
—  27. MARS 2018  —

6. tölublað
2. árgangur

Sönn norðlensk 
sakamál

Crossfit hentar 
Íslendingum vel

Hvað er um að 
vera um páskana?

Icelandic winter games Það var mikið um að vera í Hlíðarfjalli um helgina þegar Icelandic winter games vetraríþróttahátíðin 
snéri aftur til Akureyrar eftir tveggja ára hlé. Fjölmargir áhorfendur mættu og fylgdust með bæði erlendum og innlendum iðkendum 
vetraríþrótta keppa í ýmsum spennandi greinum, þ.á.m. á snjóskautum, vélsleðum og í snjóblaki. Mynd: Linda Óladóttir.
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Maður á fimmtugsaldri var 
dæmdur í sex mánaða 
fangelsi í Héraðsdómi 

Norðurlands eystra fyrir að hafa haft 
í vörslu sinni töluvert magn fíkni-
efna. Mánudaginn 18. september 2017 
fannst í vörslu hans, í geymslu í sam-
eign fjölbýlishúss, 73,61 gramm af am-
fetamíni, 221,47 grömm af maríjúana 
og 36,15 grömm af kannabisstöngl-

um. Laugardaginn 23. september 
fannst svo enn meira magn fíkniefna 
á ákærða þegar verið var að færa hann 
í fangaklefa á lögreglustöðinni á Ak-
ureyri. Maðurinn var dæmdur í sex 
mánaða fangelsi en fullnustu refsingar 
er frestað og fellur niður að liðnum 
tveimur árum svo lengi sem maðurinn 
brýtur ekki almennt skilorð.

SÖNN NORÐLENSK SAKAMÁL
Helstu verkefni lögreglunnar á Norðurlandi eystra dagana 5.-18. mars 2018

Umdæmi lögreglunnar á Norðurlandi eystra er eitt það stærsta á Íslandi og 
þekur tæplega 23.300 ferkílómetra landsins. Stærstu þéttbýlisstaðir starfs-
svæðisins eru Akureyri, Ólafsfjörður, Siglufjörður, Húsavík, Kópasker, Rauf-
arhöfn, Dalvíkurbyggð, Þórshöfn, Bakkafjörður, Svalbarðsstrandarhreppur, 
Svalbarðseyri og Grenivík ásamt dreifbýli. Innan umdæmisins eru einnig aðrir 
þéttbýlisstaðir m.a. Árskógssandur og Hauganes, Hrísey, Grímsey, Reykjahlíð 
við Mývatn, Laugar í Reykjadal og Hrafnagilshverfi í Eyjafjarðarsveit.

Sönn norðlensk saka-
mál er yfirlit yfir 
helstu verkefni lög-
reglunnar á Norður-
landi 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.

Í vikunni 5.-11. mars var tals-
vert um að vera hjá lögreglunni 
á Norðurlandi eystra en mikið 

var um umferðaróhöpp og slys voru 
nokkuð fyrirferðarmikil í umdæminu, 
enda voru akstursskilyrði ekki góð og 
veðurfar erfitt, þó sérstaklega seinni 
hluta vikunnar. 

Umferðaróhöpp voru 24 talsins í 
vikunni og flest óhöppin án meiðsla. 
Þó var um meiðsli að ræða í þremur 
tilfella en þau voru lukkulega lítils-
háttar. 
n Fjórir voru kærðir fyrir of hraðan 
akstur.
n Tveir voru kærðir vegna notkunar á 
síma án handfrjáls búnaðar.
n Ein líkamsárás var tilkynnt til emb-
ættisins. 
n 22 sinnum var óskað eftir aðstoð 

lögreglu af ýmsu tilefni; allt frá beiðni 
um aðstoð við að losa bíla úr snjó til 
aðstoðar vegna veikinda á heimili. 
n Tvö slys voru tilkynnt vegna falls í 
hálku utandyra og var um beinbrot að 
ræða í öðru tilfellinu. 
n Þrír þjófnaðir voru tilkynntir til 
lögreglu. 

Auk þess sem hér að ofan er talið 
sinnti lögreglan almennu, reglu-
bundnu eftirliti við skóla og skemmt-
anahald. Þá fylgdust lögreglumenn 
með almennri umferð í embættinu og 
lögðu sérstaka áherslu á virkt eftirliti 
með stærri ökutækjum og ökumönn-
um þeirra, með svipuðum hætti og 
áður hefur verið. Auk þess fór einnig 
fram fræðsla í skólum um forvarnir í 
fíkniefnamálum. 

Vikan 5.-11. mars

Í síðustu viku var of hraður akstur 
mjög áberandi í umdæminu. Sá 
sem hraðast ók var mældur á 129 

km/klst þar sem hámarkshraði er 90 
km/klst. Einn ökumaður var mældur á 
82 km/klst í Múlagöngum en þau eru 
einbreið og hámarkshraði þar er 50 
km/klst. Lögreglan var síðan í tvígang 
kölluð til vegna heimilisofbeldis. Í 
öðru tilfellinu var um að ræða hót-
anir og frelsissviptingu auk ofbeldis 
og því máli lyktað með að setja nálg-
unarbann gagnvart viðkomandi. Yfirlit 

yfir verkefni lögreglu þessa vikuna eru 
sem hér segir:
n 19 ökumenn voru kærðir fyrir of 
hraðan akstur. 
n Fjórir ökumenn voru teknir fyrir að 
aka undir áhrifum áfengis. 
n Einn ökumaður tekinn fyrir að aka 
undir áhrifum áfengis og fíkniefna. 
n Þrjú tilfelli þar sem lögregla hafði 
afskipti vegna fíkniefna. 
n Ein líkamsárás var tilkynnt til lög-
reglu. 

Vikan 12.-18. mars

DÓMSMÁL

Kærður fyrir líkamsárás 
og brot á barnaverndarlögum

Þann 5. mars sl. tók Héraðsdóm-
ur Norðurlands eystra fyrir 
mál manns sem var kærður 

fyrir líkamsárás þegar hann veittist að 
konu sinni á heimili þeirra að kvöldi 
þriðjudagsins 28. nóvember 2017. 
Maðurinn settist ofan á konuna í and-
dyri íbúðarinnar og tók hana hálstaki. 
Hann var að auki kærður fyrir brot 
á barnaverndarlögum vegna þess að 

dóttir brotaþola varð vitni að atvikinu. 
Ákærði játaði sök fyrir dómi með 

þeirri athugasemd að hann hefði ekki 
ráðist að eiginkonu sinni að fyrra 
bragði. Maðurinn var dæmdur í 30 
daga fangelsi en fullnustu refsingar 
er frestað og fellur niður að liðnum 
tveimur árum svo lengi sem maðurinn 
brýtur ekki almennt skilorð.

Sviptur ökuleyfi ævilangt

Maður á fertugsaldri var 
dæmdur í Héraðsdómi 
Norðurlands vestra þann 

5. mars sl. fyrir umferðarlagabrot 
þar sem hann var tekinn við akstur 
á bifreið undir áhrifum tetrahýdrók-
annabínólsýru á bílaplani við Kjör-
búðina á Skagaströnd þann 18. des-
ember 2017. Samkvæmt framlögðu 
sakarvottorði á ákærði langan sakar-
feril að baki en vottorðið ber með sér 
að hann hafi 15 sinnum frá árinu 2002 
hlotið refsidóma og einu sinni gengist 

undir sátt fyrir margs konar brot gegn 
almennum hegningarlögum, lögum 
um ávana- og fíkniefni, umferðarlög-
um og vopnalögum. Síðast var hann 
dæmdur 23. mars 2015 í átta mánaða 
fangelsi fyrir þjófnað, brot gegn vald-
stjórninni, líkamsárás og brot gegn 
lögum um ávana- og fíkniefni. Ákærði 
játaði sök fyrir dómi og vegna fjölda 
brota á sakaskrá hans var hann sviptur 
ökuréttindum ævilangt og dæmdur í 
15 mánaða fangelsi. 

