
Þrifalegu ruslaföturnar
komnar aftur

Gott úrval gerða og lita.
Verð frá 3.490,-

FURUVELLIR 5, AKUREYRI
símI 461 5000

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

„Stelpur mega 
taka pláss“

Femínismi 
með teskeið

Grímsey er aðal 
staðurinn“ 5. október 2017 

31. tölublað, 7. árgangur 

„Hélt að ég væri 
aðal númerið“

Mynd: Sigtryggur ari

Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson flutti til Akureyrar árið 2015 til að taka við starfi tónlist-
arstjóra MAk. Í einlægu viðtali ræðir Þorvaldur um ómannblenda Akureyringa, tónlist-
arferilinn, sem er bæði langur og fjölbreyttur, ástina, sinfóníuhljómsveitina, sem þykir 
allt í einu orðin svöl, og tímabilið þegar hann missti fótanna og lét egóið ráða för.

SJÁLFLÍMANDI 
HNÍFAPARA-

SKORÐUR

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.
netfang: gullkistan@vortex.is  - heimasíða: thjodbuningasilfur.is
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Okkar þekking nýtist þér

Varmadælur
 

Hagkvæmur kostur til 
upphitunar

Verð frá aðeins
kr. 155.000 m.vsk 
Midea MOB12  
Max 4,92 kW 
2,19 kW við -7° úti og  
20° inni hita (COP 2,44) 
f. íbúð ca 60m2.

• Kyndir húsið á veturna 
   og kælir á sumrin
• Fyrir norðlægar slóðir 
• Fjarstýring fylgir
• Hægt að fá WiFi sendi 
   svo hægt sé að stjórna 
   dælunni úr GSM síma

Kæliþjónusta 
Akureyrar
Freyjunes 10 600 Akureyri  
S. 777-1800

Ýmsar stærðir
til á lager

eða er það svo? Við sáum á spilin 
í framlögðu fjárlagafrumvarpi 
hjá fráfarandi ríkisstjórn sem 

býður upp á sögulega lága samneyslu 
sem sína framtíðarsýn. Þrátt fyrir að 
margoft hafi komið fram að þorri fólks í 
landinu vill t.d. opinbert heilbrigðis- og 
menntakerfi.

Það dylst engum að það er krefjandi 
verkefni að tryggja gott velferðarkerfi 
og framtíð þess. Skipulag dagsins og 
skýr framtíðarsýn er nauðsynleg, en til 
þess þarf fjármögnunin að vera traust 
og breyta þarf áherslum frá því sem ver-
ið hefur.

Þar eru skatttekjur mikilvægastar og 

að mati okkar Vinstri grænna á ekki að 
leita annað eftir fé til að greiða fyrir vel-
ferðarþjónustu. Þá á ekki að krefja sjúkt 
fólk um greiðslu fyrir heilbrigðisþjón-
ustu eða ungmenni um skólagjöld. Við 
gerum kröfu um að arður af náttúru-
auðlindum skili sér til allra landsmanna 
en ekki til fámennra hagsmunahópa. 
Við viljum að greiddur sé skattur af fjár-
magnstekjum sem skili sér í gegnum út-
svarið til sveitarfélaga. Það er nóg til af 
peningum í landinu, þeim þarf bara að 
skipta með réttlátum hætti og það ger-
um við m.a. með því að þeir sem meira 
hafa á milli handanna, þeir allra ríkustu, 
borgi meira til samneyslunnar. Þannig 
verður til réttlátara heilbrigðiskerfi og 
menntakerfi og þannig tryggjum við 
búsetu um land allt.

Hvenær er rétti tíminn?
Það er ekki ásættanlegt að ungt fólk 
geti ekki komið sér upp húsnæði 
nema eiga stönduga að. Ekki held-
ur að löggæslan sé vanfjármögnuð 
eða sýslumenn þurfi að fækka fólki 
eða loka starfsstöðvum vegna fjár-
skorts, sem líklegast er til að bitna á 
starfsstöðvum á landsbyggðinni. Eða 
að fækka þurfi nemendum í skólum 
og svo væri lengi hægt að telja. Það 
er uppgangur í efnahagslífinu, og af 
hverju eiga öryrkjar, eldri borgarar, 
börn og ungt fólk, sem er að koma sér 
upp húsnæði, ekki að njóta? Hvenær 
er þá rétti tíminn til þess?

Fráfarandi ríkisstjórn minnir okk-
ur í sífellu á efnahagsbatann en hann 
skilar sér ekki með réttlátum hætti 
til allra. Þegar betur árar í samfé-
laginu á að vera forgangsverkefni að 
tryggja öllum mannsæmandi kjör og 
mannsæmandi líf, ekki síst lífeyris-
þegum sem setið hafa eftir og margir 
hverjir geta með engu móti náð end-
um saman með því sem því sem þeim 
er skammtað. Við þurfum að horfast 
í augu við þá staðreynd að stór hóp-
ur öryrkja og aldraðra býr við fátækt 
og samkvæmt tölum frá Hagstofu Ís-
lands eru öryrkjar sá samfélagshópur 
sem verst stendur.

Því miður hefur ríkisstjórnin ekki 
nýtt þau tækifæri sem skapast hafa 
með auknum efnahagsbata til að bæta 
kjör þessara hópa eða styrkja heil-
brigðisþjónustuna með myndarlegum 
hætti, en lofar nú öllu fyrir alla, þrátt 
fyrir framlagt fjárlagafrumvarp, enda 
að koma kosningar.

Fólkið í forgang
Þjóðin eldist en þrátt fyrir það er ekki 
gert ráð fyrir viðunandi uppbyggingu 
í öldrunarþjónustu til að mæta þeirri 
brýnu þörf. Hér erum við að tala um 
fólkið sem lagði grunninn að því sam-

félagi sem við búum í. Velferðarkerfi 
byggist ekki upp af sjálfu sér. Það er 
ekki hægt að hreykja sér og tala um 
eitt öflugasta velferðarkerfi í heimi ef 
við höldum áfram að þola þann ójöfn-
uð sem hér ríkir.

