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Fánasmiðjan

Fánar, fánastangir
og aukahlutir
Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum
í gott stand.

Á sunnudaginn fagnar Siglufjörður 100 ára kaupstaðarafmæli
og efnir til glæsilegrar afmælisdagskrár.
Sönn norðlensk
sakamál bls. 2

Hvatningarverðlaun SAK bls. 6

Hvað á ég að
kjósa? Bls. 10-13

?

s:5772020

Útskriftargjöfin fæst í Lín Design

GLERÁRTORGI | SMÁRATORGI | KRINGLAN | LINDESIGN.IS

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL
í sófa frá Lúr
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Riccardo

Með
halland
i baki,
má stan
da
nánast
upp
við vegg
.

Glæsilegur tungusófi með öllum sætum
rafstillanlegum. Hægri eða vinstri tunga.

Isabella
Sófi sem er í senn glæsilegur og þægilegur.
Með hand- eða rafstýrðum hvíldarstólum
í öllum sætum.

Með
halland
i baki,
má stan
da
nánast
upp
við vegg
.

Grace
Fáanlegur sem hægri eða vinstri tunga. Rafstillanlegur
hægindarstóll í enda. Nokkrir litir í boði, alklæddur
leðri eða slitsterku áklæði.

Með
halland
i baki,
má stan
da
nánast
upp
við vegg
.

Ermes
ERMES sófinn er fáanlegur í fjöldamörgum útfærslum
svo sem tveggja, þriggja eða fjögurra sæta. Öll sæti
með rafstýrðum skemlum.

Með
halland
i baki,
má stan
da
nánast
upp
við vegg
.

Mobius
Hægindasófinn er með hvíldarstólum í hvorum enda,
handstillanlegum eða rafstillanlegum. Alklæddur leðri
eða vönduðu tauáklæði og fáanlegur í fjölmörgum litum.

Opið alla virka daga
10 -18. Lau.11-16

Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík 554 6969
lur@lur.is
www.lur.is
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SÖNN NORÐLENSK
SAKAMÁL
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.

Háskólinn á Akureyri/Auðunn Níelsson.
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VERIÐ VELKOMIN
Í HEIMSÓKN
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Ný reglugerð um sektir og
umferðarlagabrot tók gildi 1. maí
Þ

að má segja að fyrsta vika
maímánaðar hafi verið
sérstök hjá lögreglunni
þar sem nýútgefin og endurnýjuð reglugerð um sektir og önnur
viðurlög fyrir umferðarlagabrot
tók gildi 1. maí.
Margvíslegar
breytingar
koma þar fram og hefur umræðan um margfalda hækkun sekta
við því að nota síma án handfrjáls búnaðar verið einna mest á
vörum fólks sem og mikil hækkun fyrir að aka um á negldum
hjólbörðum utan þess tíma sem
það er heimilt.
Yfirlit yfir ýmsar hækkanir í endurnýjaðri reglugerð um sektir.
„Ekki verðum við áskynja
um annað en að almenningina og þá höfum við heyrt hjá sölufyr- en þá er líka bara að nota hann,“ segir
ur taki þessum breytingum vel
og telji þær löngu nauðsynlegar. Við irtækjum handfrjáls símabúnaðar að lögreglufulltrúi í samtali við Norðurteljum okkur sjá talsverða breytingu í margföld aukning hafi verið í sölu á land.
umferðinni hvað varðar símanotkun- slíkum búnaði undanfarið. Það er vel,

Vonskuveður
með vorinu

V

eðrið virtist koma mörgum
í opna skjöldu þessa fyrstu
helgi maímánaðar en mikið var um að ökumenn væru ekki
undirbúnir fyrir veðrið. Helgina 4.6. maí urðu talsverðar tafir á umferð
um Öxnadalsheiði, n.t.t. í Bakkaselsbrekkunni. Þar lentu ökumenn, sérstaklega flutningabifreiða og húsbíla,
í miklum vandræðum vegna hálku
og skafrennings. Lögreglan biðlar til
ökumanna að fylgjast vel með veðurfregnum því þó að sumarið sé komið
er allra veðra von!

Innbrot, hraðakstur
og ölvun undir stýri

Þ

ó svo að sektir hafi hækkað
verulega 1. maí þá breytir það því ekki að alltaf eru
einhverjir sem eiga erfitt með að
fara eftir settum leikreglum og því
var töluvert að gera hjá lögreglunni
vikuna 30. apríl-7. maí. Til að mynda
voru:
n 11 ökumenn stöðvaðir fyrir of
hraðan akstur
n 4 ökumenn teknir fyrir akstur

undir áhrifum fíkniefna
n 3 ökumenn teknir fyrir ölvunarakstur
n 2 ökumenn teknir fyrir að nota
síma án handfrjáls búnaðar
Einnig var tilkynnt um innbrot á
nýbyggingasvæði þar sem talsverðu
af verkfærum var stolið. Rannsókn
á því máli er í fullum gangi og hefur
hluti þýfisins nú þegar komið í leitirnar.

Boccia-þjálfari kærður
fyrir ítrekaðar nauðganir

S

akamál gegn fyrrum Bocciaþjálfara á Akureyri var þingfest
í Héraðsdómi Norðurlands
eystra sl. mánudag. Málið hefur verið talsvert áberandi í fjölmiðlum
en meint brot voru kærð árið 2015.
Rannsókn málsins hefur tekið lengri
tíma en ella vegna fleiri brotaþola og
vitna sem stigið hafa fram, ásamt því
að brotaþoli þessa máls er þroskaskert

kona en hún æfði á sínum tíma Boccia
hjá ákærða. Maðurinn var ákærður
fyrir að hafa haft samræði og önnur kynferðismök við konuna, sem
þá var rúmlega tvítug, í fjölda skipta
á tímabilinu júní 2014 til júní 2015.
Maðurinn neitar sök.
Í ákærunni segir að manninum hafi
verið kunnugt um þroskaskerðingu
konunnar vegna stöðu sinnar sem

þjálfari hennar. Hann er þá talinn hafa
ítrekað nýtt sér yfirburði sína gagnvart
konunni og misnotað aðstöðu sína
gróflega. Þá er farið fram á í kærunni
að maðurinn verði dæmdur til refsingar, greiði brotaþola tvær milljónir
króna í miskabætur og greiði að auki
allan sakakostnað. Aðalmeðferð málsins er fyrirhuguð í júní á þessu ári.

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 560LU Excellent è 540UFe Prestige - 3.890.000kr.
è 560WFU Excellent - 4.200.000kr.

Fleiri gerðir
að koma eða
komnar!

Öll verð skráð og með virðisaukaskatti

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

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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leiðari

Kosningar,
kosningar, kosningar!
K

osningar, kosningar, kosningar. Landsmenn eru ekki fyrr búnir að jafna sig á símakosningum laugardagsins þegar kemur að því að kjósa aftur. Snakkið er búið, símreikningurinn er óheiðarlega hár, Ísrael vann og allt í einu erum við umkringd pistlum
á netinu um að sniðganga Eurovision á næsta ári.
En einn hausverkur í einu! Núna þurfum við að gera upp hug okkar fyrir þar
næstu helgi.
Er hægt að gera fólk jafn spennt fyrir sveitarstjórnarkosningunum og Eurovision?
Þurfum við að breyta kosningavökunni í eitt stórt partý með dansatriðum, logandi sviði, reyk- og vindvélum, símakosningu og pínlegum bröndurum?
Ég hef allavega ekki fjármagn í slíkt batterí. Ég hugsa að ég hefði ekki einu sinni
fjármagn í að fá lánaða reykvél. Þess í stað ákvað ég að hafa þetta tölublað Norðurlands með bæjarstjórnarkosningar á Akureyri í brennidepli. Þar keppast margir um
að komast í stólana ellefu sem í boði eru en hvorki meira né minna en sjö flokkar
eru í framboði. Eftir að hafa fylgst vel með baráttunni finnst mér flokkarnir vera
nokkuð samstíga í sínum helstu áherslumálum fyrir bæinn. Hvað er það þá sem skilur flokkana í sundur?
Þegar ég var yngri fannst mér það að fylgjast með kosningum svolítið eins og að horfa á heimsmeistaramótið
í „Curling“, sem á ástkæra ylhýra tungumálinu heitir krulla. Ég sá einhverja steina renna á svelli og fólk með
kústa að sópa. Ég skildi en skildi samt engan veginn og hefði verið til í að fá aðeins aðgengilegri upplýsingar. Sem
betur fer hafði ég ekki kosningarétt í krullu. En vonandi reynist blaðið einhverjum hjálplegt og gefur kannski
örlítið skýrari mynd af kosningabaráttunni og hvað við komum til með að sjá í bæjarstjórninni.
Kjósum eftir eigin sannfæringu – en umfram allt – kjósum. Lýðræðið er nefnilega, þegar öllu er á botninn
hvolft, ómetanlegt. Sýnum virðingu okkar fyrir því í verki, með því að mæta á kjörstað laugardaginn 26. maí.