Dæmdur fyrir vörslu á 
rúmlega 300 grömm-
um af fíkniefnum
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Fjölbreytnin í 
fyrirrúmi 

Í blaðinu í dag er stiklað á stóru og farið yfir ýmislegt sem hefur 
verið í gangi á Norðurlandi undanfarið. Í sönnum norðlenskum 
sakamálum, á blaðsíðu tvö, er farið ítarlega yfir helstu verkefni 

lögreglunnar á Norðurlandi eystra í marsmánuði og einnig dómsmál 
hjá héraðsdómum á Norðurlandi eystra og vestra. 

Sökum þess að útgáfu blaðsins seinkaði 
var því miður ekki hægt að fara yfir verkefni 
lögreglunnar í síðastliðinni viku. Þátturinn: 
Sönn norðlensk sakamál, er þó kominn til að 
vera og hefur komið sér ágætlega fyrir á blaðsíðu 
tvö og þar mun hann koma til með að halda 
sig áfram. Það er frábært að geta fylgst með því 
glæsilega starfi sem lögreglan vinnur daglega og 
geta deilt því með lesendum hvað er um að vera 
í samfélaginu. 

Fyrir mér er það ein mikilvægasta áskorunin í hverri útgáfu að hafa 
blaðið hverju sinni sem fjölbreyttast. Í þetta skiptið tæklaði ég áskorunina 
með þeim hætti að fjalla m.a. um styrkveitingar í ferðaþjónustunni, 
Crossfit-æðið á Akureyri, 40 ára afmæli SS-Byggir, Lionsklúbbinn á 
Akureyri, súkkulaði og gamalt fólk og á opnu blaðsins er svo að finna 
yfirlit yfir hvað er um að vera þessa komandi páskahelgi. 

Vonandi geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi í þessu tölublaði og 
fyrirgefið okkur seinkunina á útgáfu þess. Umfram allt vona ég að þið 
eigið frábæra páska og gerið ykkur dagamun í þessu kærkomna fríi. Nóg 
er víst úrvalið í menningum, listum og afþreyingu hér á Norðurlandi. 

 Gleðilega páska!
Ingibjörg Bergmann Bragadóttir.
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13.000 eintök ókeypis – um allt Norðurland

Útgáfa Norðurlands
Norðurland er gefið út í 13.000 eintökum um allt Norðurland annan hvern fimmtudag. 
Norðurland átti því að koma út fimmtudaginn 22. mars en vegna óviðráðanlegra 
aðstæðna þurfti að fresta útgáfunni á þessu tölublaði til dagsins í dag. 

Á dögunum var skrifað undir 
samning milli Listasafnsins á 
Akureyri og hjónanna Mörtu 

Rúnar Þórðardóttur og Ágústs Más 
Sigurðssonar, eigenda Þrúgur ehf., 
um rekstur kaffihúss í Listasafninu, en 
nú standa yfir miklar framkvæmdir 
á húsnæði safnsins. Eftir endurbætur 
og stækkun verða byggingarnar tvær, 
sem Listasafnið hefur haft til umráða, 
annars vegar gamla Mjólkursamlag 
KEA og hins vegar Ketilhúsið, 
sameinaðar með tengibyggingu og 
munu þá mynda eina heild. Glæsilegir 
sýningasalir verða opnaðir í sumar 
á sama tíma og kaffihúsið, sem mun 
bera nafnið Gil.

Þrír sóttu um
Þrír aðilar sóttu um reksturinn 
og lögðu tillögur sínar fyrir 
fimm manna dómnefnd sem 
skipuð var Almari Alfreðssyni, 
verkefnastjóra menningarmála, 

Guðríði Friðriksdóttur, sviðsstjóra 
Umhverfis- og mannvirkjasviðs, 
Hildi Friðriksdóttur úr stjórn 
Akureyrarstofu, Hlyni Hallssyni, 
safnstjóra Listasafnsins og Leifi 
Hjörleifssyni sem er óháður aðili.

Í umsögn dómnefndar um 
tillögu Mörtu Rúnar og Ágústs Más 
segir meðal annars: „Hugmyndin 
er metnaðarfull, vel ígrunduð og 
fellur vel að ásýnd Listasafnsins. 
Framúrskarandi sérþekking á kaffi 
og góð reynsla af daglegum rekstri 
kaffihúsa. Hugmyndir um samstarf 
við Listasafnið varðandi viðburði og 
opnunartíma allt árið um kring eru 
áhugaverðar og skapa sérstöðu.“

„Við hlökkum mikið til“
„Við ætlum okkur að mynda 
notalega stemningu á kaffihúsinu 
og leggja áherslu á hollar veitingar 
með fyrsta flokks hráefni,“ segir 
Marta Rún Þórðardóttir, annar 
eigenda Gils. „Boðið verður upp á 
fjölbreytt úrval kaffidrykkja úr fyrsta 
flokks kaffibaunum frá Reykjavík 
Roasters. Gil verður þar með eini 
staðurinn á Norðurlandi sem býður 
upp á þessa kaffitegund sem vakið 
hefur mikla lukku í Reykjavík. Við 
stefnum á að opna kl. 8 á morgnana 
með léttum morgunverði og ætlum 
okkur jafnframt að nýta útisvalir 
Listasafnsins undir veitingaaðstöðu 
og uppákomur þegar aðstæður 
leyfa. Við hlökkum mikið til að taka 
þátt í fjölbreyttu menningarstarfi 
Listagilsins og teljum möguleikana 
mikla,“ segir Marta Rún.

SKRIFAÐ UNDIR SAMNING UM 
REKSTUR KAFFIHÚSS Í LISTAGILINU

Marta Rún og Ágúst Már ásamt Hlyni Hallssyni, safnstjóra 
Listasafnsins, innsigla komandi samstarf.  

„Við ætlum 
okkur að 

mynda notalega 
stemningu á 
kaffihúsinu og 
leggja áherslu á 
hollar veitingar 
með fyrsta flokks 
hráefni,“
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Guð mundur Ingi Guð brands son, 
um hverfis- og auð linda ráð-
herra og Þór dís Kol brún Reyk-

fjörð Gylfa dóttir, ferða mála- iðnaðar- 
og ný sköpunar ráð herra, til kynntu á 
dögunum um út hlutun á rífl ega 2,8 
milljörðum króna til upp byggingar inn-
viða og annarra verk efna á fjöl sóttum 
stöðum í náttúru Ís lands og öðrum 
ferða manna stöðum. Annars vegar er um 
að ræða 722 milljóna króna út hlutun úr 
Fram kvæmda sjóði ferða manna staða 
fyrir árið 2018 og hins vegar tæp lega 2,1 
milljarða króna út hlutun vegna þriggja 
ára verk efna á ætlunar lands á ætlunar um 
upp byggingu inn viða sem gildir fyrir 
árin 2018-2020. 

