TUDOR RAFGEYMAR

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

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR
High Tech rafgeymar

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

FIMMTUDAGUR–19.601
maí 2011
Jötunn-vélar ehf - Lónsbakki
Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is
Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000
Uppl. í s. 893 3985.
3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ.
Mail:se1@internet.is

Húsnæði óskast
Óska eftir 4-5 herb íbúð

Inga Vestmann
hefur staðið vaktina í
Pedromyndum ásamt
Þórhalli Jónssyni,
sambýlismanni
sínum, síðustu
áratugina. Í einlægu
viðtali ræðir Inga um
fjölskyldufyrirtækið,
miðbæinn sem á í
henni hvert bein,
framtíð Akureyrar,
ástina sem hún fann
í gestamóttökunni
á Hótel KEA þegar
hún var aðeins 19 ára,
rómantíkina og þá
sáru reynslu að fæða
andvana tvíbura.

Bílskúr
BÍLSKÚRSHURÐIR OG
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

Airwaves Gisting
á
AkureyriGisting í 2-3

Sigraði
í Texas

Sumarbústaðir

manna stúdíóíbúð í
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA
Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla,
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 6152500.

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán.
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað &
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

Atvinna í boði

Ei
Heildverslun

Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann
í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi
umsóknir / fyrirspurnir á
netfangið:
vinnukraftar@gmail.com

TILKYNNINGAR
Tapað - Fundið
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Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun.
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél
sem getur séð um lóðafrágang og
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl:
896 1018 / byggben@simnet.is

36. tölublað, 7. árgangur

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt
saknað. Grá/svart bröndóttur högni
með hvítar loppur, er gæfur og kelin
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu.
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Andlitskrem
fyrir þurra húð

Getum tekið nema á samning
í húsasmíði einnig ósakð eftir
verkamönnum í allskyns sumarstörf
896 1018 / byggben@simnet.is

Mynd: Guðrún Þórs.

„Saknar Akureyrar
fáránlega mikið“

Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem
hugsa um eign þín sem sína eigin þá
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli.
Uppl. í s. 868 4904.

www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð.
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald,
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S:
564-6500

Óska eftir stýrimanni.

Vantar stýrimann á Valgerði BA45
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl.
í 893 1687 Óskar Gísla.
Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára.
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi
virka daga.

Þríund
óskar
eftir
að
ráða
starfsmann til bar og umsjónastarfa.
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic
skills required. Áhugasamir sendi
umsókn á thriund@simnet.is

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt.
Fundarlaun. S 7779848

· Engir parabenar
· Engin
ilmefni
Tilkynningar
· Engin litarefni

Við viljum hjálpa öðrum

Atvinna óskast
Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl.
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

Ef
þú íátt
reiðhjól og notar það ekki og
Fæst
apótekum
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt
það til þín. Við munum gera við það og
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í
s. 849 9872.

W

4IL SÎLU VEGNA FLUTNINGA
4D FLOTT Å BÒSTAÈINN GËÈ VERÈ OG ALLT NÕLEGT &ULLKOMIN
ÖVOTTAVÁL KG ÖURRKARI SKËSK¹PUR BORÈSTOFUBORÈ ST¾KKANL
OG STËR KRINGL SPEGILL ALLT ÒR LJËSUM VIÈI SJËNVARPSSËFI JA
S¾TA SKENKUR 4ÎLVUBORÈ TVÎFALT RÒM INNÒTDRAGANLEGT
AÈEINS  ÖÒS GOTT SEM GESTARÒM +ING SIZE DÕNA MRÒMI
0ANASONIC 7 3URROUND (EIMABÅË M$6$ ,ÅTIL 46 ¹ KR
 /G MARGT FLEIRA 5PPL UM VERÈ OG MYNDIR
S  NETF NORTHCANAM GMAILCOM

Hlakkar til
að verða gömul
með kærastanum

'LERN¹MSKEIÈ LEIRMËTUNARN¹MSKEIÈ
OG ÕMIS SKARTGRIPAN¹MSKEIÈ

Trjáklippingar
rjá
T
Trjáfellingar
Sláttur
Heimapúttvellir
Heim
He
ma
m

-IKIÈ ÒRVAL AF SKARTGRIPAEFNI
GOTT VERÈ

Málun bílastæða
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Fáið tilboð ykkur
Bílastæðaskilti
að kostnaðarlausu!
Hellulagnir
5514000-www.verktak.is
erktak.is
577 4444

(LEÈSLUGRJËT OG GARÈAMOLD

ÍSLENSKIR KAFFIPÚÐAR
4IL SÎLU

o (OLTAGRJËT OG SPRENGIGRJËT Å HLEÈSLUR TIL Å ÕMSUM
ST¾RÈARÚOKKUM
o 3ÁRUNNIN GARÈAMOLD Å BEÈ OG UNDIR TORF

3 
3 




!LLT TIL GLERVINNSLU OG LEIRVINNSLU

Vefh
e-ma
Heim

OSEA Öryggiskerfi
Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

Tilboðsverð kr. 36.136
1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Dalvegi 16b s:554-2727

6EGNA MIKILLAR SÎLU
ËSKUM VIÈ EFTIR ÎLLUM
GERÈUM VINNUVÁLA ¹ SKR¹

'ÅSLI 'UÈNASON
3  

WWWEMKANIS

&R¹B¾RU MINIMIZER HALDARARNIR
SEM /PRAH M¾LIR MEÈ KOMNIR

FÁANLEGIR Í ÖLLUM HELSTU MATVÖRUVERSLUNUM
6ERÈ  KR ,ITIR SVART OG HVÅTT
3T # $$$
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Nýir og fráfarandi þingmenn
Norðvesturkjördæmis
Í síðasta blaði var rætt við nýja og fráfarandi þingmenn Norðausturkjördæmis. Nú er komið að Norðvesturkjördæmi.