Í umræðunni um heilbrigðismál 
er, eðli málsins samkvæmt, oftast 
talað um Landspítalann og þann 
fjárskort sem þjóðarsjúkrahúsið býr 
við. Sjúkrahúsið á Akureyri gleymist 
þá gjarnan í umræðunni. Það veit-
ir sérhæfða sjúkrahúsþjónustu fyrir 
alla landsmenn og almenna þjónustu 
í sínu heilbrigðisumdæmi um leið 
og það er kennslu- og varasjúkrahús 
Landspítalans. Bæði þessi sjúkrahús 
og aðrar heilbrigðisstofnanir og 
heilsugæslustöðvar hafa þörf fyrir 
aukna fjármuni. En þrátt fyrir að eitt-
hvað hafi verið lagað í kostnaðarþátt-
töku fólks vegna heilbrigðisþjónustu 
getum við ekki horft fram hjá því að 
fólk sem býr í hinum dreifðu byggð-
um tekur á sig aukinn kostnað vegna 
heilbrigðisþjónustunnar þar sem það 
þarf oft og tíðum að sækja um lengri 
veg eftir þjónustunni auk þess sem 
gjaldtaka í heilbrigðiskerfinu er alltof 
mikil. Mikilvægast er þó að takast á 
við stöðuna eins og hún er í dag, því 

á bak við viðkvæmt heilbrigðiskerfi 
er fólk, sjúklingar og starfsfólk, sem 
okkur ber að sinna. Það á að vera 
fremst í forgangsröðinni.

munurinn á hægri og vinstri 
er skýr
Munurinn á hægri og vinstri stefnu er 
alltaf augljós þrátt fyrir að stundum sé 
öðru haldið fram. Það er aldrei erfitt 
að greina á milli félagshyggju og jafn-
aðarstefnu annars vegar og sérhyggju 
og kapítalisma hins vegar. Það er alltaf 
augljóst þegar réttur hinna sterkari og 
ríkari er meira virtur en réttur þeirra 
sem standa höllum fæti og hafa af litlu 
að taka. Þegar stjórnvöld hleypa afli 
auðmagnsins að stjórnartaumunum 
skapast það félagslega óréttlæti sem 
hér er við lýði.

Vinstri græn vilja samfélag þar 
sem allir geta lifað með reisn, kjörin 
eru jöfnuð og byrðunum dreift með 
réttlátum hætti. Að því markmiði vilj-
um við stefna og að því munum við 
áfram vinna.

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir
alþingismaður Vinstri grænna í 

Norðausturkjördæmi

Aðsend grein: 

Hjónin deila lífsgildum
Halla Björk er í öðru sæti 
lista Bjartrar framtíðar 
í Norðausturkjördæmi. 
Eiginmaður Höllu var 
oddviti í fyrra.

Bættur efnahagur – betra samfélag 

Halla Björk Reynisdóttir flug-
umferðarstjóri  situr í öðru 
sæti lista Bjartrar framtíð-

ar í Norðausturkjördæmi, en athygli 
vekur að eiginmaður Höllu, Preben 
Pétursson, var oddviti listans í alþing-
iskosningunum í fyrra en komst ekki 
á þing.

Hótelstjóri í efsta sæti
Í fyrsta sæti listans fyrir þessar kosn-
ingar er Arngrímur Viðar Ásgeirsson, 
hótelstjóri og íþróttakennari. Halla 
Björk er bjartsýn á að Arngrímur 

komist á þing. „Ég held að við náum 
allavega einum manni inn. Það er það 
sem við erum að vinna að í augnablik-
inu. Svo ef til þess kemur, er ég tilbúin 
– ég myndi að sjálfsögðu ekki skorast 
undan.“

Listinn ekki tilbúinn
Halla segist ekki vita hvort Preben 

muni taka sæti á listanum. „Við erum 
bara búin að ráðstafa sex efstu sætun-
um, svo það getur vel verið að hann 
verði þarna neðar. Við höfum löngum 
deilt lífsgildum, við hjónin.“ iáh

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot

•  Þægilegur hiti góð hitadreifing
•  Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
•  Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
•  Fljótlegt að leggja
•  Ekkert brot ekkert flot
•  Dreifiplötur límdar beint á gólfið
•  Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
•  Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og 
    sumarhús
•  Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og 
    þægilegt

Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

samstíga Hjón 
Halla björk vonast 

til þess að listinn nái 
betri árangri en í kosn-

ingunum í fyrra.



Þetta er engin spurning

Viðbótarlífeyrir
er nauðsyn

Lágmarksframfærsla

Lífeyrisréttin
di
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Allianz Ísland hf. | Dalshrauni 3 | 220 Hafnarfirði | 595 3400 | allianz@allianz.is | allianz.is

Tryggir þína framtíð
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Stelpurnar sem 
sameinuðu Akureyringa

íslandsmeistarar á fimmtudaginn, vörutalning í dag og þrjár aðr-
ar í vikunni,“skrifaði landsliðskonan og fyrirliði Þórs/KA, Sandra 
María Jessen, á Twitter á sunnudaginn undir mynd af leikmönn-

um liðsins í vörutalningu fyrirtækis hér í bæ. Síð-
asta fimmtudag lauk Þór/KA frábæru sumri með 
Íslandsmeistaratitli eftir 2-0 sigur á FH. Eftir nánast 
óstöðvandi sigurgöngu varð spennan þó óþarflega 
mikil að mati flestra áhangenda liðsins, en svona er 
víst fótboltinn.

Sigurinn er enn sætari ef litið er til þess hversu 
litlu virtist muna að samstarfi liðanna yrði slitið í 
upphafi tímabils. Óvissan var mikil en allt leystist 
að lokum og vonandi er Þór/KA komið til að vera. 
Stelpurnar fögnuðu verðskuldað um helgina, en strax eftir helgi var það 
svo harkan sex enda þarf að safna peningum fyrir næsta tímabil og þá 
skipta titlar og bikarar litlu máli. Leið liðsins að styrkjum hlýtur þó að 
vera orðin greiðari eftir árangur sumarsins svo hægt sé að eyða minni 
tíma í fjáröflun og meiri tíma í það sem skiptir máli.

Lítið hefur borið á umfjöllun og/eða húllumhæi í bænum í tengslum 
við Íslandsmeistaratitilinn – titil sem sameinaði Akureyringa og varð 
til þess að bæjarbúar, hvort sem þeir eru ákafir stuðningsmenn KA eða 
blóðheitir Þórsarar, fjölmenntu á völlinn og létu í sér heyra svo eftir var 
tekið. Eitthvað segir mér að meira hefði verið gert úr sigrinum ef um 
karlalið hefði verið að ræða, en við verðum að bíða og sjá hvað gerist 
þegar strákarnir standa sig svona vel.

 Indíana Ása Hreinsdóttir

Leiðari

31. TBL. 7. 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

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

geta tveir miðaldra karlar gert 
femíníska sýningu? Svarið er 
já. Ég verð að viðurkenna að 

ég hafði efasemdir en svo kom í ljós að 
tveir miðaldra karlar geta gert grjót-

harða femíníska grínsýningu sem fær 
bæði harðkjarna femínista og styttra 
komna til að veltast um af hlátri og 
tárfella svo af geðshræringu í lokaat-
riðinu.

Fræðandi og fyndið
Um er að ræða sýningu gríndúettsins 
Hunds í óskilum; Kvenfólk, sem fjallar 
um sögu kvenna og kvennabaráttunn-
ar á mjög fræðandi, upplýsandi en afar 
fyndinn hátt. Þeir félagar, Hjörleifur 
Hjartarson og Eiríkur G. Stephensen, 
eiga heiðurinn þó ekki alveg aleinir því 
þeir fá ómetanlega aðstoð frá frækinni 
sveit ungra kvenna sem óhætt er að 
segja að setji rúsínuna í pylsuendann.