Ingibjörg Bergmann Bragadóttir

Siglufjörður fagnar 100
ára kaupstaðarafmæli

S

iglufjörður
fagnar
100 ára
kaupstaðarafmæli á sunnudaginn með
stórglæsilegri
afmælisdagskrá fyrir bæjarbúa og aðra
nærsveitunga.
Siglufjörður
er nyrsti kaupstaður Íslands
og stendur við
lítinn,
samnefndan fjörð,
háum
undir
fjöllum. Siglufjörður hefur eina
bestu höfn landsins en fáir bæir á Íslandi eiga sér jafn viðburðaríka sögu í gengi
fiskveiða og sjávarútvegsfyrirtækja og Siglufjörður.
Í kringum 1.300 manns búa á
Siglufirði en mikil uppbygging hefur
verið í kaupstaðnum síðastliðin ár og
fjörðurinn meðal vinsælustu áfangastaða ferðamanna á Norðurlandi en
opnun Héðinsfjarðarganga árið 2010
var mikil lyftistöng fyrir bæinn og
gerði kaupstaðinn mun aðgengilegri.
Siglufjörður hlaut einnig töluverða
frægð út fyrir landsteinana eftir að
þáttaröðin Ófærð var sýnd í sjónvarpinu í þó nokkrum löndum. Þar lék
Siglufjörður stórt hlutverk en meira og
minna öll þáttaröðin var tekin upp þar.

Vegleg afmælisdagskrá
Afmælisdagskrá sunnudagsins er
ekki af verri endanum en stíf dagskrá
og skemmtiatriði verða í boði meira
og minna allan daginn.
Í íþróttahúsi Fjallabyggðar á
Siglufirði verður haldinn hátíðarfundur í bæjarstjórn Fjallabyggðar
þar sem m.a. forseti bæjarstjórnar,
bæjarstjóri Fjallabyggðar og forsætisráðherra munu ávarpa gesti. Karlakór
Fjallabyggðar og nemendur tónlistarskólans á Tröllaskaga munu flytja
tónlistaratriði. Fjölskylduskemmtun
verður haldin í íþróttahúsinu á Siglufirði þar sem Björgvin og Bíbí sjá um
að skemmta ungum sem öldnum.
Að lokum er boðað til hátíðarkaffisamsætis þar sem bæjarbúum er
boðið að þiggja veitingar og hlýða á
tónlistaratriði í íþróttahúsinu á Siglufirði kl. 16. Dagskrána má sjá hér að
neðan.

Kl. 15:00 Íþróttahúsið á Siglufirði Fjölskylduskemmtun; Björgvin og
Bíbí. Allir velkomnir
Sunnudagur 20. maí
Afmælisdagurinn

Kl. 09:00 Fánar dregnir að húni
Kl. 11:00 Fermingar- og afmælismessa í Siglufjarðarkirkju

Íþróttahús Fjallabyggðar á
Siglufirði

Kl. 14:30-16:00 Hátíðarfundur í

n Ávarp forsætisráðherra, Katrínar
Jakobsdóttur
n Tónlistaratriði – Nemendur Tónlistarskólans á Tröllaskaga
n Tónlistaratriði – Karlakór Fjallabyggðar
n Ávarp – Vildarvinir Siglufjarðar/
Siglfirðingafélagið
n Ávarp fulltrúa vinabæja Siglufjarðar
n Tónlistaratriði – Nemendur Tónlistarskólans á Tröllaskaga

Kl. 16:00-17:30 Hátíðarkaffi
fyrir bæjarbúa og aðra gesti í
Íþróttahúsinu á Siglufirði
Tónlistaratriði;

n Sturlaugur Kristjánsson, bæjarlistamaður Fjallabyggðar
n Síldargengið kíkir í heimsókn
n Kór eldriborgara í Fjallabyggð
n Gómarnir, sönghópur

Aðrir viðburðir í Fjallabyggð
afmælishelgina 19.- 20. maí

n Grána – Dagskrá til heiðurs sr.
Bjarna Þorsteinssyni þjóðlagasafnara,
laugardaginn 19. maí kl. 15.30
n Síldarminjasafnið er opið alla
helgina
n Alþýðuhúsið á Siglufirði; Sunnudagskaffi með skapandi fólki, Ómar
Hauksson, bókhaldari og sögumaður
á Siglufirði.
n Kompan, gallerí; Kristján Steingrímur Jónsson, Reykjavík.
n Ljóðasetur Íslands; Opnun sýningar: Ljóðabækur og kveðskapur
tengdur Siglufirði.
n Ráðhússalurinn. Opnun sýningar Ólafar Birnu Blöndal. „Þótt líði
ár og öld“
n Siglfirðingafélagið með opið hús í
Bláa húsinu:
-Myndasýning gamalla húsa
-Andlit bæjarins frá 1960

bæjarstjórn Fjallabyggðar
nÁvarp forseta bæjarstjórnar –
Tímamótasamþykkt bæjarstjórnar
n Bæjarstjóri Fjallabyggðar, Gunnar
I. Birgisson, setur hátíðina

8. 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

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
www.fi.is
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Traust staða og
lækkun skulda

Nám sem opnar
þér nýjan
heim, að heiman.

Ágæti lesandi.

G

jarnan er rætt um stöðu
sveitarfélaga í aðdraganda
kosninga og því full ástæða
til að varpa ljósi á stöðuna hjá okkur
hér á Akureyri. Strax í upphafi kjörtímabilsins var stefnan hjá núverandi
meirihluta sett á að ná stöðugleika í
rekstri, byggja upp traustan grunn til
framtíðar, bæta upplýsingagjöf og gera
stjórnsýsluna markvissari.

Háskólanám erlendis
á sviði skapandi greina

Lingó er vottaður umboðsaðili á Íslandi fyrir fjölmarga alþjóðlega fagháskóla víða um heim. (á Englandi, Skotlandi, Ítalíu, Spáni, Þýskalandi,
Ástralíu, Nýja Sjálandi og Bandaríkjunum).
Nám í slíkum skóla er einstakt tækifæri til að kynnast suðupotti hugmynda, stefnum og straumum víða að úr heiminum. Aðstaða og umhverfi
er eins og best gerist og kennarar eru reyndir fagmenn og sérfræðingar.

OPIÐ

fyrir umsóknir

Nám erlendis í hönnun, miðlun, sjónlistum, stjórnun, sviðslistum, tísku,
ferðaþjónustu eða viðskiptum, opnar einnig möguleika á að hitta „rétta“
fólkið og komast áfram á alþjóðlegum markaði.

255x380 Fréttablaðið heilsíða

Langtímaskuldir lækkað um
ríflega milljarð
Lykillinn af því að búa í haginn fyrir framtíðina er traustur fjárhagur.
Við höfum á þessu kjörtímabili séð
skuldahlutfall sveitarfélagsins lækka
úr 112% í 95% í árslok 2017 og þegar
horft er til A-hluta hefur skuldahlutfallið lækkað úr 100% í 82% í lok árs
2017. En skuldahlutfall segir ekki alla
söguna því langtímaskuldir hafa lækkað um ríflega 1 milljarð króna hjá Ahluta sveitarfélagsins á síðustu fjórum
árum.

Skynsemi í fjárfestingum
Það sem helst skýrir þennan viðsnúning má rekja til skynsemi í fjárfestingum. Þannig höfum við á þessu
kjörtímabili fjárfest fyrir ríflega 3,4
milljarða hjá A-hluta, sem er mun

ÁLFURINN
til betra lífs
ÁFRAM ÍSLAND

minna en kjörtímabilin þar á undan
eins og sjá má á mynd hér að neðan.

Betri upplýsingagjöf
Við höfum ennfremur unnið markvisst að því að bæta upplýsingagjöf til
bæjarbúa. Nú eru mánaðarlega lagðar
fram tölur um rekstur og fjölda stöðugilda, tekin voru upp hálfsárs uppgjör,
bókhald sveitarfélagsins var gert aðgengilegt á heimasíðu bæjarins þar
sem einnig má finna vandaða greinargerð um fjárhagsáætlun. Óhætt er að
segja að vel hafi til tekist og við erum
að skila sveitarfélaginu í mun betri
stöðu og erum tilbúin að takast á við
verkefni framtíðarinnar.

Er tilbúinn til verka
Lesandi góður.
Ég hef sem formaður bæjarráðs
leitt vinnu við fjármál sveitarfélagsins á yfirstandandi kjörtímabili
og hef lagt mig allan fram um að
skila góðum og vönduðum vinnubrögðum. Ég er tilbúinn
t i l
áframhaldandi
verka.
Settu X-við B á kjördag.
Guðmundur
Baldvin Guðmundsson
Oddviti
Framsóknarflokksins

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra afhendir Erlu Sigurgeirsdóttur,
forstöðumanni ræstimiðstöðvar SAk og tveimur samstarfskonum hennar, hvatningarverðlaunin á ársfundinum. Mynd: BB.

