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BARNA 
RÚMFÖT 
FRÁ 3.495

40% 
AFSLÁTTUR

AF 270 ÞRÁÐA 
LÖKUM

ÚTSALAN ER HAFIN

10-60% 
AFSLÁTTURRÚMFÖT 

FRÁ 5.745

Sönn norðlensk 
sakamál bls. 2

1100 útskriftir á 
Norðurlandi bls. 12-13

Krossgáta 
bls. 14

Þúsundir komu saman í Listagilinu og fylgdust með leikjum íslenska karlalandsliðsins 
á heimsmeistaramótinu í Rússlandi síðustu vikur. norðlendingar sem og erlendir 
ferðamenn komu saman og klæddust bláu, sungu og hvöttu okkar menn áfram meðan 

sólin hitaði mannskapinn yfir leik íslands gegn nígeríu sl. föstudag. Sjáðu fleiri frábærar 
myndir frá viðburðinum á bls. 8. Mynd: Pedromyndir/ Axel Þórhallsson 

Lambaborgari
á leikdag
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MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

Til sölu
Notuð pallhýsi verð frá 650.000 kr m/vsk

Passar bæði á ameríska og japanska pallbíla
Nánari upplýsingar á: pallhysi.is eða í síma 849-2220

Mikið var um að vera hjá 
lögreglunni á Norðurlandi 
eystra sl. viku, 18. – 24. júní 

en 286 mál komu upp. Sérstaklega mikið 
var um of hraðan akstur og akstur und-
ir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Lög-
reglan hefur verið dugleg að hraðamæla 
bifreiðar á Hringveginum við Akureyri 
og af þessum 52 ökumönnum sem tekn-
ir voru fyrir of hraðan akstur í vikunni 
voru 20 þeirra erlendir ferðamenn. 

Borgaði tæplega 90.000 kr. í 
hraðasekt
Sá ökumaður sem var tekinn á mestum 
hraða mældist á 134 km/klst. þar sem 
hámarkshraði er 90 km/klst. Ökumað-
urinn, sem er erlendur ferðamaður, fékk 
dágóða sekt vegna brotsins og greiddi 
86.250 kr. á vettvangi. 

Þess má geta að í vikunni áður, þegar 
Bíladagar stóðu yfir á Akureyri, var 
enginn tekinn fyrir ölvunarakstur en þó 
voru 200 teknir fyrir of hraðan akstur. 

Í vikunni 18. -24. júní voru: 
n 3 ökumenn teknir fyrir ölv-
unarakstur. 
n 6 ökumenn teknir fyrir að aka 
undir áhrifum fíkniefna. Einn þeirra 
reyndist þegar sviptur ökuréttindum. 
n Tvö minniháttar fíkniefnamál sem 
leystust á vettvangi. 
n 6 ökumenn teknir við að tala í 
farsíma við akstur, en fyrir skömmu 
voru sektirnar fyrir umrætt brot 
hækkaðar úr 5.000 kr. í 40.000 kr. 

Það er ósk lögreglu með nýlegri 
hækkun sekta að ökumenn leggi sím-
ana frá sér rétt á meðan þeir eru að aka 
bifreiðum eða fjárfesti í þráðlausum 
búnaði þar sem það er mun ódýrara 
en sektirnar.

Eldur í bifreið á Glerártorgi 
Laust fyrir klukkan 14:00 á fimmtu-
daginn kom tilkynning um eld í bif-
reið við verslunarmiðstöðina Glerár-
torg. Þegar lögreglan kom á vettvang 

logaði afturstuðarinn á bifreiðinni. 
Lögreglan náði að slökkva eldinn með 
slökkvitæki en ekki er vitað af hverju 
kviknaði í stuðaranum. Heppilega 
slasaðist enginn í atvikinu. 

