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
7. tölublað
2. árgangur

— 26. apríl 2018 —

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

465

skópörum var safnað í kirkjutröppurnar á Akureyri sl. helgi til að vekja
athygli á svonefndri Akureyrarveiki og #millionsmissing átakinu en alls voru
465 Akureyringar sem greindust með veikina árið 1948. ME-félag Íslands vill
vekja athygli á sjúkdómnum og bæta hag ME-sjúklinga á Íslandi. Meira um það á bls. 14.

Sönn norðlensk
sakamál bls. 2

Andrésar Andar
leikarnir – Myndir bls. 8

Viðtal:
Stefán Elí bls. 6

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

NÝJAR VÖRUR
ÍSLENSK HÖNNUN

SMÁRATORGI | GLERÁRTORGI | KRINGLAN | LINDESIGN.IS
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SÖNN NORÐLENSK
SAKAMÁL

Helstu verkefni lögreglunnar á Norðurlandi eystra dagana 15.-22. apríl 2018

Sönn 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.

Verkfærasalan
hefur opnað
á Akureyri

Þökkum fyrir
frábærar
viðtökur

Umdæmi lögreglunnar á Norðurlandi eystra er eitt það stærsta á Íslandi og
þekur tæplega 23.300 ferkílómetra landsins. Stærstu þéttbýlisstaðir starfssvæðisins eru Akureyri, Ólafsfjörður, Siglufjörður, Húsavík, Kópasker, Raufarhöfn, 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.

Í

TOPPLYKLASETT

LOFTPRESSA

USG USGB5094M

416 L/mín - 100 L kútur
TJ TRAE100VFL

Topplyklasett með skröllum.
toppum og framlengingum.

8 bara loftpressa
1 fasa - 2,2 kw mótor

1/2”+1/4” 94stk USG

59.900 kr.
VERKFÆRASKÁPUR
188 verkfæri USG
USG FIRP7B
Verkfæraskápur á hjólum
með 188 verkfærum

HJÓLATJAKKUR
3ja tonna
TJ T83001
Lyftir upp í 52 cm hæð
Lágmarkshæð 14,5 cm

18.790 kr.
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og áskilinn er réttur til breytinga. Tilboð gildir til 30.apríl 2018

Verkfærasalan
Dalsbraut 1 Akureyri - Opið virka daga 8-17
460-1715 - www.vfs.is

liðinni viku var nóg um að vera
hjá lögreglunni á Norðurlandi
eystra en hraðaakstur og ölvunarakstur voru töluvert áberandi
eins og oft áður en auk þess voru fjölmörg afskipti af vöru- og flutningabílum hjá embættinu. Mikið af fólki
kom saman á Akureyri sl. helgi vegna
Andrésar andarleikanna en lögreglan
segir hátíðina hafa gengið vel fyrir sig
og henni barst aðeins ein tilkynning
um slys í Hlíðarfjalli. Meðal verkefna
lögreglunnar í vikunni var eftirfarandi:
n 25 ökumenn voru kærðir fyrir of
hraðan akstur.
n Tveir ökumenn voru teknir fyrir
ölvunarakstur.
n Tveir ökumenn voru teknir fyrir
akstur undir áhrifum fíkniefna.
n Tvær minniháttar líkamsárásir voru
kærðar til lögreglu.
n Eitt fíkniefnamál rataði inn á borð
lögreglunnar.

manninn í andlitið. Þeir yfirbuguðu
ökumanninn, lögðu hann flatan og
héldu honum þangað til lögreglan
kom á staðinn. Hann reyndist bæði
ölvaður og undir áhrifum fíkniefna.
Starfsmaðurinn, sem ökumaðurinn
veittist að, hlaut minniháttar áverka.

Hávært rifrildi fyrir utan
Landsbankann – Teknir á 130
km/klst.

Missti prófið rétt fyrir
aldamótin – Búinn að aka án
ökuréttinda í tæp 20 ár!

Um hádegi sl. mánudag var tilkynnt
um erlenda ferðamenn, á húsbíl, að
rífast og slást fyrir utan Landsbankann
á Akureyri. Þeir voru farnir í burtu
þegar lögreglu bar að garði en stuttu
síðar voru þeir stöðvaðir í Vaðlaheiði,
á leiðinni austur, á hraðanum 130 km/
klst. Varðandi atvikið við Landsbankann gáfu þeir þá skýringu að þeir
hefðu verið ósammála um hversu háa
fjárhæð ætti að taka út.

Síðastliðinn föstudag var ökumaður
stöðvaður út með Eyjafirði grunaður um ölvun við akstur. Í ljós kom að
hann hafði misst bílprófið fyrir aldarmót sökum ölvunaraksturs en þá átti
hann að endurtaka bílprófið. Það hafði
hann aldrei gert og því má segja að
ökumaðurinn sé búinn að aka án ökuréttinda í tæp 20 ár.

Ók bifreið út í skurð og reyndi
að yfirgefa vettvang fótgangandi
Síðar þennan dag var tilkynnt um að
bifreið hefði verið ekið ofan í skurð
á Akureyri. Starfsmenn verktakafyrirtækis urðu vitni að atvikinu og
tilkynntu til lögreglu. Ökumaður
bifreiðarinnar ætlaði að yfirgefa vettvang fótgangandi en þá stigu starfsmennirnir í veg fyrir hann og meinuðu
honum að fara í burtu. Ökumaðurinn
brást ókvæða við og kýldi einn starfs-

Hraðakstur í Hrísey
Í vikunni var kvartað undan hraðakstri
í Hrísey. Það er óvenjulegt þar sem
ekki eru margar bifreiðar í eynni. Lögregla veit hver ökumaðurinn er.

Andrésarleikarnir gengu
áfallalaust fyrir sig
Andrésar andar leikarnir fóru fram í
vikunni. Einungis ein tilkynning kom
um minniháttar óhapp í Hlíðarfjalli,
þar sem ungur skíðakappi meiddist
lítilsháttar. Það verður að teljast mjög
gott þar sem keppendur voru tæplega 1.000 talsins og mikið fylgdarlið
í kringum þá.

Málning og eiturefnaóhapp
Sama dag var tilkynnt um að töluvert
magn af málningu hefði dottið af bifreið á Dalsbraut á Akureyri og dreifst
yfir götuna. Óskað var eftir aðstoð
frá slökkviliðinu við þrifin. Auk þess
þurfti að loka götunni að hluta fram
eftir kvöldi.
Tilkynnt var um vinnuslys í virkjun á starfssvæðinu. Þar hafði orðið
eiturefnaóhapp er starfsmaður fékk
eiturefnavökva yfir sig. Skjótum viðbrögðum starfsmanns er að þakka að
meiðsl urðu minniháttar.

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87978 03/18

SJÁLFHLAÐANDI HYBRID

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.

Í fullkomnu flæði

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

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

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 og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. 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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leiðari

Myndir: Ívar Eyþórsson.

Það er eitthvað
að ganga...