Sjúkrahúsið á Akureyri:

Ræstimiðstöð SAk hlaut
hvatningarverðlaunin 2018
Ræstimiðstöð Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) hlaut
hvatningarverðlaun sjúkrahússins fyrir árið 2018 en
verðlaun voru afhent á ársfundi þess sem haldinn var
miðvikudaginn 9. maí sl.

F

ramkvæmdastjórn
Sjúkrahússins á Akureyri hefur árlega frá 2011 veitt þeirri
deild hvatningarverðlaun sem að mati
framkvæmdastjórnar sýnir gott fordæmi um framsækni í störfum sínum
eða skarar fram úr á annan hátt. Við
veitingu hvatningarverðlaunanna er
horft til ýmissa þátta sem hafa áhrif
á starfsemi sjúkrahússins og gefur tilefni til jákvæðrar endurgjafar og eftirbreytni.

Stöndum saman og kaupum álfinn – fyrir unga fólkið
Tökum vel á móti álfasölufólki dagana 15.-20. maí.

SÁÁ – til betra lífs

Afar mikilvægur hlekkur í
þjónustunni
„Það þarf varla að taka það fram
hversu mikilvægt er á sjúkrahúsi að
umhverfið sé hreint og snyrtilegt,
bæði með tilliti til sýkingarhættu
og starfsumhverfis. Þeir sem sjá um
ræstingar eru því afar mikilvægur
hlekkur í þjónustu við sjúklinga okkar
og aðstandendur og einnig svo starfsfólkið vinni í góðu starfsumhverfi,“
sagði Sigurður E. Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga á SAk, þegar

hann tilkynnti á ársfundinum hvaða
deild hlyti verðlaunin.
„Þetta eru ekki auðveld störf og
starfsfólk ræstimiðstöðvar þarf oft að
aðlaga sig og vinna meðfram klínískri
starfsemi,“ sagði hann.

Vel að verðlaununum komin
„Við tökum á móti mörgum gestum
á sjúkrahúsinu, innlendum sem erlendum, og fáum ósjaldan að heyra
hversu hreint og snyrtilegt sjúkrahúsið er,“ sagði Sigurður. Hann gat þess
einnig að starfsfólk SAk hefði oft á
orði hversu vel gengi að vinna með
starfsfólki ræstimiðstöðvarinnar og að
þjónusta þess væri til fyrirmyndar.
„Ræstimiðstöðin er því vel að
verðlaununum komin og þau verða
starfsfólki hennar örugglega hvatning
áfram til góðra starfa,“ sagði Sigurður.
Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra afhenti Ræstimiðstöðinni
verðlaunin á ársfundinum við dynjandi lófatak fundargesta.

Kynning

Verndaðu húðina þína fyrir óæskilegum áhrifum sólarinnar:

Evy veitir vörn í allt
að sex tíma í einu
S

umarið er tími sólarinnar, flestir Íslendingar taka
henni fagnandi og margir eiga í vændum sólböð
ýmist hér á landi eða á erlendum sólarströndum á
næstu mánuðum. Sólin er yndisleg en hún henni fylgja líkar hættur og vandamál sem nauðsynlegt er að bregðast
við með góðri sólarvörn. Evy Technology er margverðlaunuð sólarvörn sem helsta keppnisfólk okkar í íþróttum
hefur valið sem opinbera sólarvörn sína. Evy hentar einnig
almenningi prýðilega og hjálpar okkur öllum að njóta sólarinnar og verjast ókostum hennar.
Evy veitir allt að sex tíma vörn, jafnvel við hinar erfiðustu
aðstæður, við íþróttaiðkun, í söltum sjó, í sundi, í þurrum vindi
og við mikið snjóendurkast.

Sólin getur skaðað þó
að þú brennir ekki

Mikilvægt er að hafa í huga að hægt er að skaðast af sólinni án þess að sólbrenna. Evy inniheldur bæði háa vörn
gegn UVA- og UVB-geislum. Þeir síðarnefndu valda sólbruna. UVA-geislar berast hins vegar inn um gluggarúður
og geta valdið húðkrabbameini hjá þeim sem vinna mikið
fyrir innan glugga, til dæmis flugmönnum. Þá er vert að
hafa í huga að snjór endurkastar allt að 85% af sólargeislum og þess vegna er svo margt skíðafólk brennt á sólardögum.

Evy Technology inniheldur sólarvarnarstuðulinn SPF30 sem veitir 97% vörn gegn UVBgeislum og 90% vörn gegn UVA-geislum.
Þetta er þrefalt meiri vörn en venja er.

Margverðlaunuð sólarvörn

Evy Technology hefur hlotið margvísleg verðlaun og viðurkenningar.
Nýlega hlaut varan verðlaun í óháðri
alþjóðlegri keppni sem haldin var án
styrktaraðila. Um 600 snyrtivörumerki tóku þátt og vann Evy fyrstu
verðlaun sem besta SPF-andlitsvaran og besta SPF-líkamsvaran (body
product).
Enn fremur valdi tímaritið Tara
Evy Technology sem bestu sólarvöru
ársins 2017.
Eftirtalin landslið og samtök á Íslandi
hafa lýst yfir að Evy Technology er opinber sólarvörn þeirra:
Sjá nánar á vefsíðunni www.evy.is
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Að vera karlmaður, Embættismaður
ekkert mál!
eða leiðtogi
F
Í
yrir nokkru hlýddi ég á fyrirlestur þar sem kom fram að
stór hluti heimilisstarfa væri
enn á herðum kvenna. Í einfaldaðri
mynd er það þannig að þegar kona
stimplar sig út úr sinni launuðu vinnu
bíður hennar annað starf á heimilinu
í mishárri prósentu en allt að 70 %
starfi. Karlar vinna síður hlutastörf en
konur á Íslandi og ef þeir vinna
hlutastarf er það yfirleitt
vegna þess að þeir fá ekki
fullt starf. Ástæðan sem
konur nefna fyrir því að
þær vinni hlutastarf er
fjölskylduástæður.

Staðalímyndir og
tilfinningalegt
rými
Getur verið að konur
þiggi frekar hlutastarf en karlar þar
sem ekki ríkir jafnrétti milli kynjanna
með heimilisverkin? Getur verið að
við sem samfélag
náum ekki að fullu
jafnrétti á vinnu-

Heimir
Haraldsson
skrifar

markaði á meðan ekki ríkir jafnrétti
inni á heimilunum varðandi störfin
þar? Erum við karlmenn íhaldssamari
þegar kemur að heimilisstörfum eða
höfum við minna tilfinningalegt rými
til að brjótast út úr staðalímyndum
um hlutverk kynjanna? Margir af kynbræðrum mínum telja sig vera jafnréttissinna þegar við ræðum jafnrétti
kynjanna. Eitt er að vilja jafnrétti en
annað mál er að gera eitthvað í málunum og þar þurfum við karlmenn að
bretta upp ermarnar.

Áfram jafnrétti
Eitt af stefnumálum Samfylkingarinnar er stytting vinnuvikunnar til þess
að auðvelda fólki að samræma vinnu
og einkalíf. Til þess að ná jafnrétti á
vinnumarkaði þurfa heimilisstörfin að
vinnast í samvinnu kynjanna. Þegar
það gerist þokumst við nær jafnrétti,
ekki fyrr. Áfram jafnrétti. Áfram Akureyri.
Heimir Haraldsson
Höfundur situr í þriðja sæti lista
Samfylkingar

stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins
segir að bæjarstjóri verði pólitískt ráðinn með skýrt umboð til
forystu og framkvæmdastjórnar. Það
er ekki að ástæðulausu sem þetta er
tekið sérstaklega fram. Það er hlutverk bæjarfulltrúa að móta stefnu
í öllum málaflokkum bæjarins. Sú
stefna hlýtur að taka mið af pólitískri sýn bæjarfulltrúa sem bæjarbúar völdu til verka í kosningum, þar
sem stefnuskrá lá til grundvallar því
hverjir hlutu kosningu og umboð til
að stjórna bænum.
Það hallast sumir að því að auglýsa eftir bæjarstjóra og ráða það
sem kallað er faglegan ópólitískan
bæjarstjóra. Ég fæ með engu móti
skilið hvað er verið að fara með því.
Ef pólitískur meirihluti kemur sér
saman um pólitíska stefnu, er þá
málið að ráða ópólitískan bæjarstjóra til að fylgja henni eftir og leiða
vinnuna við það inn í kerfið? Getur
slíkur bæjarstjóri kallast ópólitískur

