gleráreyrum 4 • dekk@holdur.is • s. 461-6050
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Tími til að breyta,
tími til að gera betur

K

osningarnar næstkomandi
laugardag eru afar mikilvægar og hafa alla möguleika
til að verða sögulegar. Þær fela í sér
tækifæri, enn eitt má segja, til að gera
upp við hægri stefnuna sem ráðið hefur ríkjum á Íslandi með einu hléi frá
1991. Það hlé kom eins og kunnugt er
ekki til af góðu. Eftir nær tveggja áratuga samfellda hægri og nýfrjálshyggju
stefnu á Íslandi, hrundi allt til grunna.
Þá kom til kasta vinstri stjórnar að
bjarga úr rústunum og leggja grunn
að uppbyggingu. En, hægrið komst
aftur til valda 2013 og hefur ríkt síðan
í tveimur ríkisstjórnum sem hvorugri
tókst reyndar að lifa út sitt kjörtímabil.
Þó Íslandi hafi vegnað vel efnahagslega allt frá því að landið tók að rísa á
síðari hluta árs 2010, er ekki þar með
sagt að við getum ekki gert betur.

Gerum betur
Kosningarnar næstkomandi laugardag eiga einmitt að snúast um að við
getum gert betur. Við getum gert betur
en að undanförnu í að byggja landið
og samfélagið upp, ekki síst í ljósi

þess hversu miklu betur árar en fyrr.
Erum við að skila batnandi þjóðarhag og aukinni verðmætasköpun til
þjóðarinnar allrar með sanngjörnum hætti og erum við að byggja upp,
búa í haginn fyrir framtíðina? Erum
við að endurnýja innviðina, erum við
að sækja fram á sviði heilbrigðis- og
menntamála, hefur unga fólkið okkar
óbilandi trú á framtíðinni á Íslandi,
erum við að auðvelda því að koma
undir sig fótunum og festa sér húsnæði
á viðráðanlegum kjörum? Eru aldraðir og öryrkjar sáttir við sinn hlut?
Erum við almennt byrjuð að borga svo
einhverju nemi inn á skuldina sem hin
erfiðu ár söfnuðu upp?
Því miður vantar allt of mikið uppá mest af þessu. Við Vinstri
græn lögðum mikla áherslu á það
fyrir alþingiskosningarnar í fyrra að
brjóta þyrfti í blað og hefjast handa
um uppbyggingu innviða og eflingu
undirstöðuþátta velferðarsamfélagsins. Þörfin blasir enn frekar við nú eftir að heilt ár hefur farið í súginn með
máttlausri hægri stjórn sem ósköp lítið
hugðist aðhafast næstu fimm árin, sbr.

þá ríkisfjármálaáætlun sem hún lagði
fram og fékk samþykkta með minnsta
mögulegum mun, 32 atkvæðum gegn
31.

Skýrir kostir í boði
Valkostirnir liggja því býsna skýrt fyrir. Óbreytt hægri stefna áfram í boði
þeirra sem fyrir henni standa eða sú
samfélagslega uppbygging og fjárfesting í framtíðinni sem við Vinstri
græn gerum nú að algjörri þungamiðju okkar kosningabaráttu. Og það
árar vel og aðstæður eru hagstæðar til
að hefjast handa. Staða ríkissjóðs er
rúm og arður í vændum út úr bönkum
og orkufyrirtækjum sem gera það að
verkum að minni viðbótar tekjuöflun
þarf til en ella. Þeirra er auðvelt að afla
með sanngjörnum og réttlátum hætti
og án þess að allt almennt launafólk
þurfi að taka hækkanir á sig. Frekar
er aðgerða þörf til að létta sköttum af
lægri og meðal launum en hitt.
Við Vinstri græn göngum bjartsýn
til þessara kosninga. Katrín Jakobsdóttir býður fram krafta sína til
að verða næsti forsætisráðherra

Íslands og talar skýrt
í þeim efnum. Þeim
mun betri kosningu
sem Vinstrihreyfingin
grænt framboð fær um
allt land og Katrín með
því öflugra umboð,
þeim mun meiri líkur eru á það takist. Og
það verður að takast,
við megum ekki missa
fleiri ár til spillis. Gleðilegar kosningar og tökum
öll þátt, tökum höndum
saman, fyrir framtíðina.
Gerum betur.
Steingrímur J. Sigfússon
Höf. skipar 1. sæti
á lista Vinstri
grænna.

leiðari

Vetrarfrí og
vetrarkosningar
Á

Bjórböðin eru staðsett á Árskógssandi.
Í Bjórböðunum er boðið upp á það sem
nafnið gefur til kynna, þú leggst ofan í
sérsmíðað baðkar gert úr Kambala við,
fyllt af bjór, vatni, humlum og geri.
Það er ekkert aldurstakmark í bjórbað
þar sem bjórvatnið er ódrykkjahæft en
bjórdæla er við hvert bað fyrir þá sem
eru 20 ára og eldri.