H

ver kannast ekki við að fá flensu? Þessi óhjákvæmilegi hluti af
árinu, einmitt þegar þú heldur að þú sért óstöðvandi, ósigrandi, að ekkert komi fyrir þig... – þá færðu flensuna. Hún slær
þig tímabundið í rot og þú verður að sitja hjá í „eina eða tvær umferðir“,
svo gripið sé til líkingar úr þekktu spili.
Og enn þá óhjákvæmilegra en það er að fá
athugasemdina frá fólki að það sé nú einhver
pest að ganga þegar þú ræðir um veikindi þín:
„Já (og kinkar kolli um leið), það er einhver pest
að ganga,“ segir það þá.
Er einhvern tímann ekkert að ganga? Lendir fólk almennt í því þegar það ræðir um veikindi sín við annað fólk að heyra: „Skrítið. Það er
einmitt ekkert að ganga núna.“
Er einhver sem virkilega fylgist með því hvað
er að ganga og hvað ekki? Eða er þetta allt saman byggt á engu? Sigga
frænka á Dalvík var veik um daginn, sonur hennar líka. Þá hlýtur það
eiginlega að vera að einhver veikindafaraldur sé á leið sinni um allt
Norðurland! Ég skil hvaðan þetta kemur, því sjálf hef ég gerst sek um
slíka hegðun. Yfirleitt hef ég nefnilega ekkert annað að segja um veikindi annars fólks. Það er einhvern veginn þægilegra að segja: „Já, það er
einhver pest að ganga,“ heldur en að gera sér upp samúðarvorkunn með
liðnum veikindum sem koma þér í rauninni ekkert við.
Fyrir þá sem eru að velta fyrir sér hver innblásturinn af þessum
leiðara er, þá held ég að það þurfi vart að taka það fram að ritstjórinn
fékk flensuna. Ástæðan er að öllum líkindum sú að eitthvað er að ganga.


Moulin Rouge
– Ein stærsta tónleikasýning á Íslandi

Ingibjörg Bergmann Bragadóttir

M
ÞJÓNUSTU VERKSTÆÐI
DRAUPNISGÖTU 6

oulin Rouge tónleikasýningin er ein stærsta tónleikasýning sem sett hefur
verið upp á Íslandi á vegum einkaaðila. Þar sjást um 100 manns á sviði, þar
af 70 manna kór, 12 dansarar, hljómsveitin Todmobile ásamt frægum
leikurum og söngvurum en í aðalhlutverkum eru Greta Salóme, Eyþór Ingi,
Sigurður Þór, Gói, Hera Björk, Örn
Árnason, Sigríður Eyrún, Heiða Ólafs
og Alma Rut. Leikstjóri sýningarinnar
er Björk Jakobsdóttir og danshöfundur Unnur Elísabet Gunnarsdóttir.

„Það geta allir sungið með
uppáhaldslögunum sínum“

HJÓLASTILLINGAR

FRAMRÚÐUSKIPTI

ATVINNA
BN - Bílaverkstæði Norðurlands
óskar eftir bifvélavirkja til starfa
BN er þjónustuverkstæði fyrir bílaumboðið BL. Verkstæðið er vel tækjum
búið og býður uppá góða vinnuaðstöðu og gott umhverfi þar sem menn
fá tækifæri til að vaxa í starfi.
Nánari upplýsingar veita
Jón Skjöldur Karlsson þjónustustjóri,
jsk@bnehf.is / 842 0011 og
Ingvar Guðni Svavarsson
verkstjóri 842 0008.

DRAUPNISGATA 6 · 603 AKUREYRI · SÍMI 464 2111
BN@BNEHF.IS

Á sýningunni munu áhorfendur
heyra lögin úr myndinni hljóma í
mögnuðum útsetningum þar sem
söngur og dans koma saman en lögin eru flutt á ensku eins og í kvikmyndinni. Einnig eru leiknar senur
þar sem sagan er rakin á milli laga en
dansarar og leikarar hafa verið á stífum æfingum undanfarnar 7 vikur.
„Lögin eru langflest sungin á
ensku, fyrir utan tvö. Annað þeirra er
óþekktara lag úr myndinni og hinu
bættum við inn í sýninguna þó að
það sé ekki í myndinni. Öll lögin sem
fólk elskar úr myndinni eru sungin
í upprunalegum útsetningum og á
upprunalega tungumálinu, ensku. Því
ættu allir að geta sungið með í uppáhaldslögunum sínum,“ segir Greta
Salóme.
Greta Salóme segir valið á hvaða
verk ætti að setja upp hafa verið einfalt. Tónlistin og dansatriðin í Moulin
Rouge séu einfaldlega engu öðru lík
og því hafi það verið slegið.

100 manns á sviði fyrir aðeins tvær sýningar
„Þessi kvikmynd er algjör perla og
lögin í henni eru svo epísk og lög sem
allir þekkja. Söng- og dansatriðin eru
svo stór mörg og þarna er eitthvað
fyrir alla óháð smekk. Það er verið
að taka lög eins og Your song með
Elton John, Lady Marmalade og The
Show must go on með Queen. Allt
í risastórum útsetningum sem Sinfóníuhljómsveit Norðurlands spilaði
meðal annars inn á. Tónlistin er án
efa ástæða þess að Moulin Rouge varð
fyrir valinu á þessari sýningu,” segir
Greta.
Það hryggir eflaust einhverja að
aðeins sé um tvær sýningar að ræða,

Mikið fjör var í Hörpunni síðustu helgi
þegar Moulin Rouge var frumsýnt.
Greta Salóme
sveif upp í loftið í
lok sýningarinnar í Hörpunni á
laugardaginn.

eina í Reykjavík sem haldin var í
Hörpu og eina á Akureyri, sem haldin
verður í Hofi á laugardaginn. En er
von á fleiri sýningum? Af hverju eru
aðeins tvær?
„Það er meira en að segja það að
koma saman um 100 manns og því
erfitt að gera þetta oftar en einu sinni
í bili. Það er hins vegar búið að leggja
óendanlega mikið í þessa sýningu og
atriðin orðin svo stór og flott að það
er líklegt að leikurinn verði endurtekinn næsta vetur. En það er óvíst eins
og er,“ segir Greta aðspurð um hvort
von sé á fleiri sýningum.

