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
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Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi
Framtak-Blossi er orðinn umboðsaðili fyrir

Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

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

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

Goðafoss í vetrarbúningi.
Mynd: Kristinn Ingi Pétursson/stafn.is

Sönn norðlensk
sakamál bls 2

15%

AFSLÁTTUR AF
DÚNSÆNGUM OG KODDUM

GLERÁRTORGI | SMÁRATORGI
KRINGLAN | LINDESIGN.IS

Forsetinn lét veðrið
ekki stoppa sig bls 6

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is

Fermingartilboð

RÚMFÖT
FJALLA EYVINDUR OG HALLA 9.990 VERÐ ÁÐUR 11.990
DRAUMUR 9.990 VERÐ ÁÐUR 11.980
FIÐRILDI 9.990 VERÐ ÁÐUR 12.490

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

|

blossi@blossi.is

VERÐMÆTI 63.640 KR
VERÐ NÚ 43.900 KR
800 GR ANDADÚNSSÆNG
1 RÚMFÖT AÐ EIGIN VALI
KÓSÝFÖT AÐ EIGIN VALI,
BUXUR OG BOLUR
*
2 BÍÓMIÐAR

1 BÍÓMIÐI Í SAMBÍÓIN
B ÍÓ M IÐ I
FYLGIR EF VERSLAÐ ER
FYRIR 15.000 KR EÐA MEIRA
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SÖNN NORÐLENSK SAKAMÁL

Helstu verkefni lögreglunnar á Norðurlandi eystra dagana 12.-19. febrúar 2018

S

önn Norðlensk sakamál er yfirlit
yfir helstu verkefni lögreglunnar á Norðurlandi eystra í vikunni sem leið. Þessi þáttur er unninn í
samstarfi við lögregluna og er ætlaður
til að upplýsa samfélagið um það fjölbreytta starf sem lögreglan vinnur og
þau saknæmu athæfi sem eiga sér stað í
nærumhverfi okkar daglega.

n Liðin vika gekk nokkuð vel hjá
lögreglunni á Norðurlandi eystra en
vegna vetrarfría í skólum á landinu
var fjöldi fólks mættur norður á land
m.a. til að njóta útiveru á skíðasvæðum Norðurlands og því var töluverð
umferð um svæði embættisins.
n Í vikunni 12.-19. febrúar voru tilkynnt til lögreglunnar 19 umferðaró-

Alvarleg líkamsárás og
frelsissvipting á Akureyri

F

imm einstaklingar voru
handteknir í umfangsmiklum lögregluaðgerðum við
Strandgötu á Akureyri föstudaginn
9. febrúar. Lögreglumenn á Akureyri, Húsavík og Dalvík tóku þátt
í aðgerðinni, auk sérsveitarmanna.
Þá voru framkvæmdar húsleitir á
nokkrum stöðum og tæknideild
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
aðstoðaði við þá vinnu. Þeir handteknu voru grunaðir um alvarlega
líkamsárás og frelsissviptingu á rúmlega þrítugum karlmanni en flestir
þeirra hafa komið áður við sögu hjá
lögreglu ýmist vegna ofbeldismála
eða fíkniefnamála. Eftir yfirheyrslur
var tveimur sleppt úr haldi en farið
fram á vikulangt gæsluvarðhald yfir

fjórum vegna rannsóknarhagsmuna.
Föstudaginn 16. febrúar voru þrír
af fjórum einstaklingum, sem grunaðir voru um aðild að þessu máli,
látnir lausir úr gæsluvarðhaldi. Ekki
var talið að rannsóknarhagsmunir
krefðust þess lengur að halda þeim,
þar sem yfirheyrslur höfðu gefið
skýrari mynd af því sem átti sér stað.
Gæsluvarðhald
yfir
fjórða
einstaklingnum rann svo út kl.15
laugardaginn 17. febrúar. Ekki var
krafist áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir honum en rannsóknin
heldur áfram og næstu skref snúa
að þeim sönnunargögnum sem aflað
hefur verið.

höpp og í fjórum tilfella slasaðist fólk.
n Í einu af þessum óhöppum reyndist
ökumaður vera undir áhrifum fíkniefna.
n Tveir ökumenn voru kærðir fyrir of
hraðan akstur.
n Tveir ökumenn voru stöðvaðir
vegna gruns um akstur undir áhrifum
áfengis.

n Tveir aðrir ökumenn voru stöðvaðir
vegna gruns um akstur undir áhrifum
fíkniefna.
n Í öðru þeirra tilviki fannst nokkurt
magn af kannabis í ökutækinu.
n Ein minniháttar líkamsárás kom
inn á borð lögreglunnar en óvíst er
hvort kæra muni berast í því máli.

n Lögreglan á Norðurlandi eystra fór
í sérstakt átak frá 12.-18. febrúar undir yfirskriftinni: Gefum símanum frí.
Þá voru lögreglumenn í umdæminu
með sérstakt eftirlit er varðar ökumenn sem eru í símanum við akstur.
Alls voru sex ökumenn kærðir fyrir að
nota farsíma við akstur, án handfrjáls
búnaðar.

Grafalvarleg staða í mönnunarmálum –
Mesta forgangsmál lögreglunnar í dag

Á

aðalfundi Lögreglufélags Eyjafjarðar [LFE] var fjallað um
þá alvarlegu stöðu sem uppi
er í mönnunarmálum lögreglunnar. Fundarmenn lýstu yfir miklum
áhyggjum af þeirri grafalvarlegu stöðu
sem er í löggæslumálum á Norðurlandi
eystra [LSNE] og þeirri staðreynd, að
allt of fáir menntaðir lögreglumenn
eru við störf. Að mati fundarmanna
veikir það stórlega gæði þjónustu lögreglunnar og raskar almannaöryggi.
Þessi undirmönnun og skortur sem
er á menntuðum lögreglumönnum er
ekki boðlegur að mati fundarins.

Ennfremur vill LFE benda á þá
staðreynd að einungis einn sérsveitarmaður úr sérsveit ríkislögreglustjóra
er við störf á starfssvæði LSNE en fyrir fáeinum árum voru þeir fjórir skv.
ákvörðun dómsmálaráðherra frá því
árið 2005. Fundurinn veit ekki betur
en að ákvörðun ráðherra um fjölda
sérsveitarmanna hér sé óbreytt.
Fundurinn telur þetta ástand ekki
á neinn hátt ásættanlegt og óskar eftir
því við stjórnvöld að við þessu verði
brugðist hið snarasta og bætt úr. Fjölga
þarf stöðugildum og menntuðum lögreglumönnum í lögreglunni á starfs-

Lögreglustöðin á Akureyri.

svæði LSNE og fjölga að nýju sérsveitarmönnum með starfsstöð á Akureyri.
Telur fundurinn þetta eitt mesta
forgangsmál lögreglunnar í dag.
Lögreglufélag Eyjafjarðar.

Ráðstefna um löggæslu í dreifbýli í Háskólanum á Akureyri
Endursöluaðilar um land allt

Rafvirkjar

LED rakaþétt ljós
Snjöll lýsing!

Jóhann Ólafsson & Co.
Krókháls 3, 110 Reykjavík
533 1900
olafsson.is

R

áðstefna var haldin í Háskólanum á Akureyri í gær,
miðvikudaginn 21. febrúar,
þar sem fagfólk og fræðimenn komu
saman að reifaljósið
málefni sem tengjOSRAM LIGHTIFY: Aðlagaðu
ast löggæslu í víðri merkingu. Þema
að þínum þörfum með
Appi
þessarar fyrstu ráðstefnu var löggæsla
í dreifbýli en alla jafna eru færri afbrot framin í dreifbýli en þéttbýli og
endurspeglast þessi staðreynd í þeirri
friðsælu hugsýn sem margir hafa af
dreifðum byggðum. Þar er þó ekki
öll sagan sögð og víða um heim hefur
orðið vitundarvakning um þær sérstöku áskoranir sem löggæsla í dreifbýli felur í sér.
Á ráðstefnunni voru lögreglumenn
og kennarar við lögregludeild HA
sem tóku til máls og ræddu um hin
ýmsu fjölbreyttu málefni, áskoranir
og markmið lögreglustarfsins. Meðal

umræðuefna voru:
n Viðhorf Íslendinga í garð
Heflögreglu:
ur sýnileiki lögreglunnar áhrif á
ótta við afbrot?
n Meðferð trúnaðarupplýsinga hjá
löggæslustofnunum
n Friðhelgi einkalífs á netinu – At- Mynd tekin við kennslu í lögreglufræði við Háskólvik, úrræði og vald- ann á Akureyri. Mynd: Auðunn Níelsson.
heimild lögreglu
Ísn Kvenmorð á Íslandi: Eitthvað sem
n Afstaða
lendinga til vændis og vörslu fíkniefna gerist bara á suðvesturhorninu?
til eigin nota
n Ákvörðun um að kæra nauðgun í
n Ofbeldi í nánum samböndum á fámennu bæjarfélagi
landsbyggðinni – Gögn lögreglu og
Svo dæmi séu tekin, en samtals
reynsla almennings
voru fyrirlestrarnir 25 talsins.