Bruggsmiðjan Kaldi er staðsett 100
metrum frá Bjórböðunum, þar er hægt að
koma í skoðunarferð um brugghúsið og
smakkað hina ýmsu gerðir Kalda bjórsins.
Kynning tekur um 45-60 mínútur.
Hægt er að bóka kynningar á
bruggsmidjan@bruggsmidjan.is
eða 466 2505. www.bruggsmidjan.is

Á veitingastaðnum verðum við með létta
bjórtengda rétti.

föstudaginn er haustfrí í mörgum skólum Akureyrar. Sumir skólanna skella starfsdegi á mánudaginn og fram undan er því löng
helgi fyrir krakkana. Það er því tilvalið tækifæri til að brjóta
upp hversdaginn, taka langa helgi og fara út úr bænum sé þess einhver
kostur.
Vetrarfrí eru frábær uppfinning. Í
það minnsta hugsunin að baki þeim. Það
hljómar frábærlega að taka smá pásu
frá daglegu amstri, eyða tíma með fjölskyldunni og koma til baka endurnærður á
líkama og sál. Það eru hins vegar ekki allir
sem geta fengið frí á þessum niðurnegldu
haustfrídögum því það gengur ekki upp
ef allir ætla að ganga út af vinnustöðum á
sama tíma. Einhverjir þurfa víst að halda
samfélaginu gangandi. Fyrir vikið er það
eina í stöðunni, fyrir marga foreldra, að
setja börnin í pössun. Samviskubitið, sem
var nógu mikið fyrir, verður enn meira og
tilgangur frísins hefur snúist í andhverfu
sína.
Það hefur líklega ekki farið fram hjá neinum að það eru kosningar á laugardaginn.
Fyrir marga er það hátíðleg athöfn að
mæta á kjörstað og nýta sér lýðræðislegan rétt sinn. Jafnvel þótt það
sé orðinn hálf hversdagslegur gerningur. Þeir sem ætla út úr bænum
yfir helgina mega alls ekki gleyma
að kjósa. Tími með fjölskyldunni er
mikilvægur en það er lýðræðið líka.


Indíana Ása Hreinsdóttir

Útipottar eru staðsettir á útisvæði okkar
sem hefur þann eiginleika að hafa útsýni í
allar áttir, hægt er að njóta norðurljósa á
kvöldin í fögru og kyrrlátu umhverfi.
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14.500 eintök ókeypis – Um allt norðurland
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FIESTA

FRUMSÝNING
LAUGARDAGINN 28. OKTÓBER KL. 12-16
REYKJAVÍK OG AKUREYRI
Nýr Ford Fiesta hefur verið endurhannaður frá grunni með gjörbreyttum framenda,
rennilegum framljósum og straumlínulaga línum eftir öllum bílnum.
Opnaðu dyrnar á Fiesta og þú heillast af vandaðri innréttingunni.
Einkenni Ford Fiesta eru ríkulegur staðalbúnaður, fimm stjörnu öryggi,
hagstætt verð og lágur rekstrarkostnaður.

FORD FIESTA FÆST Í FJÓRUM ÚTGÁFUM:
Fiesta Trend frá 2.250.000 kr.

Fiesta Titanium frá 2.650.000 kr.

Fiesta Trend Edition frá 2.390.000 kr.

Fiesta ST-Line frá 2.890.000 kr.

Komdu og skoðaðu Ford Fiesta, fáðu þér ljúffenga samloku og djús
og taktu þátt í leiknum okkar. Þú gætir unnið frí afnot af nýjum
Ford Fiesta í eina viku eða unnið glæsilegan Ford varning.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Nýr_Ford_Fiesta_Frumsýning_AK_5x38_20171023_END.indd 1

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is

Nýir og notaðir bílar:
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17
og laugardaga kl. 12-16

24/10/2017 13:26
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Aðsend grein:

Viftutækni

Svikin loforð
og mismunun

gummi@ktak.is

F

orystumenn stjórnmálaflokka
á Alþingi keppast við að lofa
að gera það, sem þeir hafa ekki
gert, allt frá hruni, aftengja frítekjumarkið, hækka skattleysismörkin og
bæta kjör lífeyrisþega og öryrkja, sem
fá greiðslur frá TR.

Svik eftir hrun
Formaður Sjálfstæðisflokksins kemur
í þriðja sinn fram með fyrirheit, sem
hann hefur tvívegis áður svikið fyrir
kosningar, 2013 og 2016, og formenn
Vinstri grænna og Samfylkingar ætla
allt að gera fyrir þá, sem þessir flokkar sviku eftir hrun með því að skerða
mest greiðslur TR og sjúkratrygginga
til þeirra sem þurftu og mynda skjaldborg um banka, fjármagnseigendur og
vogunarsjóði, en ekki heimilin.
Fjármálaráðherra vinstri stjórnarinnar framseldi eignarhluti ríkisins í Arion banka og Íslandsbanka
til slitabúa Kaupþings og Glitnis síðla
árs 2009, án heimildar í lögum og í
framhaldi keyptu hrægammasjóðir
skuldir bankanna á 3–7% , sem þeir
síðan innheimtu á heimilin í landinu
100% með þeim afleiðingum að um
10 þúsund heimili voru upprætt.

Bótaþegar ekki með
Þessir forystumenn vitna oft í hversu
staðan sé góð á Íslandi, einkum forystumenn síðustu ríkisstjórnar með
tilvísun í að meðallaun séu 719 þús á
mánuði. Bótaþegar eru ekki með

í þessari úttekt og ef miðað er við
stuðul OECD er helmingur af meðallaunum viðmiðun að fátækt. Í úttekt frá OECD segir að þjóðartekjur
á mann séu þær þriðju hæstu meðal
aðildarríkja 2017. Andstæða þessa er
önnur úttekt frá OECD frá 2013 sem
segir að íslenska ríkið greiði minnst
allra aðildarríkja til eftirlaunaþega,
eða 1,93% af þjóðartekjum. Ef bætt er
við „ólöglegu“ framlagi lífeyrissjóðanna til TR, þá er Ísland í 8. neðsta
sæti.