Langt og strangt æfingaferli
Moulin Rouge verkinu fylgja stór og
mikil dansatriði og það þarfnast stífra
æfinga. Dansarar í sýningunni eru 12
talsins og hafa verið að æfa marga
tíma á dag síðastliðnar 7 vikur. Leikarar og söngvarar eru búnir að æfa aðeins styttra að sögn Gretu en síðustu
vikuna hafa allir þurft að gefa sig alla í
æfingar fyrir þetta stóra verkefni.
„Ég held að það eigi eftir að koma
fólki á óvart hversu langt við göngum
í söng og dansi. Svo eru leiknar senur
inn á milli þannig að fólk fær söguna
einnig beint í æð. Það verður algjörlega epískt að vera með 70 manna kór,
15 dansara, 6 leikara og um 12 söngvara auk hljómsveitar á sviðinu að taka
þessi kraftmiklu atriði. Þetta verður
sýning sem fær fólk til að hlæja, gráta
og fá gæsahúð frá toppi til táar. Það er
engin spurning,“ segir Greta Salóme
að lokum.
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Stefán Elí gaf út
plötu eftir vel
heppnaða söfnun
á Karolina Fund „Þetta tókst á síðustu
klukkustundinni”

S

Vorið er komið!!!
Mánudagar til föstudagar 8-17
Laugardagar 10-14

50%

staðgreiðsluafsláttur af vinnu
með keyptum dekkjum
Beinn innflutningur á dekkjum
Betra verð!!!

tefán Elí Hauksson er
ungur tónlistamaður
frá Akureyri sem
sendi nýverið frá sér
plötuna; I'm Lost Please
Return If Found, eftir að hafa safnað fyrir Stefán Elí
útgáfu hennar á vef- Hauksson.
síðunni Karolina Fund.
Stefán er 18 ára gamall
og stundar nám við náttúrufræðibraut Menntaskólans á Akureyri.
Stefán hefur hingað til aðallega
gefið út hip hop tónlist en á nýju plötunni segist hann hafa kannað aðrar
stefnur og stíla og hún sé fjölbreyttari
en eldra efni hans.
„Lengi vel hlustaði ég einungis á
hip hop en með tímanum, og sérstaklega eftir að ég fór að semja tónlist
sjálfur, hef ég byrjað að hlusta á öðruvísi efni og nú fæ ég innblástur úr öllum áttum.”
Þrátt fyrir ungan aldur er platan
I'm Lost, Please Return If Found önnur platan sem Stefán sendir frá sér,
auk þess sem hann hefur sent frá sér
nokkur lög til viðbótar. Stefán segir að það sé virkilega gaman að taka
þátt í tónlistarlífi Akureyrar og að í
augnablikinu sé mikið af ungu fólki
að bralla eitthvað skemmtilegt.
„Fólk eins og til dæmis Birkir Blær
og Ivan Mendez hafa mikil áhrif á
tónlistarlífið í bænum og það er rosalega gaman.”

Vill starfa við tónlist
Stefán segir að hann ætli sér að halda
áfram að einbeita sér að tónlistinni og
að markmiðið sé að lifa á tónlistinni
einn daginn.
„ Mér líður eins og það sé ekkert
annað í stöðunni fyrir mig heldur
en að halda áfram að semja og spila
því það er það sem mér þykir langskemmtilegast að gera. Ég ætla mér að
lifa á tónlistinni og vil starfa við tónlist í framtíðinni.”
„Það sem mér þykir skemmtilegast við tónlistina er þegar maður er
með einhverja hugmynd í hausnum
og einhverjar tilfinningar sem maður
vill tjá og manni tekst að koma því frá
sér með tónlist. Ferlið þegar maður er
alveg í „the zone“ og allt bara gengur
eins og í sögu við að semja og útsetja
er það sem mér finnst svo fáránlega
gaman við tónlistina. Svo þykir mér
reyndar virkilega gaman að spila og
syngja, sérstaklega fyrir framan fólk.”

Söfnunin fór á fullt á síðustu
dögunum
Eins og áður segir safnaði Stefán fyrir útgáfu nýju plötunnar á Karolina
Fund. Hann segir að hann hafi feng-

ið hugmyndina frá
hljómsveitinni
Volta sem var
með
svipaða söfnun
í gangi fyrir ekki svo
löngu.
„Þá fór af
stað heilmikil
rannsókn þar
sem við skoðuðum fjöldann allan af
verkefnum inni á síðunni
og kynntum okkur hvernig þetta færi
allt fram.“
„Karolina Fund virkar þannig að
maður setur eitthvert takmark sem
maður stefnir á að ná að safna upp
að. Ef manni tekst ekki að safna upp
að takmarkinu verður ekkert úr þessu
svo þetta er í raun svona allt eða ekkert síða. Þegar það var vika eftir var
ég alls ekki viss um að þetta tækist
hjá okkur en svo á síðustu dögunum
fór allt á fullt og þetta tókst á síðustu
klukkustundinni.“

Vel heppnaðir útgáfutónleikar
Stefán hélt í kjölfarið útgáfutónleika
í Hlöðunni, Litla Garði, sem gengu
samkvæmt honum eins og í sögu.
Hann spilaði öll lögin af nýja disknum en sum lögin voru höfð í öðrum
búningi en á plötunni.
„Ég hef mikið verið að leika mér
með svona looper græju undanfarið og ég ákvað að útsetja nokkur af
lögunum á plötunni á gítar og nota
svo þennan geggjað skemmtilega
looper. Lögin hljóma þá í raun mjög
frábrugðin því sem fólk heyrir á plötunni en mér fannst bara svo æðislegt
að hafa þessa fjölbreytni á tónleikunum. Frá þeim sem ég hef heyrt fílar
fólk gítarútsetningarnar í botn. Ég dró
fram looperinn og gítarinn í fyrsta
skipti þegar ég var að spila á árshátíð Akureyrarbæjar. Ég spilaði einnig
á Akureyri Backpackers og fékk eftir
bæði þessi gigg helling af jákvæðum
athugasemdum þar sem fólk sagði að
þeim þætti gítar- og loop-lögin svo
skemmtileg.
Ég er bara fáránlega ánægður með
þetta allt. Hellingur af fólki hjálpaði til
við söfnunina og ég get ekki þakkað
þeim nógu mikið. Útgáfutónleikarnir
heppnuðust með prýði og ég er mjög
þakklátur öllum þeim sem komu.
Platan er núna komin inn á Spotify
þar sem allir geta hlustað en ég á ennþá til nóg af diskum, bolum og plötum
svo endilega heyrið í mér ef þið hafið
áhuga.“
Ingólfur Stefánsson

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

13.000 eintök ókeypis – um allt Norðurland

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Þetta er Fanney. Hún trúir á
staðreyndir. Fanney tekur aldrei
ákvörðun fyrr en hún hefur fast
land undir fótum, hún anar ekki
að neinu. Hún kannar allar
breytur áður en hún birtir
niðurstöður sínar.