Kostar þig

eKKi Krónu!
Milliinnheimta sem er kröfuhafa að kostnaðarlausu

A R G U S 0 8 - 0174

Kynntu þér innheimtuaðferðir okkar á momentum.is
Momentum greiðslu- og innheimtuþjónusta ehf. | Suðurlandsbraut 18, 108 Rvk. | Sími: 510 7700 | momentum@momentum.is

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87333 01/18

Í FULLKOMNU FLÆÐI

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Hybrid – 50% rafdrifinn

Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar
ásamt háþróuðu farþegarými sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu
hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast 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

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal
viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með
fyrirvara um villur.
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Söngveisla í Glerárkirkju

leiðari

Batnandi blaði
er best að lifa!

„Hæ-Tröllum“ haldið í sjötta sinn

F

jölmiðlun á Norðurlandi hefur verið í gríðarlegri sókn undanfarið og virkilega gaman að sjá fjölgun fjölmiðla á svæðinu og virkni
þeirra vaxa samhliða því, enda af nægu efni að taka. Ég stend og
fell með því að ein mesta áskorun blaðamanns er að velja hvað verði til
umfjöllunar í hverju blaði. Í blaði sem þessu er takmarkað pláss hverju
sinni og því miður ekki allt sem maður hefði kosið að kæmist fyrir sem kemst að. Það er mér mikilvægt að flytja ekki eingöngu fréttir af Akureyri
og reyna að fjalla meira um næsta nágrenni og
sveitir á Norðurlandi, svo að blaðið sé sem fjölbreyttast og varði lesendur á öllu Norðurlandi.
Það er víst ábyggilegt að nóg er um fréttaefni
en það er misaðgengilegt og því nauðsynlegt að
byggja upp skilvirkt og áreiðanlegt tengslanet við
bæjarfélög utan Akureyrar. Með því vil ég einnig
biðla til lesenda að vera duglegir að senda fréttatilkynningar og annað
slíkt til blaðsins svo hægt sé að vekja athygli á því sem er í gangi hverju
sinni á öllu Norðurlandi.
Það er frábær viðbót við blaðið að fá lögregluna á Norðurlandi eystra
í samstarf undir yfirskriftinni: Sönn norðlensk sakamál, þar sem farið
er yfir helstu verkefni lögreglunnar í hverri viku. Þetta kemur til með
að verða fastur liður í næstu útgáfum blaðsins ásamt Félaginu mínu,
sem tekur fyrir hverju sinni frjáls félagasamtök á Norðurlandi sem skipa
mikilvægan sess í okkar samfélagi. Ágætu lesendur, vinnum saman að
því að gera þetta blað sem allra best. Batnandi blaði er best að lifa!


Ingibjörg Bergmann Bragadóttir

Þ

rír karlakórar sameina krafta
sína á söngmóti í Glerárkirkju
næstkomandi laugardag, kl.
16:00. Mótið ber yfirskriftina „HæTröllum“ og er þetta í sjötta sinn sem
Karlakór Akureyrar-Geysir stefnir til
Akureyrar karlakórum alls staðar að
af landinu.
„Hæ-Tröllum“ var fyrst haldið
árið 2006 og hefur síðan verið haldið
með reglulegu millibili. Þátttakendur að þessu sinni eru, auk Karlakórs
Akureyrar-Geysis; Karlakór Bólstaðahlíðarhrepps og Karlakór Vopnafjarðar.
Á mótinu flytur hver kór sína
dagskrá og syngur fjögur lög. Síðan
sameina kórarnir krafta sína og flytja
nokkur stórvirki úr sögu íslensks
karlakórasöngs. Þarna gefst því kær-

MYND 1: „Hæ-Tröllum“ er skemmtilegt söngmót í Glerárkirkju sem haldið er árlega.

komið tækifæri til að heyra þessi
verk flutt af stórum og öflugum kór.
Sannkölluð söngveisla!
„Hæ-Tröllum“ er einn af föstum
liðum í fjölbreyttu starfi Karlakórs
Akureyrar-Geysis. Á þessu starfsári
stendur kórinn fyrir þrennum tón-

leikum. Á „Hæ-Tröllum“ sameinast á
Akureyri söngmenn frá Norður- og
Austurlandi. Vortónleikar kórsins
verða svo haldnir á Akureyri 28. apríl
og tónleikar á Grenivík 1. maí.

Elsa Guðrún keppti á
Ólympíuleikunum í skíðagöngu

Ó

lafsfirðingurinn Elsa Guðrún
Jónsdóttir lauk keppni í 78.
sæti í 10 km skíðagöngu með
frjálsri aðferð á Ólympíuleikunum
þann 15. febrúar sl. Með því varð hún
fyrsta íslenska skíðagöngukonan til
að taka þátt á Ólympíuleikunum fyrir
hönd Íslands.

PÖKKUNARLAUSNIR

Sigurvegarinn
var
Ragnhild Haga frá Noregi en hún vann með
20 sekúndna mun á
Charlotte Kalla frá Svíþjóð. Marit Björgen
og Krista Parmakoski
enduðu svo saman í
þriðja sætinu. Elsa Guðrún kláraði 6 mínútum
og 12 sekúndum á eftir
sigurvegaranum Haga.

Elsa Guðrún
Jónsdóttir
tók í fyrsta
skiptið þátt á
Ólympíuleikunum. Mynd:
Fjallabyggd.is.

ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

Frá vinstri: Renato Silvestre, rafmagnsverkfræðingur;
Sigmundur Jónsson, rafveitustjóri og Jóhann Helgason,
framkvæmdastjóri tæknisviðs.

PCC Kísilverið á Bakka tengt
við flutningskerfi Landsnets

S

tórt skref var stigið sl. föstudag
í undirbúningi vegna gangsetningar kísilvers PCC á Bakka,
norðan við Húsavík, þegar verksmiðjan var tengd við flutningskerfi Landsnets.
Sigmundur Jónsson rafveitustjóri og Jóhann Helgason, framkvæmdastjóri tæknisviðs, leiddu
verkið ásamt Renato Silvestre með
dyggri aðstoð annarra starfsmanna.
Verksmiðjan er því tilbúin að taka
við orku frá Þeistareykjavirkjun þegar
framleiðsla hefst.

Brettavafningsvélar
frá Robopac hafa
sannað ágæti sitt
Meira en 150 vélar seldar á Íslandi.
Allt frá hálfsjálfvirkum vélum upp í fullkomnar
línur með yfirbreiðslu og hornastífum.
Afkasta allt að 80 brettum á klst.

Verksmiðjan tekin í gagnið
um mánaðamótin

Fjölbreytt úrval og miklir möguleikar á stillingum.

PRENTUN.IS

Framkvæmdir ganga ágætlega og
prófanir á búnaði ganga vel, þótt
enn sé nokkuð í land að gangsetning
fyrri ofnsins geti hafist, kemur fram
í tilkynningu frá fyrirtækinu. Fram-

kvæmdir við verksmiðjuna hófust
árið 2015 og stefnan var alltaf tekin á
að ljúka framkvæmdum á árinu 2018.
Snjókoma og kuldi hafa haft áhrif að
undanförnu en ekki meira en svo að
reiknað er með því að setja verksmiðjuna í gang um næstu mánaðamót.

Allt starfsfólk hefur verið
ráðið
Báðir ofnar eru nánast tilbúnir og
mötunarkerfi fyrir hráefni er einnig
að verða tilbúið til notkunar. Vinna við
tækjasamstæður til að mala og pakka
kíslinum er komin styst á veg en henni
ætti að ljúka á réttum tíma. Öflugur
hópur vinnur þessa dagana við prófanir á tölvubúnaði og öðrum kerfum
verksmiðjunnar. Allt hráefni er komið
á staðinn og allt starfsfólk hefur verið
ráðið.

4. tölublað, 2. árgangur

- vottun um sjálfbæra skógrækt

LÍMMIÐAPRENTUN

Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575 8001 • www.samhentir.is

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

13.000 eintök ókeypis – um allt Norðurland

SJÓ- OG KRAPALAGNIR

• Fyrir flutning á kældum vökva t.d. sjó, krapa og glycol
• Tærist ekki, þolir ætandi efni
• Þolir -30° til +40°
• Mjög höggþolið, 120 jul við -20°
• Límt saman
• Brunastaðall M1, viðurkennt af Brunamálastofnun
Vertu í sambandi við sérfræðinga hjá Lofti og Raftækjum og fáðu ráðleggingar.

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

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

Hjallabrekka 1 • 200 Kópavogur • Símar: 564 3000 – 564 0030 • Fax: 564 0030 • www.loft.is • loft@loft.is
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fyrir íslenskar aðstæður
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Gaman! Bjarni Jónasson, forstjóri SAk, Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands og
Jóhannes G. Bjarnason, formaður stjórnar Hollvina Sak, glaðir í bragði við afhendingu ferðafóstrunnar.