Láglaunafólk svikið
Skattleysismörk eru ákveðin án viðmiðs við launavísitölu, sem ættu í dag
að vera um 280 þúsund á mánuði sem
skattfrjálsar tekjur, en eru í þess stað
um 142 þúsund. Handvirk stjórnun
ríkisstjórna frá 1988 til að svíkja láglaunafólk, eldri borgara með launatryggingu frá TR og öryrkja um launin sín!
Flokkurinn er nýtt stjórnmálaafl
með fimm áhersluatriði í stefnuskrá
sinni, sem hann lofar að standa við
og svíkja ekki, til að leiðrétta þá mismunun sem að framan greinir. Auk
þessa hefur flokkurinn sett fram skýra
málefnaskrá, sem hægt er að kynna
sér á flokkurfolksins.is. ásamt með
áhersluatriðunum og hvernig kostuð
verður án skattahækkana.
Höfundur er Halldór Gunnarsson, oddviti í framboði Flokks fólksins
í Norðausturkjördæmi.

Glens,
grátur og
hlátur
Höfundar verksins og leikstjórar
lofa miklu fjöri.

Námskeið fyrir
byggingamenn á Akureyri
á haustönn 2017
Brunahólfandi innihurðir og glerveggir 7. nóvember
Heit vinna – logavinna

15. nóvember

Timburhús 1

17. nóvember

Þokukerfi sprinkler

22. nóvember

Skagfirsk sýning Sýningin Pungar og pelastikk verður sýnd í Miðgarði í
Skagafirði á föstudagskvöldið. Myndirnar voru teknar á æfingu.

Raunir trillukarla

Áhugamannaleikfélagið Frásaga, með skagfirskum
tónlistarmönnum, sýnir Pungar og pelastikk í Miðgarði.

Nánari upplýsingar og skráning á idan.is

Á

www.idan.is

hugamannaleikfélagið Frásaga, ásamt úrvals tónlistarfólki hvaðanæva úr Skagafirði og nágrenni, sýnir verkið Pungar
og pelastikk; raunir trillukarla, í Miðgarði í Varmahlíð föstudagskvöldið
27. október. Á bak við Frásögu standa
þær Margrét Berglind Einarsdóttir og

Jóhanna Sveinbjörg Traustadóttir sem
sömdu verkið og leikstýra. Hugverkið,
sem er byggt upp á nokkrum leikþáttum og sjómannaslögurum tónlistarfólks á milli þátta, fjallar um þrjá
sjómenn á grásleppuveiðum og lofa
höfundar glensi, gráti og hlátri.
iáh

Vörur, vélbúnaður og
þjónusta fyrir
minni fiskibáta
- Plastviðgerðir
- Rafgeymar
- Dælur
- Varahlutir

Hlíðarenda / 602 Akureyri
S: 462 3700 / baldurhalldorsson.is
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YFIRHEYRSLAN: Eyþór Ingi Jónsson

Sjúkur í alls konar kæfu
og paté frá Frakklandi
Nafn og starfstitill: „Eyþór Ingi

Besta hljómsveit allra tíma:

Uppáhaldssamfélagsmiðill?

Jónsson, tónlistarmaður.“

„Hespèrion XXI og Dire Straits.“

„Facebook er skást.“

Nám: „Mjög langt tónlistarnám í
mörgum skólum. Endaði í sjö ár í
sænskum tónlistarháskóla.“

Besta lag allra tíma:

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

Fjölskylduhagir: „Kvæntur

„Akureyrarkirkja.“

Elvý G. Hreinsdóttur, tvær dætur, þrír
stjúpsynir og afadrengur.“

Fæddur og uppalinn: „Á bæn-

um Sælingsdalstungu í Dölum.“

Í hverju ertu bestur: „Að vinna
án skipulags.“

Í hverju ertu lakastur: „Að

„Passacaglia í d eftir Buxtehude.“

Fallegasta kirkja á landinu:
Fallegasti staður á Íslandi:
„Flatey á Breiðafirði.“

Uppáhaldskvikmynd: „Æ, man
ekki eftir neinni mynd.“

Uppáhaldsstjórnmálamaður:
„Logi þverröndótti.“

vinna eftir skipulagi.“

Uppáhaldsmatur: „Sjúkur í alls

Hvað ætlaðirðu að verða
þegar þú yrðir stór: „Bóndi og

Uppáhaldsdrykkur: „Fátt sem

veðurfræðingur.“

konar kæfu og paté frá Frakklandi.“

toppar góðan IPA.“

Hverju mundirðu breyta ef
þú værir einræðisherra í einn
dag: „Banna alla einræðisherra.“

Uppáhaldsrithöfundur:

Fyrirmynd: „Allt fólkið í kringum

„Frábærir báðir tveir.“

mig sem hefur góð áhrif á mig.“

Uppáhaldstónlistarmaður?
„Yfirleitt sá síðasti sem ég spilaði með
eða hlustaði á.“

Hvað er mest spennandi fram
undan? „Hellingur af tónleikum!“

„Arto Paasilinna.“

Emmsjé Gauti eða Ed Sheeran:
Leyndur hæfileiki? „Nei, það
held ég ekki.“

Hvað mundirðu aldrei gera?
„Það þarf langan pistil í þetta svar.“

Mynd: Daníel Starrason

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is

SJÓ- OG KRAPALAGNIR

• 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.

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

Fittings (kopar, Plast)
Thema 1300, 1400, 1800 og Euro kúplingar
Pex rör
Álplast
Ryðfrí rör, press
Carbon rör, press
Einangrun á rör

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

Aðsend grein:

- í húðfellingum -

Einföld og áhrifarík, húðvæn meðferð
Þægilegur grisjuborði, passar í nára, undir brjóst
og magafellingar. Engin krem eða duft.
Klíniskar rannsóknir sýna
bata á sveppasýkingu*
hjá yfir 85% þátttakenda
*candida albicans

Sorbact - Græn sáralækning
Fyrir tilstilli vatnsfælni bindast allir helstu sárasýklar og
sveppir við umbúðirnar. Sýklarnir verða óvirkir og hætta
að fjölga sér, án sýkla- eða sveppadrepandi efna. Virkar
á VRE og MOSA sárasýkla. Skaðar ekki nýjar frumur.
Ótakmörkuð notkun. Engar aukaverkanir. Ekkert ofnæmi.
Fæst í apótekum | Celsus ehf. | www.celsus.is

Nýr

Lífgar upp á tilveruna

Miðstöð innanlandsflugs í Þórshöfn?

