TUDOR RAFGEYMAR

FIMMTUDAGUR 19. maí 2011
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.

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ.
Mail:se1@internet.is

Öflugir TUDOR
Húsnæði óskast
High Tech rafgeymar

Óska eftir 4-5 herb íbúð

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.

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI
www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð.
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald,
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S:
- 95Ah,
800 Amper
564-6500

Eink

Heildverslun

Öflugt heildsölufyrirtæki óskar

TILKYNNINGAR

eftir að ráða sumarstarfsmann
- 30% meiri ræsikraftur
í fullt starf við afgreiðslu,
- Alveg
lokaðir
og
viðhaldsfríir
Bílskúr
pökkun og nótútskrift.
- Örugg ræsing í miklum kulda
Lágmarksaldur 18 ár
- Endurhlaðast
allt að 50%OG
hraðar“ (Carbon Áhugasamir
Boost)
sendi
BÍLSKÚRSHURÐIR
- Nýjar og endurbættar
OPNARAR blýgrindur (3DX)umsóknir / fyrirspurnir á
UPPSETNING,
VIÐHALD,
VIÐGERÐIR
- Góðir
fyrir jeppa
með miklum
auka rafbúnaðinetfangið:
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

Tapað - Fundið

vinnukraftar@gmail.com

Jötunn-vélar ehf - Lónsbakki – 601 AkureyriGisting
– sími: 4800 440Vilt–þúwww.jotunn.is
vinna mikið og hafa mikil laun.
Sumarbústaðir

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá
8.000 per nótt. S. 824 6692.

Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
— 11. janúar 2018
— á Valgerði BA45
Vantar stýrimann

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

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

Óska eftir vönum manni á hjólavél
sem getur séð um lóðafrágang og
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl:
896 1018 / byggben@simnet.is
Getum tekið nema á samning
í húsasmíði einnig ósakð eftir
verkamönnum í allskyns sumarstörf
896 1018 / byggben@simnet.is

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

Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

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

skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl.
í 893 1687 Óskar Gísla.

Þorgeir Gunnarsson
Vantar fólk í Mynd:
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.

1. tölublað
2. 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 :)
Rauðri kerru með svörtum Polan Pro
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt.
Fundarlaun. S 7779848

Tilkynningar
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 átt reiðhjól og notar það ekki og
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.
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4D FLOTT Å BÒSTAÈINN GËÈ VERÈ OG ALLT NÕLEGT &ULLKOMIN
ÖVOTTAVÁL KG ÖURRKARI SKËSK¹PUR BORÈSTOFUBORÈ ST¾KKANL
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Rúmlega 2600
ferðamenn
til Akureyrar

Framtak-Blossi er
umboðsaðili
'LERN¹MSKEIÈ LEIRMËTUNARN¹MSKEIÈ
OG ÕMIS SKARTGRIPAN¹MSKEIÈ
fyrir VOLVO PENTA
á Íslandi
-IKIÈ ÒRVAL AF SKARTGRIPAEFNI

Trjáklippingar
rjá
T
Trjáfellingar
Sláttur
Heimapúttvellir
Heim
He
ma
m

Framtak-Blossi er orðinn umboðsaðili
GOTT VERÈ fyrir

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

(LEÈSLUGRJËT OG GARÈAMOLD

Fyrsta flugið á vegum bresku ferðaskrifstofunnar Superbreak er væntanlegt á Akureyrar4IL SÎLU
flugvöll á morgun en nánast uppselt er í allar ferðirnaro sem
verða
14 talsins.Å HLEÈSLUR
Þetta kemur
(OLTAGRJËT
OG SPRENGIGRJËT
TIL Å ÕMSUM
til með að hafa gríðarleg áhrif á ferðaþjónustu á Norðurlandi
þessa fyrstu mánuði ársins en
ST¾RÈARÚOKKUM
o 3ÁRUNNIN GARÈAMOLD Å BEÈ OG UNDIR TORF
fjallað er nánar um málið á blaðsíðu 4.

Draumurinn að fara
í atvinnumennsku

3 
með 3 

Átti erfitt
að höndla þetta



KA fagnar

90 ára afmæli

Volvo Penta rafstöðvar og
á Íslandi
!LLTskrúfuvélar
TIL GLERVINNSLU OG
LEIRVINNSLU

Framtak-Blossi
kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

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

Tilboðsverð kr. 36.136
á Volvo Penta
1Sala
stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
varahlutum og
2 stk. fjarstýringar

viðgerðarþjónusta
Dalvegi 16b s:554-2727

Vefhýs
e-mail o
Heimas

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is

|

blossi@blossi.is

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

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI

'ÅSLI 'UÈNASON
3  

WWWEMKANIS

&R¹B¾RU MINIMIZER HALDARARNIR
BÓMULLARSEM /PRAH M¾LIR MEÈ KOMNIR
RÚMFÖT MEÐ
6ERÈ  KR ,ITIR SVART OG HVÅTT
HÖRÁFERÐ
3T # $$$
9.742KR

RÚMFÖT
FRÁ
6294

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

gunny@365.is arna
GLERÁRTORGI | SMÁRATORGI | KRINGLAN | LINDESIGN.IS
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Sandra varð
Íslandsmeistari með Þór/
KA síðasta
sumar.

Draumurinn að fara í atvinnumennsku
Sandra María Jessen, landsliðskona og Íslandsmeistari í knattspyrnu, hefur skrifað undir samning
við tékkneska félagið Slavia Prag um að spila með
þeim í vor. Eftir dvölina mun Sandra snúa aftur til Íslands og taka þátt í Pepsí deildinni með Þór/KA.

S

andra sem er 22 ára gömul
spilar sem framherji og á að
baki 20 landsleiki með íslenska
landsliðinu. Hún hjálpaði Þór/KA að
verða Íslandsmeistarar síðasta sumar
auk þess sem hún var í landsliði Íslands sem tók þátt í Evrópumótinu í
Hollandi.

Krefjandi verkefni að
vinna sér inn sæti í
liðinu

Sandra María Jessen spilar í tékknesku
deildinni

Sandra segir að framkvæmdastjóri Slavía hafi haft
samband við hana persónulega og kannað áhuga hennar.
Í kjölfarið hafi viðræður við
Þór/KA hafist sem enduðu
með samkomulagi um lánssamning. Sandra þekkir ágætlega til liðsins en hún segist
hafa horft á leiki með þeim
á netinu auk þess sem hún
lærði um nokkra liðsmenn
þeirra fyrir landsliðsverkefni
gegn Tékklandi.
„Þær eru baráttuglaðar
með mikla tækni. Ég horfði
á leik þeirra gegn Stjörnunni
og sá að sóknarleikur liðsins
er mjög góður. Það verður
krefjandi verkefni að vinna
mér inn sæti í liðinu en ég er
spennt fyrir því verkefni.“
Lið allstaðar að úr heiminum
sýndu Söndru áhuga meðal annars
frá Svíþjóð, Noregi og Kína. Sandra
valdi þó Slavia Prag þar sem hún fær
tækifæri til þess að spila í Meistaradeild Evrópu. Slavia Prag mætir þýska
stórliðinu Wolfsburg í 8. liða úrslitum
keppninnar en þar mætir Sandra Söru
Björk Gunnarsdóttur, liðsfélaga sínum
úr íslenska landsliðinu.
„Það er virkilega spennandi og eitthvað sem allir leikmenn vilja taka þátt
í,“ segir Sandra.