Gunnar
Gíslason
skrifar

ÞJÓNUSTU VERKSTÆÐI
DRAUPNISGÖTU 6

Aðhald eða meðvirkni?
Nokkur orð um þægilegan starfsanda í bæjarstjórn Akureyrar

M
HJÓLASTILLINGAR

FRAMRÚÐU
SKIPTI

bæjarstjóri, þar sem hann er ráðinn
af pólitískum meirihluta sem fylgir
pólitískri stefnu? Svar mitt er einfaldlega nei. Er hann bæjastjóri allra
íbúa af því að hann er ráðinn af hluta
bæjarfulltrúa án þess að íbúar séu
spurðir álits? Nei og aftur nei. Þessi
röksemdafærsla stenst ekki. Bæjarstjóri er alltaf í pólitísku hlutverki
sem slíkur og getur aldrei orðið annað vegna þess að honum er ætlað að
vera leiðtogi allra starfsmanna bæjarins á grundvelli pólitískrar stefnu.
er
samkvæmt
Bæjarstjóri
skipuriti æðsti stjórnandi bæjarins. Bæjarfulltrúar geta samkvæmt
reglum bæjarins aldrei haft bein
afskipti af störfum stjórnenda eða
starfsmanna bæjarins. Þeir geta
hins vegar haft samband við bæjarstjóra og beðið hann um að koma
ábendingum sínum á framfæri eða
hlutast til um að brugðist verði við
ábendingum þeirra. Bæjarstjórinn
er því í algjöru lykilhlutverki þegar
kemur að því að fylgja stefnu og
ákvörðunum bæjarstjórnar eftir.
Hann þarf því að hafa skýrt umboð
til forystu og framkvæmdastjórnar.
Það gengur einfaldlega ekki upp að
hann geti ekki brugðist við málum,
vegna þess að hann eigi það á hættu
að verða snupraður fyrir, af því að
viðbrögð hans falla ekki að pólitískri
sýn meirihlutans. Slík staða bæjarstjóra gerir hann í raun ósýnilegan
og leiðtogi má og getur aldrei verið
ósýnilegur. Þess vegna leggjum við
áherslu á að bæjarstjóri verði pólitískt ráðinn með skýrt umboð, til að
gera bæinn betri.
Gunnar Gíslason,
1. sæti á framboðslista
Sjálfstæðisflokksins.

atthías
Rögnvaldsson,
bæjarfulltrúi L-listans og
forseti bæjarstjórnar Akureyrarkaupstaðar, hafði mörg orð um
góðan starfsanda í bæjarstjórn í sjónvarpsviðtali á N4 í febrúar sl. Sóley
Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi VG
tók í sama streng í aðsendri grein á
vefmiðlinum kaffið.is fyrir skemmstu.
Þessar yfirlýsingar bæjarfulltrúanna
ríma vel við upplifun bæjarbúa sem
fylgst hafa með bæjarmálum undanfarin misseri. Svo virðist sem öll dýrin
í skóginum séu vinir. En er það gott?
Góður starfsandi á vinnustað er
óneitanlega mikils virði,
um það þarf ekki að
deila, en bæjarstjórn
A k u r e y r a r k au p staðar er enginn
venjulegur vinnustaður. Þar sitja
kjörnir fulltrúar
almennings
sem
móta framtíð bæjarfélagsins, sjá um
rekstur þess og

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

síðast en ekki sízt, sýsla með fjármuni
almennings. En vandi fylgir vegsemd
hverri. Ábyrgðin sem hvílir á þessum
kjörnu fulltrúum er mikil og gildir
einu hvort þeir tilheyra meirihluta eða
minnihluta bæjarstjórnar.
Hlutverk minnihluta á hverjum
tíma er að veita meirihlutanum aðhald, ekki hvað sízt í fjármálum, og
þar stendur hnífurinn í kúnni, a.m.k.
hvað bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar varðar. Hvers vegna var litlum mótbárum hreyft þegar leikskólaplássum
var fækkað, þegar hlutur bæjarins í
Tækifæri hf. var seldur á hrakvirði,
þegar kostnaður við framkvæmdir á
vegum bæjarins fór fram úr áætlunum um tugi og jafnvel hundruð milljóna króna o.s.frv.?
Svo virðizt sem bæjarfulltrúar
minnihlutans, þ.e. Sjálfstæðisflokks,
VG og Bjartrar framtíðar hafi ekki
viljað stefna þægilegum starfsanda
í hættu með óþægilegum spurningum og harðri gagnrýni. Það er
grafalvarlegt mál. Í stað aðhalds
kemur meðvirkni. Í skjóli meðvirkni þrífst fúsk og flumbrugangur.
Ef Píratar hljóta brautargengi
í næstu kosningum munu þeir,
með gagnsæið að vopni, stuðla að
auknu aðhaldi í bæjarstjórn, hvort
sem þeir tilheyra minnihluta
eða meirihluta.
Einar
Brynjólfsson
Höfundur
skipar 13. sæti
á framboðslista
Pírata.

Allt fyrir nýsmíðina
YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

YANMAR aðalvél
MEKANORD niðurfærslugír
VULKAN ástengi

KORSØR skiptiskrúfa
SLEIPNER bógskrúfa
SEAMECH vélstýring

YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

HAFBORG EA 152

BJÖRG EA 7

SIDE-POWER hliðarskrúfur
8" hljóðkútur
EUROPAFILTER smursía
SEPAR forsíur
PRESTOLITE alternator

TEIGNBRIDGE skrúfa
LASDROP öxulþétti
POLY FLEX vélapúðar
FLOSCAN eyðslumælir

SANDFELL SU 75
TOIMIL

Aðalvélar í skip og báta

Hliðarskrúfur

Stjórntæki og gírar

Rafstöðvar og ljósavélar

Löndunarkranar

R

R

Mótorpúðar fyrir flestar vélar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink

Allar gerðir af legum

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Sumarið

Alternatorar og DC rafalar

12V og 24V lensidælur

Skrúfur

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Kynning
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Golfklúbbur AkureyrAr oG Arctic open:

Það er dýrlegt að spila golf á Akureyri

A

kureyri er að mörgu leyti
unaðsreitur kylfinga enda er
þar hægt að stunda þessa
vinsælu íþrótt í ægifögru umhverfi við
afar góðar aðstæður. Golfvöllurinn
að Jaðri er eini 18 holu völlurinn utan
höfuðborgarsvæðisins og undanfarin
ár hefur átt sér stað mikil og farsæl
uppbygging á svæðinu. Hið einstæða
golfmót Arctic open er síðan þekkt
meðal kylfinga víða um heim, enda
engu líkt að leika golf undir miðnættið
á bjartasta tíma ársins, nærri heimskautsbaug.
Golfklúbbur Akureyrar, GA, rekur
golfvöllinn að Jaðri og lundsvöll, sem
er 9 holu völlur rétt innan við Vagla-

skóg. enn fremur rekur GA Golfhöllina,
sem er æfingasvæði fyrir kylfinga
á neðri hæð Íþróttahallarinnar á
Akureyri. Meðlimir í klúbbnum eru um
700 talsins og fá þeir aðgang að allri
þessari aðstöðu sem sífellt er verið
að endurbæta.
„Hér hefur orðið mikil uppbygging
síðustu tíu árin í samstarfi við Akureyrarbæ ásamt gríðarlegri sjálfboðavinnu. Við hjá GA erum mjög lánsöm
hversu mikið og óeigingjarnt starf
hefur verið unnið af hálfu sjálfboðaliða á öllum sviðum, ekki einungis við
uppbyggingu svæðisins heldur einnig
því sem lýtur að rekstri GA. endurbætur hafa verið gerðar á flötum og

teigum á Jaðri og lokahnykkurinn í
þessu ferli var nýtt æfingasvæði sem
tekið var í notkun árið 2016. núna
veitum við kylfingum einhverja þá
bestu aðstöðu sem völ er á,“ segir
Steindór kristinn ragnarsson, framkvæmdastjóri GA.
eins og nærri má geta eru margir
kylfingar á Akureyri en golfvöllurinn
að Jaðri er líka mjög vinsæll meðal
ferðamanna. „Hér er vaxandi ferðamennska og undanfarin þrjú ár hefur
töluverður fjöldi ferðamanna komið
hingað úr skemmtiferðaskipum. en
meirihluti ferðamanna sem nýta sér
golfvöllinn að Jaðri er samt Íslendingar,“ segir Steindór.

Golf í miðnætursól

Hið magnaða golfmót Arctic open
verður haldið dagana 20.–23. júní.
kylfingar sem tekið hafa þátt í mótinu
segja það vera draumkennda upplifun að spila golf í blóðrauðu sólarlagi
um miðnæturbil svo nærri heimskautsbaugi. Stemningin í kringum
mótið er engu lík og þátttakendur
eiga ógleymanlegar stundir í góðra
vina hópi.
nánari upplýsingar um Arctic open
er að finna á vefsíðunni arcticopen.is.
nánari upplýsingar um GA og
golfaðstöðu á Akureyri er að finna á
vefsíðunni gagolf.is eða í síma 4622974.
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Hvern á ég
að kjósa?