Í

hugum sumra er baráttan töpuð
um að miðstöð innanlandsflugs
verði í Reykjavík þar til annar
sambærilegur eða betri kostur býðst.
Í hugum annarra er einfaldlega um
frekju, kverúlanta af landsbyggðinni, að ræða. Er það svo? Að mati
frambjóðandi Samfylkingarinnar í
Reykjavík, Einars Kárasonar, virðist
hið síðarnefnda stóra málið ef marka
má ummæli hans í fjölmiðlum en þar
sagði hann að „frekjan í hyskinu af
landsbyggðinni sem heimtar að fá að
stjórna nærumhverfi okkar sem hér
búum er svo yfirgengileg að mér finnst
að við ættum segja þeim að gjöra svo
vel að gera Þórshöfn á Langanesi að
höfuðborg.“

Þrír af hverjum fjórum
Svo mikil voru þau samræðustjórnmál. Staðreyndin er samt sú að landsmenn virðast almennt vera þess sinnis
að flugvöllurinn eigi að vera áfram í
Vatnsmýrinni eða a.m.k. þar til annar
kostur, sambærilegur eða betri, finnst.
Þrír af hverjum fjórum eða 74% þeirra
sem afstöðu tóku í nýlegri skoðanakönnun Fréttablaðsins, Stöðvar 2 og
Vísis, vilja að miðstöð innanlandsflugs
verði áfram í Vatnsmýrinni. Þetta setur ummæli Einars og fleiri í sérstaka
stöðu, frekjan virðist einmitt koma
þaðan, þeirra sem telja að flutningurinn sé svo meitlaður í stein að óþarft
sé að finna nýja staðsetningu áður en
flugbrautum sé lokað.

Hjartað í Vatnsmýrinni

Verð frá 2,080,000.Sjálfskipur 2,380,000.Fjórhjóladrifinn 2,550,000.Suzuki fyrir allar árstíðir

Málefni Reykjavíkurflugvallar er í
raun ótrúlegt mál þar sem íslensk
stjórnsýsla og pólitík hefur brugðist
öryggishagsmunum almennings. Núverandi aðalskipulag sem samþykkt
var af þáverandi meirihluta borgar-

Fjölskyldutríó Elvý,
Birkir Blær og Eyþór Ingi halda
tónleika í Akureyrarkirkju á
sunnudaginn.

stjórnar Samfylkingar og Besta flokksins í nóvember 2013 gerir ráð fyrir að
aðalflugbraut flugvallarins norður/
suður brautinni verði lokað árið 2022.
Þá verður Reykjavíkurflugvöllur í
Vatnsmýri í raun óstarfhæfur. Í framhaldi af undirskriftum 28% kosningabærra Íslendinga í undirskriftasöfnun
Hjartans í Vatnsmýri þá var líftími
norður/suður flugbrautarinnar lengdur um 6 ár. Eftir árið 2024 er ekki gert
ráð fyrir flugvelli í Vatnsmýrinni í
borgarskipulagi. Í þessu samhengi er
rétt að hafa í huga að tveir einstaklingar eru fluttir í sjúkrafluginu að
meðaltali á hverjum degi og annar
þeirra í forgangsflutningi.
Ríkið er eigandi flugvallarins og
í samgönguáætlun eru engar fyrirætlanir um að hann fari. Til að svara
ofantöldum spurningum er mikilvægt
að gera sér grein fyrir því að í fyrsta
lagi er ríkið eigandi flugvallarins og í
samgönguáætlun eru engar fyrirætlanir um að hann fari. Í öðru lagi eru
mikilvægir öryggishagsmunir bundnir við núverandi staðsetningu flugvallarins og í þriðja lagi vill meirihluti
landsmanna óbreytta staðsetningu.
Það gerir ofantaldar spurningar
auðsvaranlegar þ.e. baráttan fyrir veru
flugvallarins er ekki töpuð. Henni er
ekki lokið og flugvöllurinn á að vera
í Vatnsmýrinni þangað til sátt hefur
náðst um annað.
Ég mun áfram beita mér fyrir því
að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni fái ég umboð kjósenda til
þess.
Virðingarfyllst Njáll Trausti
Friðbertsson
Frambjóðandi í 2. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi

HAUSTILBOÐ
10% haustafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM

GARÐHÚS 4,4m²

og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar
www.volundarhus.is

VH/17- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

Sjá fleiri

Vel valið fyrir húsið þitt

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

GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

volundarhus.is · Sími 864-2400

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Yanmar vélar eru góður valkostur þegar
kemur að nýsmíði eða endurnýjun á
vélbúnaði í skipum og bátum.

Eyðslugrannar og hagkvæmar í rekstri.
6HYM-WET
700hö @ 2200 sn/mín

Allt á einum stað
fyrir skip og báta.
Vélbúnaður
Hliðarskrúfur
Skipstjórastólar
Rúðuþurrkur
Ásþétti
Alternatorar
Síubúnaður
Tengi
Og margt ﬂeira

Sala og þjónusta

Hannaðar til að endast

Marás ehf.