Vildi taka slaginn með
Þór/KA
Sandra mun snúa aftur til Þór/KA í
vor en ekki hefur enn verið ákveðin
dagsetning um nákvæmlega hvenær
það verður. Það mun velta á gengi
Slavia Prag í Meistaradeildinni. Sandra segir spennandi tímabil framundan
sem ríkjandi Íslandsmeistarar. Hún
mun þá einnig geta spilað í Meistaradeildinni með Þór/KA.
„Ég get því tekið þátt í öllum verkefnum með Slavia Prag en á sama tíma
spilað með Þór/KA í Pepsí deildinni
og Meistaradeildinni næsta sumar.
Stefnan er sett á að vera komin heim
fyrir fyrsta leik sumarsins hjá Þór/
KA.“
Sandra segir að markmið Þór/KA
sé að vinna titilinn aftur og gera góða
hluti í Meistaradeildinni.
„Eins og gjarnan er sagt þá er mikilvægt að setja sér háleit markmið til
að ná árangri,“ segir Sandra um komandi tíma.

Atvinnumennskan enn
draumurinn
„Frá því ég var lítil stelpa var draumurinn alltaf að spila með landsliðinu og
fara í atvinnumennsku. Ég mun halda
áfram að bæta minn leik og þrosk-

ast sem leikmaður. Mín persónulegu
markmið eru að spila sem byrjunarliðsmaður í landsliðinu og semja við
gott lið í einni af sterkustu deildum
heims.“
Sandra hefur fengið smjörþefinn
af atvinnumennskunni áður þegar
hún spilaði með þýska liðinu Bayer
Leverkusen. Þrátt fyrir að hún muni
einungis eyða nokkrum mánuðum
hjá Slavia Prag í byrjun árs segist hún
ekki vita hvað muni gerast eftir næsta
tímabil með Þór/KA. Hún segir þó að
umgjörðin hjá íslenskum liðum sé sífellt að verða betri og að ef bera ætti
aðstæður hjá Þór/KA og Leverkusen
saman væri metnaðurinn á bakvið
liðin sá sami.
„Á báðum stöðum er mikið lagt
í kvennaboltann. Leverkusen er þó
nokkuð ríkari klúbbur og eru aðstæðurnar úti alveg klassa fyrir ofan. Þar
er sér lyftingaraðstaða fyrir meistaraflokka klúbbsins og kæliklefi til að
flýta fyrir endurheimt svo eitthvað sé
nefnt.“

Vel stemmd fyrir komandi
landsliðsverkefni
Sandra er á sínum stað í landsliðshópnum þegar landsliðið ferðast til
La Manga á Spáni og mætir Noregi í
vináttulandsleik þann 23. janúar næstkomandi. Sandra á ekki góðar minningar úr fyrri leikjum gegn Noregi en
vonast til að safna betri minningum
að þessu sinni.
„Ég er mjög vel stemmd fyrir
landsliðsverkefninu á La Manga og þá
sérstaklega að mæta Noregi. Í síðustu
viðureign gegn þeim fór ég útaf eftir
um 20 mínútna leik með slitið krossband. Ég er því spennt að spila við
þær aftur og vonandi eignast ég aðeins
betri minningar í þetta skipti.“
Ingólfur Stefánsson

NÝR LAND CRUISER
ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 86930 12/17

E I N FA L D L EG A TO P PA R A L LT

Verð frá: 7.490.000 kr.

Í 65 ár hefur Land Cruiser drottnað yfir landslaginu og nú skartar þessi fjórhjóladrifni konungur jeppanna nýju útliti, ytra sem innra.
Hann státar af nýju mælaborði með stærri skjá og nýjum eiginleikum á borð við Toyota Safety Sense sem auka enn á öryggið sem
alltaf hefur verið hluti af sterkbyggðri gæðahönnun jeppans sem einfaldlega toppar allt.
• Nýr Land Cruiser 150 býðst með 33" breytingu að kostnaðarlausu
• 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Land Cruiser 150
Kynntu þér Toyota FLEX, frábæra leið til að eignast nýja Toyota bifreið á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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leiðari

Gleðilegt nýtt ár

F

yrir mörgum er nýtt ár mikið fagnaðarefni og tækifæri til að
byrja upp á nýtt með ný og alltof stórtæk markmið. Þetta hef ég
aldrei skilið.
31. desember varstu frekar kenndur, að brenna peninga í háloftunum
og það síðasta sem þú hefðir gert þann daginn var að fá þér boost og fara
í ræktina. En 1. janúar er allt í einu allt breytt, því nú ætlar þú að verða
ný persóna. Þú ert búin að vera nákvæmlega
sama persónan síðustu áratugi en núna er
kominn tími til að breyta um markmið, lífsfyllingu, lífstíl, fjölskyldu og persónuleika.
Þetta er sko árið þitt. Best er auðvitað að
auglýsa það sem víðast á netinu hvað þú
ætlar að gera mikið á nýja árinu og fá fullt
af fólki til að fylgjast með þér á Snapchat svo
þú getir valdið þeim vonbrigðum líka, ekki
bara vinum þínum og fjölskyldu. Það hafa
allir trú á því að áramótaheitin þín endist
fram yfir febrúar...
Fyrir mér er það að efna áramótaheit
svolítið eins og að reyna að finna ferskt
grænmeti í bónus, ekki ómögulegt en afar ólíklegt. Þó er eflaust hægt að
efna áramótaheit ef þau eru raunhæf og ekki of stórtæk. Því er áramótaheitið mitt í ár að strengja ekkert áramótaheit. Og með því er ég strax
búin að efna það.


Ingibjörg Bergmann Bragadóttir

Það verður ekki erfitt fyrir ferðamennina að finna sér afþreyingu
á Norðurlandinu en t.d. eru mörg
hvalaskoðunarfyrirtæki starfandi
hér. Mynd: Rögnvaldur Már Helgason.

Rúmlega 2600 ferðamenn til Akureyrar
Tæplega 2700 ferðamenn eru væntanlegir á Norðurlandið á næstu tveimur mánuðum en það er breska ferðaskrifstofan Superbreak sem er í fyrsta skiptið að bjóða
upp á ferðir af þessu tagi þar sem flogið er frá Bretlandi og beint til Akureyrar.

