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40%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM DÚNVÖRUM

30. MAÍ - 5. JÚNÍ

DÚNDAGAR 100% 
DÚNN
100% BÓMULL

 GLERÁRTORGI  |  SMÁRATORGI  |  KRINGLAN  |  LINDESIGN.IS

DÚNMJÚKUR DRAUMUR

Dúnsængurnar eru fylltar 
með 100% hvítum dúni. 
Utan um sængurnar er 
100% Pima bómull sem er 
bæði mjúk og endingargóð. 

Dúnsængurnar frá Lín 
Design eru hólfaðar til þess 
að rétt magn af dúni fari í 
hvert hólf. Með þessu helst 
rétt hitastig í allri sænginni.

Sönn norðlensk 
sakamál bls. 2

Viðtal:  
Karen Björg bls. 12-13

Krossgáta 
bls. 14

Norðlenski leikhópurinn Umskiptingar tilnefndur til Grímuverðlauna fyrir sitt fyrsta 
leikverk Hópurinn er tilnefndur í flokknum Sproti ársins, fyrir leiksýninguna Framhjá Rauða húsinu og niður stigann sem meðlimir hópsins 
sömdu og settu upp sjálfir. Nánar á bls. 8

Mynd: Árni Theódórsson.

Nýtt

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.

 

00000

www.veidikortid.is

JÓLAGJÖF VEIÐIMANNSINS!

Sölustaðir:
N1 - OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir um land allt.
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.

Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist. 
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með 
korthafa. 
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TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

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

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR 
High Tech rafgeymar

Smart föt, fyrir smart konur.

Holtasmári 1
201 Kópavogur 
sími 571 5464

Str. 38-52

ALLT TIL 
FÆRIBANDAGERÐAR

Við óskum sjómönnum og fjölskyldum 
þeirra innilega til hamingju með daginn!

SÖNN NORÐLENSK 
SAKAMÁL

16 ökumenn kærðir 
fyrir of hraðan akstur

Lögreglan á Norðurlandi 
eystra hafði í nægu að 
snúast rúma síðast-

liðna viku eins og svo oft áður. 
Bæði hvítasunna og kosn-
ingahelgi voru á tímabilinu og 
því voru afskipti lögreglunnar að 
almenningi meiri en ella. Embættið 
hafði orð á því að mörg afskipti þeirra 
urðu vegna ágreinings meðal manna, 
ölvunar og vegna samkomuhalds. Þá 
voru nokkrar líkamsárásir og einnig 
þurfti að hafa nokkur afskipti vegna 
veikinda. 

Í vikunni, 20.-27. maí, rötuðu eftir-
farandi mál inn á borð lögreglunnar: 
 16 ökumenn voru kærðir fyrir of 

hraðan akstur.
n 1 ökumaður var kærður vegna 

ólöglegrar notkunar síma við akstur-
inn, en nú er sektin komin í 40.000 
krónur.
n 3 ökumenn voru teknir fyrir 

ölvunarakstur. 

n 8 umferðaróhöppum 
var sinnt af lögreglunni, 
bæði óhöpp og minni-
háttar slys.
n Nokkrar bifreiðir 

voru boðaðar í skoðun og 
númer tekin af öðrum. 

n Margir tugir bílstjóra með 
meirapróf og atvinnuréttindi voru 
stöðvaðir í vikunni þar sem athugað 
var hvort allir hlutir væru í lagi og 
rekstrarleyfi hópbifreiða. Akstur 
á farþegum til skoðunarferða úr 
skemmtiferðaskipum er hafinn og því 
miklir þungaflutningar á vegum sem 
því fylgja eins og jafnan.

Tekinn á 170 km hraða  
á þjóðveginum
Ökumaður var stöðvaður á 170 km 
hraða á hringveginum, á Svalbarðs-
strönd í vikunni. Hann verður svipt-
ur ökuréttindum í 3 mánuði og fékk 
240.000 kr. sekt fyrir athæfið. 

Eldur 
kviknaði í 
íbúðarhúsi

Talsverðan reyk lagði frá 
neðri hæð íbúðarhúss við 
Höfðahlíð á Akureyri mið-

vikudaginn 23. maí. Þá hafði eldur 
kviknað þegar súpa sauð niður á 
eldavél. Slökkviliðið fór strax inn 
í húsið og hóf reykræstingu svo 
tjón varð í minna lagi. Enginn var 
heima þegar eldurinn kviknaði og 
því sakaði engan. 

Lögreglan bjargaði 
selkóp á Akureyri
Lögreglan á Akureyri þarf að 

leysa alls konar verkefni en 
um helgina var hringt á lög-

reglu og þeim bent á selkóp sem var 
í vanda staddur í fjörunni við Drottn-
ingarbraut. Selkópurinn var skorðað-
ur á milli tveggja steina í fjörunni en 
lögreglufólk mætti á staðinn og leysti 
kópinn úr prísundinni.

Frá þessu var greint á Facebook-

síðu lögreglunnar en þar var einnig 
birt myndband af björguninni. Þar 
segir í tilkynningunni að honum hafi 
verið bjargað og sleppt aftur í Poll-
inn: „Ekkert virtist ama að honum er 
við fylgdumst með honum um tíma og 
synti hann sperrtur út á Pollinn. Von-
um að hann þurfi ekki á frekari lög-
regluaðstoð og að hann nái að spjara 
sig. Biðjum að heilsa af vaktinni.“

Skjáskot úr myndbandi lögreglunn-
ar. Selurinn fastur milli tveggja 
steina í fjörunni á Akureyri. Ekkert 
virtist annað ama að honum þó 
þegar hann var losaður.

VAKA þjóÐLiStAhÁtíÐ 2018 Á  
AKuREyRi Og NÁgRENNi 30. MAí – 2. júNí
Vaka þjóðlistahátíð hófst í gær 

og stendur fram á laugardag 
en hátíðin er haldin ár hvert á 

Akureyri og nágrenni. Vaka er vinaleg 
þjóðlistahátíð þar sem allir geta fund-
ið eitthvað við sitt hæfi hvort sem það 
er hljóðfæraleikur, söngur eða dans, 
frá morgni til kvölds. 