E

ftir kosningarnar 28. október
hafa orðið töluverðar hræringar í Norðvesturkjördæmi.
Þótt Framsóknarflokkurinn haldi
sínum tveimur mönnum kemur
Halla Signý Kristjánsdóttir ný inn
fyrir flokkinn. Miðflokkurinn fær
tvo menn inn, þá Bergþór Ólason og
Sigurð Pál Jónsson, sem áður var vara-

þingmaður Framsóknarflokks. Teitur
Björn Einarsson, Sjálfstæðisflokki,
dettur út af þingi og það sama á við um
Píratann Evu Pandoru Baldursdóttur.
Vinstri græn halda sínum manni inni.
Akureyri Vikublað spjallaði við fráfarandi og verðandi þingmenn kjördæmisins. Ekki náðist í Teit Björn.
iáh

Skólaritari í MA
Menntaskólinn á Akureyri óskar eftir að ráða skólaritara í 75% starf.
Í starfinu felst:
• símsvörun og afgreiðsla
• ljósritun og ýmis konar þjónusta við nemendur og starfsmenn
• önnur almenn skrifstofustörf
Menntunar- og hæfnikröfur
• stúdentspróf eða annað sambærilegt nám
• reynsla af skrifstofustörfum æskileg
• góð íslenskukunnátta
• góð tölvufærni
• rík þjónustulund og sveigjanleiki
• hæfni til að vinna sjálfstætt

Nú tekur við atvinnuleit

E

va Pandora Baldursdóttir var
oddviti Pírata í Norðvesturkjördæmi. Eva hafði verið
þingmaður í eitt ár en er nú dottin út
af þingi. Þar með eiga Píratar engan
þingmann í kjördæminu.
Komu úrslit kosninganna þér á
óvart?
„Að sumu leyti komu úrslitin
verulega á óvart. Hins vegar kom
ekkert svakalega óvart að við næðum ekki þingsæti þar sem það hafði
verið tvísýnt í skoðanakönnunum.
Væntingunum var því stillt í hóf.“
Hvað misfórst?
„Á þessum knappa tíma náðum
við ekki að koma okkur og stefnumálum okkar almennilega á framfæri við kjósendur. Ég held að það
hafi verið það helsta.“
Hvað tekur við hjá þér?
„Ætli það sé ekki bara atvinnuleit.“
Er þínum pólitíska ferli lokið eða
ertu rétt að byrja?

Vaknaði sem
þingmaður

É
„Ég er alls ekki hætt að reyna að
hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Að
vera á þingi er svo sannarlega skilvirkasta leiðin til að hafa bein áhrif
en það eru til aðrar leiðir og nú er
næsta verkefni mitt að finna nýjan
vettvang til þess að láta gott af mér
leiða.“

g hef verið varaþingmaður síðustu tvö kjörtímabil og það er hið
besta mál að breyta til. Þetta er
búið að vera ágætis starfskynning,“ segir Sigurður Páll Jónsson, nýr þingmaður
Miðflokks í Norðvesturkjördæmi, en
Sigurður Páll var áður varaþingmaður
Framsóknarflokks í sama kjördæmi. Sigurður segist ánægður með úrslit kosninganna. „Það er ekki hægt að vera annað, þetta er flott hjá svona splunkunýjum
flokki. Ég datt inn á síðustu metrunum
sem var verulega sætt að vakna við.“

Fjölbreytt og erilsamt starf

B

ergþór Ólason er nýr þingmaður
Miðflokks en flokkurinn hlaut
14,24% atkvæða í kjördæminu
og tvo menn. Bergþóri líst vel á nýja
starfið. „Ég veit frá fyrri störfum mínum, sem aðstoðarmaður ráðherra 2003–
2006, að starf þingmannsins er fjölbreytt
og erilsamt, ég mun því eiga erfitt með
að kvarta yfir óreglulegum vinnutíma og
álagi þegar þar að kemur. Það er gott til
þess að hugsa að næstu ár fari í að gera
landi og þjóð sem mest gagn.“
Varstu ánægður með úrslit kosninganna?
„Já, við hjá Miðflokknum getum
ekki verið annað en ánægð. Þetta

Laun greiðast samkvæmt stofnanasamningi MA við SFR. Umsækjendur
þurfa að hafa hreint sakavottorð skv. 4. mgr. 8. gr. laga framhaldsskóla
nr. 92/2008 og þarf nýtt sakavottorð að fylgja umsókn.
Skriflegar umsóknir skulu berast í netfangið ma@ma.is í síðasta lagi
17. nóvember. Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða.
Öllum umsóknum verður svarað. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið
störf um áramót.
Frekari upplýsingar veitir skólameistari, Jón Már Héðinsson, í síma
455-1555.

VIRÐING VÍÐSÝNI ÁRANGUR

stjórnmálaafl varð til á nokkrum vikum, í aðdraganda kosninganna og
að ná sjö þingmönnum og hæsta atkvæðahlutfalli sem nýtt framboð hefur nokkurn tímann náð er auðvitað
mjög ánægjulegt. Í Norðvesturkjördæmi tókst okkur að tryggja tvo þing-

menn af þeim átta sem kjördæmið á.
Það var framar vonum.“
Hefurðu gengið með þingmanninn í
maganum í langan tíma?
„Ekki síðustu árin, ég var að stórum
hluta kominn á hliðarlínuna hvað pólitísk störf varðar, en því er ekki að neita að
þegar ég var yngri var hugurinn við pólitíkina. Undanfarin ár hef ég einbeitt mér
að rekstri þess fyrirtækis sem ég fór fyrir.“
Hvernig líst fjölskyldunni á starfið?
„Ágætlega, ætla ég að vona. Ég á
reyndar enn eftir að útskýra hvernig
þetta allt saman fór úr því að vera „það
eru sáralitlar líkur á að ég komist inn“ yfir
í að fá tvo menn kjörna í kjördæminu.“

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður
Indælt starfsfólk Alþingis

H
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

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

alla Signý Kristjánsdóttir
er nýr þingmaður Framsóknarflokks. Halla Signý
býr í Bolungarvík og hefur lengi
starfað í pólitísku starfi og segist
alltaf hafa haft áhuga á samfélagsmálum.
Hvernig líst þér á nýja starfið?
„Það leggst vel í mig á þessum
fyrstu metrum. Ég er búin að hitta
marga þingmenn og líst vel á hópinn og starfsfólk Alþingis er mjög
indælt.“
Varstu ánægð með úrslit kosninganna?
„Já, fyrir okkur Framsóknarmenn voru þessi úrslit mjög góð.
Hér í Norðvesturkjördæmi erum við
með næstbestu kosningu eða 18,42%
og tvo menn svo við erum mjög sátt.
Enda var þetta samheldinn og góður
hópur sem vann að þessu.“

Hvernig líst fjölskyldunni á nýja
starfið?
„Hún stendur alveg við bakið
á mér, ég er gift og á fjögur börn,
sem öll eru uppkominn, yngsta er
22 ára, þannig að þau hafa þegar
tekið flugið úr hreiðrinu og hafa
stutt mig og hvatt í þessari baráttu.
Eiginmaðurinn er mín hægri hönd
í þessu sem og öðrum verkefnum
sem ég tek mér fyrir hendur.“
Ætlarðu að flytja á höfuðborgarsvæðið?
„Nei, ég lít svo á nú sé bara aðeins lengra í vinnuna. Eiginmaðurinn er í starfi hér á Ísafirði svo ég
verð bara tímabundið í borginni
þegar ég þarf að sinna þingstörfum
og kem heim á milli auk þess sem
kjördæmið er víðfeðmt og er það
stefna mín að fara reglulega um
það.“