F

yrsta flugið af fjórtán er væntanlegt á morgun, föstudaginn
12. janúar, þar sem tæplega 200
bretar koma með vélinni. Næstu sjö
vikur verða 14 brottfarir frá Bretlandi
til Akureyrar, á mánudögum og föstudögum, með 189 sætum í hverri vél.
Hjalti Páll Þórarinsson er verkefnastjóri Flugklasans Air66N, sem

er samstarfsverkefni fyrirtækja í ferðaþjónustu á Norðurlandi og stendur
fyrir að markaðssetja og kynna Akureyrarflugvöll sem nýjan áfangastað fyrir millilandaflug og fjölga ferðamönnum á Norðurlandi. Hjalti hefur verið í
nánu samstarfi með ferðaskrifstofunni
Superbreak að undirbúa þetta stóra
verkefni. Hann segir ferðaskrifstofuna nú þegar hafa selt 90% af sætum í
ferðina og eru öruggir um að selja öll
2646 sætin.

15-20% veltuaukning í ferðaþjónustu á Norðurlandi
Ferðirnar hafa gríðarleg áhrif á ferðaþjónustu á Norðurlandi á þessum
fyrstu mánuðum ársins. Það er vitað
mál að mikil árstíðarsveifla er í ferðaþjónustu á Norðurlandi sérstaklega,
mun meira en þekkist á Suðurlandi,
og því frábært að fá þennan fjölda
ferðamanna inn á þessum árstíma. Jón
Þorvaldur Heiðarsson, lektor í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri,
reiknaði lauslega hversu mikil áhrif
koma ferðamannanna hefði á norðlenska ferðaþjónustu og á þessu sjö
vikna tímabili reiknar hann að um 1520% veltuaukning verði í ferðaþjónustu
á Norðurlandi.
Ferðirnar eru pakkaferðir sem innihalda flug, gistingu, Norðurljósaferð
og ferð í Mývatnssveit. Utan þess hafa
ferðamenn frjálsan tíma til ráðstöfunar
sem þeir geta nýtt í aðra hluti eins og
hvalaskoðun, hestbak, bjórböðin, skíði
o.s.fv.

Boltinn rúllaði mjög hratt

KOLBRÚN
GRASALÆKNIR KE MUR
o g ve rð u r m e ð kyn n i n gu föstudagi n n
12 . j a n ú a r frá kl . 1 5 :0 0 - 1 7 :0 0 .

Ver i ð h j ar t an l e g a v e l komi n

Superbreak hefur verið að fljúga til Íslands og bjóða upp á pakkaferðir hérlendis í þó nokkur ár en þá eingöngu
á Suðurlandi. Ferðaskrifstofan sérhæfir sig í styttri ferðum, eða 3-4 nætur í
senn. Hjalti Þór segir þetta verkefni
orðið til vegna margra samspilandi
þátta:
,,Superbreak fékk upplýsingar um
starf okkar í flugklasanum hér fyrir
norðan og að hér væri komin flugþróunarsjóður þar sem er stuðningur við
flug inn á Akureyri og Egilsstaði. Strax
í vor höfðu þau samband við okkur, sl.
haust var búið að staðfesta þessi flug og
búið að setja í sölu átta flug sem síðan
var fjölgað í tólf og síðan aftur í fjórtán
því salan var svo góð,“ segir Hjalti.

Ferðamenn þyrstir í eitthvað
meira en Gullna hringinn
Aðilar í ferðaþjónustu hafa tekið sér-

staklega eftir því að áhugi ferðamanna
á Norðurlandinu hefur aukist gríðarlega upp á síðkastið. Hjalti segir að
ákveðin mettun sé farin að gera vart
við sig á Suðvesturlandinu og ferðamönnum farið að þyrsta í eitthvað
nýtt og spennandi og þar komi Norðurlandið inn.
,,Það fjölgar auðvitað líka þeim
ferðamönnum sem eru að koma aftur til Íslands. Þeir sem eru að koma í
fyrsta skiptið fara einfaldlega beint til
Reykjavíkur og taka Gullna hringinn.
Þeir sem eru hins vegar búnir með
þann pakka eru að leita að einhverju
öðru og nýju og þá er þetta svona
næsti valkostur,“ segir Hjalti.

,,Við stöndum svo sannarlega
ekki höllum fæti gagnvart
Suðurlandinu“
Markaðsstofa Norðurlands ásamt
ferðaþjónustufyrirtækjum hafa verið
að vinna hörðum höndum að markaðssetningu Norðurlands og eru örugg á því að hér sé ekkert síðra fyrir
ferðamenn að vera.
,,Með því að bjóða upp á beina
tengingu erum við að bjóða upp á vöru
sem var ekki til, aðgengið verður svo
miklu auðveldara með þessu móti. Svo
höfum við upp á alveg jafn fjölbreytta
afþreyingu og náttúru að bjóða eins og
fyrir sunnan og stöndum engan veginn höllum fæti gagnvart því, að sumu
leyti bara betur. Hér eru tölfræðilega
meiri líkur á að sjá Norðurljósin, það
er betra að fara í hvalskoðun hér, bæði
eru fleiri fyrirtæki og auðveldara að sjá
hvali, og svo mætti lengi telja. Það er
fjöldinn allur af hlutum sem við höfum upp á að bjóða,“ segir Hjalti.

Norðlendingar geta f logið
beint til Bretlands í framhaldinu
Í nánustu framtíð stefnir ferðaskrifstofan á að setja upp einhverjar pakkaferðir fyrir Norðlendinga með beinu
flugi frá Akureyri til Bretlands. Þá er
það í skoðun að setja þær ferðir í sölu
bæði í sumar og næsta vetur.
,,Núna voru sett í sölu 50 sæti til
Edinborgar frá Akureyri í janúar og
þau eru öll uppseld. Áform þeirra hjá
Superbreak er að fara í 20-30 ferðir
næsta vetur. Það er bara allt að gerast,
þetta er afraksturinn af löngu starfi við
að markaðssetja svæðið,“ segir Hjalti
glaður með árangurinn.
IBB

1. tölublað, 2. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: Ingibjörg Bergmann
Bragadóttir, ingibjorg18@gmail.com, Sími: 663 8905 Prentun: Ísafoldarprentsmiðja.
Dreifing: Póstdreifing og Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

www.akap.is

Kaupangur v/ Mýrarveg

sími 460 9999

13.000 eintök ókeypis – um allt Norðurland

Sala á öllum hreinlætisvörum
og áhöldum til ræstinga fyrir
fyrirtæki, stofnanir og
heimili í verslun okkar

Öll þrif fyrir fyrirtæki,
stofnanir og heimili
• Hjá Þrif- og ræstivörum starfa nú um 100 manns við ræstingar og hreingerningar
af öllum stærðum og gerðum.
• Í dag þjónustum við um 70 fyrirtæki og stofnanir í daglegri ræstingu.
• Auk þess rekum við öﬂuga hreingerninga- og sérverkefnadeild.