Forsetinn lét veðrið
ekki stoppa sig
M
ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

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

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

ikið var um að vera á
þyrlum vegna mikilla veikinda og
Akureyri helgina
er bráðnauðsynlegur búnaður fyrir sjúkrahúsið.
9.-11. febrúar
Þetta er eitt af kostnaðí menningu og listum.
arsamari verkefnum
Útgáfuhátíð
Einingar-Iðju var haldin
samtakanna hingað
í Hofi, Hollvinir SAk
til en ferðafóstran
afhentu Sjúkrahúskostar í kringum
inu á Akureyri nýja
30 milljónir. Forsetinn lét sig ekki
ferðafóstru og leikfévanta þegar samtökin
lag Verkmenntaskólafhentu ferðafóstruna á
ans á Akureyri frumSjúkrahúsinu á Akureyri
sýndi glæsilega uppsetningu
laugardaginn
10.
á Ávaxtakörfunni.
Björn Snæbjörnsson,
Forseti
Íslands,
febrúar.
formaður Einingu-Iðju og
Guðni Th. JóhannesFor s e t i n n
forseti Íslands Guðni Th.
son, gerði sér ferð til
heimsótti
einnig
Jóhannesson. Mynd: Daníel
Akureyrar og mætti
fæðingadeildina,
Starrason.
á alla þessa viðburði.
barnadeildina
og
Veðurskilyrði voru mjög slæm alla gjörgæsludeildina og var ánægður
helgina og víðast hvar ófært seinnipart með þær móttökur og þær upplýsingar
laugardags og á sunnudeginum var sem hann fékk frá forsvarsmönnum.
eitt versta veður vetrarins þar sem
„Ferðafóstran var afhent við hátíðflestum vegum landsins var lokað og lega athöfn og þar var gaman að vera.
allt flug lá niðri. Forsetinn átti bókað Að því loknu gafst tóm til að hitta
flug á laugardeginum sem var aflýst vini og kunningja en líka að skjótast
vegna veðurs. Hann lét það ekki á sig aftur í Hof og fagna með þeim sem
fá og ætlaði sér að mæta á viðburðina sömdu tónlist við teiknimyndina Lói
sem hann hafði lofað sér á seinna um – þú flýgur aldrei einn. Atli Örvarsson
daginn. Hann, ásamt bílstjóra sínum samdi tónlistina sem SinfóníuhljómRíkarði Ríkarðssyni, lagði því af stað sveit Norðurlands flutti. Með þessari
keyrandi til Akureyrar eldsnemma á flottu mynd má svo sannarlega mæla,“
laugardagsmorguninn og náði norð- segir Guðni Th.
ur laust fyrir kl. 13, nokkrum tímum
áður en vegir tóku að lokast vegna Ávaxtakarfan til fyrirmyndar
veðurs og ófærðar.

Gáfu Af linu, Grófinni, KAON og
Kristnesi styrk upp á
eina milljón krónur

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

Eining-Iðja útgáfuhátíð í
Menningarhúsinu Hofi var
haldin í tilefni af útkomu
bókarinnar „Til starfs og
stórra sigra“ – Saga Einingar-Iðju 1906-2004. Í
tilefni útgáfunnar veitti
félagið Krabbameinsfélagi
Frá frumsýningu Ávaxtakörfunnar. Mynd:
Akureyrar og nágrennis
Hilmar Friðjónsson.
(KAON), Endurhæfingardeildinni á Kristnesi, Aflinu
og Grófinni styrki upp á eina milljón hjá leikfélagi VMA
krónur hverju. Jafnframt var öllum Ávaxtakarfan, í uppsetningu leikfélags
bókasöfnum á starfssvæði félagsins VMA, var frumsýnd í Samkomuhúsgefin bókin að gjöf. Áður en dagskráin inu sunnudaginn 11. febrúar. Til stóð
hófst lék Lúðrasveit Akureyrar ýmis að forsetinn héldi suður á laugarverkalýðslög í „almenningi“ Hofs og daginn en þá hafði veður versnað
kórinn Hymnodia söng þrjú lög á og því sá hann sér fært að mæta á
hátíðinni, auk þess að leiða Nallann frumsýningu Ávaxtakörfunnar, halda
í lokin. Sérstakur gestur hátíðarinnar í „Eurovision-messu“ í Akureyrarvar forseti Íslands, hr. Guðni Th. Jó- kirkju og skella sér í sund í Sundlaug
hannesson, sem flutti erindi og tók við Akureyrar. „Og síðan náði ég að vera
við frumsýningu leikfélags Verkfyrsta eintaki bókarinnar.
menntaskólans á Akureyri á ÁvaxtaForsetinn sérstaklega ánægðkörfunni, barnaleikritinu vinsæla og
ur með Hollvini SAk
djúpvitra. Allt fannst mér þar til fyrEitt stærsta verkefni Hollvina SAk til irmyndar, leikur, söngur, sviðsmynd,
þessa er ný ferðafóstra sem samtökin förðun og hvaðeina,“ segir Guðni Th.
hafa safnað fyrir lengi. Ferðafóstra er um sýninguna.
ferðagjörgæsla fyrir nýbura sem þarf
að flytja í sjúkrabílum, flugvélum eða
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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
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Við TöKUM AllTAF VEl Á MÓTi FErðAFÓlKi

Hin fallega bygg
S

veitarfélagið Fjallabyggð varð til við
sameiningu Ólafsfjarðar og Siglufarðar árið
2006. Í Fjallabyggð búa um
2.100 manns sem taka ætíð
einstaklega vel á móti ferðamönnum og útivistarfólki.
Í Fjallabyggð er fjölbreytt
menningarlíf og upplífgandi
andrúmsloft. Það skiptir ekki
máli á hvaða árstíma ferðast
er til Fjallabyggðar, þar er
alltaf margt skemmtilegt að
skoða og gera.

Fagurt umhverfi allt árið
Fjallabyggð býr að stórbrotinni náttúrufegurð í „faðmi
fjalla blárra“, eins og skáldið
sagði, þar sem möguleikar á
sviði útivistar og tómstunda
eru hreint óþrjótandi. Náttúran er ávallt innan seilingar, hvort heldur haldið er í
gönguferðir, skellt sér á skíði
eða veitt í vötnum, ám eða sjó,
ásamt fjölþættum gönguleiðum um fjöll og dali. Við slíkar
aðstæður hefur nær ósnortið
og friðsælt náttúrufar Héðinsfjarðarins notið mikillar hylli
hjá ferðafólki. Gönguleiðakort
eru fyrirliggjandi á heimasíðunni; fjallabyggd.is.
Fallega Fjallabyggð að vetri
Í Fjallabyggð er nægur snjór í
fjöllunum og allsstaðar hægt
að finna tækifæri og aðstöðu til útiveru. Á veturna
er staðurinn skíðaparadís
og draumur útivistarmannsins. Hægt er að fara
á svigskíði, gönguskíði,
skauta, þeytast um á snjósleða eða á vélsleða og
hinir friðsælu geta dorgað
í Ólafsfjarðarvatni. Svo er
ætíð tilvalið að skella sér
í sund í rómuðum sundlaugum Fjallabyggðar.
Um páskana verður svo
fjölbreytt menningar- og
afþreyingardagskrá á
boðstólnum í Fjallabyggð.
Skíðasvæðin
Í Fjallabyggð eru tvö
skíðasvæði: Skíðasvæðið
í Skarðsdal á Siglufirði
og Skíðasvæðið í Tindaöxl í
Ólafsfirði. Heimamenn hafa
verið töluvert heppnari með
skíðaveður en borgarbúar
og hafa því getað mundað
skíðin sín og brettin síðan í
desember. Það er allaf gleði í
fjöllunum í Fjallabyggð.
Skíðasvæðið í Skarðsdal
Skíðasvæðið í Skarðsdal
má tvímælalaust telja með
bestu skíðasvæðum landsins.
Þar er oftast svo mikill snjór
að hægt er að skíða langt
fram á vor. Á svæðinu eru nú
þrjár lyftur, tvær samfelldar:
diskalyfta og T-lyfta, samtals um það bil 1.500 metrar
að lengd. Þriðja og efsta
lyftan er 530 metra löng
með um 180 metra fallhæð
og afkastar hún um 550
manns á klukkustund. Efri

endi lyftunnar er í rúmlega
650 metra hæð yfir sjó. Í
Skarðsdal er að finna einhverjar bestu alhliða brekkur
landsins. Nýlega var reistur
glæsilegur skíðaskáli þar sem
aðstaða fyrir gesti er öll til
fyrirmyndar. Hópum eru gerð
hagstæð tilboð um lyftukort
og þess háttar. Góð flóðlýsing er einnig á skíðasvæðinu
svo skammdegið ætti ekki að
aftra för skíðamannsins.