Nokkrir metrar í hemlunarvegalengd geta skipt öllu máli

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

Höldur dekkjaverkstæði • Gleráreyrum 4 • dekk@holdur.is • s. 461-6050
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leiðari

Allt í einu
verður allt skýrt

Hrísey Hinir látnu, foreldrar og
ungt barn þeirra, voru frá Póllandi
en fjölskyldan hafði búið síðustu
árin í Hrísey. Mynd: Sigtryggur Ari

V

ið erum öll slegin yfir banaslysinu á Árskógssandi þar sem ungt
par með lítið barn lét lífið. Fólk í blóma lífsins var á leiðinni
heim til sín þegar hið óhugsandi gerðist. Maður getur ekki
ímyndað sér sorg þeirra sem standa þeim næst.
Á augnabliki getur allt breyst. Það er dapurlegt til þess að hugsa að svona reiðarslag
þurfi til að fá okkur til að staldra við og minna
okkur á að njóta augnabliksins og skilja að lífið
er allt annað en sjálfsagt. Allt í einu verður allt
skýrt og forgangsröðunin á hreinu. Pólitík og
dægurmálaþras, aukakíló, gömul eldhúsinnrétting, eða eitthvað allt annað sem á það til að
skyggja á hamingju okkar í amstri hversdagsins, verður hjóm eitt.
Magnús Gunnarsson, prestur í Dalvíkurprestakalli, minnir á mikilvægi þess að fólk ræði um líðan sína eftir
svona slys. Í blaðinu segir Magnús enn fremur að við svona stórt áfall
átti fólk sig oft ekki almennilega fyrr en lengra líður frá. Nú þegar
skammdegið grúfir yfir og dagurinn styttist með hverjum deginum er
enn mikilvægara að spjalla saman og hlúa hvert að öðru.
Um síðustu helgi fór tónlistarhátíðin Iceland Airwaves fram en þetta
var í fyrsta skipti sem hátíðin var einnig haldin hér fyrir norðan. Það
er sannarlega kjörið í skammdeginu að nýta hvert tækifæri sem gefst,
brjóta upp rútínuna og njóta þeirrar menningar sem er í boði á hverjum
tíma. Þvílík forréttindi að fá svona flott tónlistarfólk, heimsþekkta listamenn jafnvel, á litlu Akureyri. Nú er bara að vona að nógu margir hafi
keypt sig inn svo forsvarsmenn hátíðarinnar sjái sér fært að endurtaka
leikinn.


Indíana Ása Hreinsdóttir

Mikil sorg í Hrísey

„

Margmenni var á bæna- og samverustund í kjölfar banaslyssins á Árskógssandi

F

ullt var út úr dyrum á bænaog samverustund í kirkjunni
í Hrísey á mánudagskvöldið í
kjölfar banaslyssins á Árskógssandi á
föstudaginn. Þrennt lét lífið, foreldrar
og ungt barn þeirra, þegar bíll þeirra
fór fram af bryggjunni og í höfnina.
Þau látnu voru frá Póllandi en höfðu
búið um árabil í Hrísey. Magnús
Gunnarsson, sóknarprestur Dalvíkurprestakalls, leiddi bænastundina
ásamt séra Sigríði Mundu Jónsdóttur
en auk þeirra voru kaþólskur prestur
og nunna í kirkjunni. Séra Magnús
segir mikla sorg í Hrísey. „Þetta er
mikil blóðtaka í litlu samfélagi. Við

Þetta er mikið áfall og ég
er ekki viss um að
fólk átti sig almennilega fyrr en
lengra líður

hvetjum fólk til að ræða saman um
líðan sína og vinna þannig saman úr
þessu. Það er verra ef fólk lokar sig af.

Þetta er mikið áfall og ég er ekki viss
um að fólk átti sig almennilega fyrr en
lengra líður,“ segir Magnús sem ræddi
við börnin í skólanum á mánudaginn.
„Börn eru eins og þau eru; þau geta
verið döpur einn daginn en svo farið út að leika sér en orðið svo döpur
aftur. Það er erfitt að útskýra hvernig
svona lítið samfélag kemst yfir svona
áfall en það er mikill samhugur í Hríseyingum.“
Stofnaður hefur verið styrktarreikningur fyrir fjölskyldu hinna látnu.
Reikningurinn er á kennitölu Ferðamálafélags Hríseyjar. 0177-05-260130,
kennitala: 680709-0760.

NÝTT
BÍLAVERKSTÆÐ
I
Á GÖMLUM
GRUNNI

BÍLAVERKSTÆÐI
NORÐURLANDS
ÞJÓNUSTUUMBOÐ
FYRIR BL

Sáttar Ragnheiður, Jónína

Auður og Hulda pökkuðu
18 skókössum sem nú eru á
leiðinni til Úkraínu.

Fengu 18 kassa
Konur í Laut – athvarfi
fyrir fólk með geðraskanir
eru þakklátar fyrir
þátttökuna í Jól í skókassa.

HJÓLASTILLINGAR

FRAMRÚÐU
SKIPTI

É

g er svo ánægð með viðbrögðin. Þátttakan fór fram úr
björtustu vonum. Við fengum
18 troðfulla kassa,“ segir Ragnheiður
Sigurgeirsdóttir sem, ásamt nokkrum
konum úr Laut – athvarfi fyrir fólk

með geðraskanir, óskaði eftir jólagjöfum handa munaðarlausum börnum í
Úkraínu fyrir verkefnið Jól í skókassa.
Ragnheiður segir alls kyns gjafir hafa
borist. „Við fengum lopapeysur, flíspeysur, ullarvettlinga, leikföng, tannbursta og tannkrem, nammi, bangsa,
nærföt og allt þar á milli. Þetta á eftir að koma sér vel. Börnin á þessum
munaðarleysingjahælum eiga ekkert
auk þess sem hælin eru illa kynt. Ég
vil endilega koma á framfæri þakklæti
til þeirra sem tóku þátt í þessu með
iáh
okkur.“

36. tölublað, 7. árgangur

D R 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

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

Allur forvarnabúnaður til á lager
Fyrirtæki,
stofnanir og
sveitarfélög,
munið þjónustu
samningana

Trygg þjónusta
í 25 ár

Meindýravarnir MVE

Árni Sveinbjörnsson · Símar: 462 4444 / 899 1244 · arni@mve.is

Húsflugur - Silfurskottur - Hambjöllur - Veggjalýs - Mýs

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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Sérfræðingur í upplýsingatækni
Fiskistofa á Akureyri óskar eftir að ráða metnaðarfullan starfsmann á upplýsingatæknisvið.
Um er að ræða fullt starf og er stefnt að ráðningu frá áramótum.
Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun,
teymisvinnu og þekkingarmiðlun.
Helstu verkefni:
• Verkefnastjórn og umsjón með gagnaveitum.
• Ábyrgð á umsóknagátt.
• Gerð gagnafyrirspurna og framsetning gagna.
• Þróun á vöruhúsi gagna.
• Samskipti við notendur sem og innlenda og
erlenda samstarfsaðila.
• Þátttaka í ýmsum verkefnum á sviðinu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. tölvunarfræði.
• Haldbær þekking á gagnagrunnum og gagnafyrirspurnum.
• Hæfni og áhugi á hagnýtri framsetningu gagna.
• Færni í greiningu vandamála og lausnamiðuð
hugsun.
• Góð samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og farsæl
reynsla af hópastarfi.
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Ösp Gylfadóttir mannauðs- og fjármálastjóri eða Leifur Magnússon, sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs í síma 5697900.
Umsókn á íslensku sem inniheldur ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi
í starfið skal send inn í gegnum heimasíðu Fiskistofu, www.fiskistofa.is
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2017.
Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs
og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðkomandi stéttarfélag.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til
3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar
eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á
Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og
vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.