Fjölgun við komu staða 
Þetta er í fyrsta sinn sem Fram kvæmda-
sjóður ferða manna staða styrkir ekki 
ferða manna staði í eigu ríkisins og er 
það í sam ræmi við breytta lög gjöf um 
sjóðinn. Alls hljóta 56 staðir styrk úr 
sjóðnum að þessu sinni. Sér stök á hersla 
er lögð á að fjölga við komu stöðum ferða-
manna til að stuðla að því að álag minnki 
á fjöl sóttum stöðum og lýtur 21 verk efni 

að þessu mark miði.  

Þriggja ára land á ætlun um 
upp byggingu inn viða 
Nú var í fyrsta sinn út hlutað vegna 
þriggja ára verk efna á ætlunar lands á-
ætlunar um upp byggingu inn viða sem 
gildir fyrir árin 2018 – 2020. Verk efna-
á ætlunin tekur m.a. til frið lýstra svæða 
og fjöl sóttra staða í eigu ís lenska ríkisins, 
valinna svæða sveitar fé laga auk land-
vörslu. Þá er fé veitt til ó stað bundinna 

á herslu verk efna. Alls er fjár magni veitt 
á 71 stað og eina göngu leið til fjöl-
breyttra verk efna, með sér staka á herslu 
á náttúru vernd, minja vernd, bætt öryggi, 
sem og bætta að stöðu fyrir gesti á þessu 
stöðum. Hér til hliðar má sjá þau sveitar-
fé lög á Norður landi sem hljóta styrki en 
auk þeirra eru einnig fyrir tæki, á huga-
manna fé lög, land eig endur og fleiri sem 
fá fjár veitingu. Hægt er að lesa nánar um 
út hlutunina inn á heima síðu ferða mála-
stofunnar.

2,8 MILLJÖRÐUM KRÓNA ÚTHLUTAÐ TIL UPPBYGGINGAR 
Á FJÖLSÓTTUM STÖÐUM Í NÁTTÚRU ÍSLANDS

Blönduósbær – Hrútey, 
gamla Blöndubrúin frá 1897 
gerð að göngubrú. 
Kr. 32.000.000 .- styrkur til að nota 
gömlu Blöndubrúna frá 1897 sem 
göngubrú út í Hrútey og bæta þannig 
aðgengi að eyjunni og varðveita 
samtímis elsta samgöngumannvirki 
á Íslandi. Í þessum 1. áfanga verður 
brúin sett á sinn stað, gerðir stígar 
og bílastæði við aðkomu. Hrútey 
er í eigu Blönduósbæjar og hefur 
verið samstarf við Skógræktarfélag 
A-Hún. um opin skóg í eyjunni.

Grýtubakkahreppur - Þar 
sem vegurinn endar. 
Kr. 27.044.400.- styrkurinn felst 
í gerð fallegs áningarstaðar þar 
sem vegurinn endar við ysta haf 
og útsýni er hvað fallegast. Gert er 
ráð fyrir að áningarstaðurinn verði 
við hlið útgerðarminjasafnsins á 
Grenivík. Gerð verða bílastæði, 
settar upp snyrtingar, bekkir, 
útsýnisskífa og steinlagt fallegt 
svæði með lítilli tjörn.

Dalvíkurbyggð - 
Áningarstaður við 
Hrísatjörn. 
Kr. 45.391.400.- styrkur til 
áframhaldandi uppbyggingar 
í friðlandi Svarfdæla og til að 
gera áningarstað við Hrísatjörn. 
Áningarstaðurinn er ætlaður til 
að auka aðgengi ferðamanna að 
þessu fuglaskoðunarsvæði auk 
þess sem þar verður þrívíddarkort 
af sveitarfélaginu með helstu 
kennileitum. Áningarstaðurinn er 
því ætlaður til verndar á svæðinu, 
til að bæta aðgengi og til fróðleiks 
fyrir ferðamenn. 

Húnavatnshreppur - 
Þrístapar, aðkomusvæði, 
bílastæði, stígagerð, 
fræðsluskilti. 
Kr. 57.000.000.- styrkur til að gera 
svæðið öruggt og aðgengilegt 
fyrir ferðamenn, útbúa bílastæði 
og göngustíg að aftökustaðnum 
að Þrístapa ásamt svæði með 
upplýsingaskiltum og fræðslu. 
Höggstokkurinn og öxin eru 
varðveitt á Þjóðminjasafni Íslands 
en minningarsteinn er á staðnum.
Húnaþing vestra - Kolugljúfur - 

bætt aðgengi og öryggi framhald. 
Kr. 1.600.000.- styrkur til að 
bæta aðgengis- og öryggismál á 
viðkvæmu og hættulegu svæði sem 
er umhverfis gljúfrin. Markmið 
verkefnisins er að byggja upp 
fyrsta hluta göngustíga með 
nauðsynlegum búnaði í samræmi 
við nýsamþykkt deiliskipulag.

Norðurþing - 
Bifröst- göngubrú að 
Heimskautsgerði. 
Kr. 22.500.000.- styrkur til að 
byggja brú frá bílastæði að 
Heimskautagerðinu. Brúin Bifröst 
er hugsuð og hönnuð til að efla 
upplifun ferðafólks ásamt því að 
vernda náttúru svæðisins fyrir 
frekari ágangi.

Skagabyggð - 
Kálfshamarsvík sem 
áfangastaður. 
Kr. 2.700.000.- styrkur til gerðar 
í deiliskipulag og hönnunar 
til uppbyggingar göngustíga. 
Kálfshamarsvík hefur allt til að 
bera til að verða mikilvægur 
ferðamannastaður á frekar fásóttum 
Skaganum.

Skútustaðahreppur - 
Gönguleið og fræðsluskilti 
í Höfða í Mývatnssveit: 
aðgengi fyrir alla. 
Kr. 9.057.491.- styrkur 
til að endurgera og bæta 
ferðamannastaðinn Höfða í 
Mývatnssveit. Tilgangurinn 
er að efla áningarstaðinn með 
aðgengi fyrir alla og sjálfbærni að 
leiðarljósi, auka aðdráttarafl utan 
háannatíma og létta á nærliggjandi 
ferðamannastöðum. Vel undirbúið 
verkefni

Þingeyjarsveit - 
Endurbætur á umhverfi 
Goðafoss. 
Kr. 74.000.000.- styrkur til að bæta 
aðgengi og auka öryggi ferðamanna, 
auk þess að vernda umhverfi 
Goðafoss. Verkefninu er að mestu 
lokið austan Skjálfandafljóts en 
nú er lögð áhersla á framkvæmdir 
vestan fljótsins, þ.e. gerð bílastæðis, 
útsýnispalls, göngustíga, 
upplýsingaskilta og fleira.

Verkefnastyrkir
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Við hættum snemma í vinnunni 
á föstudaginn og hittu-
mst öll í höfuðstöðvunum í 

Njarðarnesi og lögðum þaðan í leið-
angur vítt og breitt um bæinn,“ segir 
Sigurður Sigurðsson, einn stofnenda 
fyrirtækisins og framkvæmdastjóri 
þess, aðspurður um hvort starfsmenn 
hefðu gert sér dagamun í tilefni af-
mælisins.