N

ú styttist óðfluga í bæjarstjórnarkosningar og því
mikilvægt að kjósendur
kynnist frambjóðendum sem best.
Norðurland vill leggja sitt af mörkum
og tók stutt viðtöl við oddvita allra
flokkanna sem eru í framboði á Akureyri.
Það getur verið erfitt að gera upp
hug sinn hvern á að kjósa. Mörgum
finnst baráttumál flokkana vera svipuð og erfitt að gera upp á milli. Oftar
en ekki geta frambjóðendur í stjórnmálum fest sig í að tala um hvað má
bæta, hvað væri draumamarkmið en
ekki nákvæmlega hvernig á að bæta
hlutina og ná þessum markmiðum.
Það er gefið að allir flokkarnir vilja
gera betur fyrir bæinn á mörgum sviðum en hvernig ætla þeir að gera það?
Hvað aðskilur flokkana?
Frambjóðendur voru allir spurðir sömu krefjandi spurninganna og
niðurstöðurnar má sjá hér að neðan
og á bls. 12-13.

1. Hver eru helstu baráttumál flokksins fyrir
komandi kosningar?

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

50%

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

FRAMSÓKN: Við leggjum mikla
áherslu á málefni barna og fjölskyldna
og skólamál eru okkur hugleikin. Við
viljum stefna að leikskólaaldri frá 12
mánaða aldri og leggjum áherslu á að
bæta aðbúnað og sálfræðiaðstoð inni í
skólum, svo dæmi séu tekin. Þá teljum
við afar mikilvægt að hlúa betur að
starfsmönnum sveitarfélagsins, viljum
skoða möguleika á styttingu vinnuvikunnar og skoða úrbætur á starfsaðstæðum og vinnufyrirkomulagi. Í málefnum aldraðra er brýnt að ná fram
framtíðarlausn Öldrunarheimilanna
og á sama tíma þarf að marka stefnu í
málefnum aldraðra til framtíðar.
L-LISTINN:
L-listinn
vill
bæta lífskjör allra bæjarbúa, ekki síst
ungs fólks og barnafjölskyldna. Við
leggjum ríka áherslu á að leysa dagvistunarmál með fjölbreyttum leiðum
allt frá því að fæðingarorlofi lýkur. Við
viljum að skólabærinn Akureyri verði
með framúrskarandi skóla sem allir
landsmenn horfa til. Við viljum halda
áfram að vera í forystu í umhverfismálum. Við teljum að þétt öryggisnet
sem grípur þá sem þurfa séu sjálfsögð
mannréttindi og nauðsynlegt til þess
að við getum byggt upp gott samfélag, útrýmum fátækt. Grundvallarforsenda fyrir bættri þjónustu er betri
tekjustofn. Akureyri hefur aðstöðu til
að gera frábæra hluti, hér er búið að
fjárfesta vel í innviðum. Við ætlum að
taka þátt í að byggja upp fjölbreyttar
leiðir í húsnæðismálum fyrir unga
jafnt sem aldna og viljum að geðheilbrigðisþjónustan verði til fyrirmyndar. Þá teljum við að bærinn eigi að taka
þátt í verkefnum sem skila tekjum og
viljum því taka beinan þátt í að koma
á millilandaflugi.
MIÐFLOKKURINN: T.d. málefni
barna í leik- og grunnskólum, málefni
eldri borgara, atvinnulífið og síðast en
ekki síst hamingja og velferð íbúanna
allra.

PÍRATAR: Valdefling fólks skiptir höfuðmáli fyrir nærsamfélagið.
Að einstaklingur, sama hvar hann er
staddur í litrófi samfélagsins, finni að
hann geti haft áhrif og skipti máli.
Þetta ásamt raunverulegu gagnsæi á
rekstri og stjórnun bæjarfélagsins eru
þeir lykilþættir sem við Píratar teljum
nauðsynlegasta til að búa samfélag í
sátt og samlyndi.
SAMFYLKINGIN:
Leikskóli fyrir börn frá 12 mánaða
aldri. Styttum biðtíma eftir sérfræðiþjónustu fyrir börn og ungmenni og
bætum stoðþjónustu leik- og grunnskóla.
n Gerum alla þjónustu við aldraða
sveigjanlegri og fjölbreyttari. Bjóðum
upp á sérhæfða ráðgjöf fyrir aðstandendur fólks með heilabilun.
n Hækkum frístundastyrkinn í
50.000 krónur. Ónýttir frístundastyrkir renni í sjóð sem nýttur er til að
styrkja börn og ungmenni sem ekki
njóta skipulegs frístundastarfs.
n Förum í tilraunaverkefni um
styttingu vinnuvikunnar og gerum
rannsóknir á árangrinum sem svo
gæti nýst almennum launþegum í
kjaraviðræðum.
n Verðum plastpokalaust samfélag
með aðstoð fyrirtækja og bæjarbúa
og leggjum áfram áherslu á sjálfbæra
þróun og vistvænan miðbæ.
n Berjumst fyrir réttlátari skiptingu
tekjustofna ríkis og sveitarfélaga til að
bæta almannaþjónustuna.
		
SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN:
n Öll börn komist í leikskóla við
eins árs aldur og styttri sumarlokanir.
n Tryggja Akureyri sem fýsilegan
valkost fyrir fyrirtæki.
n Snyrtilegur umhverfisvænn bær
og markvissar aðgerðir til þess að
draga úr plastmengun.
n Ábyrgur rekstur bæjarins, vandaðar áætlanir og áhersla á rafræna
stjórnsýslu.
n Fyrirbyggjandi aðgerðir gegn
kvíða og þunglyndi hjá börnum og
unglingum og sálfræðiþjónusta innan
skóla aukin.
n Áhersla á heilsueflingu eldri
borgara.
n Akureyrarvöllur verði til framtíðar fólkvangur fyrir bæjarbúa og
gesti og byggt verði bílastæðahús í
miðbænum.
n Staðsetning upplýsinga- og
samgöngumiðstöðvar verði ákveðin
og hún byggð.
n Hækka frístundastyrk fyrir börn
og unglinga í 50.000 kr. á ári.
n Bjóða upp á tómstunda- og
íþróttastarf í frístund grunnskólanna.
VINSTRI GRÆN: Umhverfismál,
málefni barnafjölskyldna, lýðheilsa og
bætt menntakerfi. Í stuttu máli sagt
viljum við betra samfélag sem byggir
á jöfnuði, samvinnu og virðingu í
samskiptum. Við viljum einbeita okkur að því að leysa þau vandamál sem
að okkur steðja og tengjast fyrst og
fremst mikilli streitu og álagi.

Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá
hústegund sem hentar.
Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e.
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

Kíkið á vef okkar: www.huseining.is og sjáið lóðaframboðið!

Láttu drauminn um
nýtt heimili verða að
veruleika með vönduðu
og hagstæðu húsi frá
Húseiningu.
Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli

KLASSIK - einbýli
Twin

SÓL - sumarhús

KÓSÝ - smáhýsi

Wall

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
www.huseining.is kjartan@huseining.is soffia@huseining.is

GRETTISLAUG Á TILBOÐI
Við hjá NormX höfum framleitt heita
potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár.
Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt
öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp
glæsilegum heitum potti á verði sem
kemur skemmtilega á óvart.
Nú er rétti tíminn til að huga að heitum
potti fyrir sumarið. Þess vegna bjóðum
við nú á sértilboði þessa vinsælu
Grettislaug gerð með vönduðu loki.

Grettislau
g
á aðeins k með loki
r.

272.000
Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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Hvern á ég
að kjósa?

Oddvitar flokkanna á Akureyri í nærmynd

1. Af hverju ertu að bjóða þig fram í bæjarstjórn?

F

RAMSÓKN: Ég hef mikinn
áhuga og metnað fyrir samfélaginu og hef öðlast mikla og
góða þekkingu og reynslu af bæjarmálum eftir 8 ára setu í bæjarstjórn.
Á yfirstandandi kjörtímabili hef ég
sem formaður bæjarráðs leitt vinnu
þá er snýr að fjármálum bæjarins. Þar
höfum við aukið gagnsæi, bætt upplýsingagjöf og unnið markvisst að því
að bæta fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Þá hef ég lagt mikið upp úr góðri
samvinnu meiri- og minnihluta og
mér gengur vel að vinna með fólki. Ég
hef síðastliðið eitt og hálft ár starfað
eingöngu að bæjarmálum sem hefur
reynst afar vel í störfum mínum og
er tilbúinn til að halda því áfram. Á
grundvelli þessa býð ég mig fram.
L-LISTINN: Það eru krefjandi
en jafnframt spennandi tímar fram
undan á Akureyri og ég tel að mín

reynsla og þekking af bæjarmálum geti nýst vel í þeim verkefnum.
MIÐFLOKKURINN: Ég er
búinn að búa hér í 20 ár og hefur liðið
mjög vel. Er giftur þriggja barna faðir
og þetta bæjarfélag hefur verið okkur
mjög hjartfólgið. Mig langar að gefa
til baka fyrir allt sem bærinn hefur
gefið okkur.
PÍRATAR: Ég býð mig fram
vegna þess að ég vil sjá ákveðnar
grundvallarbreytingar á samfélaginu
okkar, breytingar í átt að valdeflingu
almennings. Ég vil sjá breytingar til
batnaðar í málefnum barna, unglinga, öryrkja og eldri borgara. Of
oft er þessum samfélagshópum ýtt
til hliðar og sagt að vera sátt með sitt.
Það er óásættanlegt.