Sigraði
í Texas

Akureyringurinn
og tónlistarmaðurinn Rúnar
Eff var valinn
Söngvari ársins
á tónlistarhátíð í
Bandaríkjunum.

Þ
Timburhús 1

Skráning
á
idan.is

Húsasmíðar úr timbri
Þetta námskeið er fyrir þá sem vilja afla sér aukinnar þekkingar á nýsmíði timburhúsa, t.d.
sumarhúsa. Markmið þess er að fræða þátttakendur um helstu þætti smíðinnar og hvað beri
að varast. Fjallað er um kröfur og stífleika og farið yfir álög. Kynntar eru mismunandi
undirstöður fyrir staðbyggð timburhús. Þá er farið yfir vegg- og þakburðarvirki, þéttleika,
rakavarnarlög og frágang. Þetta er fyrra námskeið af tveimur.
Kennarar:

Jón Sigurjónsson byggingaverkfræðingur
og Björn Marteinsson byggingaverkfræðingur og arkitekt.

Staðsetning:

Skipagata 14, Akureyri.

Tími:

Föstudagur 17. nóvember kl. 13.00 – 19.00
og laugardagur 18. nóvember kl. 9.00 – 16.00.

Fullt verð:

40.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR:

8.000 kr.

„

Sigurvegarar Rúnar var valinn besti söngvarinn
og hljómsveitin besta bandið en sveitina skipa
Valgarður Óli Ómarsson, Hallgrímur Jónas Ómarsson, Reynir Snær Magnússon og Stefán Gunnarsson.

etta er náttúrlega bara rosa
skemmtilegt og það er mikill
heiður að einhver hátíð í Bandaríkjunum hafi fundið tónlistina manns á
netinu og viljað fá okkur til að koma
og spila. Svo skemmir náttúrlega
ekki fyrir að hafa unnið þessi verðlaun,“ segir Akureyringurinn Rúnar Eff Rúnarsson sem hlaut titilinn
Söngvari ársins eða Male vocalist of
the year á Texas Sounds, alþjóðlegu
kántrítónlistarhátíðinni. Hljómsveit
Rúnars hlaut einnig verðlaun sem
besta bandið. „Eftir hátíðina var verðlaunaafhending þar sem 20 atriði frá
15–16 löndum kepptu til sigurs,“ segir

Maður veit
ekkert hvað
gerist en þetta
skemmir klárlega
ekki fyrir

Rúnar sem segist ekki viss um hvaða
dyr viðurkenningarnar eigi eftir að
opna. „Maður veit ekkert hvað gerist
en þetta skemmir klárlega ekki fyrir.“
iáh

17. nóv.

Skráning á www.idan.is og í síma 590 6400.

www.idan.is

Jól í skókassa

Nemendur í 7. bekk Síðuskóla hafa verið með í
verkefninu Jól í skókassa frá árinu 2013.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnakerfi
Innkaupakerfi
Sölu- og birgðakerfi
Eignakerfi
Verkbókhald

Bókhaldskerfi
í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
er eitt mest selda bókhaldskerfi
landsins og fæst í
mánaðarlegri áskrift.
Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun
í Azure skýjaþjónustu Microsoft
ásamt vottuðum sérlausnum Wise
frá kr. 9.900 á mánuði.
Kynntu þér málið á navaskrift.is

Ótakmarkaður fjöldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður
Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

kr.

9.900

pr. mán.
án vsk.

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launakerfi
Innheimtukerfi
Bankasamskiptakerfi
Rafræn móttaka reikninga

kr.

17.900

pr. mán.
án vsk.

Microsoft Azure

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.
Borgartún 26, Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, Akureyri
Sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is
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Yfirheyrslan: Helga Rut
Körfuboltakonan Helga Rut Hallgrímsdóttir spilar með Þórsurum þótt hún sé
flutt frá Akureyri. Helga Rut er best í fráköstum en lélegust í vítaskotum.

Fullt nafn, aldur og starfstitill? „Helga Rut Hallgrímsdóttir,

Fyrirmynd? „Foreldrar mínir.“
Uppáhaldshljómsveit? „The

leikskólakennari.“

Weeknd.“

Stjörnumerki? „Tvíburi.“
Nám? „Útskrifaðist 2010 með b.ed í
leikskólafræðum.“

Besti körfuboltamaður allra
tíma? „Jordan.“

Fjölskylduhagir: „Í sambúð.“

Besta íslenska körfuboltakonan? „Helena Sverris.“

„Fædd og uppalin? „Í höfuðborg

Fallegasti staður á Íslandi?

Suðurnesja, Grindavík.“

Saknarðu Akureyrar? „Já, fá-

„Úff, svo margir, mér finnst Mývatnssveitin rosalega falleg.“

ránlega mikið! Vona sannarlega að ég
muni einn daginn búa þar aftur.“

Með hvaða liði heldurðu í
enska? „Liverpool.“

Mottó? „„I can accept failure,

Uppáhaldspólitíkus? „Akkúrat

Hvaða lag kemur þér í gírinn?
„Mjög misjafnt en akkúrat núna er
það Labba inn með JóaPé og Króla.“

Morgunmatur? „Hafragrautur
eða Weetabix og Hleðsla.“
Leyndur hæfileiki? „Ég má ekki
segja, held honum leyndum.“

Samfélagsmiðill? „Facebook og

Snapchat.“

Kisur eða hundar? „O … hvorugt eiginlega. Samt frekar hundar ef
þeir færu ekki úr hárum!“

Á hvaða útvarpsstöð er stillt
í bílnum þínum? „Fm 957 eða

everyone fails at something but I can't
accept not trying.“ Hins vegar hefur
undanfarið bæst við „njóttu lífsins því
þú veist aldrei hvað gerist næst“.“

núna líst mér ansi vel á Lilju Alfreðs í
Framsókn.“

k100.“

Uppáhaldsmatur? „Slátur og sushi.“

Hvað óttastu? „Ég óttast mest að
missa hreyfigetuna og það að missa
þá sem mér eru næstir.“