Fjölbýlishús með ýmsum nýj-
ungum og ný Glerárstífla
Starfsmenn fóru í rútu í nýjasta fjöl-
býlishúsið sem SS Byggir hefur reist en 
það er 23 íbúða hús að Kristjánshaga 
2, í nýjasta hverfi Akureyrar. Hópurinn 
skoðaði eina fullbúna íbúð og fékk að 
kynnast helstu nýjungum sem þar eru 

í boði. 
„Við leggjum mikla áherslu á góða 

hljóðvist í íbúðunum og hljóðein-
angrun á milli íbúða og hæða. Svo er 
sérstakt loftskiptikerfi í hverri íbúð 
sem dregur úr hitunarkostnaði og 
gerir það að verkum að aldrei verður 
þungt loft í íbúðunum,“ segir Sigurð-
ur. Kerfið tryggir öflug og góð loft-
skipti allt árið um kring, óháð veðri og 
vindum, að sögn Sigurðar. Hann segir 
umræðuna um heilbrigt inniloft íbúða 
vaxandi á meðal almennings. Loft-
skiptikerfið tryggi gæði inniloftsins 
og nánast útiloki að raki, og þar með 
mygla og sveppir, geti tekið sér ból-
festu í íbúðunum. 

Úr Kristjánshaganum hélt hópur-
inn sem leið lá að nýrri stíflu sem SS 

Byggir er að reisa fyrir Fallorku inni á 
Glerárdal. Þar er um mikið mannvirki 
að ræða, en alls má gera ráð fyrir að 
um 1.400 rúmmetra af steypu þurfi til 

að ljúka verkinu. Framkvæmdir hófust 
sl. haust og er ætlunin að taka stífluna í 
notkun nú í sumarbyrjun.  

Fertugasta húsið í Hálöndum 
á 40 ára afmælinu!
Að lokinni hópmyndatöku við nýju 
Glerárstífluna var haldið í bæinn á 
nýjan leik. „Við tókum rúnt um bæinn 
fram hjá ýmsum mannvirkjum sem 
við höfum byggt á þessum 40 árum en 
þau eru ótrúlega mörg,“ segir Sigurð-
ur. Hann nefnir fjölmörg einbýlishús, 
raðhús og parhús, fjölbýlishús, skóla, 
íþróttahús og hús undir atvinnustarf-
semi af ýmsum toga. 

Að lokinni skoðunarferð um bæ-
inn hélt hópurinn svo í síðbúinn há-
degisverð á veitingahúsinu Greifan-
um.

Sigurður nefnir að SS Byggir 
stefni að því að reisa fertugasta hús-
ið í Hálöndum, orlofshúsabyggðinni 
steinsnar neðan við skíðasvæðið í 
Hlíðarfjalli, á árinu. „Það er vel við 
hæfi að fertugasta húsið rísi á fertugs-
afmæli fyrirtækisins,“ segir hann. 

Að sögn Sigurðar eru öll 40 húsin 
seld og biðlisti er tekinn að myndast 
eftir fleiri húsum. „Við bíðum eftir 
leyfum frá Akureyrarbæ til að geta 
reist fleiri hús og vonandi fæst grænt 
ljós sem fyrst. Við viljum gjarnan geta 
sinnt þessari miklu eftirspurn, sem er 
í ágætum takti við áætlanir okkar, sem 
fáir töldu raunhæfar á upphafsdögum 
verkefnisins.“

60 manna fyrirtæki og mikil 
margfeldisáhrif
Sigurður segir að um 60 manns starfi 
fyrir SS Byggir og TAK-innréttingar. 
Auk þess eigi SS Byggir gott samstarf 
við fjölda sjálfstæðra iðnaðarmanna 
og undirverktaka og því megi segja 
að um 100 mans starfi hjá eða fyrir 
SS Byggir að jafnaði. „Afleiddu störfin 
eru svo enn fleiri, svo sem við hönnun, 
eftirlit, framleiðslu og í verslun og 
þjónustu,“ segir hann. 

„Ég er afskaplega stoltur af því að 
hafa rekið þetta góða fyrirtæki í 40 
ár á einni og sömu kennitölunni. Það 
er ekki síst að þakka frábæru starfs-
fólki. Saman höfum við leitað lausna 
á vandamálum sem upp hafa komið 
og breytt þeim í verkefni. Fyrirtækið 
er leiðandi í að þróa og taka í notkun 
nýjungar í byggingaiðnaði. Ég nefni 
sem dæmi lausnir sem snúa að bættri 
hljóðvist og loftskiptum, eins og ég 
nefndi hér að framan,“ segir hann.

Haldið upp á afmælið allt árið
Sigurður segir að afmælisdagurinn 
sjálfur hafi bara verið fyrsti liður-
inn í afmælishaldinu. „Við ætlum að 

fagna afmælinu út árið og gera margt 
skemmtilegt. Næsta skref er tengt 
Byggingadögum í Hofi á Akureyri 
laugardaginn 14. apríl nk. Ætlunin er 
að vera með opið hús í Kristjánshaga 
og í höfuðstöðvunum í Njarðarnesi og 
bjóða upp á veitingar á báðum stöðum. 
Svo verði sætaferðir þarna á milli með 
viðkomu í Hofi og góðum rúnti um 
bæinn til að skoða ýmsar byggingar 
sem við höfum reist.“ 

Fyrirtækið verður lokað í eina viku, 
dagana 26. apríl til 2. maí nk., vegna 
afmælisferðar starfsmanna og maka 
til Marokkó. „Ég segi þér seinna hvað 
við ætlum að gera til hátíðarbrigða í 
haust,“ segir Sigurður Sigurðsson að 
lokum.

SS BYGGIR FAGNAR 40 ÁRA AFMÆLI
Föstudaginn 16. mars sl. fagnaði SS Byggir á Akureyri 
40 ára afmæli sínu en þann dag árið 1978 hóf fyrir-
tækið starfsemi. SS Byggir er í hópi stærstu bygginga-
fyrirtækja landsins og örugglega í hópi þeirra elstu, 
því meðallíftími fyrirtækja í byggingaiðnaði er því 
miður ekki mjög hár hér á landi.

Sigurður Sigurðsson,
framkvæmdastjóri SS Byggir, og 
eiginkona hans, Hólmfríður Dóra 
Kristjánsdóttir, fjármála- og starfs-
mannastjóri fyrirtækisins, framan við 
höfuðstöðvar þess í Njarðarnesi 14.

SS Byggir er með fimm fjöl-
býlishús í byggingu á reit sem 
afmarkast af Kristjánshaga, Davíðs-
haga, Kjarnagötu og Elísabetarhaga 
í nýjasta íbúðahverfinu á Akureyri. 
Húsin mynda hring og innan hans 
verður yfirbyggður leikvöllur úr 
gleri, til afnota fyrir íbúa allra 
húsanna. 

SS Byggir 40 ára.  Starfsfólkið stillti sér upp til hópmyndatöku í Glerárdaln-
um á afmælisdaginn. Hluti af nýju Glerárstíflunni er í baksýn.





Crossfit nýtur vaxandi vinsælda 
á Íslandi. Fyrsta Crossfit-stöð-
in var opnuð á Íslandi árið 

2008 en síðan þá hafa margar fleiri 
bæst í hópinn, þar á meðal tvær á Ak-
ureyri. Algjör sprenging varð í iðkun 
íþróttarinnar í kjölfar sigurs Annie 
Mistar Þórisdóttur á heimsleikunum 
í Crossfit árin 2011 og 2012. Íþróttin 
er samspil þols, liðleika, samhæfingar 
og styrks.