Dagleg eða regluleg þrif:
•
•
•
•
•

Gluggaþvottur
Aðalhreingerningar
Viðhald gólfefna
Bónleysing og bónun gólfefna
Salernis- og kísilhreinsun

•
•
•
•

Teppa- og ﬂísahreinsun
Þrif eftir iðnaðarmenn
Bruna- og vatnstjónaþrif
Veggja-, lofta-, ljósaog gluggaþrif

Sala á öllum hreinlætisvörum
og áhöldum til ræstinga

fyrir fyrirtæki, stofnanir og
Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
í verslunokkar
okkar
Markmið okkar er aðheimili
veita viðskiptavinum
ávallt:
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.

Með allt á hreinu í 15 ár
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Atvinna í boði

Vegna aukinna umsvifa er óskað eftir starfsmönnum í eftirfarandi störf:
Sorphirða:
Unnið er frá kl. 6-14 virka daga.

Aðstoðarmenn á söfnunarbíla:
Vinna hefst ýmist kl. 6 eða 8.

Meiraprófsbílstjóra á söfnunarbíla:

Safnað frá fyrirtækjum og heimilum í dreifbýli.
Krafist er stundvísi og áreiðanleika. Störfin henta hraustu fólki á öllum aldri.
Umsækendur sendi ferilskrá/ umsókn á netfangið nordurland@gamar.is
Þeir sem eiga eldri umsóknir þurfa að endurnýja þær.
Öllum umsóknum verður svarað.
Frekar upplýsingar veitir Árni Leósson í síma 660 2873
og/eða Andrea Ólafsdóttir í síma 414 0200.

Frá vinstri: Benedikt Sigurðarson, framkvæmdarstjóri Búfestis; Guðlaug Kristinsdóttir, formaður Búfestis og Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri. Mynd:
Akureyrarbær/Ragnar Hólm.

125 nýjar leigu- og
búseturéttaríbúðir
á Akureyri
Akureyrarbær og Búfesti hsf. hafa undirritað viljayfirlýsingu um að sveitarfélagið tryggi Búfesti aðgang að
lóðum fyrir allt að 125 leigu- og búseturéttaríbúðum
á tímabilinu 2018-2022 og eftir því sem samrýmist
mati Akureyrarbæjar á íbúðaþörf á hverjum tíma.

Í
Frístundastyrkur Akureyrarbæjar 2018

búðirnar sem um ræðir yrðu fyrir félagsmenn Búfestis en Búfesti
hsf. á og rekur 234 íbúðir nú þegar
á félagslegum forsendum án hagnaðarsjónarmiða. Þá yrðu íbúar ekki valdir inn í íbúðirnar á grundvelli tekna
eða félagslegrar stöðu við upphaf
búsetunnar. Búfesti hefur mótað þá
stefnu að í almennum fjölbýlishúsum
og íbúðakjörnum á vegum félagsins
skuli gera ráð fyrir hagfelldri blöndun
íbúa og breiðri gerð íbúða, bæði að
stærðum og verðflokkum.

Íbúðir fyrir lágtekjufólk,
eldri borgara, fatlaða eða
stúdenta

Frá og með 1. janúar 2018 er
Frístundastyrkur Akureyrarbæjar kr. 30.000.Akureyrarbær veitir styrk til allra barna og unglinga á Akureyri til
niðurgreiðslu þátttökugjalda hjá íþrótta-, tómstunda- og
æskulýðsfélögum á Akureyri.

Akureyrarbær mun þróa deiliskipulag
lóða og byggingarreita í samvinnu við
Búfesti, með það sameiginlega markmið að byggingakostnaður verði sem
lægstur en á sama tíma verði gæði
íbúða og umhverfis til fyrirmyndar.
Búfesti hsf. er tilbúið að takast á við
uppbyggingu íbúða í stærri íbúðakjörnum en jafnframt kemur vel
til greina að félagið byggi einstök
parhús eða minni fjölbýlishús/raðhús
á þéttingarrreitum í eldri hverfum ef
slíkt þjónar markmiðum skipulagsins
og eftirspurn.
Félag Eldri borgara á Akureyri
(EBAK) hefur lýst vilja til samstarfs
við Búfesti um aukið íbúðaframboð
sem veita myndi félagsmönnum 60 ára
+ tiltekinn forgang að leiguíbúðum og
búseturéttaríbúðum og „eignaríbúðum innan félags“ samkvæmt nánara
samkomulagi aðila. Einnig hyggst Búfesti sækjast eftir stofnstyrkjum vegna
bygginga á íbúðum fyrir lágtekjufólk,

fatlaða og/eða stúdenta eftir því sem
slíkt fellur innan markmiða félagsins.

Síaukin eftirspurn eftir húsnæði á Akureyri
Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri Akureyrar, segir að með undirritun viljayfirlýsingarinnar sé stigið
ákveðið skref til að bæta húsnæðismarkaðinn á Akureyri og svara síaukinni eftirspurn eftir húsnæði. „Húsnæðismarkaðurinn hér hefur verið í
talsverðri uppsveiflu síðustu misserin
og engin ástæða til að ætla að það
breytist í bráð. Við finnum fyrir miklum áhuga fólks á að flytja til bæjarins
og að sjálfsögðu viljum við leitast við
að mæta þörfum allra þjóðfélagshópa
eins og frekast er kostur. Í drögum
að aðalskipulagi bæjarins 2018-2030
kemur einmitt fram það markmið að
leigu- og búseturéttaríbúðum sem
reknar eru af neytendafélögum og
án hagnaðarkröfu verði gefinn skilgreindur forgangur og í reglum um
úthlutun lóða er þetta einnig sérstaklega tekið fyrir.“
Benedikt
Sigurðarson, framkvæmdastjóri Búfestis hsf., segir
samkomulagið gríðarlega mikilvægt
fyrir framtíð Búfestis og neytendareksturs á íbúðum á svæðinu. „Með
því að fá vilyrði fyrir lóðum til lengri
tíma skapast svigrúm til að útfæra
hagkvæma hönnun og leggja upp raðsmíðaverkefni sem ætti að geta lækkað
byggingarkostnað félagsins. Og allri
slíkri hagkvæmni skilar félagið beint
til neytenda af því að rekstur þess
miðar að sjálfbærni og er án hagnaðarkröfu.“

Árið 2018 gildir styrkurinn fyrir börn fædd árið 2001 til og með 2012.
Íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsfélögin veita aðstoð og upplýsingar um
skráningu, greiðslu og notkun frístundastyrks hjá hverju félagi fyrir sig.
Upplýsingar er einnig að finna á www.akureyriaidi.is

Leita eftir rekstraraðilum Nýtt og endurbyggt Listasafn opnar
sumarið 2018 með góðri aðstöðu fyrir spennandi kaffihús á jarðhæð safnsins. Kaffihúsið er staðsett við innganginn með stórum glugga sem vísar í suður út í Listagilið.
Þar verða sæti fyrir 30-40 manns og auk þess verður hægt að sitja úti á verönd á
skjólgóðum stað á sumrin.