Á hátíðinni er glæsileg 
dagskrá en þar verður m.a. í 
boði:

n Kvöldtónleikar
n Námskeið í söng 
n Hljóðfæraleikur og dans í Hofi
n Opnir kaffitónleikar 
n Samspilsstundir 
n Hádegishugvekjur á Bláu könnunni 
n Samspilsstundir á Götubarnum

Á Vöku koma fram frábærir tón-
listarmenn og söngvarar frá Íslandi, 
Finnlandi, Noregi, Englandi og 
Hjaltlandseyjum. Einnig koma dans-
hópar frá Íslandi og Noregi.

Vaka 2018 er í samstarfi við Tón-
listarskólann á Akureyri og því verða 
námskeið fyrir nemendur skólans í 
boði.

Einnig verða haldin opin nám-
skeið fyrir alla: dansnámskeið með ís-
lenskum og norskum þjóðdönsum og 
kóranámskeið með íslenskum lögum.

Dagskrá hátíðarinnar í heild 
sinni, á íslensku og ensku, ásamt 
upplýsingum um miðaverð má sjá á  
www.vakafolk.is



Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata, Kópavogi

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.

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

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

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.

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!
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Vísindaskóli unga fólksins 
verður haldinn í fjórða skipt-
ið dagana 18.-22. júní. Vís-

indaskólinn er ætlaður ungu fólki á 
aldrinum 11-13 ára og í fyrsta sinn er 
nú hægt að nýta tómstundaávísun við 
greiðslu skólagjalda. 

Á hverju ári hefur verið boðið upp 
á ný þemu, sem gerir það að verkum að 
unga fólkið getur sótt skólann þrjú ár 
í röð og alltaf kynnst nýjum áherslum. 
Að þessu sinni eru yfirskriftir þemanna: 
MEÐ LÖGUM SKAL LAND BYGGJA, 
LÍFRÍKIÐ Í BÆNUM, SKAPANDI 
HUGSUN, VÍSINDI HEIMA Í ELD-
HÚSI OG ÚTI Á GÖTU, og FAB LAB 
SMIÐJA. Á bak við þessi heiti liggur 
fræðsla um hvernig lögreglan starfar, 
hvað lögreglumenn þurfa að kunna 
og í hverju þeir lenda í daglegu starfi. 
Nemendur rannsaka lífríkið á háskóla-
svæðinu og finna út úr því hve margar 
tegundir af plöntum, fléttum og dýrum 
eru á svæðinu. Þeir kynnast nýsköpun 
og finna út úr því hvernig hugmyndir 
verða að veruleika og svo munu þeir 
kynnast eðlis- og efnafræði eldhússins 
og búa til eigið tilraunaeldhús. Nem-

endur kynnast einnig FAB LAB Ak-
ureyri og læra á teikniforrit, hanna og 
skera út hluti í laserskurðarvél. 

„Reynsla fyrri ára hefur sýnt að 
strákar sýna þessum skóla ekki síður 
áhuga en stelpur á aldrinum 11-13 ára. 
Stór hópur þátttakenda hefur komið 
ár eftir ár í skólann og það eru bestu 
meðmælin sem við getum fengið“, segir 
Sigrún Stefánsdóttir, skólastjóri Vís-
indaskóla unga fólksins.   

Skólinn byrjar kl. 9.00 á morgn-
ana og stendur fram til kl. 15.00 og 
þátttakendur fá þá hádegismat í skól-
anum.  Frekari upplýsingar má finna 
inn á heimasíðu Vísindaskólans  
www.visindaskoli.is.

Selurinn, Samherji 
og sakamálin
Það er komið sumar,“ sagði Akureyringurinn. Reykvíkingurinn 

var ekki sammála, en það er eins og það er. 
Þetta gerist á hverju ári en alltaf erum við sannfærð um að 

sumarið sé komið þegar glittir í tveggja stafa tölu og sól í maí. Ég ætla 
ekkert að véfengja þetta, sumarið er pottþétt komið. Það er ekki séns 
að veðrið muni versna í... Við skulum ekki tala meira um veðrið. Það 
er fyrir fólk sem þekkist lítið og grípur í örvæntingu 
í eitthvað sem mögulega er hægt að tala um meðan 
lyftan lötrar sér áfram. Við erum ekki þar. Ekki ég og 
þú, lesandi góður. 

Við ætlum að tala um hvað það er frábært blað 
í greipum þér. Sönnu norðlensku sakamálin hafa 
aldrei verið grimmari, með gestaheimsókn selkóps-
ins vitaskuld, sem er eiginlega bara ekki grimmur og ætti ekki að flokka 
sem sakamál. Hann var bara svo sætur að hann fékk að vera með. Svo 
er það kjörsóknin góða á blaðsíðu 6, eða ekki svo góð í Akureyrartilfelli. 
Viðtal við uppistandara frá Grenidorm (Grenivík eins og flestir kannast 
við staðinn), hinn klassíski liður um félag að vinna frábært starf, norð-
lenskur leikhópur fær í fyrsta skiptið tilnefningu til Grímuverðlauna og 
Samherji gefur sjúkrahúsinu vel verðskuldaðar milljónir. Allt er þetta 
hluti af Norðurlandinu þínu þessa vikuna. Þar sem ég veit að margir 
eru að skella sér í sumarfrí svona í byrjun júnímánaðar fannst mér alveg 
kjörið að skella einni krossgátu með, bara svona ef einhver var kominn 
með leið á Orðasnakki. Þá er þetta svona leikur fyrir lengra komna. 

En nóg um það. Lestu og leystu gátuna úti í góða veðrinu. Ef það 
er enn þá til staðar... Það er nú einu sinni sólahringur síðan ég skrifaði 
þetta.
 Ingibjörg Bergmann Bragadóttir

LEiðAri

Glaðheimar Blönduósi
Sumarhús og tjaldsvæði á bökkum Blöndu

Mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar

Opið allt árið

www.gladheimar.is     Símar 820 1300 & 690 3130   gladheimar@simnet.is

Sumarhús í ýmsum stærðum
Heitir pottar - Náttúrulegt umhverfi

Gönguleiðir – Mikið fuglalíf 

Stutt í alla þjónustu 
  Verslun – Söfn - Veitingar 
  Sund – Hestaleiga (www.galsi.is)

Perla norðursins Hrútey 
við hlið sumarhúsanna

Björg EA 7 er nýjasta skip Sam-
herja.  „Endurnýjun skipaflota 
Samherja og Útgerðarfélags 

Akureyringa er stórt skref í þá átt að 
festa Eyjafjarðarsvæðið í sessi sem eitt 
öflugasta útgerðar- og fiskvinnslu-
svæði landsins. Útgerðarfélag Ak-
ureyringa er nú ein tæknivæddasta 
fiskvinnsla landsins og framkvæmdir 
við nýja hátæknifiskvinnslu eru hafn-
ar á Dalvík. Slíkar vinnslur þurfa öfl-

ug skip og hafa verður í huga að oft 
eru veiðisvæðin langt frá Eyjafirði og 
veðurfarið oft erfitt. Slíkt skip liggur 
hér við landfestar,“  sagði Þorsteinn 
Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, í 
ræðu sinni við athöfnina.