Vetraríþróttir í Ólafsfirði
Í Ólafsfirði eru kjöraðstæður til vetraríþrótta. Hægt er
að fara í vélsleðaferðir um
fjöll og dali í nágrenninu og
er aðstaða til skíðaiðkunar
óvíða betri. Göngubrautir
eru troðnar alla daga þegar
veður leyfir. Á skíðasvæðinu
í Tindaöxl eru skíðalyfta og

góðar svigbrautir. Brettamenn fá stór ótroðin svæði
og nota gjarnan hryggina
í brekkunni til að sýna listir sínar. Í glæsilegum skála
Skíðafélagsins er boðið upp
á ýmiss konar veitingar. Í
skálanum er svefnloft þar
sem um 25 manns geta gist
í svefnpokum. Hópum eru
gerð hagstæð tilboð um
lyftukort og þess háttar.

Vélsleðaferðir
Svæðið í kringum Fjallabyggð
er einstaklega hentugt til
vélsleðaferða. Dalir með snjó
langt fram eftir vori gera
svæðið að einstakri útivistarparadís fyrir vélsleðafólk.
Gönguleiðir og fjallgöngur
Fátt jafnast á við góðan
dag á fjöllum og að skíða

niður ósnortnar brekkur
í stórfenglegu umhverfi.
Tröllaskagi er án efa besta
fjallaskíðasvæði landsins,
með sín háu fjöll og mikla
snjó. Fjöllin á Tröllaskaga
eru á heimsmælikvarða og
bjóða uppá brekkur við allra
hæfi hvort sem þú ert að
byrja eða í leit að verulegum
áskonunum. Hér er hægt að
ganga á fjöll og skíða niður
frá mars og fram í júní. Þegar
daginn fer að lengja verður
snjórinn enn betri og þegar
kemur fram í júní er hægt að
skíða í miðnætur sólinni eins
og um miðjan dag.
Fjöllin á Tröllaskaga geyma
hæstu fjöll Norðurlands. Á
utanverðum Tröllaskaga má
nefna Dýjafjallshnjúk 1445
m, Kvarnárdalshnjúk 1424m
og Heiðingja 1402m. Meðalhæð fjalla er um 930m eða
3000ft.

Svæðið er því kjörlendi
fyrir göngufólk og má finna
gönguleiðir fyrir alla, hvort
sem menn vilja ganga á
láglendi um Friðland Svarfdæla, klífa fjöll eða fornar
þjóðleiðir á milli byggðarlaga.
Í Fjallabyggð eru tvö ferðafélög sem bjóða upp á ýmis
konar gönguferðir: Ferðafélagið Trölli, Ólafsvegi 42 í
Ólafsfirði og Top Mountaineering, Hverfisgötu 18 á Siglufirði, standa fyrir nokkrum
skipulögðum gönguferðum
á hverju ári, jafnt um sumar
sem vetur. Átak hefur verið
gert í merkingum gönguleiða
á Tröllaskaga og eru margar
skemmtilegar merktar og
stikaðar gönguleiðir í Fjallabyggð. Þær eru mislangar og
misjafnlega krefjandi, svo allir
ættu að finna eitthvað við sitt
hæfi. Hægt er að hafa samband við Top Mountaineering
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gð, Fjallabyggð

með því að hringja í síma:
898-4939 eða senda tölvupóst á gesturhansa@simnet.
is. Ferðafélagið Trölli í ólafsfirði er með heimasíðu trolli.
fjallabyggd.is/forsida/. Hægt
er að nálgast upplýsingar
um dagskrá og ferðir á trolli.
fjallabyggd.is/fyrirspurnir/
eða í tölvupósti til tommi@
skiltagerd.is.
Um 13 afþreyingarfyrirtæki eru í Fjallabyggð og
er hægt að nálgast allar upplýsingar um þau á
visittrollaskagi.is

Menningarlíf
Í Fjallabyggð er einnig
blómlegt menningarlíf. Fjöldi
veitingahúsa, með fjölbreytta
matseðla er að finna í Fjallabyggð og gistimöguleikar
miklir. Einnig eru nokkur gallerí og listamannavinnustofur
sem áhugavert er að heimsækja og svo má ekki gleyma
söfnum og setrum. Þar má
nefna stærsta sjóminja- og
iðnaðarsafn landsins: Síldarminjasafnið. Óvíða finnast
jafnfjölbreyttir og skemmtilegir möguleikar til þess að
láta sér líða vel í jafnfallegu
umhverfi og afslöppuðu andrúmslofti og er í Fjallabyggð.
Þar ættu allir að geta fundið
eitthvað við sitt hæfi.

Skíðasvæði
Fjallabyggðar

Sund
Hvað er betra eftir
góðan dag á fjöllum
en að hvíla lúin og köld
bein í hlýjum lindum
og spjalla aðeins
um stjórnarfarið? Í
Fjallabyggð eru tvær
sundlaugar sem uppfylla óskir kröfuhörðustu sundiðkenda. Á
Siglufirði er 25 metra
innisundlaug, heitur
pottur (úti). Sundlaugin er staðsett
við Hvanneyrarbraut 52. Í
Ólafsfirði er útisundlaug, tveir
heitir pottar, setlaug, vaðlaug
með svepp, fosslaug og tvær
rennibrautir. Sundlaugin er
staðsett að Tjarnarstíg 1.
Afþreyingarfyrirtæki
í Fjallabyggð
Amazing Mountains er eitt af
þeim fjölmörgu afþreyingarfyrirtækjum í Fjallabyggð.
Boðið er upp á ferðir fyrir
skíðafólk og ferðamenn sem
langar upp á fjallgarðinn
Tröllaskaga, hvort sem
ætlunin er að renna sér á
skíðum niður hlíðina eða að
sitja á vélsleðanum upp og
niður fjöll og firnindi. Þar má
upplifa akstur með vönum
heimaökumönnum og njóta
útsýnisins, taka ljósmyndir af
mikilfenglegu landslaginu og
heillast af feimnum norðurljósum uppi yfir fjallstindum
Tröllaskaga. Einnig er boðið
uppá leigu á drónum, fjallatjald og búnað til gistingar í
því, bæði fyrir einstaklinga
og minni hópa. Amazing
Mountains býðst til þess
að flytja allan farangur og
búnað upp á fjöllin, viðskiptavinum sínum til hægðarauka.
Til þess að panta ferðir með
Amazing Mountains má hringja í síma: 863-2406 eða
senda tölvupóst á: solvilarus@gmail.com. Amazing

Mountains er staðsett að
Hrannarbyggð 14, 625 Ólafsfirði.

Siglufjörður
Í Skarðsdal, rétt fyrir utan
Siglufjörð, er að finna eitt
glæsilegasta skíðasvæði
landsins og einn helsti kostur
svæðisins eru stuttar raðir
í lyftur, enda um nokkrar að
ræða. Gönguskíðabraut er
einnig troðin fyrir gönguskíðaiðkendur í Hólsdal þegar
nægur snjór og aðstæður
leyfa. En bent er á að mjög
góð gönguskíðabraut (Bárubraut) er í Ólafsfirði og þegar
nægur snjór er í Ólafsfirði
er troðinn braut fyrir allan
almenning að auki. Nánari
upplýsingar um Skíðasvæðið
í Skarðsdal má nálgast á vefsíðunni; skardsdalur.is. Fátt er
svo skemmtilegra en að taka
sér göngutúr um snjóflóðavarnargarðana fyrir ofan
Siglufjörð, enda er útsýnið
stórbrotið og nálægðin við
náttúruna magnþrungin.
Ekki má gleyma sögu bæjarins en Síldarminjasafnið er
eitt glæsilegasta safn landsins, þar sem saga og andi
bæjarins mætast í ógleymanlegri stund. Því er svo ekkert til fyrirstöðu að skella sér
á eitt af kaffihúsum bæjarins

eftirá og njóta tíu rjúkandi
kaffidropa eða sötra á heitu
súkkulaði með ekta rjóma.
Það bragðast allt betur í
hreinu sjávarloftinu.