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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Annað hvort eða: Rúnar Eff

,,Besta ár sem ég hef átt
í tónlistinni hingað til“

R

únar Freyr Rúnarsson, eða
Rúnar Eff eins og hann er betur þekktur, er norðlendingum kunnugur. Rúnar átti annasamt
ár í tónlistinni 2017 en hann tók m.a.
þátt í Söngvakeppni sjónvarpsins þar
sem keppt er um hver fer fyrir hönd
Íslands í Evrjóvisjon.
Rúnar komst í úrslit með lagið:
Mér við hlið, sem hann samdi og flutti
sjálfur. Rúnar gaf út þrjú ný lög á síðasta ári sem öll fóru í spilun á útvarpsstöðvum landsins ásamt því að fara í
tónleikaferðalag til Bandaríkjanna og
vinna þar til tveggja verðlauna í kántrítónlistarkeppni.
,,Af árinu held ég að tónleikaferðalagið til Texas og Tennessee í Bandaríkjunum standi upp úr.
Þar var ég tilnefndur til verðlauna
á Texas Sounds International Country
Music Awards og við komum heim
með verðlaunin Söngvari ársins og
Hljómsveit ársins.
Strákarnir í bandinu voru algjörlega frábærir þarna úti og ég er afskaplega þakklátur þeim fyrir að nenna
að brölta þetta með mér,“ segir Rúnar um árangurinn en hljómsveitina
skipa þeir Stefán Gunnarsson, Reynir
Snær Magnússon, Hallgrímur Jónas
Ómarsson og Valgarður Óli Ómarsson ásamt Rúnari.
Rúnar segir mjög mikið framundan á þessu ári í tónlistinni og margt
spennandi á teikniborðinu.
,,Ég ætla byrja árið á tónleikum á

Græna Hattinum á Akureyri 2. febrúar og svo er ég að fara í stúdíó að taka
upp helling af nýju efni. Það er búið að
bjóða mér á tvö tónleikaferðalög um
Bandaríkin á þessu ári, mánuð í senn,
en ég á enn eftir að taka ákvörðun um
það. Svo er ég að skoða möguleika á
tónleikahaldi hér heima og eitthvað í
Evrópu líka.“

Annað
hvort eða...
Við vitum öll að í lífinu fáum við
ekki alltaf það sem við viljum. Í
þessu tilfelli fær viðmælandi bara
eitt. Við fengum Rúnar til að svara
nokkrum erfiðum spurningum upp
á líf og dauða. Annað hvort eða og
aldrei aftur það sem þú velur ekki.
Ef þú þyrfti að velja á milli... hvort
myndirðu velja?

Kjöt eða fisk? Kjöt allan daginn.
Ræktin eða göngutúr? Ræktin.
Facebook eða Twitter? Facebook, kann ekkert á Twitter.

Dagblað eða netið (passaðu
þig vel hér, þetta viðtal er í
blaði)? Dagblað auðvitað.

Bílstjóri eða farþegi? Bílstjóri.
Stórafmæli: veisla eða stinga
af? Klárlega Veisla og rjómi.
Sjónvarp eða Netf lix? Netflix.

Youtube eða Spotify? Úff,

Götubarinn eða Pósthúsbarinn? Það fer alveg eftir ástandi.

Bíó eða leikhús? Leikhús er mun

Sundlaug Akureyrar eða
Þelamörk? Þelamörk er afskap-

uuuu... Spotify.
meira lifandi.

Fljúga eða keyra? Fljúga.

Tæki til vetrarþjónustu

lega róleg og þægileg.

2018 árgerðir Hobby
húsbílar og hjólhýsi
Hjólhýsi frá 2.800.000 kr. og nýir
húsbílar frá 7.900.000 kr.

nýtt Hobby 560ul 2018
árgerð til afgreiðslu strax

Mitsubishi Outlander PHEV
2.0 Plug-In Hybrit 4x4

Með eftirtöldum aukabúnaði
1- Rúmbreyting í eitt stórt
2- Gólfhiti Rafmagns
3- Sjónvarpsfesting á lið
4- Rafgeymakerfi
5- Stærri dekk og burðargeta 2000kg
6- Sólarsella 150Watta

Til afhendingar í febrúar 2018.

5 ár a
ábY rg ð

IntEnsE Plús - Verð 4.200.000 kr.

Af hentir í
Sjálfsk, 360gráðu myndavél, 18” álfelgur, 50/50 leður, Lyklalaust
Reykjavík eða
aðgengi, Upphitað Leðurklætt aðgerðastýri, Hiti í sætum, App
Egilsstöðum
tenging til að forhita bíl og stýra hleðslu, Samlitir, aðfellanlegir
rafstillanlegir og upphitaðir hliðarspeglar, Útvarp með snertiskjá.

OutlandEr InstYlE - Verð 4.760.000 kr.
tilboð

Verð 4.300.000

Dráttarkúla og 4 vetrardekk á 17” álfelgum kr. 200.000

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

janúar
dagar

15-50% afsláttur
af gæðavörum ORMSSON

þvottavélar

þurrkarar

uppþvottavélar

15%

15%

15%

afsláttur

afsláttur

afsláttur
helluborð

ofnar

Airforce eyjuháfar · veggháfar

20-50% 20%
afsláttur

afsláttur

20%

afsláttur

Gott úrval af Airforce veggháfum og eyjuháfum, sem eru annálaðir
fyrir glæsilega hönnun og mikil gæði.

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

95
ÁRA

1922 - 2017

Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18.
Opið fyrstu tvo laugardaga
hvers mánaðar kl. 11-14.
Lokað 3ja og 4ja.

FURUVÖLLUM 5 · AKUREYRI
SÍMI 461 5000

nýr vefur
Netverslun
Greiðslukjör
Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði
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BorðtennisBorð
Stuðningsmenn KA standa þétt við bakið á sínu liði og láta sig ekki vanta á leiki
hjá félaginu. Mynd: Þórir Tryggvason.

Borðtennis

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

Verð: 59.478 kr m/vsk -

er fyrir alla!

