TUDOR RAFGEYMAR

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR
High Tech rafgeymar

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

Embla Sól sigraði
í Sturtuhausnum

„67 er happatala
fjölskyldunnar“

Umferð í
Giljahverfi

23. nóvember 2017
38. tölublað, 7. árgangur

Hafdís Sæmundsdóttir vill opna
umræðuna um geðsjúkdóma í von
um að eyða fordómum. Í einlægu
viðtali segir Hafdís frá lífi sínu
sem hefur verið allt annað en
dans á rósum en Hafdís á þrjá
stráka sem allir fæddust fyrir
tímann og eru allir langveikir
í dag. Hafdís segir einnig frá
andlegum veikindum sínum,
krabbameininu, síþreytunni,
myglusveppnum, sem olli
fjölskyldunni fjárhagslegu
og heilsufarslegu tjóni, og
jólunum sem hún kvíðir
vegna föðurins sem hún
missti á jóladag í fyrra.

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

„Geðræn veikindi
eru ekkert til að
skammast sín fyrir“

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

Svartur foöstudagur
UE55KU6175U
Verð áður: kr. 149.900.UE49KU6175U Verð áður: kr. 129.900.Sería: 6100 • Tegund: UHD - 4K • Beint • Upplausn skjás: 3840x2160 (4K) 8M pixlar • Tegund skjás: LED • PQI: 1400 PQI (Picture Quality Index)

FURUVELLIR 5 - SÍMI 461-5000

55”
kr. 119.900,49”
kr. 109.900,-
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„Það var allt hvítt“

Verkefnastjóri Svava segir
áhugasama gjarnan mega hugsa út
fyrir kassann.

Akureyri Vikublað ræddi við nokkra erlenda ferðamenn í miðbæ Akureyrar um
veðrið og færðina.

V

etur konungur hefur heldur
betur minnt á sig á Norðurlandi síðustu daga. Mikil
ófærð var á fjallvegum og lögregla
þurfti að aðstoða ökumenn víða
auk þess sem vegum hefur verið
lokað vegna óvissuástands og snjóflóðahættu. Blaðamaður Akureyri
Vikublaðs ræddi við nokkra erlenda
ferðamenn sem flestir reyndust alsælir með ástandið.

„

Það er
ástæðan
fyrir því að við
komum til Íslands“

Erfitt ferðalag

„Hér er veðrið mjög gott. Við vorum að koma akandi frá Reykjavík. Það var erfitt ferðalag og það
var allt hvítt. Við vorum að vonast
til þess að geta farið í Mývatnssveit
en ég held að vegirnir séu lokaðir.
Við verðum bara að bíða og sjá,“
segja þau Camillo og Alexandra sem
komu hingað frá Toronto í Kanada.

Ánægðar með veðrið

„Við erum ánægðar með veðrið. Það
er ástæðan fyrir því að við komum
til Íslands. Þetta er bara fínt,“ segja
þær Angelia og Bell frá Malasíu sem
eru hér ásamt hópi samlanda sinna.
„Planið var að vera á Akureyri í dag

og svo förum við vonandi lengra á
morgun.“

Festust í skafli

„Bíllinn festist í snjónum og nú
verðum við að vera hér þar til veðrið lagast,“ segja þau Joana, Stella og
August sem skoðuðu sig um í snjókomunni í miðbæ Akureyrar eftir

ævintýrið. „Við urðum að sitja kyrr
í bílnum í tvo klukkutíma þangað til
okkur var hjálpað. Við erum erum
frá Hawaii og þetta er allt öðruvísi.
Þetta er bara skemmtileg upplifun.“
iáh

„Norðlendingar
eru öflugir“

„

Svava Ólafsdóttir, verkefnastjóri Icelandic Startups,
leitar að norðlenskum frumkvöðlum.

V

ið erum að leita að frumkvöðlum með afþreyingar- og
tæknilausnir sem og lausnir
sem styrkja innviði ferðaþjónustunnar,“ segir Svava Ólafsdóttir, verkefnastjóri hjá Icelandic Startups, sem
hvetur norðlensk fyrirtæki til að sækja
um þátttöku í Startup Tourism-verkefninu.

Hvetur til nýsköpunar

Startup Tourism er tíu vikna viðskiptahraðall sem hvetur til nýsköpunar á sviði ferðaþjónustu, styrkir
stoðir nýrra fyrirtækja og stuðlar að
dreifingu ferðamanna um landið.
„Umsóknarfrestur er til 11. desember
en við verðum með kynningarfund
á Akureyri fyrstu vikuna í desember.
Úr umsóknunum verða tíu fyrirtæki
valin til þátttöku en í fyrra, og árið
þar á undan, voru tvö af þessum tíu
fyrirtækjum af Norðurlandi. Norðlendingar eru öflugir,“ segir Svava sem
segir verkefnið frumkvöðlunum að
kostnaðarlausu.

Ráðgjöf reyndra frumkvöðla

Svava segir áhugasama gjarnan mega
hugsa út fyrir kassann. „Við erum að
leita að einhverju nýju og einhverju
sem önnur svæði bjóða ekki endi-

Það getur
verið flókið
ferðalag að stofna
fyrirtæki og við
ætlum að hjálpast að og deila
reynslu“

lega upp á. Gott dæmi um slíkt er Hælið, setur um sögu berkla, sem var með
í Startup Tourism í fyrra, en hvergi
annars staðar er boðið upp á Berklasetur. Fyrirtækin sem verða valin fá
fullbúna vinnuaðstöðu, þjálfun og fyrirlestra og auk þess ráðgjöf mentora;
reyndra frumkvöðla, fjárfesta, stjórnenda og lykilaðila í ferðaþjónustu á Íslandi. „Það getur verið flókið ferðalag
að stofna fyrirtæki og við ætlum að
hjálpast að og deila reynslu.“
iáh

„Atvinnuástandið er
gott í dag og það hjálpar“
Fyrirmyndardagurinn verður haldinn á föstudaginn
í fjórða skiptið. Hulda Steingrímsdóttir hjá Vinnumálastofnun segir vel hafa tekist að finna verkefni
handa öllum þátttakendum.

Þ

Sjóvinnufatnaður

að hefur gengið mjög vel
og nú eru allir komnir með verkefni. Eina
vandamálið er að við erum
með of mörg verkefni miðað
við þátttakendur, sem er algjör
lúxus,“ segir Hulda Steingrímsdóttir, náms- og starfsráðgjafi
hjá Vinnumálastofnun Norðurlands eystra, um Fyrirmyndardaginn sem verður haldinn
í fjórða skiptið á Íslandi á
morgun, föstudag, en þá hafa
fyrirtæki og stofnanir tækifæri
á að bjóða atvinnuleitendum
með skerta starfsgetu að vera
gestastarfsmenn í einn dag eða
hluta úr degi. „Vanalega gengur
ágætlega fyrir fólk með skerta
starfsgetu að fá sín tækifæri
þótt atvinnuleit þeirra geti tekið mismunandi tíma líkt og hjá almennum
atvinnuleitendum. Atvinnuástandið
er gott í dag og það hjálpar.“

Bæjarstjórinn og forsetinn

Ísfell á Norðurlandi
●
●
●
●

Akureyri
Húsavík
Ólafsfjörður
Sauðárkrókur

Ísfell ehf, Óseyrarbraut 28
220 Hafnarfjörður, Sími 5200 500
www.isfell.is, isfell@isfell.is

Hulda segir að á Fyrirmyndardeginum í ár sé sérstök áhersla á fyrirtæki
og stofnanir í landbúnaði og sjávarútvegi. „Við megum líka fara út fyrir þann fókus og til að mynda tekur
bæjarstjórinn okkar, Eiríkur Björn
Björgvinsson, þátt í ár en við getum
svo sem ályktað að hann borði bæði
fisk og kjöt,“ segir Hulda, en forseti
Íslands, herra Guðni Th. Jóhannesson,

sem og nokkur ráðuneyti taka einnig
þátt í verkefninu.