Neyðarlínu barst neyðar-
skeyti frá lítilli f lugvél
Síðastliðinn laugardag barst Neyðar-
línu neyðarskeyti frá lítilli Cessna 
flugvél frá jörðu við Akureyrarflug-
völl. Neyðaráætlun fyrir flugvöllinn 
var sett í gang þar sem allt var mjög 
óljóst. Aðgerðarstjórn viðbragðsað-
ila á Akureyri var mönnuð og einnig 
Samhæfingarstöð Almannavarna í 
Reykjavík. Um 30 mínútum eftir að 
tilkynningin barst fannst sendirinn en 
hann var í flugvél sem var lagt í skýli 
við Akureyrarflugvöll og var um bilun 
að ræða í sendinum. 

SÖNN NORÐLENSK 
SAKAMÁL

Sönn norðlensk sakamál er yfirlit yfir 
helstu verkefni lögreglunnar á norð-
urlandi eystra í vikunni sem leið. Þessi 
þáttur er unninn í samstarfi við lög-
regluna 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. Embætti lögreglunnar nær yfir: 
Tröllaskaga, Eyjafjörð, Akureyri, Húsavík 
og Þingeyjarsýslur.

286 MÁL KOMU UPP HJÁ LÖGREGLUNNI Í VIKUNNI

Sviptur ökuréttindum ævilangt og 
dæmdur til sex mánaða fangelsisvistar

Maður var dæmdur í Hér-
aðsdómi Norðurlands 
eystra 19. júní sl. í sex 

mánaða óskilorðsbundið fangelsi og 
sviptur ökuréttindum ævilangt fyrir 
að hafa ítrekað ekið undir áhrifum 
fíkniefna. Honum var einnig gert að 
greiða 320.015 krónur í sakarkostnað. 
Maðurinn var tekinn á bifreið sinni 
aðfaranótt sunnudagsins 30. júlí í 
fyrra við Krossanesbraut á Akureyri, 
þar sem mældist bæði kannabisefni 
og amfetamín í blóðsýni. Viku seinna, 
þann 6. ágúst var maðurinn aftur tek-
inn við akstur undir áhrifum fíkni-
efna og þá mældist einnig kannabis-

efni og amfetamín í blóðsýni ásamt 
MDMA. 

Tekinn sjö sinnum við akstur 
undir áhrifum fíkniefna og 
án ökuréttinda
Maðurinn hefur nokkurn sakaferil, 
meðal annars vegna samskonar brota 
og hann var kærður fyrir nú. Mað-
urinn var fyrst sviptur ökuréttindum 
árið 2009 til tveggja ára fyrir of hrað-
an akstur og akstur undir áhrifum 
fíkniefna. Hann var svo aftur sviptur 
ökuréttindum 2010, og þá ævilangt, 
ásamt því að vera dæmdur í 3 mánaða 
fangelsi, en þá ók hann í tvígang svipt-

ur ökurétti og undir áhrifum fíkni-
efna. Sama ár var hann dæmdur í 10 
mánaða fangelsi í Hæstarétti fyrir 
sérstaklega hættulega líkamsárás, með 
því að hafa ekið bifreið undir áhrif-
um áfengis og fíkniefna þannig að 
veruleg meiðsl hlutust af. Árið 2012 
var ákærði enn og aftur dæmdur fyrir 
að aka bifreið sviptur ökurétti undir 
áhrifum fíkniefna. Ákærði hefur ekki 
enn afplánað þá refsingu sem honum 
var gerð árið 2012 og hafa fyrri dómar 
ítrekunaráhrif við ákvörðun refsingar-
innar sem hann hlaut í Héraðsdómi 
nú.



GLÆSILEGIR SALIR, FRÁBÆR AÐSTAÐA
OG FJÖLBREYTTIR MATSEÐLAR

TILVALIÐ FYRIR VEISLUNA,  ÁRSHÁTÍÐINA, 
RÁÐSTEFNUR OG FLEIRA

ER VEISLA Í VÆNDUM?