Miðhrauni 13

210 Garðabæ

Sími 555-6444

www.maras.is

maras@maras.is
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VIÐTAL

„Ég vil
bara vera

ég sjálf “
Seiðkonan Sigríður Ásný Ketilsdóttir er einnig þekkt undir nafninu Sigga Sólarljós. Í einlægu viðtali ræðir
hún um æskuna, sjálfsþekkingarleitina, ástina, móðurhlutverkið, þunglyndi og fíkn og frelsið sem er henni
svo mikilvægt.

Þ

að sem drífur mig áfram í
minni sjálfsþekkingarleit er
krafturinn og frelsið í því að
vera ég sjálf,“ segir seiðkonan Sigríður
Ásný Ketilsdóttir sem einnig er þekkt
sem Sigga Sólarljós.

Nokkrar seiðkonur
Sigga, sem rekur Sólarmusterið – skóla
friðar á Finnastöðum í Eyjafjarðarsveit, hefur alltaf haft áhuga á andlegum málefnum. „Ein af fyrstu bókunum sem ég las var Eyfirskar sagnir,
um drauga og huldufólk í Eyjafirði. Í
báðum mínum ættum er áhugi á því
andlega og þegar ég fór á fullt í þessum efnum, í kringum 2013, þegar
friðar- og heilunarhjólið var byggt á
Finnastöðum, opnaði ég á að aðrir
gætu leyft sér að gera það sama. Við
erum nokkrar seiðkonurnar í fjölskyldunni. Hjá mér hófst þetta þegar
ég fór að vinna í mér, mínum tilfinningum, vandamálum og meðvirkni. Ég
fór að hreinsa út þar til ég fann kjarnann minn; hver ég er,“ segir Sigga en
neitar því að vera skyggn. „Ég er næm
en ég sé ekki. Ég skynja hlutina. Oft
fæ ég skilaboð á ensku og í eitt skiptið heyrði ég greinilega rödd segja;

„your name is Sunlight“, og þaðan er
nafnið komið,“ segir hún brosandi.

Skrítni Íslendingurinn

Sigga, sem vekur gjarnan athygli fyrir frjálslega framkomu og öðruvísi
klæðaburð, hefur litlar áhyggjur af
því að stinga í stúf. „Ég fór að vera
opin með áhuga minn á andlegum
málefnum þegar ég bjó í Noregi og
var þar þekkt sem skrítni Íslendingurinn. Hér heima var þetta erfiðara en
eftir því sem ég þekki mig betur og
stend sterkar í mínum eigin styrk því
minna máli skiptir mig hvað öðrum
finnst. Einhverjum finnst ég kannski
forvitnileg og það skilja mig ekki allir,“ segir hún og bætir við að það sé
dásamlegt fyrir hana að búa í Eyjafjarðarsveit. „Þar fæ ég að vera ég sjálf
án fordóma. Ég er bara hún Sigga,
Sólarljósið þeirra,“ segir hún brosandi
og heldur áfram: „Eflaust halda einhverjir að þetta sé athyglissýki og ég
vil athygli til að hvetja til vakningar
um málefni sem þarf að minna á, svo
sem virðingu fyrir náttúrunni og að
fólk vakni og finni sjálft sig og sjái að
það er í lagi að vera öðruvísi, en ég vil
ekki að fólk upplifi mig skrítna, ég vil
bara vera ég sjálf,“ segir hún en viður-

kennir þó að hún hafi gaman af því að
ögra. „En í starfi mínu sem seiðkona
snýst þetta ekki um ögrun. Þetta nýst
einungis um að vera ég sjálf, óhrædd.
Ég er ekki að reyna að vera neitt. Ég
bara er. Ég er seiðkona, shaman, norn.
Ég er heldur ekki bara eitthvað eitt
heldur svo margt. Minn heimur er
úti um allt; ég er formaður kvenfélagsins, ég er í kirkjukórnum, vinn í
afleysingu í leikskóla, starfa í fjósi og
ég er þessi seiðkona en það mikilvægasta fyrir mig er að standa með mér
og því sem ég stend fyrir í jafnvægi.“

„

Ég leitaði til
karlmanna
eftir kærleika en á
sama tíma treysti
ég þeim ekki“

Stress og áreiti mikið
Hún segir mikla vakningu í andlegum málefnum. „Þessi áhugi er alltaf
að aukast af því að ójafnvægið í samfélaginu er að aukast. Maður sér það
alls staðar; í stjórnmálunum, skólum,
heilsu fólks. Það eru allir að leita fyrir
sér í von um að finna jafnvægi. Sumir
þurfa kannski aðeins að laga mataræðið, aðrir stunda jóga og hugleiðslu
til að losna við stress en enn aðrir þurfa
að kafa djúpt til að skapa sér betri líðan. Það má kannski segja að þetta sé
í tísku en samt sem áður er þetta svo
lífsnauðsynlegt fyrir marga. Stressið

og áreitið er orðið svo mikið að margir
höndla ekki lengur að lifa í þessu samfélagi,“ segir hún og bætir aðspurð við
að sjálfsvinna snúist um að fara inn á
við, fyrirgefa öðrum og sætta sig við
sjálfan sig eins og maður er. „Maður
þarf að sætta sig við veikleika sína
en ekki síst sætta sig við styrkleikana, sem oft er erfiðara. Við erum oft
hrædd við styrkleikana og ýtum þeim
í burtu en einblínum á veikleikana.
Hins vegar verðum við ekki sterkari

en veikasti hlekkurinn og því þurfum við að fara inn í veikleikana líka
og sætta okkur við þá til þess að verða
heilsteypt og heil í því sem við erum.“