Góð upplifun fyrir alla

Hulda segir Fyrirmyndardaginn fyrst
og fremst snúast um starfskynningu.
„Starfsmaðurinn er að kynna sér fyrirtækið og fyrirtækið upplifir hversu
mikill mannauður er í fólki með
skerta starfsgetu. Þessi dagur á að vera
skemmtilegur og við leggjum áherslu
á góða upplifun fyrir alla, bæði starfsmenn og fyrirtæki, svo að dagurinn
skili jákvæðum árangri fyrir alla.“
iáh

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

„

leiðari

Umferð í Giljahverfi Dæmd fyrir að

Í

Giljahverfi, eins og í flestum
öðrum hverfum Íslands, er mikil umferð, margir bílar og frekar
stórum hluta þeirra ekið frekar hratt.
Það má ekki gleyma því að í hverfinu
búa mörg börn og því þarf að passa
sig í kringum þau. Þessi börn, eins
og önnur, ganga eða hjóla í skólann
og á milli tómstundahúsa. Ég bý
sjálfur í Giljahverfi og á tvo
yngri bræður. Við erum
allir í skóla og leikskóla
í Giljahverfi og þurfum
að ganga eða hjóla alla
daga. Mörg götuhorn
í hverfinu eru mjög
blind. Bæði götuhorn
á gangstígum en ekki
síður gatnamót við
gangbrautir.

Runnar
skyggja á útsýnið

runnar skyggja á útsýnið. Þessir
runnar eru á einkalóð í einbýlishúsi
við Dvergagil. Við bræður förum
mjög oft um þessi gatnamót, bæði
labbandi og hjólandi. Á þessum
gatnamótum er umferðin stundum
mjög mikil og hröð og ná bílstjórar
ekki alltaf að sjá gangandi umferð.
Fyrir nokkrum árum var
hringtorg sett á
þessi gatnamót til að
hægja á umferðinni en
það hefur
hingað
til ekki
dugað.
Það var
líka sett
hraðahindrun áður

Ein af þessum gatnamótum eru gatnamót Hlíðarbrautar og
Merkigils. Þau eru mjög
blind í báðar
áttir, þó sérstaklega til
suðurs.
Háir

Já, ég vil að
við stöndum saman í þessu
og bregðumst við
áður en slys verður“

en keyrt er inn á hringtorgið úr
Merkigilinu. Legg ég til að krafa
verði gerð á eiganda gróðursins um
að runnarnir verði klipptir í þá hæð
sem hentar bæði akandi, hjólandi og
gangandi vegfarendum svo akandi
og gangandi vegfarendur taki eftir
hver öðrum. Ég mæli einnig með að
allir læri að taka tillit hver til annars
í umferðinni og ökumenn hægi á sér.
Gangandi og hjólandi vegfarendur
líti í kringum sig áður en farið er yfir
götu. Já, ég vil að við stöndum saman
í þessu og bregðumst við áður en slys
verður.

Hættuleg gatnamót

Gatnamót Hlíðarbrautar og Merkigils eru hættuleg gatnamót á meðan runnarnir eru þetta háir,
en alls ekki hættuleg ef þeir
yrðu klipptir niður fyrir
höfuðhæð gangandi vegfarenda. Ef ekki fengist
leyfi húseiganda til að
klippa runnann þá þyrfti
nauðsynlega
að
gera
hraðahindrunina brattari
svo bílar verði nánast að
stoppa við gatnamótin.
Höfundur er Viðar
Ernir Reimarsson 8. RK

vera veik á geði
A

llir eiga sér sögu en ævi Hafdísar Sæmundsdóttur, sem prýðir forsíðuna að þessu sinni, er nánast með ólíkindum. Hafdís
hefur þurft að takast á við stórar áskoranir á lífsleiðinni og notar húmor til að yfirstíga erfiðleikana.
Í einlægu viðtali stígur
Hafdís fram með sína sögu í
von um að opna umræðuna
um geðsjúkdóma. Hafdís
segir að þótt umræðan um
geðræn veikindi sé að opnast
séu ennþá fordómar gagnvart andlegum veikindum.
„Mér finnst ég dæmd fyrir
að vera veik á geði og upplifi höfnun vegna þess. Það
er hins vegar ekkert öðruvísi
að vera andlega veik heldur
en að vera með krabbamein.
Það kýs enginn að vera með
geðsjúkdóm, þetta er ekki
eitthvað sem ég valdi mér,“
segir Hafdís í viðtalinu.
Það
var
sérstaklega
áhrifamikið að setjast niður
með Hafdísi og heyra það
sem á daga hennar og fjölskyldu hennar hefur drifið. Fyrir vikið fór ég
að hugsa um eigið líf og þau skipti sem ég bölsótast út í smáatriði sem
skipta engu máli þegar stóra myndin er skoðuð. Það eru sjálfsagt fleiri
sem þekkja það að taka góða heilsu sem sjálfsögðum hlut og láta smámuni koma sér úr jafnvægi. Einhvers staðar sá ég skrifað að flest það
sem heldur fyrir okkur vöku í dag á ekki eftir að skipta okkur neinu máli
eftir eitt ár. Það er ágætt að hafa það í huga næstu andvökunótt.


Indíana Ása Hreinsdóttir

38. tölublað, 7. árgangur
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

Rafvirki á Akureyri
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja með aðsetur á Akureyri. Hér er um fjölbreytt starf að ræða í öflugum
vinnuflokki sem vinnur við dreifikerfi RARIK á Norðurlandi.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Viðhald á dreifikerfi RARIK
Eftirlit með tækjum og búnaði
Viðgerðir
Nýframkvæmdir
Vinna samkvæmt öryggisreglum

Sveinspróf í rafvirkjun
Öryggisvitund
Almenn tölvukunnátta
Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt
Bílpróf

Skíðasvæðið Skarðsdal
Snjórinn er kominn!
Forsala vetrarkorta 2017 - 2018
Kortin verða til sölu í Aðalbakaríi
frá 20. nóv. til 3. des.
Einnig er hægt að kaupa með því að leggja inn á reikning

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. Nánari upplýsingar veitir Ásbjörn Gíslason, deildarstjóri
framkvæmdasviðs á Norðurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til
3. desember 2017 og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn@rarik.is.
RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk þess
að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík
og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um landið.

348-26-1254 kt: 640908-0680 og senda kvittun á
skard@simnet.is
Kort fullorðins
Kort barna (9 - 17)

18.000.- í stað 25.000.7.000.- í stað 10.000.-

Kort framhalds/háskólanema 11.000.- í stað 15.000.-

Öllum kortum fylgir norðurlandskortið

RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is

Aðalbakarí

Opnum 1. des.

skardsdalur.is og á facebook

Klár í veturinn?
frábær hjólaskófla, tilvalin í snjómoksturinn

Þýskur vinnuþjarkur
Weycor AR65e
þyngd 5150kg
vél: Deuzt (vatnskæld) 54KW (73hö)
Er til á lager, komdu og prófaðu

Breitt úrval atvinnutækja

Compair loftpressur

Hanix smágröfur

Diverto vinnuvélin

SDMO rafstöðvar

Hidrostal dælur

Belle jarðvegsþjöppur

Kíktu við og skoðaðu úrvalið
Ásafl ehf.