Gjöf til SAk til að undirbúa að 
setja upp hjartaþræðingu
Kristján Vilhelmsson, fram-
kvæmdastjóri útgerðarsviðs Samherja, 
afhenti fyrir hönd félagsins, Sjúkra-
húsinu á Akureyri (SAk) peningagjöf 
í tilefni dagsins. Kristján sagði við það 
tækifæri að Samherji hefði oft verið í 
þeirri aðstöðu að geta lagt fram pen-
inga til samfélagsins á ýmsum tíma-
mótum eins og þessum.

„Í framtíðarsýn Sjúkrahússins á 
Akureyri til ársins 2021 er sett fram 

það metnaðarfulla markmið að koma 
upp hjartaþræðingu við sjúkrahús-
ið. Undirbúningur þessa viðamikla 
verkefnis er í gangi og kallar á mikla 
fjármuni. Við höfum ákveðið á þess-
um tímamótum að færa Sjúkrahúsinu 
á Akureyri tíu milljónir króna að gjöf 
til að koma verkefninu af stað. Mér er 
það líka sönn ánægja að tilkynna það 
að til viðbótar mun Samherji færa 
Sjúkrahúsinu á Akureyri 25 milljónir 
króna að gjöf þegar tækin sem í verk-
efnið þarf verða pöntuð. Það er alveg 
ljóst að við höfum hæft fólk til að ljúka 
þessu metnaðarfulla verkefni farsæl-
lega og koma upp hjartaþræðingu við 
Sjúkrahúsið á Akureyri. Það er okkar 
og annarra að sjá til þess að fram-
haldið verði farsælt,“ sagði Kristján.

SAK féKK VEgLEgA pENiNgA-
gjÖf fRÁ SAMhERjA
Björg Ea 7 var form-
lega nefnd við hátíðlega 
athöfn á togarabryggj-
unni á akureyri laugar-
daginn 19. maí. af því 
tilefni gaf Samherji 
Sjúkrahúsinu á akureyri 
veglega peningagjöf sem 
nota á til að undirbúa 
það að koma upp hjarta-
þræðingu við sjúkrahúsið.

Langmæðgurnar Björg Finnbogadóttir, móðir Þorsteins Más Baldvinssonar, 
forstjóra Samherja, og Katla, dóttir Þorsteins, sáu um það í sameiningu að gefa skip-
inu nafn en Björg EA 7 heitir einmitt í höfuðið á Björgu Finnbogadóttur, eða Bellu 
eins og hún er gjarnan nefnd. 
Læknarnir og hjartasérfræðingarnir Torfi Jónasson og Gunnar Þór Gunnarsson tóku 
við gjöfinni fyrir hönd Sjúkrahússins á Akureyri. Mynd: Pedromyndir

Krakkarnir 
fylgjast 
spenntir með 
í Vísindaskól-
anum 2017.

Vísindi heima í eldhúsi og 
úti á götu er eitt þemað í 
Vísindaskólanum.

StyttiSt í VíSiNdA-
SKóLA uNgA fóLKSiNS



BLPP2B-402B 
 
BLPP2B-402B BORVÉL, 
HERSLUVÉL 2X4,0AH 
RAFHLÖÐUR OG HLEÐSLUTÆKI
VNR: MW 4933459037

59.900,-

SETT M18

4.júní
DALVÍK - VIÐ HÖFNINA (09:00-12:00)
SIGLUFJÖRÐUR - SR BYGGINGARVÖRUR (14:00-17:00)

5.júní
SAUÐÁRKRÓKUR - KS BÍLAVERKSTÆÐI (09:30-14:30)

12.júní
HÚSAVÍK - VÖRUBÍLAVERKSTÆÐI EIMSKIP
(10:00 - 12:00)

13.júní
EGILSSTAÐIR - AB VARAHLUTIR  (10:00 - 16:00)

14.júní

14.júní

NORÐFJÖRÐUR - G. SKÚLASON (10:00 - 12:00)

ESKIFJÖRÐUR - KRÍA (14:00-16.00)

15.júní

15.júní

REYÐARFJÖRÐUR - N1 (10:00-12:00)

FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR - LOÐNUVINNSLAN 
(14:00-16:00)

9.júní

11.júní

AKUREYRI - VERKFÆRASALAN DALSBRAUT 1 
(10:00-15:00)

AKUREYRI - VERKFÆRASALAN DALSBRAUT 1
(09:00-16:00)

MILWAUKEE BÍLLINN 
ER AÐ FERÐAST UM 
LANDIÐ!
Kíktu á dagskrána og sjáðu hvenær 
bíllinn verður nálægt þér dagana 
28.maí til 27.júní svo þú getir prufað 
allt það nýjasta frá Milwaukee.

Norðurland Austurland

Sjáðu öll tilboðin og 
ítarlegri dagskrá á 
www.vfs.is

BPD-402C 2X4AH

TVEGGJA HRAÐA 38NM MEÐ 
HÖGGI, FYLGJA 2×4,0 AH 
RAFHLÖÐUR OG HLEÐSLUTÆKI.
VNR: MW 4933441935

29.900,-

BORVÉL M12 M18FPP6A
BORVÉL, SLÍPIROKKUR, 
HERSLUSKRÚFVÉL, 
HJÓLSÖG, SVERÐSÖG, 
3X5,0AH  RAFHLÖÐUR OG 
HLEÐSLUTÆKI.
VNR: MW 4933451243

185.900,-

VERKFÆRA-
SETT 



6   31. maí 2018

Sala á öllum hreinlætisvörum 
og áhöldum til ræstinga 

fyrir fyrirtæki, stofnanir og 
heimili í verslun okkar

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

•  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.

Með allt á hreinu í 15 ár

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

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

Öll þrif fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili

�

Dagleg eða regluleg þrif:

Sala á öllum hreinlætisvörum 
og áhöldum til ræstinga 

fyrir fyrirtæki, stofnanir og 
heimili í verslun okkar

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

•  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.