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

KA fagnar
90 ára afmæli
K

nattspyrnufélag Akureyrar,
KA, fagnaði 90 ára afmæli
þann 8. janúar síðastliðinn. Á
daginn sjálfan var boðið í afmæliskaffi
á vegum félagsins í KA-heimilinu þar
sem húsið var fyllt af félagsmönnum og öðrum stuðningsmönnum
félagsins. Dagskráin var með hefðbundnu sniði en Hrefna G. Torfadóttir, formaður KA, fór yfir árið 2017 og
minntist m.a. látinna félaga og helstu
afreka KA innan sem utan vallar. Ingvar Gíslason, varaformaður, tók einnig
til máls og flutti annála hverrar deildar fyrir sig. Þá tók Katrín Káradóttir,
athafnakona, einnig til máls.
Við athöfnina voru ýmsar viðurkenningar veittar, landsliðsmenn KA
voru heiðraðir með rósum og Böggubikarinn var formlega veittur í fyrsta
skiptið, bæði í karla- og kvennaflokki,
en bikarinn var skírður í höfuðið á
Böggu, sem var vel þekkt innan félagsins og lést langt fyrir aldur fram. Fjölskylda hennar gefur bikarinn.

Stórveisla á laugardaginn
Áfanganum verður svo rækilega fagnað með stórveislu, sem einnig verður
haldin í KA-heimilinu, á laugardaginn
kemur, þar sem margir tugir félagsmanna og annarra sem tengjast fé-

laginu koma saman og fagna afmælinu. Margir þekktir listamenn koma
fram til að skemmta gestum en það
eru þau Páll Óskar, Eyþór Ingi, Vandræðaskáld og norðlenska hljómsveitin
Hamrabandið sem stíga á svið en Sigurður Þorri Gunnarsson, útvarpsmaður, verður veislustjóri kvöldsins.

KA var stofnað heima í stofu
árið 1928
Knattspyrnufélag Akureyrar var stofnað þann 8. janúar árið 1928 á heimili
hjónanna Margrétar og Axels Schiöth
bakara, í Hafnarstræti 23, í þeim tilgangi að efla íþróttaiðkun á Akureyri.
Að stofnun félagsins komu einnig
þeir: Alfred Lillendahl, Arngrímur
Árnason, Eðvarð Sigurgeirsson, Einar
Björnsson, Georg Pálsson, Gunnar H.
Kristjánsson, Helgi Schiöth, Jón Sigurgeirsson, Jónas G. Jónsson, Karl L.
Benediktsson, Kristján Kristjánsson
og Tómas Steingrímsson.
Hjá KA býðst iðkendum að stunda
fjórar íþróttagreinar, blak, handbolta,
júdó og knattspyrnu. Á þessari rétt
tæpu öld sem félagið hefur verið starfrækt hefur náðst frábær árangur í
öllum þessum íþróttagreinunum og
KA verið í hópi stærstu íþróttafélaga
landsins.

Landsliðsmenn KA voru heiðraðir með rósum í afmæliskaffi KA sunnudaginn 8.
janúar.

Eyrarrósin auglýsir eftir umsóknum

E

yrarrósin verður veitt í fjórtánda sinn í mars næstkomandi, fyrir framúrskarandi
menningarverkefni á starfssvæði
Byggðastofnunar. Verðlaunin eru veitt
verkefnum sem hafa fest sig í sessi,
eru vel rekin og hafa haft varanlegt
gildi fyrir lista- og menningarlíf í sínu
byggðarlagi.
Byggðastofnun, Air Iceland Connect og Listahátíð í Reykjavík standa að
verðlaununum.
Umsækjendur um Eyrarrósina
geta meðal annars verið stofnun,
tímabundið verkefni, safn eða menningarhátíð. Sex verkefni verða valin á
Eyrarrósarlistann og þrjú þeirra hljóta
svo tilnefningu til sjálfrar Eyrarrósar-

innar sem verður afhent við hátíðlega
athöfn þann 1. mars. Frú Eliza Reid
forsetafrú og verndari Eyrarrósarinnar afhendir verðlaunin. Eyrarrósinni
fylgja peningaverðlaun að upphæð
2.000.000 krónur. Hin tvö tilnefndu
verkin hljóta einnig peningaverðlaun,
500 þúsund hvort. Umsóknarfrestur
er til 15. janúar.

Gleðilegt nýtt ár
og þökkum samfylgdina
á liðnu ári
Óskum öllum
launþegum
á Íslandi til
hamingju með
baráttudag verkalýðsins 1. maí
Fóðurverksmiðjan
Laxá hF.
Síldarvinnslan hf.

Sveitarfélagið
Skagaströnd
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VIÐTAL

Viðar ásamt Carmen Lind dóttur
sinni. Fjölskyldan er Viðari mjög mikilvæg.

„Átti erfitt með að
höndla þetta allt saman“
Viðar Skjóldal er 32. ára Akureyringur sem sló í
gegn á samfélagsmiðlinum Snapchat á síðasta ári. Þar
fylgjast þúsundir með honum spjalla um enskan fótbolta og segja frá lífi sínu. Viðar gengur undir nafninu
Enski á Snapchat og segist nú til dags vera kallaður
það í daglegu lífi einnig. Á Snapchat setja einstaklingar inn myndir og myndbönd sem fólk getur skoðað í 24 klukkustundir áður en þau hverfa.

V

iðar segist hafa fengið hugmyndina að því að byrja á
forritinu frá fyrrverandi kærustu sinni sem hafi verið dugleg við
að skoða Snapchat. Hún hafi aðallega
verið að skoða stelpur sem töluðu um
snyrtivörur.
„Ég lá alltaf hliðina á henni og mér
leiddist þetta rosalega en þá fékk ég
þessa hugmynd, að ég gæti nú sjálfur bara farið á Snapchat og talað um
eitthvað sem ég hefði áhuga á. Það
var enginn að tala um enska boltann
og mér fannst vanta eitthvað þannig.
Á mínu snappi eru bæði stelpur og
strákar sem fylgjast með mér og mér

finnst það mjög skemmtilegt.“

Vinnur við það sem hann
elskar
„Það skemmtilegasta er að ég fæ að
vinna við að tala um það sem mér
finnst skemmtilegast og tala um
áhugamálið mitt. Að geta unnið við og
fengið borgað fyrir að tala um enska
boltann er frábært. Snappið mitt hefur þó breyst mikið síðan ég byrjaði og
nú er ég farinn að sýna meira frá mínu
daglega lífi. Upphaflega ætlaði ég bara
að tala um fótbolta en fólk vildi sjá
meira frá mér og það hefur bara verið skemmtilegt. Það er sennilega um

helmingur fylgjenda minna sem veit
ekkert um fótbolta.“
Viðar byrjaði á Snapchat í desember árið 2016 og hefur því verið virkur á forritinu í rúmt ár. Hann segir að
margt eftirminnilegt hafi gerst á þessum tíma.
„Einn af hápunktunum var þegar
ég náði fyrst þúsund áhorfum. Þá var
ég búinn að vera virkur í 6 mánuði
og það var alltaf markmiðið. Ég man
hvað ég var glaður þegar ég sá þær
tölur. Eftir það fór þetta að springa
út mjög hratt. Um Verslunarmannahelgina 2017 fór ég á Flúðir og sýndi
frá á Snapchat, þarna var ég farinn
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að sýna meira frá mínu eigin lífi og
áhorfendum fjölgaði hratt. Um miðjan
október fór ég til Liverpool sem fararstjóri sem var frábær upplifun. Á þessum tíma voru um 16 þúsund manns
að fylgjast með mér á Snapchat.“
Ásamt því að vera fararstjóri í
fótboltaferðum er Viðar í samstarfi
við fyrirtæki sem hann auglýsir á
Snapchat aðgangi sínum. Hann hefur einnig verið fastagestur í útvarpsþættinum Brennslunni á FM957.