Hjallahrauni 2, 220 Hafnarfirði
Kt. 421107-1220

Sími: 562 3833

Opið 8:30 - 17 virka daga
asafl@asafl.is - asafl.is

Facebook
Ásafl

Instagram
asafl.is

Snapchat
asafl.is

Hammerhead moldvörpur

Stema kerrur
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Myndir: Hilmar Friðjónsson og Atli Ágúst Stefánsson

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

Sigurvegari kvöldsins Hin 16 ára
Embla Sól Pálsdóttir vann Sturtuhausinn 2017.

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT
DEKK UNDIR FLESTAR GERÐIR
JEPPA OG JEPPLINGA.

DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR
Í SÍMA 540 4900

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG: info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

Embla Sól sigraði
í Sturtuhausnum
Sturtuhausinn – söngkeppni VMA fór fram síðasta
fimmtudag.

S
®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

öngkeppni Verkmenntaskólans á Akureyri fór fram í
Menningarhúsinu Hofi síðasta fimmtudag. Embla Sól Pálsdóttir vann keppnina með lagi Melanie Martinez, Toxic. Í öðru sæti
var Arndís Eva Erlingsdóttir sem
flutti lagið Believe með Cher og í
þriðja sæti var Ragnheiður Diljá
sem söng Omen með Disclosure ft. Sam Smith. Naglbíturinn
Vilhelm Anton Jónsson var kynnir
kvöldsins en dómnefndina skipuðu
tónlistarkonan Lára Sóley Jóhannsdóttir, útvarpskonan Valdís Eiríksdóttir og söngvarinn Jón Jósep Snæbjörnsson, betur þekktur sem Jónsi í
Svörtum fötum.

Tilþrif Sindri Snær Konráðsson kann
þetta en hann vann keppnina í fyrra.

Traustur kostur.

Dómarar Tónlistarkonan Lára Sóley
sat í dómnefnd ásamt Valdísi Eiríksdóttur og Jónsa. Villi naglbítur kynnti
dagskrána.

Toro snjóblásarar
Afkastamiklir snjóblásarar frá Toro.
SnowMaster® 724 ZXR CE
„stóri“

Power Max® 726 OE
„stærri“

Power Max® 1028 OXHE

„stærsti“

Hæfileikarík Fimmtán flytjendur fluttu lög í keppninni
sem var öll hin glæsilegasta.

Glæsileg söngkona Ragnheiður
Diljá lenti í þriðja sæti.

Verð kr

154.900
m. vsk

Verð kr

209.900
m. vsk

Verð kr

349.900
m. vsk

Austur vegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbak k i - 601 Akureyri // Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir
Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

Úrslitin ljós Embla

Sól Pálsdóttir kom, sá
og sigraði.

Stur

tuhausinn Það er greinilega mikið af hæfileikaríkum söngvurum í VMA
.

Baðviftur
Úrvalið er hjá okkur!

Tilboð
frá kr
8.990

Hitavír

Í þakrennur, frostvörn eða
vatnslagnir.

Tilboð
frá kr

Gastæki

Grátandi gluggar? Kælar - frystar

Einnota kútar
Engin leiga

Þurrktæki

Tilboð
frá kr

Tilboð
kr

39.990

24.990

Handþurrkari Þakblásarar Hitablásari
2100 wött

Vatnshitablásari í bílskúrinn

Tilboð
frá kr

Tilboð
frá kr

19.990

69.990

1.450

Rör og fittings Iðnaðarviftur Iðnaðar-Úrval af stærðum og gerðum
fyrir loftræstinguna!

Allar stærðir - með eða án vélakerfa

þurrktæki

Upphengjur
fylgja
Loftviftur

-eftir rakatjón
-eftir steypun
-eftir málun
-

Tilboð

frá kr 33l/24klst

149.990

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

Gluggaviftur
Útsogsviftur

viftur
.is
-andaðu léttar
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Yfirheyrslan: Jóhann Gunnar
Jóhann Gunnar Kristjánsson talar reiprennandi færeysku en gæti ekki dansað til að bjarga lífi sínu.
Fullt nafn, aldur og starfstitill: „Jóhann Gunnar Kristjánsson, 31

Morgunmatur? „Ég er mjög
lélegur í morgunmat. Það verður að
viðurkennast að oftast læt ég kaffið
nægja á morgnana.“

Nám? „Viðskiptafræðinemi við
Háskólann á Akureyri.“

Fyrirmynd? „Richard Dawkins.“

árs, verkefnastjóri rekstrarsviðs hjá
Menningarfélagi Akureyrar.“

Fjölskylduhagir: „Í sambúð

með Tinnu Stefánsdóttur til 13 ára
og saman eigum við tveggja ára son,
Jökul Ómar.“

Fæddur og uppalinn? „Fæddur á
Sjúkrahúsinu á Akureyri og uppalinn
á Ólafsfirði.“
Í hverju ertu bestur? „Að leysa
verkefni sem ég hef brennandi áhuga
og metnað fyrir.“
Í hverju ertu lakastur? „Stundvísi … og dansi, gæti ekki dansað til
þess að bjarga lífi mínu.“
Mottó? „Ég hef reyndar aldrei haft

neitt sérstakt lífsmottó. Ég tók þó próf
á netinu um daginn þar sem mér var
úthlutað lífsmottóinu „lifðu lífinu eins
og dauðinn sé á næsta leiti“. Ætli ég sé
ekki bara tilneyddur að sætta mig við
það hlutskipti og lifa samkvæmt því.“

Hvað ætlaðirðu að verða
þegar þú yrðir stór? „Ég ætlaði

mér alltaf að læra flug, hver veit nema
maður eigi það eftir.“

Hvaða draum áttu eftir að
láta rætast? „Byggja draumahúsið
fyrir fjölskylduna.“

Hverju mundirðu breyta ef
þú værir einræðisherra í einn
dag? „Ég myndi gera mitt besta til

þess að losa mig við aðra einræðisherra.“

Uppáhaldstónlistarmaður/
kona íslenskur/erlendur?

„Mjög erfið spurning, ég hlusta
mikið á tónlist og reyni jafnframt
að hafa hlustunina fjölbreytta. Í
augnablikinu er ég mikið að hlusta á
Norðmennina í Karpe Diem, Ensími
og hljómsveitina Vök. Auk þess
hef ég verið að hlusta á færeysku
sveitina Danny & the Veetos sem
er mjög skemmtilegt band.
Á Iceland Airwaves sá ég jafnframt
frábæra belgíska hljómsveit sem
kallar sig The Colorist sem kom fram
ásamt Emilíönu Torrini sem ég hef
verið að hlusta talsvert á síðan. Sakbitna sælan er svo að skella annað
slagið á einhverju ljómandi hallærislegu iðnaðarrokki sem helst gefur
góðan kjánahroll.“

Fallegasti staður á Íslandi?

„Seyðisfjörður og Laugar í Reykjadal.
Tveir staðir sem ég get ómögulega
gert upp á milli.“

Uppáhaldsmatur?

Uppáhaldskvikmynd? „Se7en er
frábær … og Star Wars-þríleikurinn.“

„Nautalund með
piparsósu. Svo skemmir ekki fyrir að
hafa gott rauðvín með.“

Uppáhaldsleikari? „Ég á mér

Uppáhaldsdrykkur? „Ég kemst

engan sérstakan uppáhaldsleikara, þó
átti ég sjálfur stórleik í aukahlutverki
sem sjóræningi í leikritinu Gulleyjunni hjá Leikfélagi Akureyrar. Það er í
sérstöku uppáhaldi hjá mér.“

Uppáhaldsstjórnmálamaður?
„Pétur H. Blöndal var alltaf minn
uppáhaldsstjórnmálamaður.“

ómögulega í gegnum daginn án þess
að fá góðan kaffibolla.“

Uppáhaldsrithöfundur? „Þeir

eru margir en í augnablikinu er það
Ásta Rún Valgerðardóttir sem nýlega
gaf út frábæra barnabók sem heitir
Fjölskyldan mín og fjallar um fjölbreytt fjölskyldumynstur.“

Leyndur
hæfileiki?