Með allt á hreinu í 15 ár

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

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

Öll þrif fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili

�

Dagleg eða regluleg þrif:

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

Sveitarstjórnarkosningar fóru 
fram í landinu síðastliðinn 
laugardag. Á Akureyri voru sjö 

flokkar í framboði sem allir nema einn 
fengu a.m.k. einn fulltrúa inn í bæjar-
stjórn. D-listi Sjálf stæðis flokks ins fékk 
flest at kvæði, eða 1.998 og þrjá bæj-
ar full trúa. L-list inn, sem er bæj arlisti 
Ak ur eyr ar, fékk næst flest at kvæði, 
1.828 og tvo full trúa. Fram sókn ar-
flokk ur inn er þriðji stærsti flokk ur inn 
á Ak ur eyri og fékk 1.530 at kvæði og 
tvo bæj ar full trúa kjörna. Sam fylk ing-
in fékk einnig tvo full trúa og 1.467 at-
kvæði. Vinstri hreyfi ng in grænt fram-
boð fékk 820 at kvæði og einn full trúa. 
Miðflokk ur inn fékk einnig einn full-
trúa og 707 at kvæði en Pírat ar fengu 
377 at kvæði og eng an full trúa kjör inn.

Á Akureyri var kjörsókn ekki nema 
66,3% en það er lítilsverð hækkun frá 
því í síðustu sveitarstjórnarkosningum 
þegar kjörsókn var 66,5%. Í saman-
burði við önnur sveitarfélög á Norð-
urlandi er Akureyri með langminnstu 
kjörsóknina en það munar í kringum 
12 prósentustigum milli sveitarfélag-
anna. 

Konur aftur í meirihluta í 
bæjarstjórn
Af ellefu kjörnum bæjarfulltrúum 
eru sex þeirra konur á móti fimm 

karlmönnum. Þetta var einnig raunin 
í síðustu sveitarstjórnarkosningum 
á Akureyri 2014. Við bæjarstjórnar-
kosningarnar 2002 gerðist það í fyrsta 
skipti að konur voru í meirihluta í 
bæjarstjórn. Konur höfðu þó verið í 
meirihluta áður á einstökum bæjar-
stjórnarfundum. Þetta gerðist ekki aft-
ur fyrr en í sveitarstjórnarkosningun-
um á Akureyri 2014 þegar sex konur 
á móti fimm karlmönnum fengu kjör 
í bæjarstjórn. Í nýliðnum kosningum 
endurtekur þetta sig en aftur eru sex 
konur á móti fimm karlmönnum. Bæj-
arfulltrúar eru sem hér segir: 
n Guðmundur Baldvin  
Guðmundsson – Framsókn 
n Ingibjörg Isaksen – Framsókn 
n Gunnar Gíslason  
– Sjálfstæðisflokkurinn 
n Eva Hrund Einarsdóttir  
– Sjálfstæðisflokkurinn 
n Þórhallur Jónsson  
– Sjálfstæðisflokkurinn 
n Halla Björk Reynisdóttir –  
L-listinn 
n Andri Teitsson – L-listinn 
n Hlynur Jóhannsson  
– Miðflokkurinn 
n Hilda Jana Gísladóttir  
– Samfylkingin 
n Dagbjört Elín Pálsdóttir  
– Samfylkingin 
n Sóley Björk Stefánsdóttir  
– Vinstri græn

Framsókn og Sjálfstæðis-
flokkurinn í forystu á Norð-
urlandi
Í Fjallabyggð voru aðeins þrír flokkar í 
framboði og þar fékk Sjálfstæðisflokk-
urinn flest atkvæði, 539 eða 44,8%. H – 
Fyrir heildina hlaut 30,8% atkvæða og 
Betri Fjallabyggð fékk 24,4% atkvæða. 

Í Skagafirði voru fjórir flokkar í 
framboði og þar vann Framsóknar-
flokkurinn með 34% atkvæða. Vinstri 
græn fylgdu á eftir með 24,4% at-
kvæða, Sjálfstæðisflokkurinn með 
21% atkvæða og Byggðalistinn með 
20,6% atkvæða. 

Í Norðurþingi voru fimm flokk-
ar í framboði. Þar fengu Sjálfstæðis-
flokkurinn og Framsókn flest atkvæði. 
Sjálfstæðisflokkurinn var með 30,1% 
atkvæða og Framsókn með 26,4%. At-
kvæðin skiptust svo nokkuð jafnt milli 
hinna þriggja flokkanna; Vinstri græn 
með 15% atkvæða, Samfylkingin með 
14,4% atkvæða og Listi samfélagsins 
með 14,1% atkvæða.

KjÖRSóKN LANg-
MiNNSt Á AKuREyRi

Kjörsókn: 
Akureyri: 66,3% 
Á kjörskrá: 13.708

Talin atkvæði: 9.083 
Auð: 319   Ógild: 37 

Fjallabyggð: 79,5% 
Á kjörskrá: 1.578

Talin atkvæði:1.254
Auð: 41  Ógild: 6 

Skagafjörður: 79,2%
Á kjörskrá: 2.929

Talin atkvæði: 2.320
Auð: 68  Ógild: 7 

Norðurþing: 78% 
Á kjörskrá: 2.116

Talin atkvæði:1.651
Auð: 52  Ógild: 15

Akureyri úr fjarlægð. Mynd: Jónatan Friðriksson.

9. 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



AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is
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Þriðjudaginn 29. 
maí var það til-
kynnt að norð-

lenski atvinnuleikhópur-
inn Umskiptingar er 
tilnefndur til Grímuverð-
launa í flokknum: Sproti 
ársins, fyrir leiksýninguna 
Framhjá Rauða húsinu og 
niður stigann. Umskipt-
ingar er fyrsti atvinnuleik-
hópurinn á Norðurlandi í 
seinni tíð og Rauða húsið 
jafnframt hans fyrsta ver-
kefni. Þetta er því mikil 
viðurkenning fyrir hóp-
inn. 