Ólafsfjörður: Útivera fyrir
ævintýragjarna í óbyggðum
Ólafsfjörður er sannkallaður
ævintýrabær. Þar er meðal annars að finna frábært
skíðasvæði fyrir þá sem vilja
eitthvað öðruvísi. Ásamt
hefðbundnum skíðabrekkum
eru þar leikjabrautir fyrir bæði
skíði og bretti. Einnig eru snjóþotubrautir fyrir þá sem vilja
heldur sitja á leiðinni niður
brekkuna. Að auki eru lagðar
vélsleðabrautir fyrir ökuþóra
og þó nokkrar gönguskíðabrautir fyrir göngugarpa á
skíðum. Á Ólafsfirði er einnig
að finna glæsilegt náttúrugripasafn með uppstoppuðum ísbirni, þeim sama og var
skotinn á Grímseyjarsundi, vísi
að plöntusafni, eggjasafn og
fjölda uppstoppaðra fugla,
en þess má geta að fuglalíf í
bænum er með eindæmum
fjölskrúðugt, sérstaklega á
sumrin.
Allar nánari upplýsingar
má nálgast á og í gegnum
vefsíðu Fjallabyggðar; fjallabyggd.is og visittrollaskagi.is
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„Besta ákvörðun
sem ég hef tekið“
Egill flutti 16 ára til Reykjavíkur til þess að læra leiklist:

E

gill Andrason er ungur Akureyringur sem stundar nám við
leiklistarbraut FG. Egill bjó á
Akureyri þar til síðasta haust þegar
hann flutti suður til þess að læra leiklist þar sem engin leiklistarbraut er
fyrir norðan. Hann býr ásamt móður
sinni í Reykjavík en hún ferðast mikið á milli Reykjavíkur og Akureyrar
vegna vinnu. Egill segir að þrátt fyrir flutninginn úr heimabænum sé sú
ákvörðun að læra leiklist sú besta sem
hann hafi tekið.
„Að læra eitthvað sem ég hef
svona mikinn áhuga á og lætur mig
hlakka til að mæta í skólann klukkan 8 á morgnana er frábært. Krakkar
sem eru með mér hérna í leiklistinni
búa sum í Mosfellsbæ og Keflavík og
vakna sum klukkan 5 eða 6 á hverjum
morgni til þess að mæta í skólann."

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

er fyrir alla!

Erfið ákvörðun

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

Allt fyrir baðið!

Hann segir þó að það hafi alls ekki
verið auðveld ákvörðun að flytja til
Reykjavíkur aðeins 16 ára gamall og
að það hefði sennilega ekki gerst ef í
boði hefði verið að læra leiklist á Akureyri.
„Það var mjög erfið ákvörðun
að flytja og ég hefði aldrei talið það
mögulegt en ég ræddi það við mömmu
og pabba og þau gáfu mér leyfi. Ég gat
einfaldlega ekki séð fyrir mér að læra
eitthvað annað en leiklist og ég sé alls
ekki eftir því að hafa flutt. Eins og ég
segi er þetta besta ákvörðun lífs míns
þó svo að ég sakni alls og allra fyrir
norðan.“

Þörf fyrir leiklistarbraut á
Akureyri

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

Egill segist í þokkabót vera þakklátur
að hafa möguleika á því að flytja suður
og fá tækifæri til þess að láta drauma
sína rætast. Fæstir jafnaldrar hans fái
slík tækifæri.
„Það er engin heimavist fyrir
sunnan og húsnæðis- og leigumarkaðurinn er eins og hann er. Það eru
engar húsaleigubætur fyrir nemendur
yngri en 18 ára, bara dreifbýlisstyrkur sem samsvarar eins mánaðar leigu
í mínu tilviki. Lífið hefði verið mun
auðveldara ef námið sem ég óskaði
mér hefði verið nær lögheimilinu
mínu.“
Hann segir að það vanti leiklistarbraut fyrir norðan og að hann þekki
að minnsta kosti 20 jafnaldra
sína sem myndu nýta sér
slíka braut í MA eða
VMA.
„Ég veit að það
er búið að setja upp
drög að leiklistarbraut á Akureyri
og að allt er klárt
fyrir kennslu en
ekkert meira hefur
svo verið gert.“

Fjölbreyttara nám en fólk
gerir sér grein fyrir
Hann segir námið í leiklist mun
fjölbreyttara en fólk geri sér grein
fyrir. Hann segist mjög sáttur við leiklistabrautina í FG og að hún sé framkvæmd á mjög góðan hátt.
„Ég held að leiklistin hafi frábær
áhrif til þess að efla metnað og vilja
einstaklinga til náms. Við erum ekki
bara að leika okkur allan daginn. Við
erum í alls konar námsgreinum og
bókalærdómi eins og íslensku, sögu,
stærðfræði og sálfræði."
„Í vetur hef ég tekið þátt í Leiktu
betur, spunakeppni á milli framhaldsskóla, barnaleikriti FG, sýningu í
Þjóðleikhúsinu. Í augnablikinu erum
við að sýna Pétur Pan."

Stærsta og dýrasta uppsetningin frá upphafi
Egill segist mjög spenntur fyrir því
að sýna Pétur Pan og að honum þyki
vænt um upprunalegu söguna. Ýmsar
breytingar séu þó í uppsetningunni.
„Pétur Pan er fjölskyldusöngleikur í allri sinni meiningu. Sýningin er
bæði fyrir krakka, unglinga og fullorðið fólk. Þetta er stærsta og dýrasta
uppsetning leikfélagsins Verðandi,
sem er leikfélag Fjölbrautaskólans í
Garðabæ, hingað til en um 100 manns
koma að sýningunni.“

Leiklistin stór hluti af lífinu
Egill segist vel geta hugsað sér að
verða leikari á Akureyri þegar hann
hefur lokið námi sínu.
„Ég er ekki ákveðinn hvað ég vil
gera eftir námið í Fjölbrautaskólanum. Margir vina minna stefna á nám í
Listaháskólanum. Það er líka auðvitað
hægt að byrja bara að taka þátt í alls
konar sýningum þegar maður útskrifast eða fara út í lönd að læra. Ég sé
bara til.“
„Ég gæti vel hugsað mér að vera
leikari á Akureyri. Mér er rosalega
annt um Samkomuhúsið og langar
að sýna þar aftur. Leikhúsaðsókn á
Akureyri er ekkert rosaleg og sérstaklega ekki að glænýjum verkum, það
var að minnsta kosti mín upplifun en
aðsóknin skiptir auðvitað ekki mestu
máli.“
Egill segir að hann muni að
minnsta kosti pottþétt starfa í kringum leiklistina í framtíðinni og
að hún sé stór hluti af lífi
hans.
„Þegar ég hugsa
um framtíðina sé
ég fyrir mér að
leika,
syngja
og/eða dansa í
einhverju eða
skrifa sögur og
handrit sjálfur.
Tónlistin er líka
stór hluti af lífi
mínu og ég stunda
einnig nám við
Menntaskólann í tónlist að æfa söng.“
Ingólfur Stefánsson

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

i-t.is

Egill Andrason fer með hlutverk
Mikaels í uppsetningu leikfélagsins
Verðandi á Pétri Pan.
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Annað hvort eða: Garðar Kári Garðarsson matreiðslumaður

„En ég ætla að sjálfsögðu að negla þetta“

G

arðar Kári Garðarsson er einn
af betri matreiðslumönnum
landsins og jafnframt eini
norðlenski meðlimur Íslenska kokkalandsliðsins. Garðar hefur unnið til
fjölda verðlauna upp á eigin spýtur og
með Kokkalandsliðinu en það keppti á
Ólympíuleikum matreiðslumanna 2016
þar sem það lenti í 9.sæti og kom heim
með ein gullverðlaun, tvenn silfur- og
ein bronsverðlaun, sem er besti árangur
íslenska landsliðsins hingað til.

Sérsníða matseðil að hverjum
og einum gesti
Garðar Kári er um þessar mundir matreiðslumaður á Deplar Farm í Skagafirði, sem er í eigu fyrirtækisins Eleven
Experience. Deplar Farm er lúxushótel
sem hýsir aðeins 25-30 manns í einu og
hver og einn gestur fær persónulega og
einstaklingsmiðaða þjónustu.
„Fólkið sem kemur til okkar borðar
bara á bestu stöðum í heiminum, það er
vant því besta og margir hverir eru t.d.

með einkakokk heima hjá sér. Við sérsníðum matinn að hverjum kúnna, sjáum
bara hvað gesturinn vill og gerum matseðil fyrir hvern og einn út frá því. Við
erum bókuð alveg fram í október. Þetta
er mjög skemmtilegt, mikil áskorun og
öðruvísi í hvert skipti,“ segir Garðar.

Á brons og silfur en stefnir nú
á gullið
Garðar Kári hefur keppt í Kokkur ársins
undanfarin tvö ár en keppnin er haldin
ár hvert til að skera úr um hver er besti
kokkur Íslands. Hann er mjög jákvæður
fyrir keppninni í ár en sl. mánudag, 19.
febrúar, var keppt í undanúrslitum. Þar
kepptu aðeins átta matreiðslumenn en
dómnefnd hafði valið átta bestu uppskriftirnar. Keppendur elduðu þrjá smárétti úr ýsu, grísakinn & kjúklingaskinni
og rófum en aðeins fimm efstu keppendurnir komust áfram í úrslit og Garðar Kári var þar á meðal. Hann er einnig
eini Norðlendingurinn í keppninni um
Kokk ársins.

„Ég á brons og silfur og nú langar
mig í fyrsta „gæjann“. Ég er mjög vel
stemmdur og ætla mér bara að hafa
gaman að þessu, það er eina markmiðið. Þetta eru mjög færir einstaklingar
sem eru að keppa, þeir bestu á landinu,
svo að þetta er bara spurning um hvert
okkar á besta daginn. Þetta fer allt eftir
því í hvernig dagsformi þú ert þannig að
hver sem er getur unnið. En ég ætla að
sjálfsögðu að negla þetta,“ segir Garðar
og hlær.