S JÁ L F S TÆ Ð I S F L O K K URINN: Ég er í pólitík til að láta

reynslu og bakgrunn sem nýtist vel
í bæjarstjórn og vil leggja mig allan
fram um að þjóna bæjarbúum sem
best því ég vil veg Akureyrar sem
mestan. Það gerum við ekki nema
hér sé mannvænlegt og gott samfélag
sem fólk vill lifa í og fyrirtæki vilja
starfa í.
SAMFYLKINGIN: Af því að
ég vil ekki bara tala um það sem
mætti gera betur, ég vil leggja mitt
af mörkum til að gera gott samfélag
betra.
VINSTRI GRÆN: Vegna þess
að ég hef þekkingu og reynslu sem
getur nýst til að gera samfélagið okkar enn betra en það er í dag. Ég hef
brennandi áhuga á samfélagsmálum
og get því varla hugsað mér skemmtilegra starf en að vera bæjarfulltrúi.

gott af mér leiða. Ég tel mig hafa

2. Hvað ef...

Segjum sem svo að þinn flokkur fengi hreinan meirihluta í
bæjarstjórn. Á fyrstu vikunni í bæjarstjórn, hvert er fyrsta málið sem þú/þið
mynduð taka fyrir?

F

RAMSÓKN: Það er ekki

vænlegt til árangurs að taka
einhverja
skyndiákvörðun
strax á fyrstu viku nýrrar bæjarstjórnar jafnvel þó okkar flokkur fengi hreinan meirihluta. Eins og við í núverandi
meirihluta erum að skila af okkur, eru
engin mál í þannig stöðu að það þurfi
að rjúka til strax á fyrstu viku.
L-LISTINN: Byrja á að því að
hitta starfsfólk ráðhússins. Því næst
væri að útbúa atvinnuauglýsingu
vegna ráðningar nýs bæjarstjóra. Stilla
saman strengi með bæjarfulltrúum,
stuðla að góðri samvinnu, virkja alla
þá þekkingu og reynslu sem þeir búa
yfir. Koma af stað verkefninu fjölbreyttar leiðir í dagvistunarmálum allt

frá því að fæðingarorlofi lýkur, því eitt
af okkar markmiðum er að koma til
móts við barnafjölskyldur. Svo er að
heimsækja allar stofnanir Akureyrarbæjar og hitta starfsfólkið. Gera plön
að því að nýta vinnustund á fræðslusviðinu með öðrum hætti en gert er í
dag.
MIÐFLOKKURINN: Fara í
gegnum alla forgangsröðun og hugsanlega raða upp á nýtt. Bygging nýrra
leikskóla og taka málefni aldraðra
fastari tökum en gert hefur verið.
PÍRATAR: Gera upp söluna á
Tækifæri hf. og skoða út frá því hvernig við getum komið í veg fyrir slíka
gjörninga með auknu gagnsæi.
SAMFYLKINGIN: Ég myndi

að sjálfsögðu fyrst og fremst leggja
áherslu á að koma baráttumálum
flokksins í farveg. Það sem hins vegar
er hjarta mér nærri persónulega er að
koma í veg fyrir að starfsemi SÁÁ fari
frá Akureyri líkt og nú stendur til.

S J Á L F S TÆ Ð I S F L O K K URINN: Skipuleggja það hvernig við

komum öllum börnum inn í leikskóla
við eins árs aldur og eyða þar með
óvissu barnafólks.
VINSTRI GRÆN: Ráða barnaog jafnréttisfulltrúa. Það er eitthvað
sem væri auðvelt að framkvæma en
myndi hafa mjög mikil áhrif til að gera
stjórnkerfið réttlátara.

3. Er hægt að gera eitthvað á fjórum árum? Telur þú
að þú gætir náð ykkar markmiðum/stefnuskrá á fjórum árum í bæjarstjórn?

F

RAMSÓKN: Já, við getum
svo sannanlega gert margt
á næstu fjórum árum. Við í
núverandi meirihluta erum að skila
sveitarfélaginu í mjög góðri stöðu
og því gott svigrúm til að takast á
við þau verkefni sem við erum með
á okkar stefnuskrá. Við leggjum
einmitt mikla áherslu á að stefna
okkar sé raunhæf og framkvæmanleg
og án gylliboða.
L-LISTINN: Já, svo sannarlega.
L-listinn hefur sýnt að hann kemur

hlutum í verk. Þegar ég sat í bæjarstjórn fyrir L-listann 2010-14 þá
komum við ýmsum umbótum á þrátt
fyrir að vera í efnahagslegri niðursveiflu, svo sem Dalsbraut, komum
að Vaðlaheiðargöngum og göngustígnum meðfram Drottningarbraut
ásamt því að ná að greiða niður
skuldir og hagræða í rekstri. Þannig
að já, ef að sýnin er skýr og öflugt fólk
við stjórnvölinn þá er allt hægt. Við
teljum að með okkar aðgerðum í
dagvistunar- og skólamálum ásamt

uppbyggingu
húsnæðismarkaðar og atvinnulífs, meðal annars með
beinu flugi, getum við eftir fjögur ár
verið mest spennandi búsetukostur á
landinu.
MIÐFLOKKURINN: Já, það
er hægt ef vilji er fyrir hendi. Það er
ekki gott þegar sömu vandamálin eru
uppi á borðinu kosningar eftir kosningar.
PÍRATAR: Fjögur ár eru í senn
langur tími og skammur. Sum verkefni þarf að líta á sem ekki bara

FRAMSÓKN L-LISTINN
Guðmundur
Baldvin
Guðmundsson

meira aðkallandi heldur líka sem
skammtímaframkvæmd. Önnur
verkefni eru þess eðlis að mikilvægt er að hafa skýra og góða
framtíðarsýn og vera fylginn þeirri
sýn. Ég tel að Píratar hafi nægan
karakter til að fylgja sínum málum
eftir af heiðarleika og festu.
SAMFYLKINGIN: Ég væri
ekki að bjóða fram krafta mína í
fjögur ár ef ég teldi að ekkert væri
hægt að gera á þeim tíma. Sum
verkefni geta klárast á einu kjörtímabili en önnur eru auðvitað
langtímaverkefni. Bæjarstjórn má
ekki gleyma því að leggja vinnu
í framtíðarsýn sveitarfélagsins
og gera langtímaáætlanir, jafnvel
þó svo að hún sé aðeins kjörin til
fjögurra ára.

SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN: Það er hægt að gera

Halla Björk
Reynisdóttir

margt á fjórum árum og leggja
drög að verkferlum vegna annarra
verkefna á þeim tíma sem gætu
komist til framkvæmda síðar. Miðað við þá greiningu sem við höfum
unnið á tillögum okkar, teljum við
að flest þeirra geti komist til framkvæmda á fjórum árum. Það kallar
hins vegar á skýra verkstjórn og
vandaðar skammtíma- og langtímaáætlanir sem verður fylgt eftir
með markvissum hætti.
VINSTRI GRÆN: Það er
magnað hvað hægt er að gera á
fjórum árum ef bæjarstjórnin er
samhent. Já, ég er sannfærð um að
við gætum gert miklar breytingar á
þeim tíma því okkar stefna er skýr
og vel undirbúin og við myndum
taka vasklega á málunum.

4. Skipulagsmál Akureyrarbæjar eru og hafa oftar en ekki verið mjög

umdeild innan bæjarins. Bæjarbúar ekki alltaf
á eitt sáttir og gagnrýnisraddir má heyra víða
með margt skipulagið. Telur þú að eitthvað
þurfi að bæta í þessum efnum? Ef svo er, hvað?