Upphaf landnáms
Í sýningunni er farið yfir sögu kvenna 
á Íslandi. Það tekur ekki svo óskaplega 
langan tíma svo nauðsynlegt reynist 
að fylla vel upp í með tónlistaratrið-
um. Það er þó ekki Hjörleifi og Ei-
ríki að kenna hversu lítið þarf til að 
gera kvennasögunni skil því það er jú 
einmitt þannig sem kvenkynið birtist 
í sögubókum frá upphafi landnáms, í 
mýflugumynd. Sagan, og þá sérstak-
lega saga jafnréttisbaráttunnar, er sett 
í margvíslegt samhengi og jafnvel við 
samsvarandi atburði annars staðar í 
heiminum.

alls konar hljóðfæri
Hér fað framan talaði ég um tónlist 
sem uppfyllingarefni. Það var ekki 
illa meint og engum dylst að tónlistin 
leikur stórt hlutverk í sýningunni og 
er notuð á mjög öflugan hátt til að 
auka hughrifin og brjóta upp á milli 
atriða og ekki síst í lok sýningarinn-
ar. Það er líka verulega áhugavert að 
berja augum alls konar hljóðfæri sem 
þeir félagar hafa fundið upp og má þar 
sérstaklega nefna afar frumlega notk-
un á þvottavél.

Leikhús miðlar þekkingu
Fyrir okkur sem höfum séð fyrri sýn-
ingar Hunds í óskilum þá var ýmislegt
kunnuglegt að sjá og heyra sem hef-
ur áður verið notað, en á meðan efn-
istökin eru jafn frumleg og raun ber 

vitni þá kemur það ekki svo mjög að 
sök.

Það er alltaf ánægjulegt þegar leik-
húsið er notað til að miðla þekkingu. 
Þekkt eru verkefni Benedikts Erlings-
sonar úr Íslendingasögunum þar sem 
sögunum er miðlað á húmorískan 
hátt og nú hafa Hjörleifur og Eiríkur 
virkilega náð að skapa sinn eigin stíl 
við miðlun á Íslandssögunni. Reyndar 
tel ég að þessi verkefni þeirra mætti 
mjög gjarnan nýta betur inni í grunn- 
og framhaldsskólum því eins og segir 
í ljóðinu: „sléttfull skeið af sykri ger-
ir meðalið svo gott“. Og þetta meðal, 
sem stundum gengur undir nafninu 
kynjafræði, er hreinlega lífsnauðsyn-
legt fyrir gott samfélag.

Sóley Björk Stefánsdóttir

Leikhúsgagnrýni

„Það er alltaf 
ánægjulegt 

þegar leikhúsið er 
notað til að miðla 
þekkingu“

Femínismi með teskeið

HUndUr í óskiLUm Hjörleifur Hjartar-
son og Eiríkur g. Stephensen mynda dúettinn.
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NÝTT  
BLAÐ
LJÓS, PERUR, PARKET 
INNRÉTTINGAR OFL.
GILDIR 28. SEPTEMBER - 16. OKTÓBER

Flettu blaðinu á byko.is

25%25%
AFSLÁTTUR AF 
ÖLLUM PERUM 

OG LJÓSUM

AFSLÁTTUR AF 
ÖLLUM PERUM 

OG LJÓSUM

www.byko.is

Auðvelt að versla á byko.is

AFSLÁTTUR AF 
ICOPAL ÞAKRENNUM

AFSLÁTTUR AF 
20%

20%20%

20%

AFSLÁTTUR AF 
VINNUFATNAÐI  

OG ÖRYGGISSKÓM

20%20%

25%25%
AFSLÁTTUR AF 

ÖLLU TORIN
AFSLÁTTUR AF 

ÖLLU TORIN

AFSLÁTTUR AF 
ÖLLU PARKETI
AFSLÁTTUR AF 
ÖLLU PARKETI

25%25%
AFSLÁTTUR AF 
ÖLLUM MATAR- 
OG KAFFISTELLUM

25%25%

NÝTT Í BYKO BREIDD

JKE Design er danskt vörumerki sem 
býður upp á einstaklega breiða línu í 
innréttingum í hæsta gæðaflokki. 

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

jóL í skókassa ragnheiður Sigurgeirs-
dóttir leitar að jólagjöfum handa munaðar-
lausum börnum í Úkraínu. 

konur í Laut – athvarfi óska eftir gjöfum handa mun-
aðarlausum börnum.

senda jólagjafir 
til Úkraínu

„Ég veit vel að 
það eru líka 

til fátæk börn hér 
á landi en þetta 
eru munaðarlaus 
börn á aldrinum 
fjögurra til átta 
ára“

Við höfum gert þetta undan-
farin ár og vanalega byrjum 
við að safna gjöfum á vorin. 

Við erum óvenju seinar á ferðinni í 
ár og þess vegna leitum við til fólks 
um aðstoð,“ segir Ragnheiður Sig-
urgeirsdóttir sem, ásamt nokkrum 
konum úr Laut – athvarfi fyrir fólk 
með geðraskanir, óskar eftir jólagjöf-
um handa munaðarlausum börnum 
í Úkraínu. Konurnar í Laut – athvarfi 
setja gjafirnar í litla skókassa og senda 
börnunum. „Ég veit vel að það eru 
líka til fátæk börn hér á landi en þetta 
eru munaðarlaus börn á aldrinum 
fjögurra til átta ára. Þetta má gjarnan 
vera nammi, bangsar, barnatannkrem 
og tannburstar, púsluspil eða eitthvað 
lítið dót úr Tiger. Það er mjög kalt 
þarna og þess vegna eru lopapeysur og 
ullarsokkar vel þegnir; eitthvað nýtt 
og ónotað sem gleður þessi börn,“ 
segir Ragnheiður sem biður fólk um 

að láta 500 krónur fylgja gjöfinni fyrir 
sendingarkostnaði.

Hægt er að koma með gjafirnar í 
Laut – athvarf, Brekkugötu 34 á Ak-
ureyri.

iáh

Ræða líðan kennara
Alþjóðadagur kennara er 
í dag, fimmtudag.

Haldið verður upp á Alþjóða-
dag kennara fimmtudaginn 
5. október, að Borgum við 

Norðurslóð með samræðuþingi með 
yfirskriftinni Líðan og starfsánægja 
kennara. Dagurinn var í fyrsta skipt-
ið í langan tíma haldinn hátíðlegur á 
Akureyri í fyrra en þá mættu yfir 70 
kennarar á samræðuþingið.