Fékk frábærar  
viðtökur áhorfenda
Leikhópinn skipa þau Birna Péturs-
dóttir, Sesselía Ólafsdóttir og Vil-
hjálmur B. Bragason, sem léku og 
skrifuðu verkið, auk Margrétar Sverr-
isdóttur, sem leikstýrði verkinu, og 
Jennýjar Láru Arnórsdóttur, sem var 
framleiðandi. Öll eru þau leiklistar-
menntuð og starfa sem listamenn á 
svæðinu í hinum ýmsu verkefnum. 
Hljóðmynd verksins var í höndum 
Axels Inga Árnasonar, Eva Björg 
Harðardóttir hannaði leikmynd og 
búninga, Heiðdís Halla Bjarnadóttir 
sá um grafíska hönnun og Árni Þór 
Theódórsson sá um alla myndvinnslu. 

Framhjá Rauða húsinu og niður 
stigann var sýnt haustið 2017 fyr-
ir fullu húsi allt sýningartímabilið. 
Verkið fékk frábæra dóma og við-
tökur en það þótti óvenjulegt að því 
leyti að verkið er einleikur fyrir þrjá 
leikara. 

Skemmtileg sýning  
um leiðinlegt fólk 
„Þú ert svo mik-
ill helvítis lúser, 
Katrín,“ segir 
Katrín við 
sjálfa sig í 
spegi l inn 
en hún er 
þ j ö k u ð 
af útlits-
d ý r k u n 
og lágu 
sjálfsmati. 
Katrín er 
einn af þrem-
ur karakterum í 
sýningunni en öll 
eru þau ófullkomnir 
einstaklingar sem reyna að 
fóta sig í fallvöltum heimi og tekst 
misvel. Auk Katrínar er persónurnar 
Hildur, sem heldur að öll vandamál 
heimsins leysist með samfélagsmiðl-
um og skyndilausnum og svo Halldór, 
sem er hræðilegur maður, geðlæknir 

og hrokagikk-
ur sem reynir að 

upphefja sjálfan sig 
á kostnað annarra. 
Verkið fjallar um 

geðheilbrigðismál og ýmis 
samfélagsvandamál á frumlegan og 
hispurslausan hátt. „Við höfum lýst 
verkinu sem skemmtilegri sýningu 
um leiðinlegt fólk,“ segir Sesselía 
Ólafsdóttir, einn af höfundum verks-
ins. 

Mikill heiður að fá  
tilnefningu 
Hópurinn er með mörg verkefni í 
farvatninu, m.a. einleikinn Fröken 
Frú, sem verður frumsýnt 1. septem-
ber í Samkomuhúsinu ásamt kvik-
myndinni Blóðvegur 1 en myndin 
verður kynnt nánar síðar. 

Grímuverðlaunin verða afhent við 
hátíðlega athöfn þriðjudaginn 5. júní 
í Reykjavík. Hópurinn er eðlilega í 
skýjunum með tilnefninguna og segja 
þetta mikla viðurkenningu. „Það hefur 

ekki verið starfandi atvinnuleikhópur 
á Norðurlandi um margra ára skeið 
og það er ómetanlegt fyrir okkur sem 
viljum starfa sem listamenn í heima-
byggð okkar að fá svona viðurkenn-
ingu á því sem við erum að gera. Hvað 
svo sem gerist á athöfninni sjálfri þá 
erum við afskaplega þakklát fyrir til-
nefningu og þær viðtökur sem við 
höfum fengið. Enda ætlum við að 
halda ótrauð áfram,“ segir leikhópur-
inn Umskiptingar um tilnefninguna. 

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

2018 árgerðir 
Hobby húsbílar 
og hjólhýsi

Nýir 2018 árgerðir með mikið af aukabúnaði: 16” álfelgur, Hjólagrind, Markisa, blindgardínur, Loftkæling, bakk-
myndavél, leiðsögukerfi og margt fleira. Einnig hægt að fá dráttarkúlu. Hef einnig fleiri gerðir til afgreiðslu fljótt.

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 560LU Excellent  - 3.890.000 kr.
è 560Kmfe DeLuxe Edition - 3.950.000 kr.
è 650Kmfe DeLuxe Edition - 4.300.000 kr 
Verð skráð og með virðisaukaskatti.  Athugið að verð  
eru með mikið af aukabúnaði. Öll með rafgeymakerfi.

Optima Premium T 65 FL 
Verð 10.990.000 með vsk

Optima Premium T 70 F 
Verð 11.850.000 með vsk

Norðlenski leikhópurinn Umskiptingar tilnefndur 
til Grímuverðlauna fyrir sitt fyrsta leikverk

Myndir: Árni Theódórsson.

Leikhópurinn Umskiptingar. Frá 
vinstri: Jenný Lára Arnórsdóttir, Margrét 
Sverrisdóttir, Sesselía Ólafsdóttir, Vilhjálmur 
B. Bragason, Birna Pétursdóttir. 



Kíktu í
til okkar!til okkar!

KombóKombó

STÓRT KOMBÓ
heil samloka og stór djús

2.190 kr.

MILLI KOMBÓ
hálf samloka og stór djús

1.790 kr.

1.590 kr.

LÍT ID KOMBÓ
hálf samloka og lítill djús

GOS KOMBÓ
heil samloka og gos

1.690 kr.

STÓRT KOMBÓ
heil samloka og stór djús

2.190 kr.

MILLI KOMBÓ
hálf samloka og stór djús

1.790 kr.

1.590 kr.

LÍT ID KOMBÓ
hálf samloka og lítill djús

GOS KOMBÓ
heil samloka og gos

1.690 kr.

KOMBÓKOMBÓ

Glerárgötu 32, 600, Akureyri                 462 5552                   akureyri @lemon.is                  www.lemon.is

Mán-Fös 08:00 – 21:00
Helgar 10:00 – 21:00
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Fjöldi fólks tók þátt í árlegri 
göngu Pieta-samtakanna: Úr 
myrkrinu inn í ljósið þann 

12. maí sl. en gangan er ætluð til að 
vekja athygli á sjálfsvígum, sjálfsskaða 
og sjálfsvígsforvörnum. Gangan var 
haldin í fyrsta sinn fyrir 8 árum í Ír-
landi af Pieta House og var nú haldin 
hérlendis í þriðja sinn, á fjölmörgum 
stöðum, en á Akureyri í annað sinn. 

PIETA Ísland eru samtök gegn 
sjálfsvígum og sjálfsskaða en í fyrra 
var opnað Pieta hús í Reykjavík sem 
býður upp á ókeypis sálfræðiþjónustu 
og greiðan aðgang að þjónustu fyrir 
aðstandendur sem misst hafa ástvini 
í sjálfsvígi. Fyrirmyndin er sótt til 
PIETA House á Írlandi en þar hefur 
um áratuga skeið náðst einstakur ár-
angur í sjálfsvígsforvörnum með þeim 
úrræðum sem PIETA House býður 
einstaklingum upp á. 