Fanney Davíðsdóttir er skynsöm og spilar í Happdrætti DAS

Vikulegir útdrættir

Mestu vinningslíkurnar
- skynsamlegasti kosturinn
Einfaldur miði
Vinningar
Fjöldi
Upphæð
Aðalvinningur
6 15.000.000
Aðalvinningur
6 3.000.000
Aðalvinningur
40 2.000.000
Vinningar
208
150.000
Vinningar
1.248
50.000
Vinningar
5.200
20.000
Vinningar
19.050
10.000

Samtals 25.758

Tvöfaldur miði
Samtals
90.000.000
18.000.000
80.000.000
31.200.000
62.400.000
104.000.000
190.500.000

576.100.000

Vinningar
Fjöldi
Upphæð
Aðalvinningur
12 15.000.000
Aðalvinningur
12 3.000.000
Aðalvinningur
80 2.000.000
Vinningar
416
150.000
Vinningar
2.496
50.000
Vinningar
10.400
20.000
Vinningar
38.100
10.000

Samtals 51.516

Samtals
180.000.000
36.000.000
160.000.000
62.400.000
124.800.000
208.000.000
381.000.000

1.152.200.000

Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57
Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Miðaverð er 1.500 kr. á mánuði fyrir
einfaldan miða og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða

Nýtt
happdrættisár
hefst í maí
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Andrésar Andar leikarnir

– 880 keppendur á stærsta skíðamóti landsins

A

ndrésar Andar leikarnir á
skíðum voru haldnir í 43.
skipti um helgina í Hlíðarfjalli en það er Skíðafélag Akureyrar
sem stendur að leikunum. Í ár voru
880 keppendur á aldrinum 4-15 ára
sem tóku þátt í leikunum sem gerir
mótið að stærsta skíðamóti landsins.
Börnunum fylgja þjálfarar, fararstjórar og fjölskylda og því var verulega
fjölmennt á Akureyri um helgina en
talið er að í kringum 3.000 manns hafi
komið saman á hátíðina.
Nú í fyrsta skiptið var 4 ára börnum boðið að taka þátt í leikunum en
þau tóku þátt í leikjabraut þar sem aðalatriðið var að vera með og hafa gaman. Þessi liður er hluti af því að efla
leikana sem fjölskylduhátíð og leyfa
yngri systkinum keppenda að vera
með í skemmtuninni.

Akureyrarbær styrkir Andrésar andar leikana áfram
Við upphaf Andrésar andar leikanna,
var undirritaður styrktarsamningur
Akureyrarbæjar við skíðahátíðina og

daginn eftir, sumardaginn fyrsta, var
tekin fyrsta skóflustungan að nýrri
stólalyftu í Hlíðarfjalli sem verður
opnuð í desember.
Akureyrarbær hefur veitt Andrésar
andar leikunum stuðning með ýmsum
hætti frá því þeir voru fyrst haldnir
árið 1976 en með undirrituninni var
framlag og styrkur sveitarfélagsins við
leikana formlega staðfestur og festur í
sessi. Framlag Akureyrarbæjar felst í
fjárframlagi og aðstöðu fyrir leikana
í Hlíðarfjalli og Íþróttahöllinni. Andrésar andar leikarnir eru einn stærsti
árlegi íþróttaviðburðurinn sem fram
fer á Akureyri.

Skóflustunga að nýrri stólalyftu tekin um helgina
Daginn eftir undirritun samningsins,
sumardaginn fyrsta, var fyrsta skóflustungan að nýrri stólalyftu í Hlíðarfjalli tekin og má segja að þar með hafi
undirbúningur framkvæmda hafist
með formlegum hætti. Fjórir keppendur á Andrésar andar leikunum
tóku fyrstu skóflustunguna.

Mynd: Pedromyndir.

Framkvæmdin er hluti af samstarfs- og leigusamningi milli Vina
Hlíðarfjalls og Akureyrarbæjar um
leigu og rekstur á lyftunni til næstu
fimmtán ára.

Líflegt í fjallinu
Mikið fjör og gaman var í Hlíðarfjalli
um helgina eins og meðfylgjandi
myndir í boði Pedromynda bera með
sér. Þær segja allt sem segja þarf.

Mynd: Pedromyndir.






Skráning hafin fyrir sumarið 2018

Mynd: Pedromyndir.

,ſůĂǀĂƚŶ Ğƌ ŝŶŶĂƌůĞŐĂ ş ǇũĂĨŝƌĝŝ ş ĨĂůůĞŐƵ ŽŐ ƐƉĞŶŶĂŶĚŝ ƵŵŚǀĞƌĨŝ͘ ĂŐƐŬƌĄŝŶ Ą
,ſůĂǀĂƚŶŝĞƌĨũƂůďƌĞǇƚƚŽŐƐŬĞŵŵƚŝůĞŐŽŐĄŚǀĞƌũƵŬǀƂůĚŝĞƌĨũƂƌƵŐŬǀƂůĚǀĂŬĂƊĂƌƐĞŵ
Ăůůŝƌ ĨĄ Ăĝ ƚĂŬĂ ǀŝƌŬĂŶ ƊĄƚƚ͘ ƂƌŶŝŶ ĚǀĞůũĂ ş ƌƷŵŐſĝƵŵ ŽŐ ŶǉũƵŵ ϲ–ϴ ŵĂŶŶĂ
ŚĞƌďĞƌŐũƵŵŽŐƂůůĂĝƐƚĂĝĂŝŶŶĂŶĚǇƌĂĞƌďũƂƌƚŽŐƐŶǇƌƚŝůĞŐ͘1ŚǀĞƌũƵŵĨůŽŬŬŝĚǀĞůũĂϯϰ
ďƂƌŶŽŐƌƷƚƵŐũĂůĚĨƌĄŬƵƌĞǇƌŝĞƌŝŶŶŝĨĂůŝĝşĚǀĂůĂƌŐũĂůĚŝŽŐƌĞŝŬŶĂĝĞƌŵĞĝƂůůƵŵş
ƌƷƚƵŶĂ͘

ǁǁǁ͘ŬĨƵŵ͘ŝƐ
 &ǇůŐŝĝŽŬŬƵƌ
Ɛ͘ϱϴϴͲϴϴϵϵ
 Ą&ĂĐĞďŽŽŬ

Mynd: Pedromyndir.




^ŬƌĄŶŝŶŐĨĞƌĨƌĂŵĄǁǁǁ͘ŬĨƵŵ͘ŝƐŽŐşƐşŵĂϱϴϴͲϴϴϵϵ͘,čŐƚĞƌĂĝƐŬŝƉƚĂŐƌĞŝĝƐůƵ
ĚǀĂůĂƌŐũĂůĚƐşŶŽŬŬƌĂƌŐƌĞŝĝƐůƵƌ͘,čŐƚĞƌĂĝŶŽƚĂƚſŵƐƚƵŶĚĂĄǀşƐƵŶŬƵƌĞǇƌĂƌďčũĂƌ
ĞŶƊĄƊĂƌĨĂĝƐŬƌĄşŐĞŐŶƵŵƐşŵĂ͘


Mynd: Pedromyndir.

Munið tómstundaávísun Akureyrarbæjar

Mynd: Pedromyndir.

Mynd: Pedromyndir.

Vinnuvélar og tæki 7

KYNNINGARBLAÐ

Helgarblað 17. nóvember 2017

Kynning

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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Hvalaskoðun er
vinsæl afþreying
meðal ferðamanna
á Norðurlandi.
Mynd: Markaðsstofa Norðurlands.