„Undanfarið hefur mikið verið rætt 
um kennaraskort á Íslandi og ástæður 
hans. Þetta þarf að ræða og þess vegna 
hafa Beta- og Mýdeildir á Akureyri og 
nágrenni ákveðið að halda samræðu-
þing,“ segir Þorgerður Sigurðardóttir, 
einn af skipuleggjendum dagsins. Sig-
rún Heimisdóttir sálfræðingur verður 
með stutt erindi og svo fara fram sam-
ræður í hópum um hvað sé til ráða, 
hvernig hægt sé að laga stöðuna og 
hvað kennarar geti gert. Þingið hefst 
klukkan 16.15.

iáh

aLþjóðadagUr kennara Myndin var tekin í fyrra á alþjóðadegi kennara en 
þá hafði dagurinn ekki verið haldið hátíðlegur á akureyri í langan tíma.





8   5. október 2017

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Fullt nafn og aldur ? „Hulda 
Björg Hannesdóttir, 17 ára.“

stjörnumerki? „Meyja.“

starf/skóli? „Nemandi í Mennta-
skólanum á Akureyri.“

Fjölskylduhagir: „Bý með  
foreldrum mínum og tveimur bræð-
um, þeim Arnari og Gunnari. Svo er 
það kærastinn, hann Aron Birkir.“

Fædd og uppalin? „Fædd og 
uppalin í 603.“

mottó? „Believe you can and you’re  
halfway there.“

grímsey er? „THE PLACE.“

Hvaða stöðu spilarðu?„Ég spila 
hægri vængbakvörð eða  
svokallaðan „wingback“.“

Hvernig þjálfari er donni? 
„Ótrúlega metnaðarfullur og hvetj-
andi þjálfari sem leggur sig 100% 
fram í það sem hann gerir.“

Hvað óttastu? „Skordýr.“

í hverju ertu best? „Að kaupa 
mér föt og skó.“

í hverju ertu lökust?  „Að spara 
pening.“

Hverju myndirðu breyta ef þú 

værir einræðisherra í einn 
dag? „Launamismun kvenna og 
karla í íþróttum.“

Fyrirmynd? „Sara Björk og Sif 
Atla, grjótharðar báðar tvær.“

morgunmatur? „Eins og er er 
það Weetabix og banani eða hafra-
grautur ef ég hef tíma.“

Hvað ætlaðirðu að verða 
þegar þú yrðir stór? „Fyrir utan 
það að verða atvinnumaður í fótbolta 
var ég staðráðin í því að verða heila-
skurðlæknir þegar ég var lítil, sá svo 
heilaskurðaðgerð í sjónvarpinu og hef 
bara haldið mig við atvinnumanninn 
síðan þá.“

Uppáhaldshljómsveit? „Hljóm-
sveitin hans pabba, Óæfðir.“

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

með hvaða liði heldurðu í 
enska? „Liverpool.

Besti knattspyrnumaður allra 
tíma? „Messi.“ 
 
Fallegasti staður á íslandi? 
„Þórsvöllurinn.“

Uppáhaldskvikmynd? „Þessi 
listi er langur en rómantískar myndir 
eru mínar uppáhalds.“

Uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Veit ekkert þegar kemur að stjórn-
málum.“

Uppáhaldsleikari/leikkona? 
„Morgan Freeman.“

Uppáhaldsmatur? „Reyktur 
grímseyskur svartfugl með jafningi.“

Uppáhaldsdrykkur? „Bara vatn-
ið.“

Uppáhaldssjónvarpsþáttur? 
„How I met your mother og 
Grey’s Anatomy eru alltaf bestir.“

Uppáhaldssamskiptamiðill? 
„Er mjög virk á Instagram.“

Hvar vildirðu eiga heima ef 
ekki á akureyri? „Útlöndum, 
þarf bara sól.“

Leyndur hæfileiki? „Ég vil 
meina að ég sé mjög góð að dansa.“

Facebook eða twitter? „Twitter.“

kisur eða hundar? „Hundar.“

Hlakkarðu til jólanna?  „Auð-
vitað, hlakka til jólanna allan ársins 
hring.“

knattspyrnukonan Hulda Björg Hannesdóttir spilar 
með Íslandsmeisturum Þórs/kA. Hulda Björg er upp-
alin í 603 en segir Grímsey aðal staðinn.

YFirHeYrsLan: HULda Björg Hannesdóttir



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

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

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

Spil
Power stýri
Rafmagns driflæsingar
Dráttarkrókur og tengill
Framleitt í U.S.A

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
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Suðurlandsbraut 30 - Reykjavík - sími 553 3755

Full búð af 
nýjum vörum

Viftutækni

gummi@ktak.is

ÁVaLLt gLæsiLeg leikkonan Sunna borg 
mætti ásamt eiginmanni sínum.

kvennasaga 
á hundavaði
Farið var yfir sögu jafnréttis-

baráttunnar í verkinu Kven-
fólk eftir Hund í óskilum sem 

frumsýnt var í Samkomuhúsinu um 
helgina. Á köflum virtist sem þakið 

myndi rifna af þaki leikhússins þegar 
dúettinn kitlaði  hláturstaugar  áhorf-
enda. Myndirnar voru teknar í hléi 
sýningarinnar.

FjögUr 
Frækin 
alice Harpa, 
Finnur Dúa, 
Ingibjörg 
berglind og 
Eva Hrund 
Einarsdóttir 
skemmtu sér 
vel.

FLott 
Hjón 
gunnar 
gíslason og 
Yrsa Hörn 
létu sig 
ekki vanta í 
Samkomu-
húsið.

gaman 
saman Jón 
Már Héðinsson, 
skólameistari 
Ma, og eigin-
kona hans, rósa 
Sigursveins-
dóttir.

tVeir 
góðir leik-
hússtjórinn 
Jón Páll Eyj-
ólfsson ásamt 
leikaranum 
Karli ágústi 
Úlfssyni.

Hress Sævar Freyr 
og rut Jónsdóttir 
höfðu gaman af 
sýningunni.