Erfitt að leita beint á bráða-
móttökuna
Henný Lind Halldórsdóttir, ein þeirra 
sem stóð að göngunni á Akureyri, seg-
ir samtökin gríðarlega mikilvæg og að 
þau fari ört stækkandi með árunum. 

„Þetta eru samtök fyrir fólk með 
sjálfsvígs- eða sjálfsskaðahugleiðingar 
og aðstandendur þeirra. Það getur 
reynst fólki erfitt í þessum hugleiðing-
um að leita beint á bráðamóttökuna 
og oft hefur það ekki orkuna í að leita 
uppi þjónustuna sem það þarf. Þess 
vegna er nauðsynlegt að hafa aðgengi-
lega aðstoð hjá sérhæfðum fagaðilum 
með reynslu í svona málum og þar 
kemur Pieta inn,” segir Henný um 
samtökin. 

„Sjálfsvíg er ekkert annað en 
hjartaáfall sálarinnar”
Þetta er annað árið sem farið er í svona 
göngu á Akureyri en einnig var gengið 
í Reykjavík, á Neskaupstað og á Ísafirði 
í ár. Þá er gengið 5 km um miðja nótt 
en göngurnar byrjuðu allar kl. 04.00 
og því gengið inn í dagsbirtuna með 
morgninum. Á Akureyri var gengið 
frá Ambassador Hvalaskoðun þar sem 
sr. Hildur Eir Bolladóttir, prestur í Ak-
ureyrarkirkju, kom og sagði nokkur 
orð áður en lagt var af stað. Allir voru 
sammála um að þetta hafi verið falleg 
stund.

„Eurovision hafði kannski ein-
hver áhrif að ekki eins margir og við 
hefðum viljað mættu í gönguna en 
þetta var samt ágætis hópur og vel að 
göngunni staðið á allan máta.“ Henný 
segir að orð Hildar hafi verið einstak-
lega vel valin og staðið með henni eftir 
gönguna. „Já, mér var mjög minnistætt 
það sem Hildur sagði áður en við 
lögðum af stað. Hún sagði að ef við 
þyrftum að sjúkdómsgreina þetta eins 

og allt annað þá væri sjálfsvíg ekkert 
annað en hjartaáfall sálarinnar. Þetta 
var svo vel að orði komist hjá henni,” 
segir Henný um fallega stund áður en 
gangan hófst. 

Verða stærri með hverju árinu  
Samtökin eru alltaf að stækka með 
árunum og mikill ávinningur hefur 
náðst nú þegar. Henný segir markmið 
samtakanna að koma upp Pieta húsi 
á Norðurlandi sem og annars staðar 
á landsbyggðinni svo allir geti leitað 
sér aðstoðar. Það er stuðningshópur 
hjá Pieta fyrir aðstandendur í Reykja-
vík einu sinni í mánuði og getur verið 
oftar ef þörf er á. „Markmiðið er að fá 
svona hús til Akureyrar og á lands-
byggðina líka og þá með alla þá þjón-
ustu sem er í boði í Reykjavík. Þetta 
er alltaf að stækka en til þess að geta 
boðið upp á ókeypis þjónustu þarf að 
fjármagna á einhvern hátt. Við höf-
um verið að gera það með göngunni 
og Reykjavíkurmaraþoninu einnig, 
en þar eru margir sem hlaupa í nafni 
samtakanna og safna áheitum,“ segir 
Henný. Hún hvetur alla til að kynna 
sér samtökin og þjónustuna sem þar 
er í boði að kostnaðarlausu. Hægt er 
að nálgast allar upplýsingar á heima-
síðu félagsins. 

Margt smátt gerir eitt stórt 
Hægt er að leggja málefninu lið með 
frjálsum framlögum inn á heimasíðu 
félagsins en svo eru samtökin alltaf 
þakklát að fá fleiri hlaupara með í 
hópinn í Reykjavíkurmaraþoninu. Þá 
er gangan „Úr myrkrinu inn í ljósið“ 
með stærri tekjulindum samtakanna 
en næsta ganga verður í maí á næsta 
ári. „Margt smátt gerir eitt stórt. Við 
þurfum tíma til að stækka og vonandi 
kemur þetta norður sem fyrst líka. Ég 
veit að ég hefði viljað geta leitað til 
svona samtaka þegar ég þurfti á því 
að halda. Það er því miður svo litla 
aðstoð að fá fyrir aðstandendur nema 
með barningi við kerfið, langir biðlist-
ar eru hjá sálfræðingum og lítið af 
stuðningshópum. Aðstandendur eiga 
það til að gleymast í þessum tilvikum 
en markmið Pieta er að vera til staðar 
á þessum erfiðu tímum,“ segir Henný 
að lokum.
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Myndlistaskólinn á Akureyri 
auglýsir inntöku nýnema.

M Y N D L I ST
 

Námið í myndlistadeild er fjölþætt, þriggja ára sérhæft nám sem veitir 
starfsmenntun í frjálsri myndlist. Nemendur fá nauðsynlega þjálfun 
og tilsögn sem gerir þá hæfari til að takast á við ólík viðfangsefni og 

fjölbreyttar aðferðir í listsköpun sinni.
 

Námseiningar: 180 

G R A F Í S K  H Ö N N U N
 

Í grafískri hönnun er lögð áhersla á tækniþekkingu og frumlega 
framsetningu hugmynda. Á þremur árum öðlast nemendur yfirgripsmikla
þekkingu og þjálfun í faginu, sem gerir þá hæfa til að fást við krefjandi

verkefni á sviði hönnunar fyrir prentmiðla og margmiðlun.

Námseiningar: 180

  Umsóknarfrestur er til 6. júní 2018  Upplýsingar í síma: 898 5359 

www.myndak.is    www.facebook.com/myndak

Þar sem hugmyndirnar kvikna

GRÆNT ALLA LEIÐ

FéLAGið MiTT:

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.

PiETA Ísland: 
Samtök gegn sjálfs-
vígum og sjálfsskaða

VON. Úr ljósinu inn í myrkrið 2018.

Fjölmargir gengur úr ljósinu 
inn í myrkrið 12. maí á 
Akureyri.