VÖNDUÐ JEPPADEKK
Á FRÁBÆRU VERÐI
STÆRÐ 315/70R17

49.600,- kr.
STÆRÐ 285/70R17

46.900,- kr.
ÞÚ FÆRÐ JEPPADEKKIN HJÁ OKKUR!
ARCTIC TRUCKS | KLETTHÁLSI 3 | 110 REYKJAVÍK | 540 4900
WWW.ARCTICTRUCKS.IS

Helmingur erlendra
sumarferðamanna
kemur á Norðurland
Á

árinu 2017 má áætla að um 573
þúsund erlendir ferðamenn
hafi komið á Norðurland, eða
29% af heildarfjölda erlendra ferðamanna sem komu til Íslands á árinu.
Næturgestir voru 456 þúsund, sem
gistu að meðaltali í rúmlega þrjár
nætur. Samtals voru seldar gistinætur á síðasta ári 1.413 þúsund, sem er
um 11% af heildarfjölda gistinótta erlendra ferðamanna. Þó nokkur munur
er á fjölda þeirra sem kemur að sumri
til annars vegar og vetri til hins vegar.
Þetta kemur fram í niðurstöðum
rannsóknar sem fyrirtækið Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar
ehf. vann fyrir Markaðsstofu Norðurlands nú í apríl. Í samantektinni er
farið yfir fjölda erlendra ferðamanna
á Norðurlandi á árunum 2010-2017,
ferðamáta þeirra og fjölda gistinátta.
Þessum upplýsingum er sömuleiðis
skipt upp eftir svæðum á Norðurlandi.

Mikilvægt að markaðssetja
vetrarferðaþjónustu
„Áhugavert er að sjá að rétt tæplega
50% erlendra sumargesta á Íslandi
komu á Norðurland en aðeins um
17% vetrargesta. Þetta er í takt við þær
niðurstöður sem við höfum fengið
á undanförnum árum og sýnir enn
og aftur mikilvægi þess að markaðs-

setja vetrarferðaþjónustu um allt land
og að bæta samgöngur svo erlendir
ferðamenn skili sér til Norðurlands
allt árið. Mikil þróun hefur átt sér
stað síðastliðin ár í vetrarferðaþjónustu á Norðurlandi. Búið er að byggja
upp gott úrval gisti- og veitingastaða,
afþreying er fjölbreytt og samstarf
svæða mikið,“ segir Arnheiður Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands.

Mikilvægt að setja vinnu í að
minnka muninn á sumri og
vetri í ferðaþjónustu á Norðurlandi
„Þessi þróun, ásamt gríðarlega sterkum seglum á svæðinu, skapar tækifæri fyrir ferðaþjónustuna til að verða
heilsárs atvinnugrein en til þess að
hægt sé að nýta tækifærin af fullum
krafti er lykilatriði að samgöngur verði
bættar, bæði á milli svæða og ekki síður að náttúruperlum okkar. Líta þarf
til þess að árstíðarsveiflan á okkar
svæði er enn allt of mikil og því full
nauðsyn á að klára þau verkefni sem
þarf til að breyta þessari mynd en þau
koma skýrt fram í öllum greiningum
og stefnum sem gerðar eru á Norðurlandi,“ segir Arnheiður að lokum.

Snorri Ásmundsson: Snjallsímasjálfstæði /
Smartphone sovereignty.

Fullveldið endurskoðað
í Listasafni Akureyrar

L

augardaginn 28. apríl kl.
15 verður opnuð samsýningin: Fullveldið endurskoðað í
Listasafninu á Akureyri, Ketilhúsi.
Um er að ræða útisýningu sem sett
er upp á völdum stöðum í miðbæ Akureyrar. Alls eiga 10 ólíkir myndlistarmenn verk á sýningunni sem gerð
eru sérstaklega í tilefni af aldarafmæli
fullveldis Íslands. Markmiðið er að
sýna nýja hlið á stöðu fullveldisins á
okkar tímum og fá áhorfendur til að
velta fyrir sér hugmyndum, útfærslum og fjölbreyttum sjónarhornum því
tengdu.

Leiðsögn með listamönnum –
Gengið á milli og rætt verkin
Listamennirnir eru: Guðmundur Ármann Sigurjónsson, Gunnar Kr. Jónasson, Hrefna Harðardóttir, Jón Laxdal
Halldórsson, Jónína Björg Helgadóttir,
Karólína Baldvinsdóttir, Libia Castro
og Ólafur Ólafsson, Rebekka Kühnis, Samúel Jóhannsson og Snorri Ásmundsson.
Á sýningartímanum verður boðið
upp á leiðsögn með listamönnunum
þar sem gengið verður á milli verkanna og þau rædd. Sýningin hlaut
styrk úr sjóði afmælisárs fullveldis Íslands. Sýningarstjórar: Guðrún Pálína
Guðmundsdóttir og Hlynur Hallsson.

Óskum öllum
launþegum
á Íslandi til
hamingju með
baráttudag verkalýðsins 1. maí

Svalbarðsstrandarhreppur

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n n

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na
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Grenndargralið
Varð vitni að blóðbaðinu í Batoche
J

ón Júlíus Jónsson var fæddur
á Akureyri 19. júlí árið 1858,
sonur hjónanna Jóns Jónssonar járnsmiðs og Þórunnar Kristjánsdóttur. Jón Júlíus ólst upp í hópi systkina en yngri bróðir hans var hið kunna
skáld Kristján Níels Júlíus Jónsson
(Káinn). Jón Júlíus upplifði róstusama
tíma á uppvaxtarárum sínum á Akureyri. Fjögurra ára gamall varð hann
vitni að því þegar langþráður draumur margra samferðamanna hans á Akureyri varð að veruleika þegar bærinn
fagnaði kaupstaðarréttindum árið
1862. Hver veit nema Jón litli hafi verið í grenndinni ári síðar þegar frú Vilhelmina Lever verslunarkona á Akureyri kaus fyrst allra kvenna á landinu
í sveitarstjórnarkosningum? Á unglingsaldri missti hann móður sína og
stuttu síðar (1876) sigldi hann yfir hafið til að hefja nýtt líf í Kanada. Þegar
til Vesturheims var komið hóf Jón að
starfa við járnbrautarlagningu. Árið
1880 giftist hann Jónínu Kernested frá
Gimli. Þau eignuðust fimm börn.