„Tala reiprennandi
færeysku, ætli það
verði ekki að teljast leyndur
hæfileiki.“

Hvað mundirðu aldrei gera?

„Að fenginni reynslu þá á maður víst
aldrei að segja aldrei, en ég tel líklegt að
það þyrfti að sannfæra mig lengi um
ágæti þess að flytja til Danmerkur.“

Tæki til vetrarþjónustu

Samfélagsmiðill?

„Facebook og Snapchat.“

Hundar eða kettir? „Hvorugt.“

Vinnuvélar og tæki 7
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Sogskál á gleri.

Hvalasýningin á Granda: Smákranar önnuðust flutninga á öllum hvala
líkönum fyrir sýninguna.

Unnið við Perluna.

Litlir kranar
leysa stór verkefni
Smákranar

Þ

að eru til fleiri kranar en
stórir byggingarkranar,
og litlir, sérhæfðir kran
ar eru nauðsynlegir til ýmissa
vandasamra verka. Til dæmis
þarf oft að hífa upp í mikla
hæð þunga hluti innanhúss í
byggingum, stórar glerrúður
og stálbita, en smákranar
koma þar við sögu þar sem
önnur tæki komast ekki að og
handaflið ekki nóg.
Þessa þörf uppgötvuðu
hjónin Erlingur Snær
Erlingsson og Hildur Björg
Ingibertsdóttir eftir að þau
fóru að kynna sér möguleika
smákrana skömmu eftir alda
mótin síðustu. Þau stofnuðu
fyrirtækið Smákrana árið
2004 og hefur fyrirtækið
vaxið og dafnað síðan.
„Faðir minn var í þess
um hífingarbransa og var
með stóra bílkrana. Ég hafði
því alltaf mikinn áhuga á
þessum hlutum. árið 2004

sá ég í erlendu fagtímariti
auglýsingu um Unic 295
smákranann, svokallaðan
köngulóarkrana.“ Erlingur fór
síðan með eiginkonu sinni
og föður til Bretlands til að
skoða þessa kranategund og
þau fluttu heim einn Unic 295
smákrana. Hann lyftir þremur
tonnum í 1,4 metra radíus en
er ekki nema 60 sentimetrar
á breidd.
„Upphaflega var ætlunin
að höndla með þessa krana
og þjónusta kaupendur þeirra
en áhuginn var lítill og fáir
virtust sjá fyrir sér mögulega
notkun þeirra. Þannig að við
áttum kranann áfram og ég
fór að vinna á honum með
fram öðrum störfum.“
krönum í eigu fyrirtæk
isins hefur síðan fjölgað
jafnt og þétt í gegnum árin
og nú á fyrirtækið samtals
átta krana. Þar af eru fjórir
smákranar af Unic gerð, tveir

flutningskranar af gerðinni
JmG, en þeir geta keyrt
með hlassið, og svo tveir 45t
Liebherr bílkranar sem henta
mjög vel með litlu krönunum.
„Við sérhæfum okkur í
flutningatæknilegum lausn
um. Þar sem erfitt er að
koma við öðrum tækjum þar
komum við til sögunnar. Tök
um sem dæmi það verkefni
að setja upp 300–500 kílóa
rúðu innandyra. Í áhættu
greiningu blikka öll ljós yfir
slíku dæmi ef menn ætla að
gera þetta með handafli,
bæði vegna hættunnar á
meiðslum og því að eyði
leggja hlutinn.“
auk krananna býr fyrir
tækið einnig yfir ýmsum
gagnlegum búnaði við
flutninga og hífingu hluta
innandyra: „Eitt dæmi eru
glersogskálarnar sem sjúga
sig fastar á glerið með loft
tæmi. Við eigum fimm slíkar

og meðal annars stærstu
glersogskál til glerísetningar
á Íslandi. með henni getum
við híft gler sem er allt að eitt
og hálft tonn að þyngd.“
Verkefni Smákrana eru
mjög fjölbreytt en fyrirtækið
er mest á fyrirtækjamarkaði.
Þó kemur oft fyrir að Erlingur
og hans starfsmenn sinni
einstaklingum vegna glerí
setninga. „Við hífum mikið af
gleri fyrir smiði sem þjónusta
tryggingafélögin og þannig
erum við mikið á vettvangi hjá
einstaklingum. Þetta eru gler
frá 70 og upp í 300 kíló,“ segir
Erlingur og bætir við að Smá
kranar hafi annast hífingar á
flestum stærstu rúðum sem
hafa verið settar í á Íslandi
frá árinu 2008. nauðsyn
smákrananna er augljós við
þessi verk, eða eins og Erling
ur segir: „Hvernig ætlar þú að
setja upp gler sem er 760 kíló
að þyngd og 7,2 metrar að

hæð?“ og vísar þar til nýlegs
verkefnis fyrir nýja verslun
H&m í Smáralind.
meðal annarra nýlegra
verkefna er stórt verk fyrir
ÍaV marti í Búrfellsvirkjun,
þar sem unnið hefur verið
við uppsteypu á stöðvar
húsi sem er 300 metra inni í
fjallinu. Þá hafa Smákranar
sett upp rúmlega 60 tonn
af gleri í nýja hótelbyggingu
Bláa lónsins. Einnig hefur
fyrirtækið unnið innandyra
við breytingar í Perlunni og
hjá marel hf. og sett upp allt
nýtt gler á framhliðum H&m
og Zöru í Smáralind og H&m
og next í kringlunni.
Nánari upplýsingar veitir
Erlingur Snær í síma 6994241 eða í gegnum netfangið
ese@smakranar.is.
www.smakranar.is
facebook.com/smakranar

10

23. nóvember 2017

BorðtennisBorð

„

Jólatónleikar Norðlenskar konur í tónlist halda tónleikana Ljósin ljómandi skær í
Hofi 2. desember. Mynd: Daníel Starrason.

Hugljúf lög á aðventu
Norðlenskar konur í
tónlist halda sína fyrstu
jólatónleika.

Borðtennis
Verð: 59.478 kr m/vsk PLAYBACK borðtennisborð frá BUTTERFLY
m/neti, blá eða græn 19mm borðplata

O

er fyrir alla!

pingpong.is- -Síðumúli
Síðumúla
aftanverðu)S: 568 -3920
Pingpong.is
35 35
(að (að
neðanverðu)
, Reykjavík
S: 568 3920 & 897 1715

NÝTT
BÍLAVERKSTÆÐ
I
Á GÖMLUM
GRUNNI

BÍLAVERKSTÆÐI
NORÐURLANDS
ÞJÓNUSTUUMBOÐ
FYRIR BL

HJÓLASTILLINGAR

… það er
alveg dásamlegt að þessi fyrirmynd okkar allra
verði með okkur á
jólatónleikunum“

kkur hefur lengi langað til
þess að fá Helenu til þess að
syngja með okkur og það
er alveg dásamlegt að þessi fyrirmynd okkar allra verði með okkur á
jólatónleikunum,“ segir Helga Kvam,
píanóleikari og tónlistarstjóri jólatónleika Norðlenskra kvenna í tónlist, en
tónleikarnir fara fram 2. desember
í Menningarhúsinu Hofi og verður
söngkonan Helena Eyjólfsdóttir sérstakur heiðursgestur.

kvæmdar,“ segir Lára Sóley Jóhannsdóttir, fiðluleikari og söngkona í tónlistarhópnum.