Fá klukkutíma til að búa til
þriggja rétta matseðil
Matreiðslumennirnir fimm munu svo
keppa til úrslita nk. laugardag 24. febrúar í Hörpu. Ólíkt undankeppninni þá
vita matreiðslumennirnir ekkert hvað
þeir munu matreiða á keppnisdaginn
fyrr en kvöldið áður.
„Kvöldið áður fáum við að vita
öll hráefnin sem við eigum að nota í
keppninni. Þá fá allir einn klukkutíma
til að setjast niður og skrifa upp matseð-

il og eftir að honum er skilað
inn má engu breyta,“ segir
Garðar.
Aðspurður hvort það sé
ekki stressandi að fá svona
stuttan tíma segir hann ekki
svo vera. Þetta fyrirkomulag setji alla á sama stað í
keppninni.
„Þetta setur alla á sama
stað. Þá er enginn að hjálpa
neinum og allir eru á sama
byrjunarreit.“
Það er ekkert til sparað
í keppnina en IKEA er einn
stærsti styrktaraðilinn og setur
upp eldhús fyrir hvern og einn
matreiðslumann. Í framhaldinu
hafa þeir svo fimm klukkutíma
til að elda þriggja rétta máltíð fyrir
12 manns. Að því loknu verður
Kokkur ársins formlega
kynntur á svið.

Annað hvort eða...
Við vitum öll að í lífinu fáum við ekki alltaf það
sem við viljum. Í þessu tilfelli fær viðmælandi
bara annað tveggja. Annað hvort eða og aldrei
aftur það sem þú velur ekki. Ef þú þyrftir að
velja á milli... hvort myndirðu velja?

þetta viðtal er í blaði)? Netið...
Bílstjóri eða farþegi? Bílstjóri.
Stórafmæli: veisla eða stinga af? Auðvit-

Kjöt eða fisk? Vá. Úff. Fiskur.
Facebook eða Twitter? Facebook allan

eiginlega ekki tíma...

daginn.

Dagblað eða netið (passaðu þig vel hér,

að halda veislu.

Sjónvarp eða Netf lix? Hvorugt – ég hef
Youtube eða Spotify? Spotify. Gæti ekki
lifað án þess.

Bíó eða leikhús? Leikhús er skemmtilegra.

Fljúga eða keyra? Fljúga.
Götubarinn eða Pósthúsbarinn? Götubarinn.
Sundlaug Akureyrar eða
Þelamörk? Mitt „hood“ er
Hrafnagil reyndar... en annars
segi ég Sundlaug Akureyrar.
Pylsa eða pulsa? Ég segi
alltaf pylsa.

Garðar Kári Garðarsson.

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.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kó pavo g i
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Helstu æfingasvæði
setuliðsins í nágrenni
Akureyrar. Myndin er fengin af
heimasíðu Alþingis.

Hluti þess stríðsgóss sem fannst við
rætur Hlíðarfjalls haustið 2017.

Stríðsminjar við Hlíðarfjall

Þ

ó rúm 70 ár séu liðin frá lokum seinni heimsstyrjaldar
berast enn fregnir af fundum
stríðsminja vítt og breitt um landið.
Vegna frostlyftingar grafa sprengjur
og skothylki sér leið upp úr jörðu og
bíða þess að göngu- og útivistarfólk
finni þessa litlu minnisvarða. Einn
slíkur fundur átti sér stað síðastliðið
haust við rætur Hlíðarfjalls ofan Akureyrar. Í einni af mörgum menningar- og sögugöngum Grenndargralsins í heimabyggð var gengið fram
á hina ýmsu smámuni frá setuliðinu.
Á tiltölulega litlum bletti innan svæðis
sem merkt er númer 2 á myndinni hér
til hliðar blöstu m.a. við hátt á annað
hundrað skothylkja og leifar af tveimur sprengjum.

Sprengjuvörpusprengjur
fundust
Grenndargralið hafði umsvifalaust
samband við Hörð Geirsson safnvörð ljósmyndadeildar Minjasafnsins
á Akureyri og áhugamann um seinni
heimsstyrjöldina. Hörður gat sér til
út frá myndum að um væri að ræða
breskar tveggja tommu sprengjuvörpusprengjur af gerðinnni Mortar.
Sprengjudeild Landhelgisgæslunnar
var upplýst um fundinn sem staðfesti eftir að hafa skoðað myndir frá

vettvangi að engin hætta stafaði af
sprengjuleifunum. Að beiðni Landhelgisgæslunnar fóru útsendarar
Grenndargralsins, þeir Brynjar Karl
Óttarsson og Arnar Birgir Ólafsson, á
vettvang til að sækja sprengjuleifarnar
og eru þær nú í vörslu Lögreglunnar.
Líklegt er að svæðið sé að
miklu leyti ókannað þar sem lítið er
um mannaferðir á þessum slóðum.
Sögugrúskararnir tveir, Bombu-Binni
og Atóm-Addi, hugsa sér gott til
glóðarinnar á vordögum þegar frost
fer úr jörðu. Þó skal aðgát höfð í nærveru sprengjuleifa.

„Stöku herjeppar í spássitúr“
Dvöl erlendra hermanna hér á landi
hefur orðið mörgum rithöfundinum
yrkisefni allt frá lokum seinna stríðs.
Árið 2015 gaf Grenndargralið út bókina Sagan af ömmu – örlög ráðast
heima hljótt eftir Hildi Hauksdóttur. Í
bókinni rekur Hildur lífshlaup ömmu
sinnar Helgu Guðrúnar Sigurðardóttur en hún fæddist í Teigi í Eyjafjarðarsveit árið 1927. Helga Guðrún
var dóttir Sigurðar Hólm Jónssonar frá
Núpufelli og Helgu Pálmadóttur frá
Teigi. Tvöfaldur móðurmissir, fósturvist og aðskilnaður frá fjölskyldu settu
sitt mark á æsku Helgu. Síðar rak hún
heimili á Akureyri, ól upp fimm börn

auk þess sem hún fór að vinna úti, þá
komin á miðjan aldur.
Konur eru í aðalhlutverki frásagnarinnar sem spannar rétt um
hundrað ár. Sagan hefst um aldamótin
1900 í torfbæ í Eyjafirði en lýkur á
Akureyri árið 2009. Hildur dregur
upp svipmynd af uppvaxtarskilyrðum alþýðunnar á millistríðsárunum
og tíðarandanum á eftirstríðsárunum. Þegar íslenska þjóðin braust úr
fjötrum fátæktar og skömmtunar með
vinnusemi og dirfsku til samfélags
sem einkenndist af velmegun. Hér
skal gripið niður í einn kafla bókarinnar þar sem fjallað er um Akureyri á
tímum seinni heimsstyrjaldarinnar og
samskipti heimamanna við setuliðið:
Sambúðin við heimamenn gekk
brösuglega til að byrja með. Í upphafi
hernámsins urðu tvær stúlkur fyrir
árás breskra hermanna þar sem þær
voru á heimleið upp Oddeyrargötuna.
Eftir það voru bresku dátarnir settir í
útgöngubann og urðu að vera komnir
inn fyrir kl. 21. Fóru akureyskar meyjar
í ,,ástandið” – tóku upp daður og jafnvel
ástarsambönd við breska dáta? Mikið
var skrafað um slíka ósiðlega hegðun í
bænum og víst bera kirkjubækur vitni
um að einhver börn hermanna hafi
fæðst á Akureyri á hernámsárunum.
Í blöðin var skrifað um léttúðardrósir

og þjóðarósóma.
Kannski komu
íslenskar stúlkur
Bretunum
á óvart? Einn
hermaður
lét
hafa eftir sér að
þær væru framúrskarandi vel
klæddar og afar
frábrugðnar
eskimóakonunum sem hann
og félagar hans
áttu von á!
Þrátt fyrir
skömmtunarseðla og skort
af ýmsu tagi
gáfust tækifæri
til skemmtunar.
Har monikkuböll voru algeng
en félagsheimili
eins og þekktGrenndargralið gaf út bók Hildar Hauksust í sveitum
dóttur; Sagan af ömmu – örlög ráðast heima
fóru að taka á
hljótt.
sig nýja mynd
í
þéttbýlinu.
Nýja Bíó sýndi
kvikmyndir frá
munaðarvöru
Hollywood nokkrum sinnum í viku og sem slegist var um.
verslanir bæjarins fengu annað slagið

Kvikmyndahús nostalgíunördanna - Af hverju ekki?