Jón skráir sig í herinn
Tæpum áratug eftir að Jón flutti erlendis gerðu frumbyggjar (indíánar) uppreisn gegn yfirráðum hvíta
mannsins á svæðum í Kanada þar sem
Íslendingar höfðu tekið sér bólfestu.
Jón Júlíus skráði sig í 95. herdeildina í
Winnipeg sem ásamt öðrum herdeildum var send til að bæla niður uppreisnina. Jón Júlíus hélt ásamt u.þ.b. 20
öðrum Íslendingum á vígvöllinn undir forystu hershöfðingjans Frederick
D. Middleton. Jón og herflokkur hans
var í hópi þeirra fyrstu sem mættu
frumbyggjunum við Fish Creek föstudaginn 24. apríl 1885.
Eftir að hersveitin hafði haldið
fimm mílur vegar um morguninn af
og til gegnum dálitla skógarrunna,
heyrði hún skothríð framundan sér.
Voru uppreistarmenn þar þá fyrir og
sendu hersveitinni fyrstu kveðju sína.
Hvatti Middleton herforingi sveitina
þá til öruggrar framgöngu og var þá
hlaupið fram all-langa leið. En þar

kom, að hún stóð í dæld nokkurri
með knédjúpu vatni, en skógar og
hæðir umhverfis. Var þar allmargt af
Indíánum og gægðust þeir fram undan trjánum og skutu hver í kapp við
annan á hersveitina, sem stóð í pollinum, þreytt og móð eftir hlaupin. Engu
síðar veitti hún hraustlega viðnám og
sendi Indíánum kúlnahríð all-harða
inn í skóginn. Stóð orusta þessi í þrjár
eða fjórar klukkustundir. Hörfuðu þá
Indíánarnir lengra inn í skóginn, en
hermennirnir sóttu á eftir þeim með
ópi og eggjunarorðum, þangað til herlúðurinn var þeyttur og þeir kallaðir til
baka aftur, en þá sóttu Indíánar aftur á
eftir þeim. Skeytti hersveitin þeim þá
ekki, en færði sig upp úr dældinni og
vatninu út á sléttur nokkurrar lengra
frá skóginum og nam þar staðar, þegar
hún var svo langt komin, að kúlur
óvinanna náðu henni ekki. Fjórir eða
fimm menn féllu en 40 særðust og
sumir til ólífis. Enginn Íslendinganna
varð sár. (Almanak Ólafs S. Thorgeirssonar, 1905, bls. 98-99)

Mistahimaskwa, öðru nafni Big Bear.

Hetjurnar koma heim
Jón Júlíus og félagar hans dvöldust við
Fish Creek í hálfan mánuð í herbúðum. Middleton hershöfðingi beið eftir
hríðskotabyssu (Gatling Gun) en von
var á henni frá Bandaríkjunum. Hægt
var að skjóta 100 skotum á mínútu úr
byssunni. Þegar stríðstólið barst skipaði Middleton hermönnum sínum
að halda til Batoche í Saskatchewan
þar sem Louis Riel, foringi uppreisnarmanna hélt sig. Laugardaginn 9.
maí braust út bardagi mikill þar sem
munaði um hríðskotabyssu Middleton. Áfram var barist næstu daga.
Yfir 60 úr röðum frumbyggja féllu í
bardaganum og nálægt 100 manns
særðust. Jón Júlíus og félagar sluppu
betur úr þessum mikla hildarleik. Átta
af mönnum Middletons féllu og 42
særðust.
Eftir orrustuna við Batoche gáfust
margir uppreisnarmenn upp og foringinn Riel var handtekinn þann 15.
maí. Nokkrir úr röðum uppreisnar-

Jón Júlíus og Jónína Kernested.

manna neituðu þó að gefast upp og fór
þar fremstur í flokki indíáninn Mistahimaskwa (Big Bear). Hann gafst
þó upp að lokum. Þann 14. júlí kom
Jón Júlíus aftur heim til Winnipeg úr
þessari miklu svaðilför ásamt öðrum úr her Middleton. Mikil hátíðarhöld brutust út í borginni og var
hermönnunum fagnað sem hetjum.
Íslendingar á svæðinu voru með sérstaka samkomu til heiðurs samlöndum
sínum sem tóku þátt í leiðangrinum.
Við það tilefni hélt Jón Júlíus ræðu
þar sem hann deildi reynslu sinni af
stríðsátökunum með samkomugestum. Af foringja uppreisnarmanna,
Louis Riel, er það það að segja að hann
var fundinn sekur um uppreist og
dæmdur til hengingar.
Jón Júlíus Jónsson lést að heimili
dóttur sinnar í Winnipeg þann 9.
september árið 1933. Hann var 75 ára
gamall.
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Akureyri 1862. Myndin er samstarfsverkefni Grenndargralsins og Arnars Birgis Ólafssonar.

Grenndargralið gaf
út þrjár bækur á árunum
2015-2017.

Stiklað á stóru í sögu
Grenndargralsins
Greinaskrif
grunnskólanemenda
Frá árinu 2011 hefur Grenndargralið
flutt fréttir úr heimabyggð með hjálp
grunnskólanemenda og sama ár hófst
samstarf við Akureyri vikublað (nú
Norðurland) um birtingar á greinum
nemenda. Unnið er eftir hugmyndafræði Giljaskólaleiðarinnar um merkingarbært nám og að koma gagnrýninni hugsun á framfæri á opinberum
vettvangi.
Nemendur á grunnskólastigi á
Akureyri setja sig í spor fréttamanna,
fara á stúfana og leita uppi athyglisverð viðfangsefni. Nemendur tjá
eigin tilfinningar og skoðanir á nánasta umhverfi og málefnum líðandi
stundar. Með skrifum sínum leggja
þeir sitt af mörkum til uppbyggingar
grenndarsamfélagsins á lýðræðislegan
hátt. Nemendum gefst tækifæri til að
láta rödd sína heyrast með því að beita
rökhugsun og gagnrýninni hugsun.
Þannig fá þeir tækifæri til að vekja
athygli á hagsmunamálum sínum.

Horft til framtíðar
Sumarið 2012 var boðið upp á sérstaka hátíðarútgáfu af Leitinni að
Grenndargralinu í tilefni af 150 ára
afmæli Akureyrar. Gekk hún undir
nafninu Grenndargral fjölskyldunnar.
Tilraunir með þróun og sölu á varningi
undir merkjum Grenndargralsins
fóru af stað á árinu þegar Grenndargralið vann tölvugerða mynd af Akureyri eins og hún leit út árið 1862.
Myndin var unnin í tilefni af afmæli
kaupstaðarins í samvinnu við Akureyrarkaupstað. Minjasafnið á Akureyri og Héraðsskjalasafnið á Akureyri
aðstoðuðu við heimildaleit. Vinnan
var samstarfsverkefni Grenndargralsins og Arnars Birgis Ólafssonar
landslagsarkitekts. Í kjölfarið spruttu
fram nýjar og spennandi hugmyndir
um frekari landvinninga Leitarinnar.
Drög að framtíðarsýn spruttu fram á
haustdögum:
Rætur Gralsins liggja í þeirri
skemmtilegu flóru sögu og menningar
sem heimabyggð býr yfir. Að Grenndargralið sýni viðleitni til að matreiða
hana á sem áhugaverðastan hátt fyrir
almenning. Að Grenndargralið verði
alhliða vöru- og þjónustusproti á