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.
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ViðtaL

„Hélt að 
ég væri 
aðal númerið“
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson flutti til Akureyrar árið 2015 til að taka við starfi tónlistarstjóra MAk. Í einlægu viðtali ræðir 
Þorvaldur um ómannblenda Akureyringa, tónlistarferilinn, sem er bæði langur og fjölbreyttur, ástina, sinfóníuhljómsveitina, 
sem þykir allt í einu orðin svöl, og tímabilið þegar hann missti fótanna og lét egóið ráða för. „Þetta bjarg-

aði hjóna-
bandinu og var 
mjög gott á mig og 
fyrir mig“

tónListarstjóri 
Þorvaldur bjarni tók við 

starfi tónlistarstjóra Mak 
árið 2015 um leið og 

eiginkona hans, Þórunn 
geirsdóttir, tók við starfi 
skipulags- og sýningar-

stjóra. Mynd: Sigtryggur ari

þetta tímabil hefur verið ótrú-
lega kraftmikið og  feikn-
ar  skemmtilegt. Hof er stað-

ur  þar sem draumar rætast,“ segir 
tónlistarmaðurinn Þorvaldur Bjarni 
Þorvaldsson inntur eftir því hvernig 
hann kunni við sig á Akureyri.

akureyri öðruvísi
Þorvaldur flutti norður árið 2015 til 
að taka við starfi tónlistarstjóra Menn-
ingarfélags Akureyrar, en eiginkona 
hans, Þórunn Geirsdóttir, tók við 
starfi skipulags- og  sýningarstjóra  á 
sama tíma. „Þar sem okkur hjónum 
var báðum boðið að koma og  vinna 
að þessu nýja „projecti“, sem er menn-
ingarfélagið, var það engin spurning. 
Kröfur voru gerðar um að við mynd-
um setjast hér að og við sögðum bara 
„ókei  flott“, kýldum á það og höfum 
ekki litið til baka síðan. Framleiðslan 
hjá MAk er öflug og það er svo mik-
ið að gera að við höfum varla náð 
því ennþá að við séum flutt út á land. 
Upplifun okkar er að við höfum farið 
úr borg í enn meiri borg, út af starf-
seminni í Hofi. Við fjölskyldan höfð-
um alltaf verið hrifin af Akureyri og í 
fyrri heimsóknum okkar hingað, sem 
hafa verið tíðar vegna tónleikaferða og 
vinnu við leikhús,  fannst okkur þetta 
líkt því þegar við skjótumst í helgarferð, 
rétt eins og maður skýst til  London. 
Hér er allt pínulítið öðruvísi en í 
Reykjavík. Veitingastaðirnir og menn-
ingin  er önnur – það er til dæmis 
enginn Grænn hattur í borginni.“

ómannblendir bæjarbúar
Þorvaldur Bjarni segir sitthvað til í 
þeirri þrálátu mýtu að Akureyringar 
geti verið ómannblendir og hleypi að-
komufólki ekki svo glatt inn í hópinn. 
„Það getur vel verið að þetta sé svona í 
öllum bæjum og alveg eins fyrir þá sem 

flytja suður að norðan? Mín upplifun 
er sú að Akureyringar eru kannski 
ekkert mikið að sækjast eftir því að 
kynnast manni að fyrra bragði. Aftur 
á móti  ef maður leyfir sér að opna á 
kunningsskap sjálfur að fyrra bragði 
er allt í sómanum. En það eru ekki allir 
með burði í það á nýjum stað. Það var 
mun auðveldara fyrir okkur hjónin að 
aðlagast, út af starfi okkar í Hofi vegna 
þess hvað við hittum þar margt lista-
fólk sem við höfum þekkt síðustu 
áratugina, heldur en fyrir stelpurnar 
okkar. Þær áttu  í upphafi  báðar erfitt 
með að aðlagast í skólanum, sem voru 
mikil viðbrigði þar sem þær höfðu 
verið afar vinmargar í Reykjavík. Þetta 
hefur lagast og í dag eru þær báðar 
sáttar en þetta var á tímabili erfitt. Sú 
eldri er reyndar nýflutt að heiman en 
það er ekki til að flýja Akureyri held-
ur  fann hún menntaskóla sem hent-
ar henni best til að klára stúdentinn 
á sem stystum tíma  til  þess að  fara  í 
háskólanám í myndlist. Grunninn að 
því hefur hún numið í mikilli sátt, við 
Myndlistarskólann á Akureyri síðustu 
tvö árin, nú vill mikil meira.“

Pönkið í kjallaranum
Þorvaldur er alinn upp í Vesturbæn-
um og Árbænum í Reykjavík. „Hjart-
að slær í Árbænum þótt í árum talið 
hafi ég mest verið í Vesturbænum. Ég 
er Fylkismaður, því verður ekki breytt,“ 
segir hann og bætir við að hann hafi 
snemma fengið áhuga á tónlist. „Pabba 
dreymdi um að verða tónskáld og átti 
flott  klassískt plötusafn sem ég var 
ungur farinn að hlusta á. Eins átti ég 
eldri systkini og var heppinn að kynn-
ast betri helmingi af rokkinu; eins og 
David  Bowie,  Pink  Floyd,  Led  Zepp-
elin  aðeins fimm, sex ára. Ég ætlaði 
mér alltaf að verða myndlistarmaður 
en þegar ég lærði fyrstu gripin á gítar 

og uppgötvaði að ég gæti sjálfur búið 
til lög, varð ekki aftur snúið og hef 
ég ekki gert neitt annað síðan,“ segir 
hann og bætir við að á unglingsárun-
um hafi hann mikið dvalið í kjallara 
foreldra sinna með tónlistarfólki sem 
síðar átti eftir að gera það gott. „Þarna 
var suðupottur pönksins, progsins og 
nýrómantíkurinnar, allt á sama tíma á 
mögnuðu tímabili. Foreldrar mínir 
heyrðu ekkert í sjónvarpinu þegar við 
vorum að æfa en leyfðu það samt  í 
fjölda ára. Þarna mætti Vesturbær-
inn Árbænum og úr þessum suðupotti 
varð margt spennandi til, sem átti eftir 
að gerjast næstu áratugina.“

táknmynd poppsins
Þorvaldur hefur starfað sem laga-
smiður, upptökustjóri og gítar-
leikari en á meðal hljómsveita 
hans eru  Exodus,  Pax  Vobis,  Tod-
mobile  og  Tweety.  Todmobile, sem 
var stofnuð árið 1988 af Þorvaldi, 
Andreu Gylfadóttur og Eyþóri Arna-
lds, tók aftur til starfa eftir nokkurra 
ára hlé árið 1996. „Sveitin hefur líklega 
aldrei spilað meira en núna. Við erum 
líka miklu meira en bara hljómsveit. 
Við erum að flytja inn  erlenda  lista-
menn  sem við fílum og virðum  og 
spilum  með þeim þeirra og okk-
ar  tónlist. Auk þess er Todmobile, þá 
sem TMB viðburðir, í viðburðabrans-
anum  og framleiðir sýningar á borð 
við  War  of  the  Worlds,  Súperstar,   
Phantom  of  the  Opera  og  Hall-
oween  Horror  Show,“ segir hann og 
bætir við að hann hafi lítinn áhuga á 
því að setja sjálfan sig og tónlist sína 
í ákveðinn ramma. „Ég hef farið úr 
því að vera kallaður „sinfóníukallinn“ 
yfir í það að vera mesta „sell  out“ í 
heimi, þegar við Selma „unnum“  í   
Eurovision með All out of Luck og ég 
var táknmynd poppsins sem yfirdóm-

ari í Idol-stjörnuleit. Það átti prýðilega 
vel við mig, enda finnst mér skemmti-
legast að blanda þessu öllu saman. Ég 
verð samt alltaf ólæknandi prog-rokk-
ari grunninn.“