F

RAMSÓKN: Það er rétt

að skipulagsmál verða oft
umdeild sem má m.a. rekja
til skorts á upplýsingum. Við höfum á yfirstandandi kjörtímabili
aukið mjög samtal og samráð við
íbúa í skipulagsmálum en að sjálfsögðu viljum við alltaf gera betur.
Mikilvægt er að ná til fólks í byrjun
skipulagsferilsins þannig að sjónarmið íbúa komist betur að í upphafi
og við þurfum að leita allra leiða til
að vekja áhuga fólks á þeim tímapunkti.
L-LISTINN: Skipulagsmál eru
þess eðlis að það er auðvelt fyrir
alla bæjarbúa að mynda sér skoðun,
mikil vinna hefur verið lögð í nýtt
aðalskipulag bæjarins, sem allir
flokkar náðu saman um og sýnir
framtíðarsýnina eins og hún er í
dag. Skipulag er hins vegar lifandi
plagg sem getur tekið breytingum í samræmi við vilja bæjarbúa á
hverjum tíma. Við í L-listanum viljum þó auðvelda fólki samskipti við
skipulagsvaldið með því að einfalda
og setja fram með skýrum hætti þá
ferla sem nauðsynlegt er að fylgja.
MIÐFLOKKURINN: Þetta
er gríðarlega stór málaflokkur og
kannski aldrei hægt að gera svo öllum líki. Það þarf að byrja á því að
koma á samtali milli hagsmunaaðila
og einfalda regluverk. Ég spyr mig
stundum að því hvort fegurðin sé
horfin úr skipulaginu.
PÍRATAR: Hvað hefði sparast
mikill tími og peningur ef þrenging

Glerárgötu hefði bara verið sett í
íbúakosningu inn á vefnum betriakureyri.is?
Eina leiðin til þess að ná endanlegri sátt er að færa stefnumótun og
áætlanagerð í skipulagsmálum út af
skrifstofunni og í hendur bæjarbúa.
Allra bæjarbúa, ekki einstaka hagsmunaaðila. Aðkoma almennings að
mikilvægum þáttum eins og þessum er verðmæt og tími til kominn
að fara að nýta hana. Framkvæmdir
og skipulag á að vera í takt við vilja
fólksins.

SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN: Gagnrýni á skipulagsmál

hafa verið af mörgum toga. Það
hefur verið gagnrýnt að skipulagssvið sé of upptekið af eftirliti í stað
þess að sinna þjónustu við fyrirtæki
og íbúa. Þessu þarf að breyta. Það
er einnig of mikið um að verið
sé að breyta deiliskipulagi og þá
sérstaklega í nýjum hverfum. Það
leiðir hugann að því hvort of lítið
sé hlustað á hagsmunaaðila þegar
skipulagið er unnið upphaflega. Það
hefur ýmislegt verið bætt í þessu
ferli á undangengum árum en það
má gera betur.
SAMFYLKINGIN: Ég tel
hiklaust að upplýsingagjöf um
skipulagsmál þurfi að bæta og huga
þurfi að því hvernig hægt sé að gera
upplýsingarnar aðgengilegri og
helst myndrænar. Í fundargerðum
eða auglýsingum um breytingar
á skipulagi er oft og tíðum vísað í
reglugerðir og staðlaður texti fylgir,
sem vekur ekki athygli og áhuga
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MIÐPíratar
FLOKKURINN
Hlynur
Jóhannsson

bæjarbúa. Slík framsetning höfðar
jafnvel aðeins til verktaka, arkitekta og
íbúa í næsta nágrenni við fyrirhugaðar breytingar. Með því að setja hlutina
fram á mannamáli, með myndum og
jafnvel myndböndum, er hægt að bæta
upplýsingagjöf og þar af leiðandi opna
fyrir upplýstari og gagnrýnni umræðu.
VINSTRI GRÆN: Það þarf að
auka aðkomu íbúa á fyrstu stigum
vinnunnar því þegar búið er að setja

Halldór
Arason

fram fullmótaðar tillögur er erfitt fyrir íbúa að hafa áhrif á þær. Þess vegna
er ferlið eins og það er núna fremur
kynningarferli en samráðsferli, á þessu
tvennu er mikill munur. Í samráðsferli
er áherslan fyrst og fremst á að greina
þarfir og óskir íbúa síðan tekur bæjarkerfið við og vinnur að lausnum
og leiðum til að koma til móts við
þær. Fyrst og fremst þarf viljann til að
vinna með íbúum.

Sam- SJÁLFSTÆÐIS
fylking FLOKKURINN
Hilda Jana
Gísladóttir

XS

Gunnar Gíslason

VINSTRI
GRÆN
Sóley Björk Stefánsdóttir

Akureyri

lagsins alls.

PÍRATAR: Mannauðsins. Á Ak-

ureyri býr ótrúlega gott og satt fólk
á öllu litrófi samfélagsins og það er
helsti krafturinn okkar.

S JÁ L F S TÆ Ð I S F L O K K -

URINN: Samfélagsins, vinanna og
ættingjanna. Akureyri er einstaklega
fallegur bær sem gott er að búa í og
ég myndi sakna umhverfisins og
tækifæranna sem hér er boðið upp á
í menningar- og tómstundalífi.

SAMFYLKINGIN: Alveg hiklaust fólksins, hér búa einstaklega
margir snillingar sem ég myndi
sakna.
VINSTRI GRÆN: Fólksins og
fegurðarinnar.

5. Áttu þér óskaflokk
í samstarf í bæjarstjórn?

F

RAMSÓKN: Nei, það á ég
ekki. Í mínum huga skipta
einstaklingar ekki síður máli
en flokkar þegar taka á upp samstarf
til fjögurra ára.
L-LISTINN: Engan einn umfram
annan, get vel hugsað mér að vinna
með öllu þessu góða fólki
MIÐFLOKKURINN: Nei.
PÍRATAR: Það er auðvitað óskastaða að fá að starfa með flokki
sem iðkar heiðarleg og sönn vinnubrögð, bæði í pólitík sem og á öðrum
vettvangi. Við höfnum því að starfa

með flokkum sem koma ósannir til
borðsins.

S J Á L F S TÆ Ð I S F L O K K URINN: Nei, ég er til í viðræður við

alla flokka enda eru stefnuskrárnar
mjög líkar. Það verður svo að ráðast
af niðurstöðum kosninganna hverjir
leita til hverra í fyrstu atrennu.
SAMFYLKINGIN: Nei.
VINSTRI GRÆN: Ekki einhvern einn. En ég vil starfa á forsendum félagshyggju þar sem áherslan er á
jöfnuð og réttlæti.

6. Hver verður næsti bæjarstjóri ef
þú/þinn flokkur fær að ráða því?

F

RAMSÓKN: Hvernig staðið verður að skipan bæjarstjóra eftir kosningar ræðst af
samræðum flokka sem mynda ætla
meirihluta og enginn einn flokkur
ræður þeirri ákvörðun.
L-LISTINN: Við í L-listanum teljum farsælast að ráða bæjarstjóra sem væri allra og hefði það
sem þarf til að fara í verkefnin fram
undan.
MIÐFLOKKURINN: Ekki
tímabært að svara þessu.
PÍRATAR:
Heiðarlegur
einstaklingur, fær til starfsins og umfram allt, tilbúinn að vinna fyrir og

með fólkinu í samfélaginu.

SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN: Ég er bæjarstjóraefni

flokksins.

SAMFYLKINGIN: Ég myndi
auglýsa stöðuna og ráða faglega hæfasta umsækjandann.
VINSTRI GRÆN: Þarf endilega bæjarstjóra? Ég held það væri
hægt að skipta verkum öðruvísi en
gert er í dag og horfa þá annars vegar
til pólitískrar forystu og hins vegar
til reksturs stofnana bæjarkerfisins.
Við megum ekki vera of föst í gamaldags hlutverkum til að sjá ekki hvar
umbóta er þörf.

7. Hvað ef... þú þyrftir einhvern tímann að

flytja frá Akureyri og kæmist ekki aftur í heimsókn næstu 10 árin. Hvers myndirðu sakna mest?

F

RAMSÓKN:
Blómlegs
mannlífs, menningar og lista
og þeirrar frábæru aðstöðu til
útivistar sem við búum við hér í bæjarlandinu og í næsta nágrenni.

L-LISTINN: Fjölskyldu og vina
að sjálfsögðu sem og mannlífsins í
bænum og þess að geta horft út á spegilsléttan Pollinn.
MIÐFLOKKURINN: Samfé-

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.
Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.
Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone.

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

www.silestone.com
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félagið mitt:

Alþjóðleg frímúrararegla karla og kvenna „LE DROIT HUMAIN“

-Mannræktarsamtök þar sem karlar og konur starfa á
jafnréttisgrundvelli samkvæmt siðakerfi frímúrara.
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.

A

lþjóðleg frímúrararegla karla
og kvenna er mannræktarsamtök þar sem karlar og
konur starfa á jafnréttisgrundvelli
samkvæmt siðakerfi frímúrara sem
bjóða mönnum táknræna aðferð til að
kynnast innri veruleika. Þar er starfað
saman án tillits til uppruna, kynþáttar,
heimspeki eða trúarskoðana og leitast
við að sýna í verki gildi frelsis, jafnréttis og bræðralags.