sviði menningarmála í heimabyggð.
Grenndargralið reyni eftir bestu getu
að hafa þessi atriði til hliðsjónar í öllum verkefnum á sínum vegum, stórum
sem smáum. Tvö meginviðfangsefni
Grenndargralsins
verði
þannig
þjónusta og varningur undir nafni
Grenndargralsins.
Þann 1. janúar árið 2013 varð
Leitin að Grenndargralinu ekki lengur
yfirheiti eins og hafði verið frá stofnun
árið 2008. Nú skyldi siglt undir fána
Grenndargralsins þar sem Leitin yrði
áfram í boði fyrir grunnskólanemendur á Akureyri auk fleiri menningarog sögutengdra verkefna á vegum
Grenndargralsins í þágu almennings.
Skrif af ýmsu tagi urðu meira áberandi en áður á heimasíðunni. Samningar tókust við Akureyri vikublað um
regluleg greinaskrif í blaðinu á vegum Grenndargralsins, samstarf sem
varaði næstu rúmu tvö árin. Frekari
þreifingar urðu með varning undir
merkjum Grenndargralsins þegar 227
krukkur af svokölluðu Grenndargralsmúslí voru settar á markað, ein
fyrir hvert ár frá því Akureyri fékk
kaupstaðarréttindi í fyrra skiptið árið
1786. Haustið 2013 var fyrirkomulagi
Leitarinnar breytt þar sem boðið var
upp á hana sem valgrein í fyrsta skipti.

Bókaforlagið
Árið 2015 hófst mikil ritunar- og
útgáfuvinna hjá Grenndargralinu
– vinna sem átti eftir að standa yfir
sleitulaust í meira en tvö ár. Afraksturinn var þrjár bækur og ein samantekt/
skýrsla. Sagan af ömmu – örlög ráðast
heima hljótt kom út árið 2015. Lífið í Kristnesþorpi – frá uppvexti til
blómaskeiðs og tilvistarkreppu kom
út ári seinni sem og samantekt um
Giljaskólaleiðina. Árið 2017 kom svo
út bókin Í fjarlægð – Saga berklasjúklinga á Kristneshæli. Á 10 ára afmæli
Grenndargralsins árið 2018 er ljóst
að Gralið hefur slitið barnsskónum.
Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá
árinu 2008 þegar tilraunaverkefni í
grenndarkennslu var lagt fyrir nemendur eins grunnskóla. Óvíst er með
Leitina næsta haust vegna breytinga
á fyrirkomulagi valgreina en um leið
er óhætt að segja að spennandi tímar
séu framundan hjá Grenndargralinu.
Frekari landvinninga er að vænta.

Walk-in N
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í
mörgun stærðum og litum.
Sturtuveggur með væng,
8mm hert öryggisgler.
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félagið mitt: ME félag íslands

Akureyrarveikin og #MILLIONSMISSING á Akureyri 12. maí
Þ
að er mikilvægt að vinna að
því að bæta hag ME-sjúklinga
á Íslandi,“ segir Herdís Sigurjónsdóttir, varaformaður ME-félags
Íslands og verkefnisstjóri, vegna vitundarvakningarátaks félagsins á alþjóðadegi ME 12. maí nk..
Þetta er í annað sinn sem Ísland
tekur þátt í #MillionsMissing, alþjóðlegri vitundarvakningu ME-félaga.
Yfirskriftin vísar til þess að milljónir
manna eru óvirkar vegna ME-sjúkdómsins. Tvær ástæður voru fyrir því
að Akureyri var valin í ár, Akureyrarveikin, sem er einn af fyrstu skráðu
ME-faröldrum í heiminum, og stofnun fyrstu landsbyggðardeildar ME-félagsins.

ME félagi Íslands?
„Eftir að ég sjálf var greind með
síþreytu sumarið 2015 vissi ég lítið
um sjúkdóminn nema að greiningargangan var löng, ég var hundveik og að
ekki væru til lyf til að lækna mig.
Ég er mikill grúskari og er með góða
reynslu í heimildaleit og því fór ég strax
að skoða sjúkdóminn og söguna. Ég
fann líka heimasíðu ME-félags Íslands
og sá að ME var notað yfir síþreytu. Ég
man hvað ég varð undrandi þegar ég
las „greiningar-kríteríuna“ sem félagið
var búið að láta þýða á íslensku. Það
voru þá fleiri þarna úti sem voru eins
og ég. Ég varð ekki minna hissa þegar
ég áttaði mig á því að áætlað var að
fjöldi ME-sjúklinga í heiminum væri
um 20 milljónir.“

Akureyrarveikin er smitsjúkdómur eða sýkingasjúkdómur sem
kallaður er ME í styttingu. ME getur birst sem stök sjúkdómstilfelli en einnig sem staðbundnir faraldrar. Fyrsta tilfelli Akureyrarveikinnar var greint í nágrenni Akureyrar í september árið
1948 og þá breiddist veikin út á næstu mánuðum. Á þessum tíma
voru íbúar Akureyrar 6900 talsins en alls veiktust þar 465 manns,
tæp 7% íbúanna, eins og kemur fram á Vísindavefnum.

Herdís gekk í vísindahóp ME-félagsins og fór að skoða söguna. „Ég
fékk oft stingi í réttlætishjartað því ég
rakast á ótrúlegar sögur um misrétti og
vantrú á sjúkdómseinkennum, sem er
enn að gerast. ME líkt og MS var talinn
vera ímyndunarveiki eða móðursýki.
Ég man þó ekki eftir því að hafa verið
að velta fyrir mér „af hverju ég“, heldur
meira „það verður að breyta þessu!“.

Sögur fólks sem veiktist af
Akureyrarveikinni
„Um leið og við vekjum athygli á ME
ætlum við að varpa kastljósinu á þá
sem veiktust af Akureyrarveikinni. Við
viljum bæði rifja upp og safna sögum
þeirra sem veiktust og eins hvernig
faraldurinn hafði áhrif á aðra.“
Herdís segir að alls hafi verið
skráð 465 tilfelli, en þau hafi alveg örugglega verið fleiri. „Það kom upp sá
kvittur í tengslum við Akureyrarveikina að fólk væri að gera sér þetta upp.
Þetta var talið mikið veikleikamerki
og því ræddu sumir ekki um þetta
við nokkurn mann utan heimilisins,
Margir þjáðust í hljóði og fóru að efast
um að þetta væri raunverulegt.“
Akureyringurinn Helga Haralds-

Herdís Sigurjónsdóttir, ásamt dyggum að-

stoðarmönnum, söfnuðu
rúmlega 465 skópörum og
röðuðu þeim í kirkjutröppurnar á Akureyri til
að vekja athygli á Akureyrarveikinni.

dóttir veiktist sem barn. Hún leitaði
hinna árið 2014 og gaf upp símanúmer og hringdu tæplega 100 manns.
„Við viljum halda áfram með verkefnið þar sem faraldurinn er hluti af
sögu ME á Íslandi,“ segir Herdís. „Við
viljum birta sögurnar, annað hvort
undir nafni eða nafnlaust á heimasíðu
félagsins www.mefelag.is. Hægt er að
senda sögur og ábendingar á herdis@
mefelag.is eða hitta okkur 12. maí.
Eins væri þetta frábært rannsóknarverkefni.“

Stofnun fyrstu landsbyggðardeildar ME-félagsins
Mikilvægt er að virkja fleiri aðila, aðstandendur, sjúklinga, vísindamenn,
heilbrigðisstarfsfólk og aðra sem vilja
bæta hag ME-sjúklinga og komast
skrefi nær því að ráða ME-gátuna, að
sögn Herdísar. „Þess vegna stefnum
við að stofnun landsbyggðadeildar
á Norðurlandi á árinu. Þeir sem vilja
taka þátt geta haft samband við mig,“
segir hún.