Mikilvægur sjóður

Þekkt og ný lög

Tónleikarnir, Ljósin ljómandi skær,
eru styrktir af Tónlistarsjóði Hofs
og Samkomuhússins. „Það er afar
mikilvægt að sjóður sem þessi sé
til. Hann veitir listafólki svigrúm til
þess að koma verkefnum á laggirnar
og ýtir undir samstarf og samheldni
milli ólíkra aðila. Ég held að sjóður
sem þessi hvetji listamenn til þess að
setja fram hugmyndir sínar og þá er
mun líklegra að þær komist til fram-

Tónlistarkonurnar ætla að leiða bæjarbúa inn í aðventuna með hátíðlegum og hugljúfum lögum með blöndu
af þekktum, minna þekktum og nýjum jólalögum. Auk þess verður frumflutt jólalag og texti eftir Láru Sóleyju
og Hjalta Jónsson, auk þess em Hildur
Eir Bolladóttir samdi íslenskan texta
við eitt laganna sem flutt verða.

Á skíðum skemmti ég mér Ungir sem aldnir skemmtu sér í snjón-

FRAMRÚÐU
SKIPTI

DR AU P N I S GATA 6 · 6 0 3 A K U R E Y R I · S Í M I 4 6 4 2 1 1 1
B N @ B N E H F. I S

um á Skíðasvæðinu Skarðsdal á Siglufirði um síðustu helgi.

Gellur sem mála

L

istahópurinn Gellur sem mála
í bílskúr heldur samsýningu í
Deiglunni í Listagilinu á Akureyri 9. og 10. desember. Þema sýn-

ingarinnar er Amma, þar sem hver og
einn nálgast viðfangsefnið með sínum
hætti.
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VIÐTAL

„Geðræn veikindi
eru ekkert til að
skammast sín fyrir“
Hafdís Sæmundsdóttir vill opna umræðuna um
geðsjúkdóma í von um að eyða fordómum. Í einlægu
viðtali segir Hafdís frá lífi sínu sem hefur verið allt
annað en dans á rósum en Hafdís á þrjá stráka sem
allir fæddust fyrir tímann og eru allir langveikir í dag.
Hafdís segir einnig frá andlegum veikindum sínum,
krabbameininu, síþreytunni, myglusveppnum, sem
olli fjölskyldunni fjárhagslegu og heilsufarslegu tjóni,
og jólunum sem hún kvíðir vegna föðurins sem hún
missti á jóladag í fyrra.

U

mræðan um geðsjúkdóma
er að opnast en samt lifa fordómarnir ennþá. Mér finnst
ég dæmd fyrir að vera veik á geði og
upplifi höfnun vegna þess. Það er
hins vegar ekkert öðruvísi að vera
andlega veik heldur en að vera með
krabbamein. Það kýs enginn að vera
með geðsjúkdóm, þetta er ekki eitthvað sem ég valdi mér,“ segir Hafdís
M. Sæmundsdóttir, öryrki á Akureyri,
sem hefur gengið í gegnum ýmislegt
á sínum 44 árum. Hafdís hefur meðal annars átt við þunglyndi að stríða
sem og þráhyggju- og áráttuhegðun,
ofsakvíða og ofsahræðslu og stígur hér
fram með sína sögu í von um að opna
umræðuna um andleg veikindi enn
frekar og eyða fordómum í garð þeirra
sem berjast við geðræna sjúkdóma.

Einelti í æsku

Hafdís ólst upp í Reykjavík hjá móður
sinni og stjúpföður en eyddi mörgum
sumrum á Þórshöfn á Langanesi hjá
föður sínum. Henni gekk vel í námi en
leið ekki vel í skóla. „Fyrstu sex ár ævi
minnar var ég mikið veik. Ég borðaði
nánast ekkert og þreifst ekki. Það vissi
enginn hvað var að mér fyrr en ég var
opnuð og í ljós kom að garnirnar voru
vafðar hver inn í aðra. Annars man ég
lítið úr æskunni og hef lokað á margar
minningarnar,“ segir hún og útskýrir
að hún hafi verið lögð í einelti í skóla.
Hún segist ekki bera kala til þeirra
sem ofsóttu hana í æsku. „Sú reynsla
gerði mig að því sem ég er í dag. Ég er
sterkari fyrir vikið.“

Synirnir langveikir

Hafdís á þrjá syni sem allir eru
langveikir en á misjafnan hátt. Þegar
sá elsti fæddist bjó hún með föður
hans á Þórshöfn. „Hann fæddist sex
vikum fyrir tímann. Hann var töluvert
veikur og er ennþá. Hann fæddist með
klumbufætur og ekkert ónæmiskerfi.
Við vorum alltaf að fara með hann til
Reykjavíkur á spítala vegna fótanna
og annarra veikinda og á endanum
ákváðum við að flytja inn á Akureyri.
Hann var í gifsi fyrsta hálfa árið og í
spelkum og sérsmíðuðum skóm til
fjögurra ára aldurs og þarf enn í dag
alltaf að nota sérsmíðuð innlegg,“ segir Hafdís sem skildi við föður drengsins árið 2005, sama ár og hún kynntist
núverandi eiginmanni sínum, Akureyringnum Andrési Jónssyni.

Fyrirburar og
fæðingarþunglyndi

Eldri sonur þeirra Andrésar kom í
heiminn fimm vikum fyrir tímann en
sá yngri átta vikum. „Meðgangan með
þann yngsta gekk brösuglega og þegar
ég fór af stað á 30. viku var ég send
suður með sjúkraflugi og var hann svo
tekinn með bráðakeisara á 32. viku
og settur beint í öndunarvél. Hann
fæddist með vatnshöfuð. Strákurinn
grét allan sólarhringinn fyrstu níu
mánuði ævi sinnar, og það réð enginn

við hann nema ég, ekki einu sinni
pabbi hans. Hann var níu mánaða upp
á dag þegar hann svaf í fyrsta skiptið
ekki í fanginu á mér,“ segir Hafdís sem
þróaði mér sér meðgöngusykursýki
á meðgöngunni sem hún hefur ekki
enn losnað við. „Strákurinn er ekki
með sykursýki en samt var hann að fá
sykurföll fyrstu árin. Í eitt skiptið tókst
mér ekki að vekja hann og fór með
hann á bráðamóttökuna þar sem hann
komst ekki til meðvitundar fyrr en
eftir að hafa fengið tvo poka af sykurvatni. Þá hafði hann verið án fullrar
meðvitundar í 17 tíma. Þetta var mjög
erfiður tími og ég fékk tvisvar taugaáfall sökum álags og svefnleysis,“ segir
Hafdís sem fékk einnig slæmt meðgönguþunglyndi á hverri meðgöngu.
„Ég fékk hálfgerða fæðingarsturlun
eftir fæðingu elsta sonarins sem olli
því að ég treysti mér oft ekki til að vera
ein með barnið á tímabili. Sem betur
fer hafði ég góðan lækni sem hugsaði
vel um mig.“

með stíflu á hættulegum stað og varð
að undirgangast hættulega aðgerð.
Þessi strákur, sem er líka með ADHD,
hefur gengið í gegnum svo margt en
er svo duglegur og þroskaður,“ segir
Hafdís sem segir soninn hafa upplifað
mikinn missi þegar stjúpfaðir hennar
lést óvænt á jólunum í fyrra. „Hann
var maðurinn sem ól mig upp og þeir
tveir voru bestu vinir. Hann hné niður
þann 19. desember og var á milli heims
og helju næstu daga. Á Þorláksmessu var slökkt á vélunum en hann var
þrjóskari en andskotinn og ákvað að
fara ekki frá móður minni fyrr en eftir
aðfangadagskvöld. Hann kvaddi því
á jóladagsmorgun. Andlát hans hefur
reynst okkur alveg ofsalega erfitt og
það eru erfið jól framundan. Ég fór
ofsalega langt niður, lokaði á alla og
einangraði mig fyrstu mánuðina. Það
var ekki fyrr en mamma benti mér á
að þetta gæti ekki gengið svona strákanna vegna að ég talaði við sálargæsluliða sem hjálpaði mér mjög mikið.“