Lærði umburðarlyndi
Sigga er fædd árið 1969 og uppalin á
Finnastöðum í Eyjafjarðarsveit. Faðir hennar, Ketill Helgason, er bóndi
og ellilífeyrisþegi en móðir hennar,
Erna G. Jóhannesdóttir, býr á Suðurlandsundirlendinu og er, að Siggu
sögn, seiðkona líkt og hún. „Ég hef
alltaf verið sveitastelpa en foreldrar mínir skildu þegar ég var níu, tíu
ára. Þetta var á þeim tíma sem skilnaðir í sveitum voru ekki algengir en
ég varð eftir hjá pabba og fékk stjúpmóður, yndislega konu. Samt sem
áður upplifði ég engan stuðning né
skilning og var alltaf að leita eftir ást.
Pabbi er yndislegur maður en hann
er alkóhólisti. Hann hefur kennt mér
ofboðslega margt en það mikilvægasta
er umburðarlyndi. Mér fannst ég ekki
elskuð og á unglingsárunum var ég í
sífelldri leit að einhverjum sem elskaði
mig og fór um leið að brjóta mig
niður. Ég fór að sofa hjá í von um að
finna nánd sem ég uppgötvaði seinna

„
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Oft fæ ég
skilaboð
á ensku og í eitt
skiptið heyrði
ég greinilega
rödd segja;
„your name is
Sunlight“, og
þaðan er nafnið
komið.

Þarfnast trausts
Sigga bjó með barnsföður þriggja
yngri barna sinna í 17 ár en þau skildu
árið 2012. „Allt í einu gat ég ekki
meira og síðan við skildum höfum við
bæði blómstrað. Mér þykir vænt um
hann ennþá en ég er ekki ástfangin,“
segir hún og neitar því að hún sé að
leita að manni. „Ég er ekki tilbúin að
fara í samband því ég hef ekki enn náð
að treysta karlmanni fyrir líkama mínum. Ég treysti því ekki að karlmaður
beri virðingu fyrir mér og leyfi mér að
vera ég sjálf. Ég verð að geta gengið að
vini mínum og knúsað hann án þess
að allt fari í háaloft og ég verð að fá
að geisla mínu ljósi án þess að makinn verði afbrýðisamur og vilji eignast
ljósið. Ég vil mann sem er nógu sterkur til að styðja mig í því að ég sé ég. Ég
þarf þetta traust en þar til ég finn það
er ég ekki tilbúin. En svo veit maður
aldrei, kannski kemur hann fljótlega
þessi elska.“

Frelsið mikilvægast

við að tenging mæðginanna hafi
ekki beðið hnekki. „Ég upplifði strax
sterka tengingu við hann þegar hann
fæddist og sú tenging hefur aldrei
slitnað hjá mér en ég get auðvitað
ekki svarað fyrir hann. Vissulega var
erfitt að láta hann frá mér en hann
var alltaf velkominn til baka. Honum
leið hins vegar vel þar sem hann var.“

Fyrir Siggu er frelsið mikilvægast.
„Ég þarf frelsi til að vera ég sjálf. Það
er frelsið sem dregur mig áfram í öllu
sem ég geri. Ég þoli ekki þegar eitthvað
stjórnar mér; ég sjálf, matur, fíkn eða
annað fólk,“ segir hún en neitar því
aðspurð hvort leit hennar að frelsinu
sé ef til vill bara flótti. „Frelsi felst í því
að taka ábyrgð á eigin lífi en flótti er
meðvirkni og afsakanir. Í flótta förum við að ásaka aðra og förum inn í
fíkn okkar, sem getur verið hvað sem
er, sígarettur, áfengi, ástarsögur eða

eitthvað allt annað. Mín fíkn er ástarsögur og Harry Potter. Ég funkera ekki
þegar ég les þessar bækur. Þá fer allt
á hliðina og ég hugsa ekki um börnin
eða heimilið. Bara ligg og geri ekkert
annað. Ég borða ekki einu sinni. Ég
vil vera kærleiksboltinn sem ég upplifði mig árið 2004. Þá sá ég mig fyrir
mér sem geislandi, brennandi heita
sól. Ég þekkti tilfinninguna frá því ég
var barn og hef hægt og sígandi reynt
að finna hana aftur en til þess þarf ég
að losna við öll litlu höftin mín, öll
litlu fangelsin sem ég bý mér til. Ég
þarf að þora og taka á móti gagnrýni
og sérstaklega í samskiptum við mína
nánustu því þeir sem maður elskar
mest eiga auðveldast með að særa
mann en bara ef maður leyfir það.“

Endalausir möguleikar
En hvernig sér hún framtíðina fyrir
sér? „Það eina sem ég veit er að halda
áfram á þessari andlegu braut. Það
er hægt að lifa hinu venjulega lífi á
óvenjulegan hátt. Ég veit að það mun
ýmislegt gerast en hvað og hversu stórt
það verður veit ég ekki ennþá. Ég hef
lengi verið að ganga upp brekkuna og
loksins er ég komin alveg upp. Hér
uppi er alveg flatt og möguleikarnir
óendanlegir. Þetta ferðalag hefur ekki
verið auðvelt en ofboðslega gefandi og
það er þrjósku minni að þakka. Framtíðarsýn mín er að blómstra meira,
vera aðeins meira ég, hvernig sem það
verður fyrir ykkur hin,“ segir Sigga
Sólarljós hlæjandi að lokum.
iáh

NÝTT
BÍLAVERKSTÆÐ
I
Á GÖMLUM
GRUNNI

BÍLAVERKSTÆÐI
NORÐURLANDS
ÞJÓNUSTUUMBOÐ
FYRIR BL
Kærleiksbolti Árið 2004 upplifði
Sigga sig sem geislandi, brennandi heita sól
og hefur síðan reynt að finna þá tilfinningu
aftur. Mynd: Sigtryggur Ari

að verður ekki fundin utan frá, hún
verður að koma að innan. Ég leitaði
til karlmanna eftir kærleika en á sama
tíma treysti ég þeim ekki. Það var
ekki fyrr en í hugleiðslu fyrir tveimur
árum að ég upplifði stuðning frá karlmanni þegar faðir minn, frá fyrra lífi,
sýndi mér hvað karlmaður, karlorka
og stuðningur föður er. Þetta var ákaflega áhrifarík og sérstök upplifun sem
gerði það að verkum að ég gat unnið
úr sambandi mínu við karlmenn.“