Lagðist inn á sjúkrahús vegna
álags
Viðar segir að lífið sem þekkt andlit sé
þó ekki einungis dans á rósum.
„Þetta getur oft á tíðum verið ansi
mikið áreiti. Þó svo að ég upplifi í
langflestum tilfellum jákvæða hluti í
kringum þetta fylgja þessu líka neikvæðar hliðar og ég hef aðeins fengið
að finna fyrir þeim. Í kringum Verslunarmannahelgina stækkaði þetta allt
saman rosalega hratt. Ég var farinn að
fá mikla athygli og gagnrýni. Á sama
tíma var ég farinn að drekka of mikið og í sannleika sagt átti ég bara erfitt
með að höndla þetta allt saman.“
Þetta endaði á því að Viðar skráði
sig inn á sjúkrahús og eyddi sólahring
þar.
„Þar var mér sagt að ég væri einfaldlega að fara yfir um vegna álags,
streitu, þreytu og áfengisdrykkju.
Mér var ráðlagt að taka mér alveg frí
frá öllu saman og þá notaði ég ekki
Snapchat í viku. Eftir það kom ég tvíefldur til baka og hef staðið mig betur
varðandi alla þessa þætti síðan.“

Fjölskyldan finnur fyrir
frægðinni
Þrátt fyrir frægðina segist Viðar enn
vera bara ósköp venjulegur strákur frá
Akureyri.
„Ég lít ekki á mig sem eitthvað betri
en annað fólk og hef aldrei gert. Ég lít
ekki á mig sem frægan einstakling og
finnst það í raun frekar óhugnanlegt.
Þó að maður sé vissulega orðinn þekkt
andlit.“
Að vera þekkt andlit á Íslandi hefur haft áhrif á líf Viðars og fjölskyldu

hans. Fyrir nokkrum vikum fékk Viðar send myndbönd frá ungum strákum sem sögðu að hann væri ömurleg
mannvera og hann ætti að fremja
sjálfsmorð á sársaukafullan hátt. Viðar
segir að hann megi ekki taka slíka hluti
inn á sig og að flestir sem eru frægir í
gegnum Snapchat lendi í svipuðu.
„Fólk hefur varað mig við að svona
hlutir geta gerst. Ég tók þessu ekki inn
á mig í eina sekúndu. Ég vona bara
að svona aðilar fái hjálp enda veikir
einstaklingar á ferð. Ég hendi þeim
bara af Snapchat og held áfram.“
Viðar segir að fjölskylda hans hafi
einnig orðið fyrir áreiti eftir að hann
varð þekkt andlit en það sé þá aðallega
á jákvæðum nótum.
„Það er alveg ljóst að fólk fylgist
með mér á Akureyri þar sem fólkið
mitt býr. Foreldrar mínir og systkini
eru oft spurð út í mig. Ég tek ekki lengur inn á mig þegar fólk gagnrýnir mig
því ég er orðin vanur þessu lífi. Ég tek
hinsvegar inn á mig þegar fjölskylda
mín verður fyrir áreiti og bendi þá
fólki á að tala frekar beint við mig ef
það hefur eitthvað út á mig að setja.“
Hann segist vona að fólk láti fjölskyldu sína í friði enda séu þau ekki
að leita sér að athygli. Hann ætli sér þó
að halda ótrauður áfram á Snapchat og
segist vera rétt að byrja.

Vörulína tengd nafninu Enski
væntanleg
„Maður hefur ofboðslega gaman af
þessu og ég ætla mér að halda áfram
og ná stærri markmiðum. Ég ætla mér
að bjóða upp á allskonar nýjungar á
næstunni. Ég er Akureyringur og elska
Akureyri og þess vegna ætla ég að gefa
ykkur Norðlendingum smá forskot á
sæluna en þannig er mál með vexti að
ég er búinn að vinna að því undanfarið
að gefa út vörulínu sem tengist nafninu
Enski. Ég hef verið að vinna í þessu
ásamt vini mínum og við erum gífurlega spenntir og vonumst til þess að
geta kynnt þetta á allra næstu dögum.“
Hægt er að fylgjast með Viðari á
Snapchat undir notendanafninu enskiboltinn.
Ingólfur Stefánsson

Hljóðsokkar á stóla
Dempar hljóð um allt að 18dB.
Minnkar slit á gólﬁ.
Má þvo í þvottavél.
Mjög létt að setja á og taka af.
Bráðnauðsynlegt í skóla, mötuneyti
og allstaðar þar sem að fjölmenni
kemur saman.

Verð 862 kr. stykkið
(Þrír litir)

Leitið tilboða í stærri kaup
www.stalidjan.is

Stáliðjan ehf - Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is
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Markaðssetja Eyjafjarðarsveit sem The Secret Circle

S

tartup Tourism leitar árlega
eftir ferskum hugmyndum sem
stuðla að dreifingu ferðamanna
um land allt og í ár bárust þeim 113
umsóknir en úr þeim hópi voru 25
aðilar fengnir í viðtöl. Í kjölfarið voru
10 hugmyndir valdar úr þeim hópi og
Kaffi Kú og the Secret Circle varð ein
þeirra.

Leyndardómurinn á bakvið
Akureyri: The Secret Circle
Hugmyndin byggir á því að markaðssetja Eyjafjarðarsveit sem The Secret
Circle, eða leyndardómurinn á bakvið
Akureyri. Þetta er hugsað til þess að
kynna fyrir ferðamönnum þá gríðarlegu uppbyggingu sem hefur átt sér
stað í Eyjafjarðarsveit undanfarin ár
en fjöldinn allur af kaffihúsum, gistiheimilum og annarri afþreyingu er
í boði á svæðinu en fáir vita af. ,,Það
er nóg um að vera í sveitinni og þetta
er ekki eins langt frá Akureyri og fólk
heldur, Kaffi Kú er t.a.m. í aðeins 10
mínútna akstursfjarlægð. Þessi hugmynd var upphaflega hugsuð til að
markaðssetja Kaffi Kú á stærri hátt en
svo vonum við að allir komi bara með
í bátinn ef þetta gengur upp. Því fleiri
því betra,“ segir Sesselja bjartsýn.