E

r aðili þarna úti í þörf fyrir
að stuðla að menningarsköpun í heimabyggð og kannski
upplifa vott af ævintýramennsku í
leiðinni? Ef svo, ætla ég að gera honum tilboð sem hann getur ekki hafnað. Af hverju opnar hann ekki þriðja
kvikmyndahúsið á Akureyri? Eins og
tvö sé ekki nóg? Jú, kannski þar sem
nýjar myndir eru sýndar. En hvað
með að grafa upp gamlar gersemar
úr kvikmyndaheiminum, Akureyr-

ingum og nærsveitungum komnum af léttasta skeiði til yndisauka og
dægrastyttingar? Jú, jú, stundum er
gamalt ekki kúl, ekki líklegt til vinsælda o.s.frv. Til dæmis gömul sjónvarpstæki. Túbusjónvörp. Þau eru ekki
líkleg til að slá í gegn á markaðnum ef
einhverjum skyldi detta í hug að koma
þeim aftur í sölu. Ekki strax. Mögulega
eftir nokkra áratugi þegar þau komast á retroaldurinn - gömul en ekki
ævaforn.

Eins er með bíómyndir. Og víst er
að fjöldi mynda sem hefur náð retrostiginu er nægur til að fullnægja þörfinni svo ekki sé talað um eldri myndir
í bland sem fengið hafa enn virðulegri
sess. Retromyndir þar sem saxófónn og
sítt að aftan leika sitt hlutverk og klassískar myndir sem flytja áhorfandann
aftur til daga „litlausu“ Hollywoodstjörnunnar með sinn sterka karakter.
Myndir sem hreyfa við fólki kynslóð
eftir kynslóð. Myndir sem draga fram

hughrif bernskuáranna, minningar frá
unglingsárunum og kveikja mögulega
í gömlum glæðum.
Tvö kvikmyndahús í bænum
tryggja mikið og fjölbreytt úrval bíómynda. Við fögnum því. Þau gera vel í
því að bjóða upp á nýjustu kvikmyndirnar. Nútímahetjur hvíta tjaldsins
höfða þó misjafnlega til þeirra sem
ólust upp við Monroe, Redford og
Weaver. Að koma sér fyrir í sófanum
með snakk og endurnýja kynnin við

hetjur fortíðar, jafnvel hafa gamlan vin
í mat á undan, verður því gjarnan fyrir
valinu á kostnað bíóferðar. Kostnaði
við kvikmyndahús „nostalgíunördanna“ mætti halda í lágmarki með
hæfilegri yfirbyggingu og takmarkaðri
þjónustu. Íburðurinn þarf ekki að vera
svo mikill þegar mann langar bara að
setjast niður í rólegheitum með popp
og Kók og gleyma sér með Tom Cruise
og Kelly McGillis í háloftunum.
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Stiklað á stóru í sögu Grenndargralsins
G
renndargralið fagnar 10 ára
afmæli í ár. Haustið 2008 fór
Giljaskóli á Akureyri af stað
með tilraunaverkefni í grenndarkennslu hjá nemendum í 8.-10. bekk.
Tilgangurinn með verkefninu var
að auka áhuga og vitund nemenda
á þeirra nánasta umhverfi í gegnum
skemmtilegar og spennandi vettvangsferðir og rannsóknarleiðangra
utan skólatíma. Boltinn var farinn að
rúlla.
Síðuskóli tók þátt í verkefninu
haustið 2009 ásamt Giljaskóla. Glerárskóli bættist í hópinn haustið 2010,
Brekkuskóli, Lundarskóli og Oddeyrarskóli haustið 2011 og að lokum
Naustaskóli haustið 2012. Haustið
2013 var fyrirkomulagi Leitarinnar breytt þegar boðið var upp á hana
sem valgrein. Mikið vatn hefur runnið
til sjávar síðastliðinn áratug og hefur
Grenndargralið fært út kvíarnar jafnt
og þétt á tímabilinu. Fleiri egg eru nú
í sögu- og menningarkörfunni og fjölbreytnin eykst ár frá ári. Allt byrjaði
þetta þó með leit grunnskólanemenda
að hinu svokallaða Grenndargrali.

Leitin að Grenndargralinu
Leitin að Grenndargralinu hófst sem
þróunarverkefni á unglingastigi með
áherslu á sögu og menningu heimabyggðar í fortíð og nútíð. Upphaf verkefnisins má rekja til Brynjars Karls
Óttarssonar kennara og reynslu hans
af vinnu með börnum og unglingum í samfélagsgreinum í grunnskóla.
Sjálfur hafði hann ekki lagt sérstaka
áherslu á grenndarkennslu áður en til
nýja verkefnisins kom enda bæði skort
tíma og kennsluefni við hæfi.

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir
orðrétt: Leitaraðferðir henta vel til að
kynna nemendum vísindaleg vinnubrögð og veita þeim þjálfun í að afla
upplýsinga og vinna úr þeim með
skipulögðum hætti. Dæmi um slíkar
aðferðir eru heimildavinna, vettvangsferðir og viðtöl (bls. 204). Vissulega
má ná slíkum markmiðum fram að
einhverju leyti innan kennslustofunnar. Þau öðlast þó fyrst líf þegar
viðfangsefnið er fært út fyrir hana, á
vettvang atburðanna sem nemendur
læra um hverju sinni. Með vangaveltur
sem þessar hóf Brynjar undirbúningsvinnu að verkefninu sumarið 2008.
Niðurstaðan varð Leitin að Grenndargralinu.

Hvað er Grenndargralið?
Annars vegar vísar heitið í þann fjársjóð sem leynist í heimabyggð í formi
ævintýraríkrar sögu og fjölbreyttrar
menningar. Hins vegar er um bikar að
ræða sem þátttakendur Leitarinnar að
Grenndargralinu keppast við að finna
en hann er staðsettur á Akureyri.
Orðið er samsett, sett saman úr
orðunum grennd og gral. Grennd er
kvenkynsorð og hefur sömu merkingu
og orðin nágrenni og/eða umhverfi.
Orðið gral er ýmist notað í karlkyni
eða hvorugkyni. Upphaf þess má rekja
til notkunar á enska orðinu grail sem
þýðir kaleikur og/eða heilagur bikar.

Leyndar gersemar í sögu og
menningu
Grenndargralið dregur fram í sviðsljósið leyndar gersemar í sögu og
menningu heimabyggðar á lifandi og
skemmtilegan hátt. Markmið þeirra

Sigurvegari Leitarinnar árið 2017,

Halldór Birgir Eydal úr
Síðuskóla ásamt öðrum
þátttakendum skólans.

sem taka þátt í Leitinni að Grenndargralinu er að finna Gralið. Þátttakendur þurfa að leysa hin og þessi verkefni,
ráðgátur og þrautir. Með því öðlast
þeir rétt til að leita að Gralinu sem er
falið innan bæjarmarkanna. Verkefnið
og nafn bikarsins eru tilvísun í hina
klassísku goðsögu um hið heilaga gral
Krists. Segir sagan að Jesús hafi drukkið af gralinu þegar hann snæddi síðustu kvöldmáltíðina með lærisveinunum.
Öldum saman hafa menn leitað
gralsins. Ýmsar áhugaverðar kenningar um dvalarstað þess hafa verið
settar fram t.d. í bókum og kvikmyndum. Þrátt fyrir mikla leit ævintýramanna víða um heim gegnum
aldirnar hefur hvorki tekist að draga
gralið fram í dagsljósið né sanna tilvist þess. Er sagan um hið heilaga gral
uppspuni frá rótum eða leynist það
einhversstaðar og bíður þess að líta
dagsins ljós? Erfitt er um slíkt að spá.
Grenndargralið er hins vegar enginn
lygasaga. Það leynist á vísum stað í
heimabyggð og bíður þess að ungir
ævintýrarmenn leiti það uppi.

Umfang Leitarinnar vex
Sumarið 2010 urðu tímamót í sögu
Leitarinnar. Þrennt kemur þar til. Við
lok skólaárs var tilkynnt um viðurkenningu skólanefndar Akureyrarbæjar til handa Brynjari fyrir metnaðarfulla framkvæmd á verkefninu eins
og segir í úrskurði dómnefndar. Þá
hlaut verkefnið styrk frá Sprotasjóði
en sjóðurinn er á vegum Menntamálaráðuneytisins. Hlutverk hans
er að styðja við þróun og nýjungar í
skólastarfi.
Styrkurinn var mikilvæg vítamíns-

sprauta á þessum tímapunkti sem
og viðurkenningin þegar staðið var
frammi fyrir ákvörðun um að ýmist halda áfram þróun verkefnsins
eða draga saman seglin. Að lokum
var heimasíða tekin í notkun (www.
grenndargral.is) en ekki þarf að fjölyrða um þá möguleika sem hún hefur
fært umsjónarmönnum verkefnisins
við þróun þess.
Árið 2011 hófst nýr kafli í sögu
Grenndargralsins með greinaskrifum
grunnskólanemenda. Meira um það
seinna.