Það hafði enginn skilning á því sem
var í gangi og ég skildi það ekki sjálf.
Þegar sonurinn var þriggja, fjögurra
ára þróuðust málin þannig að hann
flutti til pabba og stjúpu minnar og
ólst þar upp eins og tvíburabróðir litlu
systur minnar sem er þremur vikum
yngri en hann. Ég bjó í gamla húsinu okkar og var alveg týnd. Ég vann
mikið og gat ekki tekist á við sársaukann og var á fullkomnum flótta.“

Ófrísk 16 ára

Hún segist ekki hafa samviskubit yfir
því að sonurinn skyldi ekki alast upp
hjá henni. „Ég fæ aldrei móral. Ekki
heldur þegar ég var á fylleríum. Ég
hef það bara ekki í mér. Svona var
þetta bara, þetta gerðist og ég sé ekki
eftir neinu. Ég veit ekki af hverju ég er
svona, því það er ekki eins og mér sé
ekki sama. Mér er alls ekki sama um
son minn en svona þróuðust hlutirnir
og við unnum út frá þeim. Hins vegar,
þegar ég eignaðist strák númer tvö,
fór ég í gegnum mikinn ótta við að
missa hann líka. Það var ekkert mál að
eignast stelpurnar en með drenginn
þurfti ég að vinna mig í gegnum mikinn ótta,“ segir hún og bætir aðspurð

Sigga á fjögur börn en elsti sonur
hennar fæddist þegar hún var 17 ára.
„Þegar ég varð ófrísk var ég bara 16
ára unglingur á slæmum stað í lífinu.
Ég var gjörsamlega brotin og í niðurníðslu af drykkju en fann bremsuna þegar ég varð ólétt. Sonur minn
bjargaði lífi mínu. Í honum fékk ég
mannveru sem ég gat elskað skilyrðislaust og hann elskaði mig til baka
skilyrðislaust,“ segir hún en bætir við
að hún hafi líklega þjáðst af fæðingarþunglyndi eftir fæðinguna þótt hún
hafi ekki gert sér grein fyrir því á sínum tíma. „Ég hugsaði um barnið en
klæddi mig ekki og fór ekki á fætur.

Enginn mórall

HJÓLASTILLINGAR

FRAMRÚÐU
SKIPTI
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Draumurinn að
komast í slökkviliðið
Katrín Vilhjálmsdóttir spilar handbolta með KA/Þór í Grill 66-deildinni. Katrín,
sem er tveggja barna móðir, æfir líka crossfit, starfar sem lögregla og er í námi í
lögreglufræðum við Háskólann á Akureyri. Katrín féllst á að gefa lesendum Akureyri Vikublaðs uppáhaldsuppskriftirnar sínar.

É
Mæðgur Katrín hefur æft handbolta með
meistaraflokki frá 15 ára aldri með smá hléum
vegna barneigna.

Græn bomba

n 1 appelsína (kreist)
n 1 sítróna (kreist)
n 1 lime (kreist)
n Hálft avókadó
n 1 bolli spínat
n 1/2 banani
n Lítil dós vanilluskyr
n Vit hit djús, dass af honum
n Vanilluprótein

Skyrdraumur

n 1 dós sýrður rjómi
n Stór dós vanillu KEA-skyr
n 3/4 l þeyttur rjómi
n 2 lengjur af hvítu Toblerone
Rjóminn er létt þeyttur og síðan er
skyrinu og sýrða rjómanum bætt út í og
hrætt létt saman. Toblerone-ið er brætt

yfir vatnsbaði og látið kólna í nokkrar
mín og bætt út í og síðan er þetta látið
kólna í ísskáp í 1 klst.

Satay-kjúklingasalat
með kúskús

n Kjúklingabringur
n Satay-sósa (mér þykir sósan
frá Thai Choice langbest)
n Kúskús (án bragðefna eða með sólþurrkuðum tómötum)
n Spínat (eða annað gott salat)
n Rauðlaukur
n Rauð paprika
n Kirsuberjatómatar
n Avókadó
n Salthnetur
n Fetaostur
Skerið kjúklingabringurnar í bita og steik-

g held að það sé fyrst og fremst
félagsskapurinn,“ segir Katrín
Vilhjálmsdóttir, lögreglukona
og liðsmaður Ka/Þór, innt eftir því
hvað það sé við handboltann sem
heilli. Katrín, sem spilar með KA/Þór
í Grill 66-deildinni, hefur æft handbolta frá tíu ára aldri og spilað með
meistaraflokki frá því hún var 15 ára.
„Auðvitað hef ég tekið smá hlé inni

ið á pönnu. Hellið satay-sósunni yfir og
látið malla þar til kjúklingurinn er eldaður
í gegn.
Sjóðið kúskús eftir leiðbeiningum á
pakka. Mér þykir gott að setja hálfan
grænmetis- eða kjúklingatening í vatnið.
Skerið papriku og rauðlauk í strimla,
kirsuberjatómata í tvennt og avókadó í
sneiðar.
Setjið spínat í botninn á fati. Dreifið
úr kúskúsinu yfir spínatið og setjið
kjúklinginn yfir kúskúsið ásamt hluta af
sósunni (geymið restina af sósunni). Stráið papriku, rauðlauk, kirsuberjatómötum,
avókadó og fetaosti ásamt smá af olíunni
yfir. Dreifið að lokum salthnetum yfir.
Setjið það sem var eftir af satay-sósunni í
skál og berið fram með.