Uppáhaldsdrykkur? „Vatn.“

„Svona bæði og … Þessi jól
verða erfið enda fyrstu jólin
án föður míns. Hins vegar
finnst mer jólatíminn alltaf
dýrmætur til að njóta með fjölskyldunni. Svo er líka leyfilegt
að borða helling af nammi.“

Í hverju ertu best? „Í körfunni

eru það fráköstin. En á heildina litið
held ég að það sé samskiptahæfnin.“

Í hverju ertu lökust? „Í lífinu: að

taka ákvarðanir. Í körfunni: helvítis
vítaskotin.“

er svo gaman að fá útrás með því að
berjast inni á vellinum. Svo er félagsskapurinn svo skemmtilegur.“

Hvaða vefsíðu heimsækirðu
oftast? „Karfan.is og mbl.is.“
Uppáhaldssjónvarpsþáttur?

Hverju mundirðu breyta ef
þú værir einræðisherra í einn
dag? „Banna örvhent fólk. Nei …

haha … hef ekki hugmynd.“

Af hverju körfubolti? „Því það

Hlakkarðu til jólanna?

„Friends.“

Hvað ætlaðirðu að verða
þegar þú yrðir stór? „Húsmóðir,

svo breyttist það í kennara.“

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

ERU NAGLADEKK

NAUÐSYNLEG FYRIR ÞIG?
VETRARDEKK

HEILSÁRSDEKK

LOFTBÓLUDEKK

HARÐKORNADEKK

NAGLADEKK

HARÐSKELJADEKK

Síðastliðin 10 ár hafa að meðaltali
65% bifreiðaeigenda á Akureyri
ekið um á negldum hjólbörðum.
Talningar undanfarinna 2ja ára
sýna verulega aukningu þar á.
Á Akureyri mælist svifryk of oft
yﬁr heilsuverndarmörkum og eru
nagladekk einn af orsakavöldum þess
Eru því nagladekk nauðsynleg fyrir þig?

Umhverfis- og mannvirkjasvið
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Emilíana

Söngkonan Emilíana
Torrini hélt tónleika
í Hofi ásamt
hljómsveitinni The
Colorists.
Myndir: Guðrún Þórs.

Vélar og Skip ehf. óskar útgerð og áhöfn
Vélar og Skip ehf. óskar útgerð
hamingju
og áhöfn BjargarSólbergs
EA 7 til til
hamingju
með
og glæsilegt
með nýtt
ognýtt
glæsilegt
skip skip
Í skipinu
er aðalvél og
Í skipinu er spil
frá Seaonics

framdrifsbúnaður frá Wartsila

Airwaves
á Akureyri

T

ónlistarhátíðin Iceland Airwaves var haldin um síðustu helgi
og í fyrsta skipti fór hátíðin
einnig fram á Akureyri. Í Hofi, Græna
hattinum og á Pósthússbarnum var
úrval tónleika sem músíkþyrstir Norðlendingar og gestir þeirra nutu í botn.
Akureyri Vikublað var á staðnum.
Orkubolti
Milkywhale
kom, sá
og sigraði
á Græna
hattinum.

élar og Ski
Cyber Hljómsveitin, sem á

rætur sínar að rekja til Reykjavíkurdætra, vakti heldur betur
athygli á Græna hattinum.

SÓKNARÁÆTLUN
NORÐURLANDS EYSTRA

Uppbyggingarsjóður Norðurlands eystra auglýsir eftir
umsóknum fyrir árið 2018

Mammút

Hljómsveitin
hélt áhrifaríka
tónleika í Hofi.

Hlutverk sjóðsins er að styrkja menningar-, atvinnuþróunar- og
nýsköpunarverkefni. Auk þess veitir sjóðurinn stofn- og
rekstrarstyrki til menningarmála.

Uppbyggingarsjóður er samkeppnissjóður og miðast styrkveitingar við
árið 2018.
Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember. Sótt er um á rafrænni
umsóknargátt sem er á heimasíðu Eyþings www.eything.is

Starfsmenn Eyþings og atvinnuþróunarfélaganna verða með viðveru á
starfssvæðinu þar sem veitt verður ráðgjöf við gerð umsókna. Frekari
upplýsingar er að finna á heimasíðum Eyþings og atvinnuþróunarfélaganna.

Stund milli stríða Mikið úrval
af tónlist var í boði á Akureyri í
þetta fyrsta skipti sem tónlistarhátíðin er haldin í bænum.

Emmsjé Gauti

Rapparinn hélt uppi
stuðinu á Græna
hattinum á föstudagskvöldið.
Emmsjé
Gauti hélt
einnig „off
venue“tónleika á
Icelandair hótelinu sem
féll vel í
kramið
hjá
ungum
áhorfendum.

Frekari upplýsingar veita

Ari Páll Pálsson
Netfang: aripall@atthing.is
Baldvin Valdemarsson Netfang: baldvin@afe.is
Vigdís Rún Jónsdóttir Netfang: vigdis@eything.is

Sími 464 0416
Sími 460 5701

Vök Andri Már í Vök mundar
saxófóninn á frábærum
tónleikum í Hofi.

Allt fyrir baðið!
Line innréttingar

Sturtuveggir

Hert öryggisgler 8 og 10 mm.
Breidd 70 til 120 cm.

Postulínshandlaugarborð.

Breidd 60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.
Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Ljósaspeglar
og
speglaskápar

Sturtuhorn með botni
6mm. öryggisgler
80x80 og 90x90 cm.
verð frá 35.100

Djúpar skúﬀur
mikið geymslurými

Gæði og gott verð!
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is
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VIÐTAL

Akureyringur

Inga hefur búið á
Akureyri alla sína
ævi fyrir utan eitt ár
í Reykjavík. Mynd:
Guðrún Þórs.

Hlakkar til að verða
gömul með kærastanum
Inga Vestmann hefur staðið vaktina í Pedromyndum
ásamt Þórhalli Jónssyni, sambýlismanni sínum,
síðustu áratugina. Í einlægu viðtali ræðir Inga um
fjölskyldufyrirtækið, miðbæinn sem á í henni hvert
bein, framtíð Akureyrar, ástina sem hún fann í
gestamóttökunni á Hótel KEA þegar hún var aðeins
19 ára, rómantíkina og þá sáru reynslu að fæða
andvana tvíbura.

É

g var eins árs þegar foreldrar mínir stofnuðu fyrirtækið
árið 1965. Það eru ekki mörg
fyrirtæki á Akureyri sem geta státað af
því að vera yfir 50 ára gömul og ég tala
nú ekki um fjölskyldufyrirtæki,“ segir
Inga Vestmann, annar eigandi Pedromynda á Akureyri.