Tæplega 100 ára gömul regla
Reglan var stofnuð á Íslandi 1921 og
starfar á þremur stöðum, þ.e. í Reykjavík, á Akureyri og á Egilsstöðum. Yfirmaður Reglunnar á Íslandi er Magnús
M. Norðdahl. Á Akureyri eru starfandi
tvær stúkur sem koma saman reglulega á siðrænum fundum. Haldnir eru
um 16 fundir hjá hvorri stúku á ári.
Engir fundir eru haldnir yfir sumartímann, þ.e. í júní, júlí og ágúst.

Tilgangur og markmið

Frímúrarar ástunda mannrækt, þeir
leitast við að efla þroska sinn og skilning og beita til þess aldagamalli aðferð
sem byggir á sérstakri táknfræði. Þeir
freista þess að leita sannleikans og
skilja raunveruleikann, útbreiða hugsjón bræðraþels og þjóna mannkyninu.
Til þess að ná þessum markmiðum hafa reglusystkin fullkomið frelsi
til eigin skilnings og til að tryggja slíkt
frelsi er gerð krafa um tillitssemi og
umburðarlyndi. Frímúrarinn byggir
upp sinn innri mann, styrkir sjálfan
sig og minnir sig á hver hin raunverulegu lífsgildi eru.

Hverjir geta orðið frímúrarar?
Þeir sem af alvöru og einlægni leita
sannleikans í auðmýkt og bera í hjarta
góðvild til annarra, eiga erindi í félagsskap á borð við frímúrarareglu. Til
að geta sótt um inngöngu í Samfrímúrararegluna þarf að hafa meðmælendur innan hennar og er inngangan
háð samþykki meirihluta meðlima. Ef
áhugasamur einstaklingur veit ekki til
þess að hann þekki frímúrara í viðkomandi frímúrarastúku, er hann aðstoðaður við að leysa þann vanda.

þeirra sem ekki bera skynbragð á hvað
býr að baki athöfnunum. Jafnframt
tryggir leyndin það að þeir, sem ganga
inn í Regluna, upplifa vígslu sína fullkomlega á eigin forsendum – því þeir
geta einfaldlega ekki undirbúið sig
fyrir hana! Gætu þeir það yrðu áhrifin
ekki söm.

Hvert leita ég til að fá inngöngu?
Hægt er að skoða ýmsar upplýsingar
á heimasíðu Reglunnar www.samfrim.
is
Einnig má senda fyrirspurnir í
tölvupósti á samfrimak@simnet.is
Hafdís Freyja Rögnvaldsdóttir s:
862 5165 freyja@dill.is
Margrét Guðmundsdóttir s: 867
1385 magga1946@gmail.com

Reglan á Akureyri er til húsa að Óseyri 2.

Hvenær var félagið stofnað? Á Íslandi var fyrsta félagið stofnað árið 1921.
Hver er fjöldi félagsmanna? Um 400 á Íslandi.
Hvert er hlutverk eða starfsemi félagsins? Félagið er mannræktarsamtök.
Hver er formaður félagsins og hvað eru margir í stjórn? 11 manns

Hvers vegna þessi leynd?
Leiðir til andlegs þroska eru margar
og það er gömul saga og ný að ekki
hentar öllum það sama. Leyndin sem
er viðhöfð um það sem fram fer á
fundum Reglunnar hefur tvíþættan
tilgang: Annars vegar er tilgangurinn
að verja þær siðaathafnir, sem iðkaðar eru, fyrir rangtúlkunum og aðkasti

Á góðri stund.

sitja í stjórn Reglunnar. Yfirmaður hennar á Íslandi er Magnús M. Norðdal.

Hvernig er hægt að gerast félagsmaður? Nýir félagsmenn eru velkomnir.
Bara hringja eða senda tölvupóst.
Merki hinnar alþjóðlegu frímúrarareglu kvenna og karla prýðir glerið á
hurð hússins að Óseyri 2 á Akureyri.

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.

Kostar eitthvað að taka þátt í starfseminni? Já, 2.900 krónur á mánuði.
Hver eru ykkar helstu verkefni og/eða viðburðir á starfsárinu?
Mannrækt, þar sem karlar og konur starfa saman á jafnréttisgrundvelli samkvæmt siðakerfi frímúrara.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Sm i ðju v eg i 40, gul gata , Kó pavo g i

AXENTA 800/1100

Sjálfvirkar AXENTA
þvottavélar fyrir
vélahluti, vélar sem geta
þvegið allt frá smáum
hlutum upp í 150 kg.
vélahluti. Samtímis því
að þvottavélin er að
þrífa, er einnig hægt að
handþrífa aðra hluti með
afköstum bursta.

HÁþrysTidæLA

Þriggja fasa, 16 ltr./mín
200 BAR. Afkastamikil
og endingargóð dæla.
Verð 223.609 +vsk

Verð frá 378.000 +vsk

MOBIL m/ryksugu
80L

Verð 53.200 + vsk

Bón og Bílaþvottaefni

Tjöruhreinsir fyrir bíla

Trukkasápa Bílaþvottaefni

JÁKÓ 5000

ALK 100

ALK 150

Náttúruvænt bílasjampó með
vaxbóni. Fjarlægir sót, salt
og er tjöruleysandi. Gefur
fallegan gljáa og myndar
bónhúð á bílinn.

38L og 70L

Lyktarlítill Tjöruhreinsir
sem virkar, hefur mikla
upplausnarhæfni og fjarlægir
fljótt og örugglega tjöru, olíu,
salt og önnur óhreinindi.

Náttúruvænt hreinsiefni sem er
allt í senn bílasjampó, bónvörn
og tjöruleysandi. Hentar vel á
tengivagna, gröfur, traktora og
lyftara.

Verð frá 39.320 + vsk

Alhliða náttúruvænt hreinsiefni
fyrir vélar, vélarúm, gólf og
veggi. Hreinsar burt sót, asfalt
og önnur óhreinindi. Kjörið
hreinsiefni til að þrífa þar sem
lítil loftræsting er.








Umhverfisvænt alkalískt
hreinsiefni fyrir bíla- og
vélaverkstæði. Alhliða
hreinsiefni fyrir vélar, vinnutæki,
gólf og fl. Leysir örugglega
upp fitu, olíu og fl.

Umhverfisvænt sterkt alkalískt
hreinsiefni fyrir erfið óreinindi.
Alhliða hreinsiefni fyrir gólf,
veggi, áhöld, vélar og fl. Leysir
örugglega upp fitu, olíu, sót og
fl. Hentar vel fyrir matvælaiðnað,
bíla- og vélaverkstæði.

FLyTJum FríTT
mEð FLyTJANdA
um ALLT LANd
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8. tölublað
2. árgangur

13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag
Bakþankar

Verðlaunahafar umhverfisverðlaunanna 2017.

Umhverfisverðlaun
Eyjafjarðarsveitar
veitt fyrir árið 2017

U

mhverfisverðlaun
Eyjafjarðarsveitar eru afhent
annað hvert ár en markmið
þeirra er að sýna þakklæti fyrir lofsvert framtak til fegrunar umhverfisins
og auka umhverfisvitund íbúa sveitarfélagsins.
EyjaUmhverfisverðlaun
fjarðarsveitar fyrir árið 2017 voru afhent af umhverfisnefnd þann 2. maí
sl. Verðlaunin eru veitt þeim sem
þykja hafa skarað fram úr í tengslum
við umgengni og umhirðu á sínu nánasta umhverfi. Að þessu sinni hlutu
ábúendur að Villingadal, eigendur Brúnahlíðar 8 viðurkenningu og
hvatningarverðlaun hlaut Páll Snorrason.
Villingadalur fékk verðlaunin fyrir
snyrtilegt umhverfi og fallega ásýnd.
Bærinn ber þess merki að vel hefur
verið hugsað um allt nærumhverfið.
Í Villingadal er vélum og tækjum vel
upp raðað, girðingar i lagi, vel málað
og ekki sýnilegur kerfill eða njóli. Ábúendur eru Guðrún Jónsdóttir, Árni
Sigurlaugsson og Ingibjörg Jónsdóttir.
Brúnahlíð 8 fékk verðlaunin fyrir
snyrtilega lóð og fallegan og vel hirtan
garð. Eigendur eru Rannveig Guðnadóttir og Snorri Ragnar Kristinsson.
Páll Snorrason fékk hvatningarverðlaun fyrir lofsvert starf á sviði
skógræktar. Hann hefur gróðursett og
hugsað af mikilli natni um skógræktarsvæðin í Hvammi og á Kroppi.

TRAUST
Know-how

Traustar lausnir í 40 ár
Minna vinnuaﬂ

Robocut®

Finnur pinbein og orma og
fjarlægir með vatnsskurði
★Litrófs greinir
★Án geislunar
★3D mynd - sker niður ﬂök
★Finnur pinbein
★Finnur hringorma
★Fjarlægir með vélmenni
★Engin geislun
★Meiri hagnaður

Söludeild 516 3000

traust@traust.is www.traust.is

CMT sagarblöð og
fræsitennur