á milli fyrir barneignir og svoleiðis,“
segir hún en neitar því að hún ætli sér
að hætta á næstunni. „Tilhugsunin um
að leggja skóna á hilluna er bara mjög
slæm. Ég vil spila á meðan ég get. Við
erum nokkrir reynsluboltar í liðinu og
með þeim ungu erum við góð blanda.
Þær halda okkur ungum.“

Eitt markmið
KA/Þór lenti í öðru sæti í Grill
66-deildinni í fyrra. „Í ár er aðeins
eitt markmið og það er að komast
upp,“ segir Katrín sem segir bæjarbúa
duglega að mæta á leiki. „Ég held að
áhuginn hafi aldrei verið jafn mikill.
Það er einhver vakning í gangi. Það
mæta ótrúlega margir og hvetja okkur áfram. Líklega hefur það eitthvað
að gera með gott gengi,“ segir hún
og bætir við að hún muni eftir því
þegar þær spiluðu fyrir nánast tómar
áhorfendastúkur. „Fyrir um það bil tíu
árum voru það aðeins fjölskyldumeðlimir og vinir sem mættu til að hvetja.
Það er svo miklu skemmtilegra að
spila fyrir áhorfendur.“

Í lögreglunámi
Katrín æfir einnig crossfit, er í lögreglufræðinámi við Háskólann á

„

Ég vissi ekkert skemmtilegra en að horfa á
hús brenna og sjá
slökkviliðsmennina
bjarga íbúunum

Akureyri og starfar í lögreglunni. „Ég
er þegar búin með sjúkraflutninganámið og stefni á að komast í slökkviliðið. Það hefur verið draumur hjá
mér síðan ég var lítil að horfa á 911 í
sjónvarpinu. Ég vissi ekkert skemmtilegra en að horfa á hús brenna og sjá
slökkviliðsmennina bjarga íbúunum.
Það er eitthvað sem heillar mig við
það,“ segir Katrín sem féllst að gefa
lesendum blaðsins uppáhaldsuppskriftirnar sínar.
iáh

2018 árgerðir Hobby
húsbílar og hjólhýsi
Nú er góður tími til að panta með
þeim aukabúnaði sem þið óskið

Mitsubishi Outlander PHEV
2.0 Plug-In Hybrit 4x4
- Basis, 16” álfelgur, sjálfsk, dráttarkúla og fleira.
Verð: 3.790.000 kr.
-Intense plús, sjálfsk, dráttarkúla, 360gráðu myndavél,
18” álfelgur, 50/50 leður og fleira. Verð: 4.330.000 kr.
- Instyle, 18” álfelgur, dráttarkúla, 360 gráðu myndavél,
Leður sæti, gler topplúa og fleira. Verð: 4.880.000 kr.

B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007
















Hótel Kea | Hafnarstræti 87 - 89 | Sími 460 2000 | veitingar@keahotels.is



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

26. október 2017
34. tölublað, 7. árgangur

Besta leiðin til
að spá fyrir um
framtíðina er að
skapa hana sjálf
Nú hefur eflaust ekki farið fram hjá
neinum að það eru kosningar eftir
nokkra daga. Ég gæti skrifað pistil um
hvað þið ættuð að kjósa. Eða hvað þið
ættuð alls ekki að kjósa. Ég velti því
líka fyrir mér að skrifa um kosningabaráttuna og vísa þar í mynd er Hugleikur Dagsson gerði fyrir skömmu.
Hún sýnir frambjóðanda sem er ólmur í samtal við kjósendur í kosningabaráttunni en gengur framhjá þeim
að kosningum loknum. Ég var líka að
hugsa um að skrifa um öll þessi orð
sem við fáum í allt of stórum skömmtum í aðdraganda kosninga, t.d. innviðir, stöðugleiki og þjóðarbúið. Hvað
þau verða merkingarlaus ef þau eru
bara sögð nógu oft.
Ég vissi að ég vildi skrifa eitthvað
varðandi kosningar. Því sama hvað
okkur finnst um kosningabaráttuna
þá snertir þetta okkur öll. Stjórnmál
skipta okkur öll máli. Unga fólkið hefur ekki verið að skila sér inn á kjörstaði
og það er eitthvað sem við þurfum að
bæta úr. Því á Alþingi er verið að taka
ákvarðanir sem munu hafa áhrif á líf
okkar og framtíð. Gleymum því ekki
að fjölmargir þeirra sem réðu úrslitum í Brexit-kosningunum, sem hafa
áhrif á komandi kynslóðir, hvíla nú
í kirkjugörðum Bretlands. Ungt fólk
mætti ekki á kjörstað og kaus því ekki
um framtíð sína og afkomenda sinna.
Svo þegar við vöknum á laugardaginn legg ég til að við fáum okkur
gott kaffi, spilum uppáhaldslagið okkar, klæðum okkur í betri fötin og skellum okkur á kjörstað.
Ekki láta aðra ákvarða ykkar framtíð. Verið þátttakendur og mætið á
kjörstað.
Besta leiðin til að spá fyrir um
framtíðina er að skapa hana sjálf.
(Nú, og ef við höldum áfram að
hafa kosningar árlega þá kannski, bara
kannski, geta allir lært að það er ekkert
„t“ í kosningar!)
Höfundur er Dagný Rut Haraldsdóttir

Þórunn Egilsdóttir

Líneik Anna Sævarsdóttir

1. sæti í Norðaustur

2. sæti í Norðaustur

Frábærar

pizzur

Við þurfum öflugar konur á þing.
Getum við ekki öll verið sammála um það?