Gjörbreytt rekstrarumhverfi

Inga og sambýlismaður hennar,
ljósmyndarinn og plötusnúðurinn
Þórhallur Jónsson, keyptu Pedromyndir af foreldrum hennar árið
2001, þeim Friðriki Vestmann og
Guðrúnu Hjaltadóttur, en Þórhallur
hafði starfað í Pedromyndum með
tengdaforeldrum sínum í rúm 15 ár.
Tveimur árum eftir að þau keyptu
reksturinn, árið 2003, kom stafræna
byltingin sem gjörbreytti rekstrarumhverfinu. „Framköllunin sem áður
var langstærsti hluti veltunnar er nú
einungis 5–10% af veltu fyrirtækisins.
Með tilkomu stafrænu byltingarinnar
hefur áhugi á ljósmyndun stóraukist.
Við höfum mætt þessum breytingum

Fjölskyldan

Kvöldmáltíðin er
heilagur tími fjölskyldunnar. Mynd
úr einkasafni.

„

Ég lá inni á
sjúkrahúsinu með konum
sem höfðu verið í
legnámi og var svo
bara send heim;
líkt og ég hefði verið í botnlangauppskurði

með því að bjóða upp á ljósmyndanámskeið og Þórhallur er búinn að
skrifa þrjár kennslubækur í ljósmyndun á Canon EOS og hefur fylgt þeim
eftir með námskeiðum um allt land.“

Kynntust á Hótel KEA

Inga og Þórhallur hafa verið saman í

langan tíma; nánar tiltekið 35 ár. Þau
kynntust þegar hún var 19 ára og
hann 17 ára. „Við kynntumst eiginlega
í gegnum mömmu hans því ég tók við
af henni í starfi gestamóttöku á Hótel KEA. Við unnum saman fyrst um
sinn til að koma mér inn í starfið og
að sögn hennar var Þórhallur farinn
að koma óeðlilega oft í heimsókn til
hennar í vinnuna,“ segir Inga brosandi

og bætir við að hún hafi strax heillast
af þessum unga manni. „Ég sá strax
einhvern sjarma yfir honum. Og það
hefur ekkert breyst.“

Fæddi andvana tvíbura

Þau Þórhallur eiga þrjú börn, Axel
Darra, 27 ára, Andra Má, 23 ára, og
Rebekku Rut, 22 ára, og íslensku tíkina Emmu sem er 11 ára. „Þegar ég var

19 ára eignuðumst við andvana tvíburastelpur eftir 28 vikna meðgöngu.
Ef þær hefðu lifað ættum við Þórhallur 34 ára gamlar dætur og ég örugglega löngu orðin amma,“ segir hún
og það er augljóst að missirinn hefur
ennþá áhrif á hana. „Fæðingin fór af
stað eina nóttina og þetta gerðist allt
mjög hratt. Ég hef aldrei fengið að vita
hvað gerðist. Ég var ung og óslípuð og

„
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Ég
hlakka
bara til að
verða gömul
með honum

erum mjög stoltar af þessu
verkefni sem tengir við bleika
mánuðinn og virkjar bæði
einstaklinga og fyrirtæki til
að láta gott af sér leiða og
Krabbameinsfélagið hér á
Akureyri nýtur góðs af,“ segir
hún en Dömulegir dekurdagar
skiluðu 2,2 milljónum króna
til Krabbameinsfélagsins á
dögunum. „Með klútasölu,
slaufum í staura og þátttökugjaldi fyrirtækja höfum við
orðið einn af stærstu styrktaraðilum Krabbameinsfélagsins
hér fyrir norðan og finnst okkur peningunum vel varið.“

Kærustupar Inga og Þórhallur

byrjuðu saman ung. Þessi mynd var
tekin árið 1988. Mynd úr einkasafni

Mikil vaxtartækifæri

þetta var mjög erfið lífsreynsla sem
ég hef ekki enn unnið úr. Ég lá inni á
sjúkrahúsinu með konum sem höfðu
verið í legnámi og var svo bara send
heim; líkt og ég hefði verið í botnlangauppskurði. Ég fékk aldrei að sjá
börnin. Það var hlaupið með þau út af
fæðingarstofunni strax og fyrir vikið
var tómleikinn enn meiri. Á þessum
tíma talaði enginn um það sem var
óþægilegt en ég gat talað um sársaukann við tengdamóður mína sem
reyndist mér afskaplega vel á þessum
erfiða tíma. Sem betur fer hafa þessir
hlutir breyst í dag. Nú fá konur sem
eignast andvana börn sálfræðihjálp
auk þess sem aðstandendum býðst
einnig hjálp því auðvitað upplifir fólkið í kring mikla sorg líka. Ég gleðst yfir
því að eftirfylgnin sé orðin meiri í dag
og að ungar mæður séu ekki skildar
eftir í lausu lofti með sársauka í hjartanu. Það verða allir að fá að vinna úr
sínum áföllum, sama hvers eðlis þau
eru,“ segir hún og bætir við að hún
hugsi reglulega til tvíburasystranna.
„Ég hef fengið að vitað að þær fylgja
mér. Þær eru þarna.“

Viðkvæm sál

Þótt þau Þórhallur hafi verið lengi
saman eru þau ógift. „Við byrjuðum
saman svo ung og þá var ekki í tísku
að gifta sig og einhvern veginn hefur það setið á hakanum. Ég grínast
stundum með að við giftum okkur
bara á elliheimilinu. Sambandið hefði
auðveldlega getað fjarað út þegar
við misstum tvíburana en ég held að
áfallið hafi styrkt okkur. Við grétum
saman og eigum saman þessa reynslu
sem við göngum bæði með í hjartanu. Þessi lífsreynsla breytti mér. Ég,
sem hafði alltaf verið mikill töffari,
meyrnaði og varð viðkvæm sem ég
er enn í dag; ég er voðalega viðkvæm
sál,“ segir hún og játar því að það séu
forréttindi að hafa fundið lífsförunautinn svona snemma. „Þórhallur
er minn besti vinur. Við getum rætt
saman um allt en erum alls ekki alltaf
sammála. Við erum ólík að svo mörgu
leyti. Við höfum verið samferða í svo
mörg ár og ég veit stundum nákvæmlega hvað hann er að hugsa og öfugt.
Það getur verið svolítið fyndið. Börnin okkar byrjuðu öll ung með sínum
mökum og við erum svo heppin að
eiga tvær dásamlegar tengdadætur og
frábæran uppáhaldstengdason eins og
við köllum hann.“