Bjarki Kristjánsson, 27 ára Akur-
eyringur, tók á dögunum þjálfarapróf 
í Crossfit og starfar nú sem þjálfari hjá 
Crossfit Akureyri. Bjarki segist hafa 
byrjað að æfa Crossfit fyrir rúmum 
þremur árum og hann sjái ekki eftir 
því.

„Ég fann það fljótt þegar ég próf-
aði þetta að þetta væri eitthvað fyrir 
mig. Vinur minn hafði þá æft Crossfit 
í nokkurn tíma og var búinn að vera 
að hvetja mig að mæta með sér. Ég sló 
að lokum til og sé ekki eftir því í dag.”

Þjálfun og aðstaða alltaf að 
verða betri
Hann segir að hann iðkendum fjölgi 
stöðugt og að Crossfit íþróttin hafi 
vaxið töluvert á Akureyri frá því að 
hann byrjaði fyrst að mæta á æfingar.

„Iðkendum hefur fjölgað töluvert 
frá því að ég byrjaði. Ég held það hald-
ist að einhverju leyti í hendur við það 
að þjálfun og aðstaða er alltaf að verða 
betri.”

Bjarki segir íþróttina henta vel fyr-
ir Íslendinga sem geta verið uppteknir 
oft á tíðum.

„Íslendingar eru duglegt en líka 
mjög upptekið fólk og ég held það 
henti því vel fyrir marga að geta mætt 
í þrjú til sex skipti í viku og tekið vel á 
því í klukkutíma í senn. Crossfit er líka 
hrikalega fjölbreytt og skemmtilegt.”

Ekki bara bóla
Hann telur að Crossfit sé komið til að 
vera á Íslandi.

„Ég held þetta sé ekki bóla. Það 
spretta upp nýjar stöðvar víðsvegar í 
heiminum á hverjum degi og stöðvum 
á Íslandi hefur fjölgað undanfarin ár. 
Stór Crossfit-mót eru auk þess alltaf 
að fá meira og meira áhorf og ekki 
bara frá fólki sem stundar Crossfit 
heldur einnig frá einstaklingum sem 
einungis njóta þess að horfa.”

Bjarki telur að Crossfit sé að mörgu 

leyti betri en önnur líkamsrækt og 
henti betur fyrir marga.

„Crossfit er svo gríðarlega fjöl-
breytt. Þetta er eitthvað sem allir geta 
stundað, óháð aldri, formi eða reynslu. 
Stöðvar bjóða upp á svokallaða sköl-
un á æfingu dagsins hverju sinni. Það 
þýðir að það er hægt að sníða æfingu 
dagsins að hverjum og einum svo að 
vanir jafnt sem óvanir geti tekið þátt í 
sömu æfingu.”

Stórt Crossfit-samfélag á 
Akureyri
Um 400 manns æfa í Crossfit Akur-
eyri sem er önnur af tveimur Cross-
fit-stöðvum bæjarins. Bjarki segir að 
mismunandi hópar myndist eftir því 
hvenær fólk mæti á æfingar en al-
mennt séð sé mikil samheldni í hópn-
um.

„Það hafa alls konar sambönd 
myndast enda eyðir fólk gríðarlega 
miklum tíma saman. Crossfit-samfé-
lagið á Akureyri er orðið mjög stórt og 
er sífellt stækkandi.”

Þessa dagana er í gangi 
undankeppni fyrir Evrópuleikana í 
Crossfit en um 100 manns eru skráðir 
frá Crossfit Akureyri.

„Það er mikil stemming í stöðinni 
þegar æfingar fyrir Evrópuleikana eru 
teknar. Þessi tími ársins er tvímæla-
laust einn sá skemmtilegasti til þess að 
stunda Crossfit.”

Ingólfur Stefánsson 
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„Crossfit hentar 
Íslendingum vel“
-segir Bjarki Kristjánsson, Crossfit þjálfari hjá Cross-
fit Akureyri, en hér hefur myndast lítið samfélag 
meðal Akureyringa sem stunda Crossfit.

Í Crossfit er lögð mikil áhersla á að 
rétta tækni og heilbrigða hreyfingu.

Bjarki Kristjánsson (til hægri) 
ásamt Fannari Hafsteinssyni 
(til vinstri) en þeir stunda báðir 
Crossfit af miklu kappi.





12   27. mars 2018

Páskarnir nálgast óðfluga og 
margir bíða eflaust spenntir 
eftir fríinu sem hátíðinni fylgir. 

Margir nýta sér þetta kærkomna frí 
til að gera sér dagamun og brjóta upp 
hversdagsleikann á einhvern hátt. Það 
ætti ekki að reynast Norðlendingum 
erfitt þetta árið en hér hefur ekkert 
verið til sparað á sviði lista og menn-
ingar og því úr nægu að velja fyrir 
komandi hátíð. 

Til að auðvelda lesendum að 
velja sér afþreyingu um páskana er 
hér samantekt um hvað er í boði á 
Akureyri og nágrenni . 

Miðvikudagur 28. mars 
Græni Hatturinn kl. 22 – 
Hljómsveitin HAM 
HAM þarf ekki að kynna fyrir Norð-
lendingum, þann 28. mars ætlar 
hljómsveitin að flytja sín háværustu 
lög, bæði af plötu sinni „SÖNGVAR 
UM HELVÍTI MANNANNA” sem 
kom út nú í vor í bland við gamla 
slagara. Margir tala um þessa nýjustu 
plötu sem bestu plötu HAM hingað til.

Fimmtudagur 29. mars  
– skírdagur  
Græni Hatturinn kl. 21 - Bara 
flokkurinn 
Baraflokkurinn vitjar upprunans og 
kafar djúpt inn í áratug áttunnar.

Einstakt tækifæri til að sjá og heyra 
Baraflokkinn á Græna Hattinum 
flytja öll helstu lög hljómsveitarinnar. 
 
Menningarhúsið Hof kl. 16 – 
Mattheusarpassía Bachs
Mattheusarpassía Bachs, sem er stund-
um kölluð drottning allra tónverka, 
verður flutt af Sinfóníuhljómsveit Norð-
urlands, Kammerkór Norðurlands, 
Hymnodiu, Stúlknakór Akureyrarkirkju 
og einsöngvurum í dymbilvikunni. 

Föstudagur 30. mars  
– föstudagurinn langi 
Svalbarðskirkja í Laufási 

kl. 11 – Föstuganga í Lauf-
ásprestakalli 
Hin árlega föstuganga (ganga með 
Kristi) verður haldin í Laufáspresta-
kalli og það í 8. skiptið síðan árið 
2010. Gengið verður frá þrem stöðum 
í prestakallinu í Laufás. Lagt verður 
af stað kl. 11.00 frá Svalbarðskirkju í 
Laufás (16 km) Björgunarsveitin Týr á 
Svalbarðsströnd vaktar gönguna. Lagt 
verður af stað kl. 11.00 frá Végeirs-
stöðum í Fnjóskadal (16 km) í Laufás. 
Björgunarsveitin Þingey í Þingeyjar-
sveit vaktar gönguna. Lagt verður af 
stað kl. 12.00 frá Grenivíkurkirkju (9 
km) í Laufás. Björgunarsveitin Ægir 
Grenivík vaktar gönguna. Fólki er vit-
anlega frjálst að koma inn í göngurnar 
hvar sem er. Hver ganga hefst á orði og 
bæn. Mikilvægt er að hafa með sér nóg 
af vatni og góða skó fyrir gönguna. Í 
þjónustuhúsinu í Laufási verður hægt 
að kaupa sér súpu og aðrar veitingar 
við komu og verður veitingasala í 
umsjá veitingastaðarins Kontórsins 
á Grenivík. Tónleikar verða í Laufás-
kirkju kl. 14.30. Þeir Gunnar Björn 
Jónsson og Þorkell Pálsson syngja við 
undirleik Petru Bjarkar Pálsdóttur. 
Aðgangur er ókeypis. Það er sannar-
lega notalegt að láta líða úr sér í fallegri 
Laufáskirkju og hlýða á ljúfa tóna eftir 
hressandi göngu. Verið öll hjartanlega 
velkomin og gleðilega páskahátíð!