Til sölu
strætisvagn
Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir tilboðum í strætisvagn að gerðinni Mercedes Benz
O 405 N árgerð 1997 . Strætisvagninn er 12 metra langur með OM447 mótor, VOITH skiptingu og er ekinn um
750.000 km.
Allar frekari upplýsingar um vagninn veitir Þorsteinn Konráðsson í síma 860 4912 eða gegnum netfangið
svakverk@akureyri.is
Tilboðum skal skila inn til Umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar Geislagötu 9, 4. hæð fyrir klukkan 11.00
miðvikudaginn 28. febrúar 2018. Tilboð verða opnuð á sama tíma og stað að viðstöddum þeim bjóðendum
sem þess óska. Heimilt er að senda tilboð í tölvupósti á netfangið umsarekstur@akureyri.is
Umhverfis- og mannvirkjasvið áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er
eða hafna öllum tilboðum.
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félagið mitt: Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis

Að greinast með krabbamein er mikið áfall
Félagið mitt er þáttur í Norðurlandi þar sem ýmis
frjáls félagasamtök á Akureyri og nágrenni verða
kynnt. Markmiðið er að kynna það flotta og frábæra
sjálfboðastarf sem mörg þessara félaga vinna og fær
yfirleitt ekki næga umfjöllun í fjölmiðlum.

K

rabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis hefur verið
starfrækt í rúmlega 65 ár og
hjálpað ótrúlega mörgum í baráttunni við krabbamein. Félagið er með
skrifstofuhúsnæði á Akureyri en starfsvæðið nær frá Siglufirði í vestri og
austur að Stóru-Tjörnum í Fnjóskadal.
Þjónusta félagsins býðst skjólstæðingum og aðstandendum þeim að kostnaðarlausu.

Mikilvægt að geta leitað til
félagsins eftir stuðningi og
fræðslu
Félagið er með mjög fjölbreytta starfsemi en það býður upp á allskonar
námskeið, ráðgjöf og fræðslu fyrir þá
sem greinast með krabbamein og aðstandendur þeirra. Einnig stendur félagið fyrir öðrum námskeiðum líkt og
Reykleysisnámskeiði og fræðslu um
kynheilbrigði. Þá er félagið líka með
fræðslu fyrir aðstandendur og fólk
sem hefur lokið lyfjameðferð. Einnig
er sérstakur sorgarhópur fyrir ekkjur
og ekkla og sérstakur hópur fyrir karlmenn með krabbamein.
„Þegar fólk greinist með krabba-

mein þá er það mikið áfall fyrir
einstaklinginn og fjölskyldu hans.
Því er mikilvægt að hafa félag eins og
okkar í nærumhverfinu sem hægt er
að leita til með stuðning og upplýsingar um næstu skref,“ segir Halldóra
Björg Sævarsdóttir, framkvæmdastjóri
félagsins.

Aðstoða alla sem þurfa á
hjálpinni að halda
Krabbameinsfélagið leitar allra mögulegra leiða við að aðstoða þá sem
þurfa. Starfsemi þess er víðtæk og
metnaðarfull. Félagið styrkir t.a.m.
einstaklinga af sínu félagssvæði sem
þurfa að dvelja í íbúðum Krabbameinsfélags Íslands í Reykjavík, vegna
meðferða. Sótt er um afnot af íbúðunum á móttöku Geisladeildar Landspítalans. Félagið hefur einnig innan sinna
vébanda starfsemi á borð við skapandi
handverk sem og samstarf við Eirberg
sem býður upp á gervibrjóst og sérhannaða brjóstahaldara og sundföt. Á
næstunni er svo fyrirhugað að fara af
stað með námskeið fyrir börn og ungmenni á aldrinum 8-14 ára sem eiga
það sameiginlegt að eiga einhvern eða

einhverja nákomna sem greinast með
krabbamein.

Fulltrúar Krabbameinsfélagsins og
Eirbergs með vörur frá Eirberg.

Dömulegir dekurdagar
stærsti styrktaraðilinn
Einn helsti styrktaraðili Krabbameinsfélagsins eru Dömulegir dekurdagar,
sem eru haldnir ár hvert í október
á Akureyri. Október er mánuður
Bleiku slaufunnar en hún er tákn
Krabbameinsfélagsins í baráttunni við
krabbamein hjá konum. Mottumars
er einnig stór styrktaraðili félagsins.
Reykjavíkurmaraþonið skilar alltaf
stórri upphæð inn til Krabbameinsfélagsins þegar fólk hleypur fyrir
félagið. Þá er einnig hægt að kaupa
minningarkort hjá blómabúðinni
Akri, Blómabúð Akureyrar, Eymundsson, Heilsugæslunni Dalvík og SR
byggingavörum á Siglufirði til styrktar
félaginu.
Öll framlög til félagsins eru velkomin enda starfsemin gríðarlega
mikilvæg fyrir Norðlendinga en
mikið af starfi þess er unnið í sjálfboðavinnu. Þar fyrir utan starfa þær
Halldóra Björg Sævarsdóttir, framkvæmdastjóri; Regína Ólafsdóttir, sálfræðingur og Eva Björg Óskarsdóttir,
grafískur hönnuður, hjá félaginu.
Skrifstofa félagsins er í leiguhúsnæði að Glerárgötu 24 á Akureyri og
er opin mánudaga til fimmtudaga
13:00-16:00 en á þriðjudögum er hún
opin 13:00-17:00.

Nafn félags: Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis
Stofnað: 21. nóvember 1952
Fjöldi félagsmanna: 1.483
Hlutverk og starfsemi félagsins: Ráðgjöf, stuðningur og fræðsla
við einstaklinga með krabbamein og aðstandendur þeirra. M.a. í formi
námskeiða, hópastarfs og viðburða. Einnig styrkir félagið einstaklinga af
sínu félagssvæði sem þurfa að dvelja í íbúðum Krabbameinsfélags Íslands í
Reykjavík, vegna meðferða.
Stjórn og formaður félags: Hlíf Guðmundsdóttir er formaður og með
henni sitja níu manns í stjórn.
Hvernig er hægt að gerast félagsmaður? Með því að fara inn á
heimasíðu félagsins, kaon.is, og skrá sig þar. Einnig er hægt að hafa samband við skrifstofu í síma 461 1470.
Kostar eitthvað að taka þátt í starfseminni? Árgjaldið er 3.300 kr.

Hver eru ykkar helstu verkefni eða viðburðir á starfsárinu?
Bleika slaufan í október í samstarfi við Dömulega dekurdaga, Mottumars,
Reykjavíkurmaraþonið, perlað með Krafti, fjöldinn allur af námskeiðum,
ráðgjöf og fyrirlestrar, svo fátt eitt sé nefnt.

4. tölublað
2. árgangur

13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag
Bakþankar

ALLT HEFST MEÐ

Einar Brynjólfsson

Ekki orð um
Glerárgötu

Þ

að hefur væntanlega ekki farið
framhjá neinum að í vor fara
fram kosningar til sveitarstjórna. Reyndar er lítill skriður kominn á kosningabaráttuna, enda eru
flokkarnir víðast hvar enn í óðaönn að
ganga frá framboðslistum. Þó má segja
að baráttan um borgina sé hafin, þ.e.
Reykjavíkurborg, og virðist sem samgöngumál [lesist: borgarlína] ætli að
verða helzta bitbeinið í þeirri baráttu.
Víkur nú sögunni til Akureyrar.
Fyrir sveitarstjórnarkosningar vorið
2014 varð Glerárgatan að áberandi
ásteytingarsteini hér í bæ, nánar tiltekið hvort þrengja ætti hluta hennar eða
ekki. Ég ætla ekki að gera lítið úr samgöngumálum en ég átta mig ekki alveg
á því hvernig þetta getur gerst, þ.e. að
svona tittlingaskítur verði að þvílíku
hitamáli í kosningabaráttu.
Það er nefnilega af nógu að taka.
Það mætti til dæmis fjalla um fólk,
ungt jafnt sem gamalt. Í því samhengi
má nefna að pláss fyrir dagvistun
yngstu kynslóðarinnar eru svo fá að
Akureyrarbær hefur neyðst til að „útvista“ nokkrum börnum á leikskóla
í öðrum sveitarfélögum, stór hluti
unga fólksins okkar kann ekki að lesa
og biðlistar á Öldrunarheimili Akureyrarbæjar eru alltof langir. Hér í bæ er
húsnæðisverð alltof hátt, auk þess sem
nefna má að framkvæmdir á vegum
sveitarfélagsins, t.d. við Listasafnið,
sundlaugina og við lóð Naustaskóla,
fara fram úr áætluðum kostnaði um
tugi og jafnvel hundruð milljóna.
Samkvæmt upplýsingum frá Akureyrarbæ eru engin áform uppi um
tilraunaverkefni um styttingu vinnuvikunnar, sem gæti þó bætt lífsgæði
verulega, ef vel tekst til. Svona mætti
lengi telja.
Vonandi verður ekkert minnst á
Glerárgötu fram að kosningum!
Höfundur er fyrrverandi
þingmaður Pírata.
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