Vinsæl sinfónía
Hann segir verkefni MAk  flókin 
en  alltaf  spennandi. „Menningar-
félagið er farið að framleiða meira 
en  margar af stærstu menningar-
stofnunum Íslands. Bara í september 
tók SinfoniaNord þátt í átta viðburð-
um sem er um helmingi meira en gert 
var á einu ári síðustu 25 árin sem voru 
um 5–8 viðburðir á ári. Það er næstum 
alltaf uppselt, nú síðast á LA-Perlurnar 
og alla viðburði síðasta árs fyrir utan 
einn, sem gekk þó vel. Ég heyrði einn 
Norðlending hér á hæðinni hjá okkur 
um daginn segja:  „Hver hefði trúað 
því að Sinfóníuhljómsveit Norður-
lands  yrði einhvern tímann  töff?“ 
Þessi áhugi á sinfónískri tónlist hefur 
komið mér stórkostlega á óvart enda 
höfðu margir varað mig við því að 
Akureyringar væru lélegir að mæta á 
klassíska tónleika. Það var öðru nær 
og  við hjá MAk  erum afar  þakklát 
fyrir þennan áhuga og lofum að leggja 
okkur áfram fram við að  standa að 
áhugaverðum tónleikum sem fólk vill 
koma og hlusta á.“

Vinnur gjarnan með konum
Hann segir ekki flókið að vinna með 
konunni sinni. „Við fengum góða æf-
ingu í Þjóðleikhúsinu þar sem hún var 
skipulagsstjóri og yfirmaður sýningar-
stjóradeildar á sama tíma og ég stjórn-
aði og samdi fjölmarga söngleiki. Það 
var ágætis aðlögun. Annars hef ég á 
mínum ferli mest unnið með kon-
um. Andrea  Gylfa var  og er  minn 
nánasti samstarfsmaður í  Todmobile, 
við Selma Björns vorum samlok-

ur í um tíu ár  og unnum að fjölda 
sýninga saman eins og Vesalingun-
um, Grease og Spamalot. Nú er Greta 
Salóme einn af mínum nánustu sam-
starfsmönnum og svona mætti lengi 
telja. Þessi reynsla hjálpar en auðvitað 
getur þetta stundum verið flókið fyrir 
heimilislífið, þegar við erum á sama 
tíma í burtu, en það góða er að boð-
leiðin er stutt.“

Bæði krúnurökuð
Þórunn ólst upp í Svíþjóð en þau Þor-
valdur kynntust á barnum Óliver árið 
1997 þegar þau voru fyrir tilviljun sett 
hlið við hlið við borð á vegum sýn-
ingarinnar Evíta. Saga þeirra er falleg 
því þótt þau hafi ekki kynnst fyrr en 
á Óliver höfðu þau rekist á hvort ann-
að af og til síðustu árin á undan. „Ég 
sá þessa fallegu, brosmildu stúlku á 
kaffihúsi fyrir margt löngu og losnaði 
ekki við hana úr huganum. Svo seinna 
hitti ég hana annars staðar. Þá leit hún 
allt öðruvísi út, en ég varð alveg jafn 
hrifinn, án þess að vita einu sinni hvað 
hún hét. Það var svo ekki fyrr en við 
hittumst á Óliver sem við spjölluðum 
saman. Það var eins og Guð væri að 
beina okkur saman. Á Óliver var hún 
krúnurökuð, eins og ég, og „pikk-up“ 
lína mín var: „hei! Við erum með al-
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VillibráðaRkvöld

MATSEÐILL

Hrefna, reyktur svartfugl, 
bláberjasnaps með heitri jarðskokkafroðu

 
Villifuglapressa með rommlegnum rúsínum, 

pikkluðum perum og sætu pistasíubrauði
 

Kóngakrabbi og grafinn urriði með grásleppuhrognum, 
söl og sjávargrösum

 
Hreindýr með rósakáli, rauðrófum, kartöflumús, 
hreindýrapylsu, greni og djúpsteiktu bankabyggi

 
Frosin íslensk ber með heitri hvítsúkkulaðisósu

 
Súkkulaði-, karamellu- og kaffiís 

 
Verð 11.900 kr. á mann  

10 manns eða fleiri

9.900 kr. á mann

missti jarðtengingUna Þegar Þorvaldur sat í 
dómarasæti í Idol-stjörnuleit og keppti með Selmu björnsdóttur 
í Eurovision var hann afar áberandi í fjölmiðlum sem varð til þess 
að hann missti jarðtenginguna. Mynd: Sigtryggur ari

veg eins hárgreiðslu.“ og þá varð ekki 
aftur snúið. Þetta gerðist mjög hratt 
hjá okkur og síðan hefur verið mikið 
stuð,“ segir hann og bætir við að það 
hafi verið viðeigandi að þau skyldu 
kynnast í tengslum við leikhús  þar 
sem meirihluti  heimilislífsins  í dag 
fari í spjall um slík verkefni.

Fleygiferð á framabraut
Þorvaldur er tvíkvæntur en hann var 
orðinn 32 ára þegar þau Þórunn fóru 
að rugla saman reytum. Á sama tíma 
og hann viðurkennir að það hafi ver-
ið gott að finna sér maka orðinn þetta 
þroskaður, segir hann að það hafi ver-
ið erfiðara fyrir Þórunni sem  er  sex 
árum yngri. Þarna var hann á fertugs-
aldri á fleygiferð á framabraut en hún 
enn í námi og óviss um framtíðina. 
„Þetta var á  All  out  of Luck-tímabil-
inu. Það var allt að gerast hjá mér, ég 
var  pródúserandi  þrjár til sex plötur 
á ári, Todmobile, Eurovision, rekandi 
Tónvinnsluskólann  og í sjónvarpinu 
í Idol-stjörnuleit.

Þegar maður er í miðju hringiðu 
og athygli fer maður að trúa því að allt 
snúist í kringum mann. Ég var orðinn 
óttalegt „prick“. Ég var aldrei heima og 
eitt kvöldið, þegar Þórunn sá mig híma 
yfir barnarúmi yngri dóttur okkar, brá 
henni mikið því hún hélt að ég væri 
draugur.  Þá var ljóst að ég þyrfti að 
hugsa minn gang, en lausnin var óvænt; 
Þórunn gerðist flugfreyja sem þýddi að 
ég varð að vera til staðar. Maður segir 
ekki bara við Icelandair að maður kom-
ist ekki í flug því karlinn komist ekki úr 
vinnunni. Ég sat þá stundum einn uppi 
með heimilið og það var alveg sama 
hvað var að gerast – ef hún var í flugi 
varð ég að sjá um uppvaskið, glugga-
póstinn og vera til staðar fyrir börn-
in. Fyrir vikið komst ég að því hversu 
mikilli dellu ég hafði verið haldinn, að 
trúa því að ég væri ómissandi,“ segir 
hann og viðurkennir að hafa haft gott 
af því að vera kastað í djúpu laugina. 
„Þetta hefði getað farið illa en flug-
freyjustarfið var eins og heftiplástur 
sem var rifinn af; ég hélt að ég væri aðal 
númerið, en flugið og Þórunn tóku af 
mér völdin og kenndu mér að það sem 
ég var að gera var ekkert merkilegra 
en það sem hún var að gera. Samstarf 
okkar síðar í atvinnuleikhúsi hefur 
kennt mér þetta enn betur. Það skipt-
ir ekki máli hversu mikið maður er í  
hringiðunni, maður verður alltaf að 