Kvöldmáltíðin heilög

Þau Þórhallur hafa staðið vaktina
saman í Pedromyndum síðustu áratugina. Samt sem áður segir hún
skugga aldrei hafa fallið á samstarfið.
„Það er ekki sjálfgefið að geta unnið
með maka sínum og ég er oft spurð
hvernig ég geti þetta eiginlega. Ég
er alin upp við að mamma og pabbi

unnu saman í 32 ár í fyrirtækinu. Þau
stóðu alltaf saman og gera enn. Við
Þórhallur erum ekki alltaf sammála
og stundum þarf að fara milliveginn,
eins og í öllum hjónaböndum,“ segir
hún og bætir við að þau reyni að taka
vinnuna ekki með sér heim á kvöldin.
„Hjá okkur hefur verið regla í gegnum
árin að kvöldmáltíðirnar eru heilög
stund fjölskyldunnar. Þá spjöllum við
um lífið og tilveruna. Það eru mjög
dýrmætar stundir.“

Inga sér fyrir sér að verða gömul á Akureyri því þar liggja
ræturnar. „Ég gæti samt alveg
hugsað mér að prófa að búa í sveit í
nágrenni Akureyrar til að vera meira
í snertingu við náttúruna,“ segir hún
og brosir og bætir svo við: „Ég sé fyrir
mér mikil vaxtartækifæri hér og held
að bærinn eigi bara eftir að vaxa og
dafna en til þess þurfum við að halda
vel á spöðunum. Við þurfum að nýta
flugvöllinn betur og byggja upp skíða-

Hafnarstræti 85 Hér bjó fjölskylda Ingu og þar var fyrirtækið fyrst til húsa.
Mynd úr einkasafni.

svæðið, eins og er í bígerð. Hér höfum
við allt, magnað Menningarhús, vinsælasta tónleikastað landsins, Græna
hattinn, flott hótel og fjölbreytta
veitingastaði og skíðasvæðið á eftir að
verða enn flottara með þeim breytingum sem fram undan eru. Við eigum
að geta boðið fólki að koma hingað
allan ársins hring. Við þurfum bara að
standa saman í því að finna réttu og
bestu leiðirnar.“

Heldur lífi í rómantíkinni

Inga segir að gott samband krefjist
vinnu. „Það er mikilvægt að gleyma
sér ekki og fara að taka hlutunum
sem sjálfsögðum. Slíkt verður maður

að passa. Ég er dugleg að koma Þórhalli skemmtilega á óvart, fara út fyrir
rammann og hið daglega amstur og
gera eitthvað skemmtilegt,“ segir hún
og viðurkennir að þau gæti þess að
halda lífi í rómantíkinni. „Ég er kannski
duglegri en hann, en ég veit að hann
kann að meta það. Það þarf líka ekki að
vera flókið. Lífið er núna og við verðum
að njóta þess. Ég hlakka bara til að verða
gömul með honum. Hann er ákveðinn
í að halda uppi fjörinu á elliheimilinu
með diskótónlist. Það verður nú ekki
dónalegt að vera kona diskótekarans á
elliheimilinu, í pallíettudressinu,“ segir
Inga hlæjandi að lokum.
iáh

Miðbærinn mikilvægur

Inga er Akureyringur í húð og hár og
hefur búið á Akureyri alla sína ævi
ef undan er skilið eitt ár í Reykjavík þegar Þórhallur var í námi. Hún
ólst upp í Hafnarstræti 85, þar sem
Pedromyndir voru fyrst til húsa, yngst
þriggja systkina. Hún segir að þar séu
hennar rætur. „Miðbærinn er mér
mjög kær. Sumir segja að Akureyri sé
svefnsamfélag og að það hreyfist ekki í
okkur blóðið en þetta samfélag hentar
mér mjög vel. Miðbærinn, sem verslunarsvæði, er mér hjartans mál. Það
eru sorglegir bæir þar sem miðbærinn
er dauður,“ segir hún og bætir við að
henni lítist vel á þær breytingar sem
eru í gangi í göngugötunni. „Vonandi
verða þær til að lyfta svæðinu upp.
Góð vinkona mín fékk þá góðu hugmynd að stofna miðbæjarfélag; svona
Vini miðbæjarins. Meðlimir þyrftu
ekkert gjald að greiða en þeir yrðu
að skuldbinda sig til þess að sýna sig í
miðbænum allavega einu sinni í viku
og gefa þannig miðbænum líf. Fjöldi
Akureyringa kemur aldrei í miðbæinn. Þeir segjast ekki eiga neitt erindi
þangað, fara bara í Bónus, Glerártorg
og svo heim til sín. Það vantar eitthvert aðdráttarafl. Sjáið bara tröllin
fyrir utan Viking og það sem þau gera
fyrir ferðamennina, þetta þarf ekkert
að vera flókið,“ segir Inga brosandi og
bætir við að hún kunni vel að meta
þegar skemmtiferðaskipin séu í höfn
og bærinn fullur af erlendum ferðamönnum. „Ég skil ekki þá sem segja
að það sé ekki farandi niður í bæ fyrir
túristum á sumrin. Það er ekki manneskja í rekstri sem segir svoleiðis. Það
er á hreinu að túristarnir hafa haldið
okkur á floti síðastliðin sumur.“

Styrkja krabbameinssjúka

Inga og vinkona hennar, Vilborg Jóhannsdóttir, eigandi Tískuverslunarinnar Centro, komu af stað Dömulegum dekurdögum en þeir voru
haldnir í 10. sinn í október. „Vilborg
á hugmyndina að þessum viðburði
og upphaflega byrjuðum við þetta til
að glæða bæinn, sem annars var ansi
daufur á þessum árstíma, lífi. Síðan
hefur þessi hugmynd vaxið og dafnað og nú hlakka konur til, alls staðar
af landinu, að koma til Akureyrar og
eiga hér skemmtilega dekurhelgi. Við

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.
Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.
Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone.

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

www.silestone.com

14

9. nóvember 2017

„Sjóböðin
verða einstakur
baðstaður“

GeoSea Ef allt gengur samkvæmt áætlun munu

nýju sjóböðin við Húsavík verða opnuð næsta sumar.

Sigurjón Steinsson er nýr framkvæmdastjóri hjá Sjóböðunum á Húsavík. Sigurjón segir ákveðið baðbelti
komið fyrir norðan enda sé upplagt að nýta náttúruauðlindir landsins til að skapa eitthvað alveg sérstakt.

E

f allt gengur eftir stefnum við á
að opna í júní,“ segir Sigurjón
Steinsson, framkvæmdastjóri
hjá Sjóböðunum ehf., um nýju sjóböðin á Húsavík undir vörumerkinu
GeoSea. Sigurjón segir sjóböðin verða
einstakan baðstað. „Þau eru staðsett skammt norðan Húsavíkur. Þar
verður útsýni út á Skjálfanda og yfir
í Kinnarfjöllin. Lónin verða fyllt með
heitum sjó sem kemur úr borholum á
Húsavíkurhöfðanum,“ segir Sigurjón.