Menningarhúsið Hof kl. 18 – 
Mattheusarpassía Bachs
Mattheusarpassía Bachs, sem er 
stundum kölluð drottning allra tón-
verka, verður flutt af Sinfóníuhljóm-
sveit Norðurlands, Kammerkór 
Norðurlands, Hymnodiu, Stúlknakór 
Akureyrarkirkju og einsöngvurum í 
dymbilvikunni. 

Græni Hatturinn kl. 20 – 
Uppistand Sóla Hólm
Sóli hefur verið einn vinsælasti 
skemmtikraftur þjóðarinnar síðustu 
ár ásamt því að hafa getið sér gott orð í 

sjónvarpi og útvarpi. Eftir að hafa þurft 
frá að hverfa um nokkurra mánaða 
skeið vegna veikinda snýr hann aftur 
með splunkunýtt uppistand, tilbúinn 
að draga sjálfan sig og aðra sundur og 
saman í háði. Sóli er maður margra 
radda og má búast við að þjóðþekktir 
einstaklingar fylgi honum í einhverri 
mynd upp á svið á Græna.

Hótel KEA kl. 22 – Tónleikar 
Stebba og Eyfa. 
Félagarnir fagna 26 ára samstarfs-
afmæli um þessar mundir og halda 
sína árlegu tónleika á Hótel KEA þar 
sem þeir munu flytja öll sín þekktustu 
lög sem þeir hafa sent frá sér í gegn-
um tíðina, saman og í sitthvoru lagi. 
Tvíeykið mun spjalla á léttum nótum 
við tónleikagesti og segja óborgan-
legar sögur úr bransanum. 

Laugardagur 31. mars 
Kaffi Rauðka, Siglufirði kl. 
21.30 – Tónleikar Stebba og 
Eyfa. 
Félagarnir fagna 26 ára samstarfs-
afmæli um þessar mundir og halda 
sína árlegu tónleika á Hótel KEA þar 
sem þeir munu flytja öll sín þekktustu 
lög sem þeir hafa sent frá sér í gegn-
um tíðina, saman og í sitthvoru lagi. 
Tvíeykið mun spjalla á léttum nótum 
við tónleikagesti og segja óborgan-
legar sögur úr bransanum.

Græni Hatturinn kl. 22 – 
Jónas Sig og Ritvélar fram-
tíðarinnar 
Jónas Sig og Ritvélar framtíðarinnar eru 
annáluð fyrir lifandi flutning á lögum 
og textum Jónasar en hann hefur gefið 
út þrjár plötur og hafa fjölmörg lög hlot-
ið verðskuldaða athygli og mörg þeirra 
ratað hátt á vinsældalista landsins.

Menningarhúsið Hof kl. 13 og 
15 – Galdrakarlinn í Oz

Galdrakarlinn í Oz var frumsýndur af 
Leikhópnum Lottu í Elliðaárdalnum í 
maí 2008 og nú, tíu árum síðar, gengur 
hann í endurnýjun lífdaga.

Samkomuhúsið kl. 20 – Sjeik-
spír eins og hann leggur sig  
37 leikrit á 97 mínútum með 3 
leikurum, hvað getur farið úrskeiðis? 
Sjeikspír eins og hann leggur sig er 
gamanleikrit á heimsmælikvarða. Hið 
nýstofnaða Sjeikfélag Akureyrar hefur 
meira af kappi en listrænu innsæi, 
eða staðgóðri þekkingu á verkum og 
ævi William Shakespeare, ákveðið að 

flytja öll verk skáldsins, 37 talsins, á 
97 mínútum. Það er næsta víst að allt 
gengur ekki eins og það á að ganga 
og niðurstaðan eru hlátursprengjur 
og frussandi fyndin kvöldstund með 
tónlist og gleði. 

Sunnudagur 1. apríl –  
páskadagur 
Græni Hatturinn kl. 22 – Jónas Sig og 
Ritvélar framtíðarinnar

Jónas Sig og Ritvélar framtíðarinnar 
eru annáluð fyrir lifandi flutning á 
lögum og textum Jónasar en hann 
hefur gefið út þrjár plötur og hafa 

HVAÐ ER UM AÐ VERA Á 
AKUREYRI OG NÁGRENNI UM PÁSKANA?

Mörgum finnst 
nauðsynlegt að kíkja 
í fjallið um páskana. 
Mynd: Viðburðarstofa Norð-
urlands.

Síðastliðin ár hefur verið fjölmennt í 
Föstugöngunni í Laufásprestakalli.
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fjölmörg lög hlotið verðskuldaða 
athygli og mörg þeirra ratað hátt á 
vinsældalista landsins.

Ketilhúsið hýsir sýningarnar Rof, í sal 
10 og Sköpun bernskunnar, í sal 11.

Rof 
„Ég hef lengi velt fyrir mér leiðtogaþörf 
mannsins og birtingarmyndum valds 
í samfélaginu. Verkin á sýningunni 
eru tilraun til að leysa upp þessar 
birtingarmyndir og eru ákveðin 
tilfærsla á viðfangsefninu. Slíkt er 
gert með uppbyggingu og niðurrifi, 
umsnúningi eða vendingu í ferli 
málverksins. Myndflöturinn verður 
nokkurs konar átakasvæði þar sem 
heildin er rofin. Formið víkur fyrir 
formleysi og nýjum, óskyldum 
áhrifum er safnað saman til þess að 
mynda aðra óskylda heild með annars 
konar frásögn. Frásögn sem fjallar 
ekki síður um, eða vísar til, atriða utan 
myndflatarins.“ Bergþór Morthens (f. 
1979) lauk námi við Myndlistaskólann 
á Akureyri 2004 og MA námi í 
myndlist við Valand háskólann í 
Gautaborg 2015. Hann hefur haldið 
einkasýningar á Íslandi, í Rúmeníu og 
Svíþjóð og tekið þátt í samsýningum 
á Íslandi, Grikklandi, í Svíþjóð og 
Danmörku. Sýningarstjóri: Guðrún 
Pálína Guðmundsdóttir.