Óskum 
sjómönnum 
til hamingju 
með daginn

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

EYRAVEGI 16 - 680 ÞÓRSHÖFN
SÍMI 899 7130 - 460 8109

FAX 460 8160 - fmth@hth.is

Alhliða þjónusta

Kominn til þess að vera

Alhliða þjónusta

Löndun - Ís - Slæging
- Gæðafrágangur

Sala og framboð
á öllum fisktegundum

Kominn til þess að vera

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.

Sveitarfélagið 
Skagaströnd

Sveitarfélagið 
Skagafjörður
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Karen Björg Þorsteinsdóttir er 
25 ára Grenvíkingur og sér-
staklega fyndin, ung kona. 

Karen hefur verið að gera það gott 
undanfarið sem uppistandari með-
fram námi í sálfræði við Háskóla Ís-
lands. Karen kom m.a. fram í þættin-
um Loga í beinni þar sem hún flutti 
uppistand og sló í gegn en undanfarið 
hefur hún haft í nægu að snúast og 
komið fram á hinum ýmsu viðburð-
um, hvort sem það er afmæli, árshátíð-
ir, brúðkaup, konukvöld, skemmtanir 
í grunnskólum og elliheimilum eða 
eitthvað allt annað. 

Tíska og blátt mjólkurkex
Karen útskrifast úr sálfræðinámi frá 
Háskóla Íslands í júní en hefur unnið 
sem uppistandari með skólanum 
ásamt því að vera pistlahöfundur hjá 
Nude magazine. „Ég skrifa bara það 
sem mér dettur í hug þar, svo lengi 

sem ritstjórinn „gúdderar“ það auðvit-
að. Ég hef mjög mikinn áhuga á tísku 
og skrifa svolítið um hana, er undir 
frekar miklum áhrifum frá móður 
minni og frænku með það, þær eru 
svo miklar skvísur,“ segir Karen um 
áhugasvið sitt svona á milli þess sem 
hún er ekki að reyna að vera fyndin. Í 
kjölfarið kom uppáhaldsmatur Karen-
ar til umræðu en hann er einfaldlega 
kex. Með mjólk eða ekki mjólk, það 
fer eftir stað og stund. „Já, uppáhalds-
maturinn minn er kex. Hobbsnobs 
og blátt mjólkurkex. „Keep it simple.“ 
Stundum með mjólk, stundum ekki.“ 

„ég elska Grenivík“ 
Karen er fædd og uppalin á Grenivík 
en þykir það ólíklegt að hún snúi aftur 
á æskuslóðirnar til frambúðar. 

„Ég ELSKA Grenivík. Ég ætla klár-
lega að eiga hús þar þegar ég verð eldri 
en ég held ég muni aldrei búa á Greni-

vík aftur. Það er planið að eiga Greni-
vík sem svona afdrep, fara þangað í 
viku og gera bara ekki neitt. Sumir eru 
vanir að vera í svona hringiðu enda-
laust eins og hérna í borginni en mér 
finnst alveg geggjað að fá svona algjör-
an frið og ró eins og á Grenivík,“ segir 
Karen um uppeldisstaðinn. 

Jim Carrey innblásturinn af 
uppistandstandi
En hvernig fer maður hreinlega frá 
Grenivík og út í uppistand? Karen 
segir það ekki kjörið að leggja fyrir sér 
uppistand sem atvinnu á Grenivík en 
innblásturinn hafi hins vegar kviknað 
á Grenivík, bara fyrir framan sjón-
varpið...

„Ég hef elskað og dáð Jim Carrey 
frá því að ég var pínulítil, frá því að ég 
sá Ace Ventura í fyrsta skiptið. Í lok 
myndananna voru sýnd svona „mis-
tök“ og þá var hann svo oft að gera 

mistök viljandi bara til þess eins að fá 
alla á settinu til að hlæja og þá hugs-
aði ég bara vá, þetta er geggjað. Þetta 
myndi ég vilja gera. Haga mér eins og 
asni bara svo aðrir geti hlegið,“ segir 
Karen og lýsir því að hún hafi smitast 
af gríni og glensi mjög snemma.  

Karen Björg hefur komið víða við á 
leið sinni í uppistandið. Hún tók virk-
an þátt í félagslífinu bæði í Grunn-
skóla Grenivíkur og Menntaskólanum 
á Akureyri þar sem hún lék í leikfélög-
um skólanna í nokkrum uppfærslum. 
Hún lýsir því að í Grenivíkurskóla hafi 
uppfærslurnar ævinlega verið mjög 
metnaðarfullar þrátt fyrir að skólinn 
sé mjög lítill, en á þessum árum voru 
aðeins í kringum 60 nemendur í skól-
anum. 

Ældi nokkrum sinnum fyrir 
fyrsta uppistandið
Fyrsta uppistand Karenar var síðan á 

árshátíð Menntaskólans á Akureyri en 
þar er hefð fyrir því að stelpa og strák-
ur í útskriftarárganginum flytji Minni 
karla og Minni kvenna, ræður um hitt 
kynið sem yfirleitt eru settar fram á 
skoplegan hátt. 

„Þetta er yfirleitt ræða við púlt en 
ég fékk bara einhvern gráan fiðring 
þarna og ætlaði sko að láta muna eftir 
mér. Þannig að ég skrifaði eitthvað bull 
þarna mánuði fyrir og fór að æfa upp-
hátt. Svo kom að þessu og ég ældi alveg 
nokkrum sinnum áður en ég fór upp 
á svið, sko. Fékk örugglega einhvers 
konar hita og panik en viti menn, þetta 
gekk bara vel!“ segir Karen og er viss 
um að það hafi hjálpað hversu margir 
voru í salnum en á árshátíðinni eru yf-
irleitt í kringum 600 gestir. „Það hjálp-
aði klárlega að það voru svona margir í 
salnum, þá er pottþétt að einhver hlær. 
Það finnst alveg örugglega einhverjum 
einum ég kannski fyndin allavega.“

„Þetta er bara algjör 
alsæla þegar vel gengur“

Karen Björg 
Þorsteinsdóttir.
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NORÐURORKA HF. LEGGUR 
NÝJA AÐVEITUÆÐ HITAVEITU 

FRÁ HJALTEYRI

1. áfangi
Meðfram Hörgárbraut - frá Glerártorgi að Hlíðarbraut

Lengd: 1,7 km (heildarlengd 20 km)

Þvermál lagnar: 500 mm

Verktaki: Finnur ehf.