Erfið jól framundan

Síþreyta og
brjóstakrabbamein

Elsti strákurinn hennar hefur einnig
verið mikið veikur. „Árið 2010 missti
hann hálfan vetur úr skóla vegna mikilla veikinda. Læknar vissu ekkert hvað
amaði að honum fyrr en barnalæknir
ákvað að senda hann í höfuðmyndatöku þar sem kom í ljós að hann var
kominn með vatnshöfuð. Hann var

Auk geðrænna kvilla, síþreytu og
sykursýki 2 er Hafdís afar slæm í
skrokknum sökum vefja- og slitgigtar og í apríl í fyrra greindist hún með
brjóstakrabbamein. „Ég veit ekki hvað
varð til þess að ég ákvað að ég yrði að
fara í brjóstamyndatöku. Ég fann ekki

„
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Ef eitthvað
getur mögulega farið úrskeiðis
gerist það nánast
alltaf“

fyrir neinu en það var eitthvað sem
sagði mér að það væri ekki allt í lagi.
Sem betur fer var meinið að mestu
leyti staðbundið en aðeins farið út í
mjólkurgöngin. Ég gat valið um að
fara í fleygskurð og lyfja- og geislameðferð eða láta taka allt brjóstið, sem
ég valdi. Ég vildi bara losna við þetta.
Sólarhring eftir brjóstnámið fór ég í
bráðaaðgerð því það fór að blæða innvortis í brjóstinu og ég missti mikið
blóð. Tveggja daga dvöl á sjúkrahúsi
varð því að tíu daga sjúkrahúslegu,“
segir Hafdís sem hefur nú einnig
látið fjarlægja hitt brjóstið. „Nokkrum
mánuðum eftir aðgerðina fór að vella
gröftur úr því brjósti. Við ómskoðun
fannst ekkert en vegna minnar sögu
var ákveðið að taka það líka.“

Myglusveppur í íbúðinni

Eins og veikindin hafi ekki verið nóg
greindist nýlega myglusveppur í íbúð
fjölskyldunnar og hafði mikil áhrif
á heilsufarið. „Ég var búin að vera
sérstaklega slöpp og þreytt og strákarnir voru alltaf með stíflað nef og
óþægindi í öndunarfærum, sérstaklega tveir yngstu en þeir deildu herbergi saman. Mig fór að gruna myglusvepp og fékk smið sem tók þrjú sýni.
Eitt sýnanna sýndi myglusvepp, inni
í herbergi strákanna, beint fyrir ofan
höfuðið á þeim sem var mest stíflaður
á morgnana. Við drifum okkur strax
út úr íbúðinni og, eftir að hafa fengið
ráðleggingar frá sérfræðingi, hentum
öllu dótinu sem var inni í herberginu.
Sængur, rúm, koddar, hillur, dót, þetta
var allt ónýtt. Það eina sem við gátum bjargað voru föt sem hægt var að
þvo upp úr Rodaloni. Þetta varð talsvert fjárhagslegt tjón – fyrir utan allt
heilsutjónið,“ segir Hafdís og bætir við
að um leið og þau fluttu út hafi heilsa
þeirra farið að batna.

Erfið íbúðaleit

Fjölskyldunni gekk hins vegar illa að
finna aðra íbúð og litlu mátti muna
að þau lentu á götunni. „Þetta hefur
verið erfiður tími og sérstaklega fyrir
strákana mína. Það sem bjargaði okkur var mín yndislega mágkona sem
hefur heldur betur reynst okkur vel í
gegnum árin. Hún flutti úr sinni íbúð
til foreldra sinna svo við gætum fengið
íbúðina hennar,“ segir Hafdís og bætir
við að leitin að íbúð og höfnunin sem
þau fengu aftur og aftur hafi tekið á
andlega. „Fyrir vikið var ég farin að
glíma aftur við ofsakvíða og var verulega svartsýn og vissi ekkert hvað yrði
um okkur. Maður var farinn að sjá
fram á að lenda á götunni með strákana en þá hringdi yndisleg kona sem
bauð okkur að koma og skoða íbúð
sem sonur hennar á. Eftir endalausa
höfnun var sjálfstraustið ekki meira
en svo að ég braut mig stanslaust niður og var orðin alveg viss um að hún
og maðurinn hennar myndi hætta við
að leigja okkur um leið og þau myndu
hitta mig. En það gerðist ekki og við
flytjum inn í íbúð sonar þeirra um
mánaðamótin,“ segir hún þakklát og
brosir.

Heppin með barnsfeður

Röð áfalla hefur orðið til þess að
Hafdís hefur barist við ofsakvíða og
ofsahræðslu og hefur tvisvar þurft
að leggjast inn á geðdeild vegna
vanlíðunar. „Þetta kemur bara upp úr
þurru. Maðurinn minn segir að ég sé
bara geðveik og ég segi það sjálf. Maður er snarklikkaður. Það er bara okkar leið til að funkera í lífinu. Þetta er
endalaus barátta,“ segir hún og bætir

við að Andrés sé hennar mesta lukka í
lífinu. „Hann er algjör gleðigjafi og sá
eini sem getur fengið mig til að brosa
í gegnum tárin. Hann hefur staðið við
bakið á mér eins og klettur og ég er
nokkuð viss um að ég væri ekki hér í
dag ef ég hefði hann ekki. Hann, ásamt
drengjunum mínum, er klárlega það
besta sem hefur komið fyrir mig í lífinu. Við förum saman í gegnum lífið
á fíflagangi, einfaldlega til að komast
af,“ segir hún og bætir við að samband
hennar við fyrrverandi sambýlismann
sinn sé einnig gott. „Við höfðum verið sundur og saman í tólf ár þegar
við skildum endanlega og fyrst um
sinn var sambandið á milli okkar ekki
gott. Með Andrésar hjálp og þroska
hjá okkur hefur það stórbatnað. Við
viljum öll það besta fyrir börnin og
höfum til að mynda verið öll saman
á jólunum síðustu fjögur jól og áramót. Hann og Andrés eru þar að auki
orðnir góðir vinir. Ég gæti ekki verið
heppnari með barnsfeður.“

Hjón Hafdís segir þau Andrés fara í
gegnum lífið á fíflagangi. Það sé þeirra
leið til að takast á við erfiðleikana. Mynd
úr einkasafni.

Heppin með fólkið sitt Hér eru hjónin ásamt Svandísi, mágkonu Hafdísar, en
hún lánaði þeim íbúð sína á meðan þau fundu sér nýja íbúð eftir að myglusveppur fannst í íbúðinni sem þau höfðu búið í síðustu árin. Mynd úr einkasafni.
Fjölskyldan

Hafdís lifir fyrir
strákana sína fjóra.

Ekki auðveld tengdadóttir

Hún segist einnig heppin með tengdafjölskyldu. „Þau þekktu ekki svona
mikið til andlegra veikinda fyrr en
ég kom inn í fjölskylduna og þótt þau
skilji mig ekki alltaf og hafi gengið í
gegnum ýmislegt með mér hafa þau
reynst mér mjög vel. Strákarnir okkar
geta alltaf leitað til þeirra og það kom
sér heldur betur vel þegar ég var send
suður með sjúkraflugi þegar sá yngsti
var að koma í heiminn. Við urðum að
dvelja fyrir sunnan í mánuð og fótunum því algjörlega kippt undan strákunum. Sem betur fer stigu tengdaforeldrar mínir inn í og hugsuðu um þá
allan tímann. Það var ótrúlega gott
að vita af þeim í þeirra höndum. Ég
geri mér grein fyrir því að ég er ekki
auðveldasta tengdadóttir í heimi. Ég
er ákveðin, hreinskilin og ef ég bít
eitthvað í mig hætti ég ekki fyrr en
takmarkinu er náð. Líf mitt hefur ekki
alltaf verið dans á rósum og þótt þau
skilji ekki alltaf mín veikindi reyna
þau sitt besta.“

Ótrúlegt lífshlaup Hafdís hefur
mátt reyna ansi margt á lífsleiðinni en
neitar að gefast upp.