sinna því sem stendur manni næst. 
Þetta bjargaði hjónabandinu og var 
mjög gott á mig og fyrir mig.“

nærgætnari í samskiptum
Hann segir egóið einnig  hafa bólgn-
að á þessum tíma. „Ég missti svolítið 
fæturna af jörðinni eins og gerst get-
ur þegar maður dettur svona inn í  
hringiðuna, verður áberandi í fjölmiðl-
um og fær jafnvel aðra meðhöndlun 
en næsti maður varðandi fyrirgreiðslu 
og þjónustu.  Það er ekki sanngjarnt, 
en þannig er það samt. Stundum lét ég 
eins og það sama ætti ekki við um mig 
og aðra, gat verið vanþakklátur og tók 
hlutunum sem sjálfsögðum. Fyrir vik-
ið fór ég að reka mig á, enda býður al-
heimslögmálið, hvað sem það er, ekki 
upp á slíkt vanþakklæti. Ég vona að ég 
sé nærgætnari í samskiptum í dag,“ 
segir hann en neitar því aðspurður 
að hafa minnkað kröfurnar. „Ekki 
þegar kemur að kröfum í listsköpun 
og framleiðslu viðburða sem fólk er 
að borga sig inn á. Þar verða að vera 
ákveðnar kröfur svo hlutirnir gangi 
upp en ég tel mig hafa lært, í gegnum 
konuna mína og þá listamenn sem ég 
hef fengið að vinna með, betri aðferðir 
en ég notaði þegar ég var að stíga mín 
fyrstu skref sem stjórnandi.“

List ótengd aldri
Þorvaldur nýtur sín á Akureyri en 
eru þau hjónin komin til að vera? 
„Ég þekki ekki þá tilfinningu og  hef 
hvergi lagt hattinn frá mér og hugs-
að; nú er ég kominn heim, ekki nema 
hjá hjá mömmu og pabba í gamla 
daga. Ég er klárlega kominn til að 
klára það sem ég byrjaði á og sé ekki 
annað en að við verðum hér áfram á 
næstunni. Hér er gott að vera, en við 
hjónin höfum oft hugsað um að vinna 
erlendis og einhvern tímann á næstu 
15 árum munum við taka flugið. Að 
vinna í list er svo ótengt aldri og það 
er hægt að semja tónlist hvar sem er. 
Mér líkar mjög vel við þetta starf eins 
og er en það getur vel verið að maður 
fari að sækja í einfaldara líf  einhvern 
tímann og finni þá betur hvernig það 
er að búa úti á landi og læra að njóta 
hægðarinnar.  En núna kann ég því 
vel hvað þetta er „intense“. Klukkan 
er alltaf orðin fimm og það hlýtur að 
þýða að það er gaman í vinnunni.“

iáh
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Hægsuðupottréttir 
unnustans©
ítalskur kjúklingaréttur 
(4–6 skammtar)
n 1 poki frosin paprika
n 6 kjúklingabringur
n 1 lítil dós tómatpaste
n 1 stór dós Hunt's pastasósa
n 1 dós niðurskornir tómatar
n 1 dós sveppir
n 2 dósir nýrnabaunir
n 1 rauðlaukur
n 1–2 hvítlauksgeirar 

Kryddað óhóflega með grófmöluðum 
svörtum pipar, oreganó, basil og hvít-
lauksdufti. Parmesan stráð yfir diskinn.

marokkóskur  
hakkréttur
(4–6 skammtar)
n 1 poki frosin paprika
n 800–1000 g hakkað kjöt
n 1 dós kjúklingabaunir
n 1 rauðlaukur
n 1 meðalstór sæt kartafla (skorin í 
teninga) 

Kryddað óhóflega með túrmerik, 
múskati, kúmen, engifer, grófmöluðu 
salti og svörtum pipar, kanil, koríander, 
cayenne og allrahanda kryddi. örlítið af 
negul. Söxuðum döðlum hrært saman 
við í lok eldunar. Þær verða annars 
harðar.

LandsLiðsþjÁLFari 
anna Soffía hefur unnið marga 
titla í júdó en hún er einnig 
landsliðsþjálfari í íþróttinni. 
Mynd úr einkasafni

„stelpur mega 
taka pláss“
Júdókappinn Anna Soffía Víkingsdóttir byrjaði að æfa júdó 14 ára. Anna Soffía, 
sem vinnur að því að byggja upp kvennajúdó, féllst á að gefa lesendum Akureyri 
Vikublaðs sínar uppáhaldsuppskriftir.„Maður þarf 

nefnilega 
ekki alltaf að 
vinna til að eiga 
góða glímu“

þessi íþrótt er svo fjölbreytt og 
veitir ótrúlega útrás. Ég hef 
prófað ýmislegt, brasilískt jiu-

jitsu, hnefaleika og íslenska glímu en í 
júdó fæ ég langmesta útrás,“ segir júd-
ókappinn og landsliðsþjálfarinn Anna 
Soffía Víkingsdóttir.

tæknileg íþrótt
Anna Soffía byrjaði að æfa júdó 14 ára 
gömul. „Systkini mín voru bæði í júdó 
svo þetta var svona fjölskyldusport,“ 
segir hún en neitar að hún hafi byrjað 
að æfa seint. „Júdó er tæknileg íþrótt 
og því er maður ekki endilega að fara 
að læra tæknina mjög ungur. Sem 
þjálfari vil ég að yngri krakkarnir séu 
bara að hafa gaman af íþróttinni og 
svo kemur tæknilegi hlutinn inn um 
tólf ára aldur.“

margir titlar í höfn
Anna Soffía á glæsilegan feril að baki 
í sportinu en hún státar meðal annars 
af fimm Norðurlandameistaratitlum 
og nokkrum Smáþjóðameistaratitl-
um. „Ætli ég sé ekki stoltust af mínum 
fyrsta Smáþjóðameistaratitli. Sú glíma 
var virkilega stór, en ég náði að hafa 
yfirhöndina á móti virkilega sterk-

um andstæðingi, sem var ótrúlega 
góð tilfinning og mikið afrek. Eins er 
ég mjög stolt af minni fyrstu glímu á 
heimsmeistaramóti en sú glíma var 
háð við eina bestu júdókonu heims. 
Eftir á vissi ég að margir hefðu veðj-
að á að í þessari glímu myndi hún 
klára mig á fyrstu sekúndunum. Ég 
náði hins vegar að standa þar til 20 
sekúndur voru eftir. Þótt ég hafi tap-
að glímunni var þetta ein besta glíma 
sem ég hef átt. Maður þarf nefnilega 
ekki alltaf að vinna til að eiga góða 
glímu.“