Sköpun bernskunnar 
Þetta er fimmta sýningin undir heitinu 
Sköpun bernskunnar. Hún er sett 
upp til þess að örva skapandi starf og 
hugsun skólabarna á aldrinum tveggja 
til sextán ára. Þátttakendur hverju 
sinni eru börn, starfandi listamenn og 
Leikfangasýningin í Friðbjarnarhúsi. 
Sköpun bernskunnar er því 
samvinnuverkefni í stöðugri þróun og er 
hver og ein sýning sjálfstæð og sérstök. 
Sýningin hefur vakið verðskuldaða 
athygli og var valin til þátttöku í 
Barnamenningarhátíð mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins 2017. 
Þemað að þessu sinni er tröll í víðum 
skilningi sem vísar í þjóðsögur 
Íslendinga. Á sýningunni mætast 
þátttakendur og eiga listrænt samtal 
við sýningargesti. Þátttakendur 
að þessu sinni eru Georg Óskar, 
Ninna Þórarinsdóttir, Sigga Björg 

Sigurðardóttir, Leikfangasýningin 
í Friðbjarnarhúsi, Grímseyjarskóli, 
Lundarskóli, Oddeyrarskóli og 
leikskólarnir Iðavöllur og Krógaból. 
Sýningarstjóri er Guðrún Pálína 
Guðmundsdóttir

Amtsbókasafnið – 
Bókamarkaður í mars! 
Amtsbókasafnið stendur fyrir 
bókamarkaði allan marsmánuð þar 
sem fólki gefst kostur á að gefa frá 
sér gamalt og gott efni sem þráir nýja 
notendur. 

Minjasafnið – 
Verður opið um páskahelgina. Nánar 
um opnunartíma á heimasíðu safnsins.

Norðurslóðasetrið – 
Verður opið um páskahelgina. Nánar 
um opnunartíma á heimasíðu safnsins. 

30. mars – föstudagurinn langi: 
Skautadiskó í Skautahöllinni kl. 21  
30. mars – föstudagurinn 
langi: Skíðarútan fer upp í fjall kl. 
12 og 14 og úr fjallinu kl. 15 og 19.  
1. apríl – páskadagur: Skíðarútan 
fer upp í fjall kl. 09 og 12 og úr fjallinu 
kl. 13, 15 og 16. 

Skautahöllin: 
Er opin laugardag og páskadag frá kl. 
13-17. 

Hlíðarfjall: Er opið frá kl. 9-16 alla 
páskana. Mánudaginn 2. apríl er opið 
frá kl. 10-16.  

Sundlaug Akureyrar: Skírdag, 
föstudaginn langa, laugardag og 
páskadag opið frá kl. 9-19. Annan í 
páskum er opið frá kl. 9-18.30.

Glerárlaug: Skírdag og laugardag 
opið frá kl. 9-14.30, lokað föstudaginn 
langa, páskadag og annan í páskum.

Sundlaug Þelamerkur: Er opin 
frá kl. 11-18 alla páskana.

Sundlaug Hrafnagils: Skírdag er 
opið frá kl. 10-20, föstudaginn langa, 
laugardag og páskadag er opið frá kl. 
10-18. Annan í páskum er opið frá kl. 
10-20.

Listir og menning

Útivera og afþreying 

Búast má við tölu-
verðri skemmtun í 
Menningarhúsinu Hofi 
um páskana. Mynd: 
Menningarfélag Akureyrar.
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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.

Lionsklúbbur Akureyrar er 
hluti af alþjóðahreyfingu 
Lionsklúbba sem hefur það að 

markmiði að styðja við ýmis konar 
samfélags- og velferðarverkefni, 
heimafyrir og erlendis. Árið 2017 voru 
í hreyfingunni um 1,4 milljónir félaga 
í 46 þúsund klúbbum í 210 löndum. 

Hafa styrkt félagasamtök um 
tæpar 17 milljónir króna
Klúbburinn er aðili að 
Hollvinasamtökum SAk og greiðir 
til þeirra árlega upphæð sem nemur 
félagsgjaldi fyrir hvern félaga 
klúbbsins. Nokkrar fleiri stofnanir 
hafa notið framlaga frá klúbbnum 
og félagar í klúbbnum hafa styrkt 
Sumarbúðirnar við Ástjörn með 
vinnuframlagi í tugi ára. Framlög 
klúbbsins til fyrrnefndra verkefna 
hafa numið um 16,4 milljónum króna 
frá árinu 2006.

Söfnuðu fyrir 
fíkniefnaleitarhundi 
Klúbburinn hefur átt samstarf 

við Lionsklúbbinn Vitaðsgjafa í 
Eyjafjarðarsveit um fjáröflun til kaupa 
á fíkniefnaleitarhundi fyrir lögregluna 
á Akureyri og til stuðnings SAk. Fjár 
til þessara verkefna var aflað með því 
að efna til „Hagyrðingamóta“ sem 
nutu mikilla vinsælda. Mót sem haldið 
var haustið 2015 skilaði t.d. rúmum 
tveimur milljónum króna til SAk. 

Stuðningur við starfsemi 
vistheimilisins Sólborgar eitt 
stærsta verkefni félagsins
Árið 1962 var hagnaður af dansleik 
settur í sjóð til byggingar skóla og 
heimilis fyrir fólk með þroskahömlun, 
sem síðan varð Vistheimilið Sólborg. 
Heimilið tók til starfa árið 1969 og allt 
fram á níunda áratug síðustu aldar var 
stuðningur við starfsemi Sólborgar 
stærsta einstaka verkefni klúbbsins 
þótt ýmsar aðrar stofnanir og félög 
nytu einnig stuðnings hans. 

Gengu hús í hús og seldu blóm 
og perur
Áður fyrr voru perusala og 

blómasala á konudaginn lengi fastar 
fjáröflunarleiðir. Auk þess voru haldnir 
dansleikir, bingó, söngskemmtanir og 
málverkauppboð svo eitthvað sé nefnt.  
Fjáröflunaraðferðir eru nú aðrar og 
ekki lengur gengið hús úr húsi og 
boðnar til sölu perur eða blómvendir. 
Ástæða þess var sú fyrst og fremst 
að félagar klúbbsins vildu gjarna 
vera lausir við slíka sölumennsku 
og augljóslega fældi hún á tímabili 
menn frá að ganga í klúbbinn og stóð 
þannig viðgangi hans fyrir þrifum. 
Nú felst fjáröflunin í sölu jóladagatals, 
sem nokkarar verslanir í bænum 
annast, og útgáfu almenns  dagatals. 
Sú útgáfa stendur undir sér með 
birtingu einkennismerkja fyrirtækja 
sem greiða fast gjald fyrir birtinguna 
þeirra. Allt það fé sem kemur inn 
fyrir sölu dagatalsins er því hreinn 
hagnaður. 

Styrkja verkefni í 
þróunarlöndum
Klúbburinn hefur til fjölda ára lagt 
fé til Alþjóða hjálparsjóðs Lions sem 

fram til þessa hefur árlega varið 30-40 
milljónum Bandaríkjadala til ýmiss 
konar verkefna í þróunarlöndum víða 
um heim s.s. sjónverndarverkefna, 
til bólusetninga gegn farsóttum 
o.fl. Íslenski hjálparsjóðurinn sem 
stofnaður var til að sinna stærri 
verkefnum innanlands hefur einnig 
notið velvilja klúbbfélaga. 

Eins og margir aðrir klúbbar má 
Lionsklúbbur Akureyrar muna sinn 
fífil fegri þegar kemur að fjölda félaga 

þar sem félagarnir eru nú aðeins 18. 
Þrátt fyrir það hefur klúbbfélögum 
tekist á hverju ári að afla verulegra 
fjármuna til ýmissa velferðarmála 
með góðum stuðningi almennings 
sem ávallt hefur verið tilbúinn til að 
styrkja fjáraflanir þeirra. Sama hefur 
gilt um fyrirtæki og stofnanir. Það er 
sá stuðningur sem gerir klúbbnum 
mögulegt að hjálpa þeim sem hjálpar 
eru þurfi. Fyrir það ber að þakka af 
heilum hug. 