Gefst aldrei upp

Eins og áður sagði stígur Hafdís fram
með sína sögu í von um að opna umræðuna um geðsjúkdóma. „Ég vil
fræða fólk svo það dæmi ekki án þess
að vita um hvað málið snýst. Það eiga
allir sína sögu og það er alltaf ástæða
fyrir hlutunum,“ segir hún og bætir
við að hennar saga sé kannski ótrúlegri en margra. „Ég hef verið ansi
óheppin. Ef eitthvað getur mögulega
farið úrskeiðis gerist það nánast alltaf.
Mér er bara ætlað að hafa mikið fyrir
þessu lífi en þótt ég sé með ansi breiðar og þykkar herðar finnst mér stundum eins og það hljóti að vera komið
nóg. Ég veit í raun ekki hversu mikið
meira ég get þolað. Hins vegar gefst ég
aldrei upp og mun berjast áfram fyrir
strákana mína og Andrés. Þeir veita
mér tilgang. Ég held líka áfram fyrir
móður mína sem hefur gengið í gegnum ýmislegt fyrir okkur systkinin. Það
minnsta sem ég get gert er að sýna
henni og pabba sálugum þá virðingu
að vera til staðar fyrir mín börn.“

Fyrsta stopp

Kaffi kú

Beint frá býli matur klikkar aldrei og er gott veganesti í góðan dag.
Fjöldskyldunni býðst að kíkja í fjósið að taka jólamyndir.
Jólahúfur á alla fjölskyldumeðlimi verða á staðnum.
Kálfar mega líka bera jólahúfur :)
Skemmtileg fjölskyldustund
þar sem allir leika sér saman.
Annað stopp

Sund í Hrafnagili

Geggjuð rennibraut
og æðislegur heitur pottur.
Þriðja stopp

Jólahúsið

Jólagarðurinn er sannkölluð
töfraveröld jólanna.

Nú er hægt að fá gjafabréf
sem gildir á Kaffi kú
og Nautakjöt.is
Tilvalið í jólapakkann

Nýtt upphaf á nýjum stað

Þótt hún kvíði jólunum segist hún
ávallt hafa verið mikið jólabarn. „Ég
hef verið þekkt fyrir að vera búin að
skreyta og setja upp seríur 1. nóvember enda sagði pabbi sálugi að
það væri eins og að koma í jólaland
að koma heim til mín. Þessi jól verða
erfið en maður verður að hugsa um
börnin. Ég er ekki enn búin að skreyta
enda er öll okkar búslóð í gámi, en
þegar við komum í nýju íbúðina munum við skapa okkur nýjar hefðir og
hefja nýjan kafla í lífi okkar. Nú byrjum við upp á nýtt á nýjum stað. Það
er draumurinn. Maður verður að vera
þakklátur fyrir það sem maður hefur
og ég hef aldrei skammast mín fyrir
það hvernig ég er. Geðræn veikindi
eru ekkert til að skammast sín fyrir.
Svona er ég bara.“
iáh

Kaffi Kú og Nautakjöt.is • Garður í Eyjafjarðarsveit • Tel: +354 867-3826 • www.kaffiku.is
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„67 er happatala fjölskyldunnar“
Marteinn Brynjólfur Haraldsson hafði lengi haft
áhuga á bjór þegar honum tókst að plata afa sinn
og föður til að opna brugghús. Marteinn Brynjólfur
segir frá Segli 67 á Siglufirði og deilir uppáhaldsuppskriftunum með lesendum.

É

g hafði haft áhuga á þessu í
langan tíma og náði að plata
pabba og afa með í þetta verkefni. Afi féll frá í fyrra en þetta er fjölskyldufyrirtæki. Við hjálpumst öll að,“
segir bruggarinn Marteinn Brynjólfur
Haraldsson, einn af stofnendum og
eigendum Seguls 67 brugghússins á
Siglufirði.

Í gamla frystiklefanum

Marteinn er fæddur og uppalinn á
Siglufirði en býr í dag á Akureyri.
Hann segir húsnæði brugghússins
eiga sér skemmtilega sögu. „Þetta er
gamalt frystihús sem hafði verið notað sem geymsla í mörg ár. Bruggverksmiðjan sjálf er í gamla frystiklefanum
en barinn og móttökustaðurinn er þar
sem fiskurinn var frystur í pönnur.
Það eru margir karakterarnir úr bænum sem unnu þarna og margar sögur
sem þarna urðu til.“

Happatala fjölskyldunnar

Nafnið á brugghúsinu, Segull 67, á sér
einnig sérstaka sögu. „Lógóið er segulnálin í áttavita sem snýr í norður en
talan 67 er happatala fjölskyldunnar.
Langafi minn, Stefán Guðmundsson,
keyrði um götur Siglufjarðar á vörubíl
með númerinu F 67 en hann keyrði
til að mynda fisk í frystihúsið þar sem
brugghúsið er núna. Að auki átti hann
67 börn og barnabörn þegar hann lést.

Fjölskyldufyrirtæki Marteinn,

„

ásamt eiginkonu
sinni, Fanneyju
Kristínu Vésteinsdóttur.

Það eru
margir
karakterarnir úr
bænum sem unnu
þarna og margar
sögur sem þarna
urðu til“

Bruggari Áhugi Marteins á bjór
kviknaði fyrir alvöru þegar hann ferðaðist um Suður-Ameríku.

Bjór-gúllas

Afi minn og alnafni og einn af stofnendum Seguls 67 var svo sjómaður en
allir hans bátar voru SI 67,“ útskýrir
Marteinn.

Skemmtilegt áhugamál

Bjóráhugi Marteins kviknaði að
alvöru þegar hann ferðaðist um Miðog Suður-Ameríku. „Mér hefur alltaf
fundist bjór góður en þarna á ferðalaginu var maður alltaf að smakka nýjan bjór þótt þetta svæði sé ekki þekkt
fyrir mikla bjórmenningu. Svo þegar
ég kom heim fór ég að fikta mig áfram
og komst að því að þetta getur verið
mjög skemmtilegt áhugamál,“ segir
Marteinn að lokum en hann féllst á
að gefa lesendum blaðsins sínar uppáhaldsuppskriftir.
iáh

n 900 g nautagúllas
n 2 msk. ólífuolía
n 4 hvítlauksrif
n 1 Segull 67 Original bjór
n 2 msk. Worcestershire-sósa
n 4 bollar vatn
n 2 nautateningar
n 1 grænmetisteningur
n 1/2 bolli sólþurrkaðir tómatar,
saxaðir
n 1/2 tsk. salt
n 1/2–1 tsk. paprikuduft
n 1/2 msk. Dijon-sinnep
n Kartöflur + gulrætur
Brúnið kjöt á pönnu og takið frá á
disk. Steikið lauk og hellið bjórnum
út á pönnuna ásamt því að setja
Worcestershire-sósu, vatn, kraft, sólþurrkaða tómata, salt, paprikuduft og
sinnep út á. Látið suðuna koma upp.
Bætið kjötinu út í, lækkið hitann og
látið sjóða í tvo tíma. Bætið kartöflum
og gulrótum út í og látið sjóða í 30
mínútur. Takið 1 bolla af soðinu og
hrærið út í hann 2 msk. hveiti. Hellið
honum saman við gúllasið til að þykkja
sósuna.