Verklok: 31. okt. 2018

Við biðjumst velvirðingar á þeim óþægindum sem 
framkvæmdin kann að valda

Á heimasíðu Norðurorku www.no.is 
má sjá frétt um verkefnið þar sem fram koma frekari upplýsingar.

Mundi ekki eftir því að hafa 
verið á sviðinu
Karen segist varla trúa því sjálf hversu 
vel hefur gengið að starfa sem uppi-
standari. Skemmtanabransinn er stór 
markaður og alltaf eru einhver til-
efni sem verið er að fagna og vantar 
skemmtikraft, sérstaklega í Reykjavík. 
Hún segir þetta fyrst og fremst æfingu 
því enginn áheyrendahópur sé eins. 

„Þú að æfa þig heima í stofu er 
bara allt annað en að vera fyrir framan 
áhorfendur. Þetta fer allt eftir áheyr-
endunum sem þú ert með þegar þú 
ferð með gamanmál,“ segir Karen en 
nú er hún orðin mun vanari og ör-
uggari en hún var þegar hún byrjaði 
fyrst fyrir nokkrum árum. 

„Fyrstu uppistöndin mín... Já, þá 
mundi ég ekki einu sinni eftir að hafa 

verið upp á sviði, ég var svo stressuð. 
Nú er ég orðin miklu slakari og er 
miklu meira að tala við fólkið í saln-
um. Fyrst var ég svo svakalega vélræn 
og flutti allt alveg eins. Ég fór í algjört 
„black-out“ bara þegar ég var uppi á 
sviði.“

Mjög ávanabindandi að 
standa fyrir framan marga og 
heyra þá hlæja
Karen heldur úti facebook-síðu þar 
sem hægt er að fylgjast með henni og 
komandi viðburðum sem hún verður 
að skemmta á. Hún segir það ótrúlegt 
hvað þetta er skemmtilegt og engin 
tvö skipti þar sem hún kemur fram eru 
eins. „Það er mjög ávanabindandi að 
standa fyrir framan marga og heyra þá 
hlæja. Ég hef aldrei prufað eiturlyf en 
ég get ímyndað mér að þetta sé svipað. 
Þetta er bara algjör alsæla þegar vel 
gengur.“

Þar sem Karen hefur verið í námi 
síðastliðin þrjú ár hefur hún ekki get-
að hellt sér alfarið í uppstandið eins og 
hún hefði viljað en nú er sá tími ef til 
vill kominn. „Þetta er búið að ganga 
mjög vel með skólanum en nú er ég 
að útskrifast og þá kannski  fer maður 
að gera þetta af meiri alvöru, mark-
aðssetja sig meira og gera eitthvað 
stærra.“ 

Hægt að fylgjast með Karen á  
facebook undir nafninu Karen Björg. 

Karen Björg skemmti í Eld-
borgarsal Hörpu fyrir full-
um sal og hitaði upp fyrir 
námskeið Öldu Karenar 
Hjaltalín; LIFE-Masterclass.

Karen sló í gegn á 
Druslupeppinu á 
Græna Hattinum 
í fyrrasumar, 
viðburði á vegum 
Druslugöngunnar.

„Ég hef elskað 
og dáð Jim 

Carrey frá því að 
ég var pínulítil, 
frá því að ég sá Ace 
Ventura í fyrsta 
skiptið.
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Innifalið: Flug, flugvallaskattar, gisting 
með morgunverði og íslensk fararstjórn.

119.900 kr.-
Verð frá:

á mann í tveggja  
manna herbergi

Krossgáta vikunnar



áfram ísland!áfram ísland!
Gómsætur súkkulaði fótbolti með skemmtilegum 

spurningaspjöldum og Nóa nammi. Fullkomið með boltanum.



13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag

9. tölublað
2. árgangur
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Fæst án
lyfseðils

menningarsumar 
Norðurlands

Sumarið á Akureyri er ótrúleg-
ur tími. Hingað flykkjast að 
ferðamenn í skemmtiferða-

skipum sem verða stærri með hverju 
árinu sem líður, eða þeir sem eru að 
ferðast sjálfir um landið og ákveða að 
Akureyri sé heimsóknarinnar verð. 
Heimamaðurinn fer einnig að láta sjá 
sig meira á götum bæjarins og er sér-
lega líklegt að hitta hann í Kjarnaskógi 
á heitum dögum, í sundi á Þelamörk 
eða í Brynjuís. 

Það iðar allt af mannlífi, sama 
hvernig viðrar. Á Akureyri er nefni-
lega nóg um að vera á sumrin. Stóru 
viðburðirnir eins og fjölskylduhátíð-
in Ein með Öllu og Akureyrarvakan 
halda í vinsældir sínar ár eftir ár og 
Listasumar fer ört stækkandi. Flóra 
listamannanna sem taka þátt í Lista-
sumrinu í ár eru skemmtilegur hópur 
af myndlistarfólki, leikurum, tónlist-
arfólki, hönnuðum – og svona mætti 
lengi telja. Akureyri hefur stutt vel við 
bakið á menningarflórunni og hef-
ur því myndast ákveðið mekka fyrir 
menningarstörf þar sem listafólk fær 
að blómstra og koma sér á framfæri. 

Á Skagaströnd hefur einnig verið 
starfandi „residensía“ fyrir listafólk, 
síðan 2008. Þar mætast ólíkir menn-
ingarheimar með mismunandi list, 
allt frá myndlist til kvikmyndagerðar. 
Svipað fyrirkomulag má einnig finna á 
Blönduósi í Kvennaskólanum þar sem 
textílhönnuðir koma saman til þess að 
skapa og hanna. 

Það sem gerir Norðurland hins 
vegar sérstaklega merkilegt á sumrin 
er að þrátt fyrir ösina, aragrúann af 
fólki og þétta dagskrá, er fólk í róleg-
heitum og að njóta. Hvort sem ver-
ið að að rölta um hellulagðar götur 
Hríseyjar, baða sig í jarðböðum í Mý-
vatnssveit, drekka í sig stemmingu 
Siglufjarðar eða heimsækja miðalda-
dagana að Gásum þá eru heimamenn 
staðráðnir í því að gera sumarið að 
einstakri upplifun fyrir alla.

Veronika Rut,  
fjölmiðlafræðingur

BAKþANKAR Veronika Rut skrifar.