Byggir upp kvennajúdó
Anna Soffía vinnur hörðum höndum 
að því að byggja upp kvennajúdó á 

Akureyri. „Júdó er að vissu leyti hörð 
íþrótt og þess vegna vil ég bjóða upp 
á sérstakar æfingar fyrir konur þar 
sem þær geta stutt hvor aðra í að verða 
betri. Hingað til hafa þetta kannski 
verið tvær stelpur og fimmtán strákar 
á æfingum, en á þessum stelpuæfing-
um eru stelpurnar farnar að fara meira 
út fyrir kassann, verða óhlýðnari, 
frekari og ákveðnari, sem er æðislegt. 
Stelpur mega nefnilega læra að taka 
meira pláss.“

með UnnUstanUm unnusti 
önnu Soffíu er hnefaleikamaðurinn Daði 
ástþórsson.
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Fibo baðplötur gera 
baðherbergið glæsilegt
Þ. Þorgrímsson & Co, Ármúla 29

Hinar frábæru Fibo 
baðplötur hafa slegið 
í gegn enda eru þær 

allt í senn stílhreinar, fallegar, 
auðveldar í ásetningu og til í 
mörgum litum. Flott hönnun 
og gæði fara saman við gerð 
þeirra. Þær eru hreinlegasta 
og auðveldasta efnið til að 
nota á veggi í baðherbergi en 
henta einnig vel fyrir eld-
hús, skóla, sjúkrahús, rann-
sóknarstofur, matvælaiðnað, 
íþróttahús, búningsherbergi 
og alls staðar þar sem  kröfur 

um mikið hreinlæti eru gerð-
ar. mislitun og óhreinindi í 
fúgum eru ekki vandamál. 
Yfirborðið þolir mikinn vatns-
þrýsting og hitasveiflur.

Fibo baðplötur eru högg-
þolnar og þola því vel daglegt 
rask, til dæmis leiki barna. 
litir og mynstur aflitast ekki 
og því eru plöturnar jafn fal-
legar um ókomin ár. sem fyrr 
segir eru plöturnar fáanlegar 
í fjölda lita, bæði með flísa-
mynstri og einnig í heilum, 
sléttum plötum.

Fibo baðplötur gefa bað-
herberginu glæsilegt útlit 
og þú getur blandað saman 
plötum eftir þínum stíl. Fibo 
hannar líka veggplötur sem 
henta í öll herbergi heimilisins 
og alls staðar glæða þær 
umhverfið þokka og fegurð 
með sínum einfalda stíl.

Plöturnar eru viðurkennd-
ar til notkunar í blautrými; öll 
vinna með gifsplötur, raka-
sperru, membru, flísar og 
fúgur heyrir sögunni til. Einnig 
eru fáan-

legar plötur án flísamynsturs. 
Plöturnar skrúfast á vegginn/
grindina eða límast á stein-
veggi eða gifsveggi. allar 
plöturnar eru með aqualock 
lásum á langhliðum.

Einfalt er að stytta og stilla 
plöturnar af þannig að þær 
passi beint á vegginn. Plötu-
stærð er 2400x600x11mm. 
Einnig er hægt að sér-
panta lengri plötur sem eru 
3020x600x11mm að stærð. 
slétt og sterkt yfirborðið þolir 

vel bæði vatnsþrýsting og 
hitasveiflur. Það er fljótlegt 
að þurrka af og einfalt að 
halda hreinu. Fylgdu einföld-
um samsetningarleiðbeining-
um og þú tryggir einstakan 
árangur sem endist áratug-
um saman.

Fibo baðplöturnar eru til 
sölu hjá Þ. Þorgrímsson & 
Co, Ármúla 29, Reykjavík. 
Verslunin er opin alla virka 
daga frá kl. 8 til 18. Nánari 
upplýsingar eru á vefsíðunni 

korkur.is.

kynning



14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
Auglýsingar 824-2466, amundi@fotspor.is Ritstjórn Indianahreins@gmail.com, 893 6152
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Geysir Skólavörðustíg 7 & 16 og Kringlan, Reykjavík. Hafnarstræti, Akureyri. Geysir, Haukadalur. Sími 519 6000. Geysir.com

Skilyrðislaus 
ást
Við vinkonurnar vorum að ræða það 
um daginn, hver við myndum vilja 
vera ef við mættum vera hver sem er 
í einn sólarhring. Einhver sagðist vilja 
vera Donald  Trump  bara til að skilja 
hvernig hann hugsar og önnur sagðist 
vilja vera Kylie Jenner í einn dag. Núna 
er svolítið síðan þessar umræður áttu 
sér stað og ég datt niður á svarið í 
kvöld. Ég myndi vilja vera þriggja ára 
sonur minn í sólarhring. Það er nú 
bara þannig að oft ölum við börnin 
okkar upp í okkar mynd, hvort sem 
við ætlum það eða ekki. Sonur minn 
er hins vegar algjörlega sinn eigin 
herra. Hann er ljúfur sem lamb við allt 
og alla. Hann hlær sig í gegnum alla 
daga og einfaldleikinn í lífi hans heill-
ar mig. Hann hefur ennþá blinda trú á 
heiminn, hann elskar ennþá algjörlega 
skilyrðislaust og skammast sín aldrei 
fyrir tilfinningar sínar. Um daginn 
var ég að sækja hann á leikskólann og 
þegar við löbbum af stað snýr hann 
sér við og kallar að vini sínum: „Bless! 
Ég elska þig!“ og áður en mér náði að 
stökkva bros svaraði þessi þriggja ára 
vinur hans innilega: „Bless Jakob. Ég 
elska þig líka!“ Svona rúlla þriggja ára 
bara. Finna það, segja það, meina það. 
Að vísu tók hann kast í Hagkaupum 
síðasta laugardag þar sem hann stóð 
öskrandi, með krókódílatárin flæð-
andi og skammaðist í mér af því að 
ég sagði að hann mætti velja sér tíu 
nammi. Hann vildi bara sjö. Lógík-
in hjá honum er vissulega ekki alltaf 
hundrað prósent, en ég hugsa að ef ég 
lifði lífinu hans í sólarhring myndi ég 
líklega vakna og játa tilfinningar mín-
ar óhrædd, góðar eða slæmar, og ég 
hugsa að lífið yrði jafnvel örlítið bjart-
ara. Lógískt eða ekki.

Alfa Jóhannsdóttir