Chili con Carne

n 1 msk olía
n 1 laukur
n 1 rauð paprika
n 2 hvítlauksrif
n 1 tsk. chili-krydd
n 1 tsk. paprikuduft
n 1 tsk. cumin
n 500 g hakk
n 1 nautakraftur
n 400 g tómatar, hakkaðir
n 2 msk. tómatpúrra
n 1/2 tsk. marjoram
n 1 tsk. sykur
n 1 dós nýrnabaunir
Steikið laukana og bætið papriku, chili,
paprikudufti og cumin út á pönnuna.
Eldið í 5 mínútur. Brúnið kjötið og
setjið allt út í nema baunirnar. Sjóðið
í 20 mínútur, setjið svo baunirnar út í
og látið sjóða í 10 mín án þess að hafa
lokið á pottinum. Látið standa í 10
mínútur. Gott með bjór eins og Segull
67 Sjarmör.

Steikt hrísgrjón með
kjúklingi og grænmeti

n 1–1 1/2 bolli hrísgrjón
n 2–3 kjúklingabringur
n 2–4 egg
n Grænmeti og krydd
Á ferðalagi um heiminn hef ég oft
fengið mér „Chicken Fried Rice“ og
finnst það gott. Stundum fáum við
okkur heimatilbúið. Engin ákveðin
uppskrift heldur á að nota það sem er
til í ísskápnum. Sjóða hrísgrjón, steikja
kjúkling og bæta við eggjum á pönnu.
Saxa svo niður grænmeti og bæta út
í pönnu. Ég nota til dæmis gulrætur,
gular baunir, lauk og chili, eða jafnvel
frosið grænmeti (wok-blöndu), ef lítið
er til í ísskápnum. Bætið að lokum hrísgrjónum út í og snúið þessu öllu
saman. Mjög fljótlegt og gott.

VETRARTILBOÐ
Við bjóðum 10% vetrarafslátt af öllum garðhúsum
og af Sky 15 - 3 og Sky 15 44 gestahúsunum
okkar af verðunum á heimasíðunni okkar.

VH/16- 05

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

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

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu
Vel valið fyrir húsið þitt

GARÐHÚS 4,4m²

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

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

RÚNA – ÖRLAGASAGA EFTIR SIGMUND ERNI RÚNARSSON

GLÆSTIR SIGRAR
SORGIR OG EINSEMD
SVEITASTELPAN SEM NÁÐI HÆSTU
HÆÐUM GLÆSILÍFS – EN LÍKA DÝPSTU
DÖLUM TILVERUNNAR.
Sigmundur Ernir Rúnarsson skrifar af alkunnu
innsæi og snilld örlagasögu stúlkunnar sem ólst
upp í fásinni og náttúrufegurð í Svínadal í
Húnavatnssýslu, konunnar sem náði hæstu
hæðum glæsilífs – en líka dýpstu dölum
tilverunnar.

2.
Metsölulisti
Eymundsson
Handbækur / Fræðibækur
Ævisögur

GUNNAR BIRGISSON EFTIR ORRA PÁL ORMARSSON

HRESSILEGUR
OG EINLÆGUR
3.

Í þessari bráðskemmtilegu og fróðlegu bók
segir af skrautlegri fjölskyldusögu Gunnars
Birgissonar en líka Dagsbrúnarverkamanninum
sem varð umsvifamikill framkvæmdamaður og
einn af forystumönnum atvinnurekenda í
þjóðarsáttinni og átökum í pólitíkinni þar sem
hann dregur ekkert undan.

Metsölulisti
Eymundsson
Handbækur / Fræðibækur
Ævisögur

ÞAÐ ER
GOTT
… AÐ L
ESA
ÆVISÖ
GU!

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

23. nóvember 2017
38. tölublað, 7. árgangur

NÚ ERU FYRSTU 2018
RAM PALLBÍLARNIR Á LEIÐINNI.
TRYGGÐU ÞÉR ÞITT EINTAK!

2018

Verslunargleði

N

RAM 3500 VERÐ FRÁ:
KR. 6.120.968 ÁN VSK.
KR. 7.590.000 MEÐ VSK.

MEST VERÐLAUNAÐASTI JEPPI SEM
FRAMLEIDDUR HEFUR VERIÐ

GRAND CHEROKEE SUMMIT*
3.0 dísel 250 hö., 8 gíra sjálfskiptur, hátt og lágt drif, QuadratracTM II fjórhjóladrif,
leðurinnrétting, 20” álfelgur, panorama opnanlegt glerþak, fjarlægðarstilltur hraðastillir,
íslenkst leiðsögukerfi, akgreinavari, rafdrifinn afturhleri, árekstravari, leggur sjálfur í
stæði, 19 hátalara Harmon Kardon hljómflutningstæki o.fl.

GRAND CHEROKEE LAREDO
VERÐ FRÁ 8.990.000 KR.

VERÐ FRÁ 11.990.000 KR.

NÝR ÖFLUGUR FJÖLSKYLDUMEÐLIMUR

YAL
RO
Tryggir
öruggan bakstur

COMPASS LIMITED
2.0 dísel 140 hö., 9 gíra sjálfskiptur, Select-TerrainTM fjórhjóladrif með 4 drifstillingum, árekstravörn, dráttarvagnaveltivörn, leður/tau
áklæði, regnskynjari, LED ljós framan og aftan, Bluetooth, leðurklætt aðgerðarstýri, 17” álfelgur o.fl.

VERÐ FRÁ 5.890.000 KR.
Umboðsaðili Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Jeep og Ram Trucks á Íslandi
Þverholti 6 - 270 Mosfellsbær - s. 534 4433 - www.isband.is - isband@isband.is
Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16

*bíll á mynd er Summit

ú þegar uppskeruhátíð verslunarinnar er að ganga i garð
og allir sem vettlingi geta
valdið mæta í tíma og ótíma til að
verða sér úti um bráðnauðsynlega
hluti finnst mér rétt að staldra svolítið
við það. Ég elska að rölta um búðir.
Að skoða, þreifa á og lesa mér til eru
mínar ær og kýr. Oftast er það samt
svo þegar ég er að skoða fatnað á sjálfa
mig að ef mér líkar við efni, snið, lit og
verð, þá er flíkin ekki til í minni stærð.
Það sparar mér mikinn pening!
Þetta hefur samt skánað mikið
hvað varðar hversdagslegan klæðnað en veröldin gerir ekki ráð fyrir
að feitar konur velti sér upp úr snjó.
Snjóbuxur eru til dæmis bara gerðar á
feita karla. Þannig að ef ég finn einar
í karlastærð þá eru þær alltof síðar og
stórar í mittið þegar þær komast yfir
mínar íturvöxnu mjaðmir. Ef ég finn
snjóbuxur í stórum kvennastærðum,
þá er alltaf um sérlega lítil númer að
ræða, þannig að það er borin von að
nokkur sem notar stærðina komist í
fatnaðinn.
Ég hef því snúið verslunargleði
minni til verslana sem aldrei bregðast.
Að vísu ekki til að kaupa fatnað. Fátt
kætir konu meira en rölt um Tægerinn og Rúmfó. Það er með ólíkindum
hve marga bráðnauðsynlega hluti ég
hef keypt í þessum tveim búðum. Ég
hreinlega elska þegar rétta hárkollan,
pappírsgerðarramminn, sjóræningjadótið, diskóperan og margt annað,
verður á vegi mínum í þessum búðum.
Það er bara eitt sem ég á svo erfitt með,
hvernig vita búðareigendur að mig
vantar einmitt þetta á þessari stund?
Mig sem er búið að vanta snjóbuxur sem passa í 10 ár!
Höfundur er Dýrleif Skjóldal
Leikskólakennari og sundþjálfari