á Norðurlandið. Við viljum halda
fólki lengur á svæðinu og bjóða upp
á meira úrval af afþreyingu. Það hefur
orðið til ákveðið baðbelti fyrir norðan
með Grettislauginni við Reykjaströnd,
sundlaugina á Hofsósi, Bjórböðunum
á Árskógssandi og svo Jarðböðunum í
Mývatnssveit, enda er upplagt að nýta
náttúruauðlindir landsins til að skapa
eitthvað einstakt. Sjóböðin koma svo
til með að vera hluti af þeim.“

Komið í hring

Sigurjón er Akureyringur en hefur
búið á höfuðborgarsvæðinu síðustu
árin. „Ég er fæddur og uppalinn á
Akureyri en á einnig ættir að rekja til
Húsavíkur. Þar bjuggu amma og afi og
þar eyddi ég mörgum sumrum. Það er
líka skemmilegt frá því að segja að afi,
sem var mjólkurfræðingur á Húsavík,
útvegaði ostakarið fyrir upprunalegu
sjóböðin á svæðinu, sem er ennþá í
notkun, og má segja að sé upphafið að
þessum nýju sjóböðum. Þetta er því
komið í ákveðinn hring.“

Baðbelti fyrir norðan

Hann segir sjóböðin stíluð inn á allt

Kominn heim Sigurjón er Akureyringur
en á einnig ættir að rekja til Húsavíkur.

ferðafólk. „Bæði innlenda ferðamenn
og erlenda. Ferðamannastraumurinn hefur aukist til landsins og þetta
verkefni er hluti af því að draga fleiri

Himinlifandi úti á landi

En hvernig finnst honum að flytja út
á land? „Ég er fluttur og bý nú rétt
fyrir utan Húsavík og finnst eins og
ég sé kominn heim. Konan mín er
frá Neskaupstað og við erum himinlifandi að komast út á land og nær
fjölskyldum okkar,“ segir Sigurjón að
lokum.
iáh

Einfalt hvítlauksbrauð
n 1 heill hvítlaukur
n 1/2 bolli ósaltað smjör
n 1 bolli rifin parmesanostur
n 2 tsk. hakkað óreganó
n 1 tsk. rifið sítrónuhýði
n 1/2 tsk. rauðar piparflögur
n salt
n Baquette

Bræðið smjörið í potti og bætið hvítlauksrifjunum heilum en afhýddum í pottinn. Látið sjóða við miðlungsháan hita þar til hvítlaukurinn hefur fengið gylltan
lit og mjúka áferð. Passið að hafa hitann ekki of háan. Setjið hvítlaukinn ásamt
smjörinu í skál og látið kólna.
Bætið parmesan, óreganó, sítrónuhýði og piparflögum í skálina með hvítlauknum/smjörinu og stappið saman í mauk. Smakkið til með salti.
Hitið grillið á bökunarofninum. Skerið baguette í tvennt eftir því endilöngu
og síðan þvert. Setjið álpappír á bökunarplötu og raðið baguette-sniðunum
á plötuna með skorpuna upp. Setjið í ofninn í um tvær mínútur, eða þar til
skorpan hefur fengið gylltan lit. Takið úr ofninum og látið kólna aðeins. Snúið
brauðinu þá við, smyrjið hvítlauksmaukinu yfir og setjið aftur í ofninn þar til
osturinn er gylltur, um tvær mínútur.
Uppskrift frá ljufmeti.com

2018 árgerðir Hobby
húsbílar og hjólhýsi
Nú er góður tími til að panta með
þeim aukabúnaði sem þið óskið
Nýjir Húsbílar 2018 árgerð frá kr. 7,9 milljónum með vsk.

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

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

HAUSTILBOÐ
10% haustafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM

GARÐHÚS 4,4m²

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

VH/17- 01

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

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

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

Sjá fleiri

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

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

Tæki til vetrarþjónustu

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

Daglegar
kosningar
Það er ekkert lát á kosningum í ár hjá
mér. Nú þegar konur og menn velta
fyrir sér nýjum stjórnarmeirihluta
á þingi þarf ég að fara að kynna mér
frambjóðendur til formanns Kennarasambands Íslands en sú kosning fer
fram þessa dagana, í byrjun nóvember.
Með vorinu verða svo kosningar til
sveitarstjórna um allt land og svo eru
það kosningar til stjórna hinna ýmsu
félaga sem ég er í eins og t.d. sundfélagsins Óðins og Félags leikskólakennara.Að fá að kjósa sér stjórnir,
stórar sem smáar, er mikið lán sem
ekki allir búa við. Það er hins vegar
líka mikil ábyrgð og vanda þarf til
valsins. Þess vegna er það líka svo sárt
þegar niðurstaða valsins verður ekki
sú sem kona væntir. Þannig verður
líka gleðin svo mikil þegar niðurstaða
valsins verður samhljóða vali konunnar. En hvernig sem niðurstaðan verður
þá hefur lýðræðið sagt sitt og niðurstöðuna þarf að virða og vinna með.
Það er hins vegar ekki bara hið
stóra val og lýðræðislegu kosningar
sem telja.
Dagsdaglega kýs ég og vel fyrir
sjálfa mig. Ég kýs að vera glöð, ég kýs
að drekka vatn, ég kýs að fá mér kjöt,
fara út og svo margt annað. Ég get líka
kosið um hvert ég fer í sumarfríinu
eða hvort ég trúi yfirhöfuð á guð.
Rétt eins og í öðrum kosningum vinn ég sumar kosningar og tapa
öðrum. Verst finnst mér að ég tapa
alltaf þegar ég kýs að sofa lengi, vinna
minna og fara í líkamsræktina. Best
finnst mér að ég vinn alltaf þegar
ég kýs að fá mér súkkulaði, leika við
krakkana og fara í sund. Lífið er nefnilega svo skemmtilegt að það fer bara
eftir því hversu mikið mál maður gerir
úr þessum kosningum, hve djúpt þær
rista í sálarlífið.
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Kraftblanda
Inniheldur Effekt Midi Island steinefnablöndu.

Kraftblanda-30
30% fiskimjöl
Óerfðabreytt hráefni
Lífrænt selen
Verð á 500 kg stórsekk
aðeins 55.446 kr. m/vsk

Kraftblanda-15
15% fiskimjöl
Óerfðabreytt hráefni
Lífrænt selen
Verð á 500 kg stórsekk
aðeins 45.074 kr. m/vsk

Dýrleif Skjóldal,
leikskólakennari og sundþjálfari

YAL
RO
Tryggir
öruggan bakstur

Bústólpi ehf · fóður og áburður · 600 Akureyri · bustolpi@bustolpi.is · Sími 460 3350 · Fax 460 3351