Undirbúningur 12. maí á Akureyri í fullum gangi

Réttindabaráttan er mikilvæg

Undirbúningur á Akureyri gengur vel,

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.

að sögn Herdísar, og virðast flestir sem
haft er samband við tengjast einhverjum sem fékk Akureyrarveikina. „Við
stefnum að því að vera með viðburð á
Ráðhústorginu og eins á Glerártorgi.
Það verður auglýst síðar. Búið er að
merkja Akureyri á heimskortið fyrir
viðburðarstaði #MM. Við söfnuðum
rúmlega 500 skópörum með aðstoð
Eyjafjarðardeildar Rauða krossins og
gjafmildra Eyfirðinga. Skónum var
raðað upp í kirkjutröppurnar líkt og
sjá má á forsíðumynd blaðsins. 465
skópör fyrir þessa greindu og þá sem
ekki voru greindir,“ segir Herdís.
Hún segir réttindabaráttu ME-félaga í fullum gangi um allan heim.

„Samningur Sameinuðu þjóðanna um
réttindi fatlaðs fólks frá 2008 er líka
mikilvægur í því sambandi. Markmið
hans er að efla, verja og tryggja full
og jöfn mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við
aðra, jafnframt því að efla og vinna að
virðingu fyrir eðlislægri mannlegri
reisn þess.“ Í dag hafa 177 ríki fullgilt
samninginn og er Ísland þar á meðal.
„Í ljósi sögunnar og þess sem gerst
hefur á liðnum árum myndi ég segja
að loksins sé staða ME-sjúklinga að
batna í sumum löndum. Af því að ég
er svo bjartsýn er ég líka viss um að
Ísland verður fljótlega fremst meðal
jafningja,“ segir Herdís Sigurjónsdóttir að lokum.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

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

Þú getur stólað á okkur

Íslensk hágæða framleiðsla

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Eldhússtóll

Stacco

Lúdó

Rondó

Eldhússtólinn sígildi fæst í mörgum litum. Hægt
er að fá grindina krómaða eða litaða og áklæði er
til í fjölbreyttu litaúrvali.
Góð hönnun stenst tímans tönn og er sívinsæl.

Stacco er staﬂanlegur fjölnota stóll sem hentar
við öll tækifæri. Auðvelt er að ﬂytja hann milli
rýma á þartilgerðum vögnum sem Stáliðjan
framleiðir. Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu
litaúrvali.

Lúdo er þægilegur og meðfærilegur og hentar
jafnt við eldhúsborðið heima og á vinnustað.
Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu litaúrvali.

Þægilegur og léttur stóll við kaffiborðið eða
eldhúsborðið. Hann hentar vel í eldhúsið heima
hjá þér og jafnframt í fundarherbergið á
vinnustaðnum. Rondó er með standard setu og
grindin er úr krómi. Fjölbreytt litaúrval.

Verð 27.900 kr.

Verð 31.100 kr.

Eldhúsborð
Með föstum T-fótum úr krómi. Við bjóðum upp á
borðplötur í nokkrum litum.

Borðplata

Verð 26.900 kr.

Verð 25.900 kr.

Vönduð íslensk framleiðsla síðan 1959. Stáliðjan er gamalgróið
íslenskt fyrirtæki sem framleiðir vandaða vöru fyrir heimilið og
vinnustaðinn.

Verð 18.375 kr.
T borðfætur undir borð

Verð 24.125 kr.
(parið)

Samtals

Verð 42.500 kr.
Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

2018 árgerðir Hobby
húsbílar og hjólhýsi

Hef til afgreiðslu
Hobby 2018 árgerð
Mikið af aukabúnaði, meiri burðargetu, Sjónvarpsfestingu, gólfhita,
Rúmbreytingu, Rafgeymakerfi,
einnig Markisur, uppblásin fortjöld,
Alde, sólarsellur og fleira í boði.

è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 540UL Exellent - 3.970.000 kr.
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
è 560UL PREMIUM - 4.380.000 kr.
è 770CL Landhús - 5.660.000 kr.
è 540UFe Prestige - 3.890.000kr.
è 560WFU Excellent - 4.200.000kr.
Öll verð skráð og með
virðisaukaskatti
Fleiri gerðir einnig.

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

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

7. tölublað
2. árgangur

fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla

4. tölublað
7. árgangur

13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag

Frí heimsending um allt land
Dreifðu
varmanum!
-sparaðu kyndinguna
Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri

Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is

Loftviftur

Bakþankar

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

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: Sími 822 8318 og godsnail@gmail.com
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Leik- og dagvistunarmál
eru lykilmál
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Öll þrif fyrir fyrirtæki,
stofnanir og heimili
• Hjá Þrif- og ræstivörum starfa nú um 100 manns við ræstingar og hreingerningar
af öllum stærðum og gerðum.
• Í dag þjónustum við um 70 fyrirtæki og stofnanir í daglegri ræstingu.
• Auk þess rekum við öﬂuga hreingerninga- og sérverkefnadeild.

tæki,
mili

Dagleg eða regluleg þrif:
•
•
•
•
•

ngar og hreingerningar

komu sína.
og ﬂísahreinsun
Gunnlaugur Stefánsson, Heydölum
Halldór Arason, fyrsta sæti á
framboðslista Pírata á Akureyri
r iðnaðarmenn
og vatnstjónaþrif
SUNDLAUG AKUREYRAR
-, lofta-, ljósaVetrartími
ggaþrif
(29. ágúst - 3. júní)
Mánudaga - föstudaga
6.4521.00
Laugardaga
9.0019.00
Sunnudaga
9.0018.30

HV´ÍTA HÚSIÐ / Actavis 813002

gri ræstingu.
deild.

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

•
•
•
•

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

Sala á öllum hreinlætisvörum
og áhöldum til ræstinga
fyrir fyrirtæki, stofnanir og

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

Léttir á verknum
Paratabs 500 mg filmuhúðaðar töflur. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða
lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

SUNDLAUG AKUREYRAR

að kostnaðarlausu.
ávallt:
þjónustu.

Með allt á hreinu í 15 ár

VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI?

Vetrartími frá
29. ágúst – 31. maí:

Villtu auglýsa í blaðinu norðurland?

Mánud.
til föstud. kl. 06:45
21:001190 & NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
AUGLÝSINGASÍMINN
ER–578
Laugard. til sunnud. kl. 9:00 – 18:30
Auglýsingasíminn er 578 1190. Netfang: auglysingar@fotspor.is