Kýrnar liggja á dýnum og
mjólka sig sjálfar þegar þeim
hentar
Kaffi Kú er lítð kaffihús eða veitingastaður sem er staðsettur í Eyjafjarðar-

sveit. Þetta er þó með allt öðruvísi
sniði en hefðbundin kaffihús því
þarna er svo kallað hátæknifjós. Þar fá
kýrnar að leika lausum hala, fara sjálfar og láta mjólka sig í tækjunum þegar
þeim hentar og liggja þess á milli á
dýnum og hafa það náðugt. Svo fylgist
fólkið með meðan það gæðir sér á
veitingum og fræðist um landbúnað.
Hugmyndin að staðnum er byggð á
því að fræða fólk á skemmtilegan hátt
um landbúnað, tæknina og íslenska
sveit yfir höfuð, hvernig hún var, er og
hvernig hún er að þróast.
Sesselja segir marga hafa verið
forvitna þegar þau byrjuðu með þetta
hátæknifjós en fólk átti erfitt með að
trúa því hvernig þetta gæti virkað fyrir sig. Hvernig er eiginlega hægt að
kenna beljunum þetta?
,,Ég er sko engin sveitastelpa sjálf og
hef spurt sennilega allar heimskulegar
spurningar í heiminum um landbúnað. Maðurinn minn er hins vegar frá
Garði, sama stað og Kaffi Kú er staðsett,
og pabbi hans og bræður reka þetta bú
í Eyjafjarðarsveit. Þetta byrjaði með því
að Akureyringar og nærsveitafólk fór
að kíkja við í forvitni til að sjá hvernig
þetta virkaði fyrir sig. Á sama tíma var
maðurinn minn að læra viðskiptafræði
og sá tækifæri þarna. Hann skellti sér
á nýsköpunarnámskeið og þannig varð
þessi hugmynd til,“ segir Sesselja en
sjálf er hún lærður framreiðslumaður
og þannig gátu þau nýtt þekkingu sýna
saman og stofnað Kaffi Kú.

Dætur þeirra Sesselju
og Einars hafa gaman
að því að leika sér við
kýrnar á Kaffi Kú.

Sesselja Ingibjörg og Einar Örn
eru fjölskyldufólk búsett á Akureyri.
Ath. Bara ef hún kemst fyrir: Mynd 3:

,,Við gerum okkur fulla grein
fyrir því að fjósalyktin hentar
ekki öllum“
Startup verkefnið er í rauninni styrkur þó ekki sé um fjármagn að ræða
en þetta er sérstakur viðskiptahraðall
þar sem þessir tíu aðilar fá fræðslu og
þjálfun undir leiðsögn reyndra frumkvöðla, fjárfesta og lykilaðila í ferðaþjónustu til að gera hugmyndina að
veruleika á stuttum tíma.
,,Hugmyndin með þessum viðskiptahraðali er að búa til fræðsluapp
og bæta markaðssetningu til að koma
því betur til skila hvað við erum að
gera. Þegar fólk kemur á kaffihúsið þá
kemur það inn og veit í rauninni ekkert hvað það er að fara að sjá eða gera.
Við gerum okkur algjörlega grein fyrir

Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

Hjónin Sesselja Ingibjörg Barðdal Reynisdóttir og Einar Örn Aðalssteinsson eiga og reka saman kaffi- og veitingahúsið Kaffi Kú í Eyjafjarðarsveit. Þau
sendu inn viðskiptahugmynd á sviði nýsköpunar í ferðaþjónustu til Startup Tourism
verkefnisins um að markaðssetja Eyjafjarðarsveit og voru valin úr hópi rúmlega
hundrað umsækjenda.

því að beljur, sveit og fjósalykt hentar
ekki öllum. Það eru margir sem hugsa
bara: erum við að fara í eitthvað fjós?
Ég veit ekki með það... En þegar fólk
kemur og við segjum þeim söguna,
hvernig þetta virkar og hvað það er
að gera þarna þá breytist yfirleitt einn
kaffibolli í þriggja rétta máltíð því fólk
er hrifið af upplifuninni,“ segir Sess-

elja.
Þau hjónin eru viss um að The
Secret
Circle
markaðssetningin
geti haft gríðarleg áhrif á ferða- og
veitingaþjónustu í Eyjafjarðarsveit og
eru spennt að takast á við verkefnið.
IBB

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér
Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.

Austurveri • Flatahrauni • Glæsibæ • Húsgagnahöllin • Mjódd • Smáratorgi • Suðurveri

1. tölublað
2. árgangur

13.000 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi
Bakþankar

Ég hlakka
ekki til

Á

rið hefst hræðilega sem áður
fyrr, á janúarmánuði. Janúar
og febrúar eru eins og október
og nóvember, algjörlega tilgangslausir og öllum hlakkar til þess sem
á eftir kemur. Þessi árstími er eflaust
bærilegur fyrir fólk sem rennir sér á
skíðum og heldur upp á þorramat en
undirrituð stundar hvorugt og á því
stundum erfitt með að sjá ljósið. Að
láta sig hlakka til, það heldur minni
hamingju gangandi. Í byrjun nýs árs er
lítið af tilhlökkunarefnum sem kemst
að í mínum huga fyrir utan sumarið.
Páskarnir eru ekkert tilhlökkunarefni
ef einhver er búin að hugsa það núna.
Það er einnig hátíð skíðaiðkenda og
líkamsþyngd mína af súkkulaði get ég
innbyrgt á hvaða árstíma sem er.
Já, en daginn tekur að lengja er
það ekki frábært? Nei. Hvað er svona
frábært við það? Tími gullfallegra
kertaljósa er búinn og rykið á gólfinu
hjá þér er lýst upp með endalausri
dagsbirtu. Dagsbirtan er góð til einnar
iðkunnar og það er að taka gallalausar
sjálfsmyndir. Frábær lýsing og augun
á manni tendra eins og nýþrifin sundlaug á sumardegi. Allt í lagi, nú hlakka
ég reyndar til.
Nýtt ár bíður hinsvegar upp á nýtt
upphaf óháð því hvað manni hlakkar
til að gera. Að lifa í nú-inu er kúnst
sem ég hef ekki enn lært sökum ungs
aldurs. Hins vegar held ég að þetta ár
sé kjörið til að læra það. Hamingja
er ekki fólgin í því hvar við erum né
kemur hún þegar við höfum komist á
ákveðinn stað í lífinu.
Helga Þóra Helgadóttir, nemi í
fjölmiðlafræði

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður.
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is