Lionsklúbbur 
Akureyrar

Stór hluti af félagsmönnum Lions-
klúbbsins á Akureyri.

FÉLAGIÐ MITT: LIONSKLÚBBUR AKUREYRAR

Nafn félags: Lionsklúbbur Akureyrar
Hvenær var félagið stofnað? 10. mars 1956
Hver er fjöldi félagsmanna? 18
Hvert er hlutverk eða starfsemi félagsins? Að veita ýmsum stofnunum 
og félagasamtökum stuðning, bæði heima fyrir og erlendis. 
Hvernig er hægt að gerast félagsmaður? Sá sem hefur áhuga á að 
gerast félagi getur leitað til aðalskrifstofu Lions á Íslandi (www.lions.is) og 
fengið þar upplýsingar um nöfn stjórnarmanna og haft samband. 
Kostar eitthvað að taka þátt í starfseminni? Árgjald er 42.000 kr. 
Hver eru ykkar helstu verkefni á starfsárinu? Lionsklúbbur Akureyrar 
hefur ávallt beint kröftum sínum að stuðningi við ýmsar stofnanir og 
félagssamtök. Þar má nefna félög eins og Íþróttafélagið Akur og Íþróttafélagið 
Eik, Mæðrastyrksnefnd og Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis. Þessi 
félög hafa notið árlegs stuðnings mörg undanfarin ár. Nokkur önnur félög 
hafa fengið styrk einu sinni eða oftar á sama tímabili. Á lista yfir stofnanir 
sem klúbburinn hefur styrkt má finna nöfn eins Heilsugæslustöðina, sambýli 
aldraðra, Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, Kristnesspítala, leikskóla, Sjúkrahúsið 
á Akureyri o.fl.
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Hurðir og 
gluggar í hálfa öld
SB GluGGa- oG hurðaSmiðja

Gluggar og hurðir eru okkar ær 
og kýr, við erum ekki í inn-
réttingum heldur sérhæfum 

okkur í þessu. Einhvern veginn hefur 
þetta þróast þannig að við vinnum 
mest fyrir einstaklinga og algengustu 
verkefnin eru hurða- og gluggasmíði 
í einbýlishús eða lítil fjölbýlishús,“ 
segir jónas Sigurðsson, eigandi SB 
Glugga- og hurðasmiðju. Starfsem-
in byggir á afar traustum grunni en 
fyrirtækið stofnaði faðir jónasar, 
Sigurður Bjarnason, árið 1974, og 
starfaði jónas í fjölskyldufyrirtækinu 
frá unga aldri en keypti fyrirtækið af 
föður sínum árið 1991.

„Við erum mikið í að smíða mjög 
vandaðar og dýrar hurðir þar sem 
fólk vill fá öðruvísi útlit og leggja 
mikið í anddyri hússins. Fjölbreytnin 
hefur aukist mikið í þessum efnum,“ 
segir jónas en fyrirtæki hans leggur 
áherslu á sérsmíði og gæði.

Gluggar og hurðir láta mikið á sjá 
með tímanum í íslenskri veðráttu og 
raunar hvar sem er í heiminum en 
SB Glugga- og hurðasmiðja  leggur 

þunga áherslu á vönduð efni og 
traust vinnubrögð í þessum efnum.

„regn og vindur slítur gluggum og 
hurðum en langverst er samt sólin. 
með tímanum eyðileggja útfjólubláir 
geislar timbur, járn og hvað sem er. 
Það er nefnilega ekki til neitt sem 
er viðhaldsfrítt og það fer mjög í 
taugarnar á mér að sjá yfirlýsingar 
um slíkt í auglýsingum,“ segir jónas 
en fyrirtæki hans smíðar glugga og 
hurðir ávallt með langtímaendingu í 
huga:

„Þetta er allt hágæðavara sem við 
framleiðum. Við erum ekki að eltast 
við þetta ódýrasta og sem dæmi 
erum við eingöngu með ryðfríar 
lamir á hurðum og svo framvegis. Við 
keyrum á gæðum en ekki á lægsta 
verðinu og til lengri tíma er það alltaf 
hagstæðast fyrir kaupandann.“

Starfsmenn hjá SB Glugga- og 
hurðasmiðju eru um tíu talsins og 
það er ávallt nóg að gera. Það gefur 
hins vegar auga leið að verkefnin 
stóraukast á vorin og sumrin. Fyrir þá 
sem þurfa að endurnýja útihurðir eða 

glugga á næstunni hlýtur SB Glugga- 
og hurðasmiðja að vera áhugaverður 
kostur, eða eins og jónas segir: „Það 
hlýtur að segja sitt að maður hafi 
unnið í sama faginu í yfir 40 ár.“

SB Glugga- og hurðasmiðja er til 
húsa að Hvaleyrarbraut 39, Hafnar-

firði. Nánari upplýsingar eru veittar 
í síma 565-4151 og heimasíða er 

sbgluggar.is.

Kynning



13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag

6. tölublað
2. árgangur

Nú nálgast páskahátíðin. Frí-
dagar sem eru ekki yfirhlaðn-
ir hefðum og undirbúningi 

heldur snúast aðallega um sólskin og 
súkkulaði. Ég ætlaði einmitt að skrifa 
um það, en þessa dagana eru málefni 
aldraðs fólks mér ofarlega í huga og ég 
ætla að nota tækifærið og létta örlítið 
á hjarta mínu. 

Nýverið heyrðum við ógnvekj-
andi staðreyndir úr rannsókn um 
vannæringu aldraðra í heimahúsum, 
fólks sem er sent heim af spítölum 
vegna þess að það teppir bráðadeild-
ir en sökum hrumleika eða sjúkdóma 
er það ekki fært um að sjá um sig 
heima. Fjármagn fæst ekki til að fjölga 
hjúkrunarrýmum og sú hjúkrun og 
sá stuðningur sem veita ætti heima 
er líka fjársveltur. Aðstandendur og 
ættingjar eru aðframkomnir og ráða-
lausir, enda flestir í nægum barningi 
með eigið líf. Starfsfólk og stjórnend-
ur þjónustunnar eru líka fórnarlömb 
kerfisins, gott fólk sem vill gera betur 
en fær ekki til þess fjármagn. 

Á meðan öllu þessu fer fram stend-
ur hinn aldraði í miðju átakanna um 
það hvaða kerfi fær þann vafasama 
heiður að sjá um hann. Hann fær sí-
fellt að heyra það að hann sé baggi á 
þjóðfélaginu, hann teppir bráðadeildir 
fyrir „alvöru" sjúklinga, hann er bit-
bein ríkis og bæjar. Hann hættir að 
vera einstaklingur sem sýna á virðingu 
en verður óþægileg stærð í öllu ríki-
dæminu og góðærinu.

Svo nálgast kosningar og enn einu 
sinni ætla frambjóðendur að setja það 
í forgang að hugsa betur um aldraða 
og öryrkja en svíkja það að öllum lík-
indum einnig núna.

Njótum súkkulaðis og sælu um 
páskana en hugleiðum aðeins líka 
þetta með virðinguna fyrir öllum.

Gleðilega páska.
Inga Dagný Eydal 

BAKÞANKAR Inga Dagný Eydal

Súkkulaði og 
gamalt fólk
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