Hótel  Kea |  Hafnarstræti  87 -  89 |  S ími 460 2000 |  kea@keahotels. is
www.keahotels.is
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Ég geri það sem ég vil! - Ef 
veður, fjárhagur og tími leyfir

Þetta er tólfta blaðið sem ég skrifa af Norðurlandi. Hvernig gerðist 
það? Mikið ótrúlega líður tíminn. Og mikið ótrúlega kemur það 
manni alltaf á óvart hversu hratt hann líður, hvernig sem það 

má vera. Svo er það líka svo klassískt að tala um það. Þá fyrst veistu, og 
allir unglingarnir sem þú segir þetta við, að þú ert bara alls ekkert svo 
ung lengur. 

Í blaðinu í dag er ýmislegt af öllu, eins og svo oft áður. Menntamál 
á Norðurlandi eru í fararbroddi á opnu blaðsins, 
krossgátan bíður þess að vera leyst og alltaf er 
einhver að gera eitthvað af sér og því eru Sönn 
norðlensk sakamál að sjálfsögðu á sínum stað á 
bls. 2. Vaðlaheiðargöng verða ekki opnuð strax, 
ný afkastamikil vinnsluhola gengur vel á Hjalt-
eyri, Nanna Rögnvaldardóttir var sæmd fálka-
orðunni og stærsta ferðahelgi Akureyrar nálgast 
óðfluga. Erum við þá ekki bara ágæt í bili? 

Norðurland ætlar að skella sér í smá sumarfrí 
í júlí og leyfa tímanum að líða hraðar en hann gerir nokkru sinni, sem 
er aldrei hraðar en einmitt þegar maður er í fríi. „Frelsið er yndislegt, ég 
geri það sem ég vil“ – eru orð að sönnu og eiga alveg einstaklega vel við. 
Áður en ég varð fullorðin allavega. Nú á þetta lag eiginlega bara ekkert 
við, nema kannski í sumarfríinu. Þ.e. ef veður, fjárhagur og tími leyfir. 
Og til að svara Nýdönsk loksins í eitt skipti fyrir öll: „Skildi maður verða 
leiður á því til lengdar að vera til?“

Nei, nei. Ekki á sumrin.

LEIÐARI
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13.000 eintök ókeypis – um allt norðurland

ÞJÓNUSTU VERKSTÆÐI
DRAUPNISGÖTU 6

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

HJÓLA-
STILLINGAR

FRAMRÚÐU
SKIPTI

Við hátíðlega athöfn á Bessastöð-
um þann 17. júní sæmdi forseti 
Íslands,   Guðni Th. Jóhannes-

son, fjórtán Íslendinga heiðursmerki 
hinnar íslensku fálkaorðu. Meðal þeirra 
var rithöfundurinn og Skagfirðingurinn 
Nanna V. Rögnvaldardóttir, en hún var 
sæmd riddarakrossinum fyrir ritstörf 
sín á sviði matarmenningar. Í samtali 
við fréttamiðilinn Feyki, segir Nanna að 
þetta hafi komið býsna flatt upp á hana 

þó svo að hún hafi gantast með það 
árum saman hvers vegna hún var ekki 
löngu búin að fá orðuna.

Búin að skrifa 20 matreiðslu-
bækur 
Nanna Rögnvaldardóttir er landsþekkt 
fyrir skrif sín og hefur stundum verið 
kölluð „matargúru Íslands“ en hún hef-
ur skrifað í kringum tuttugu matreiðslu-
bækur og ávallt verið iðin að skrifa um 
matreiðslu í formi uppskrifta, pistla og 
bóka síðustu áratugi. Flestir Íslendingar 
kannast við matreiðslubækur Nönnu og 
um þetta leyti eru einmitt tuttugu ár síð-
an fyrsta bókin hennar, Matarást, kom 
út. Nýjasta bók Nönnu kom út í fyrra og 
heitir Pottur, Panna og Nanna. 

Þrjú uppalin í Djúpadal með 
fálkaorðuna 
Gagnrýnisraddir heyrðust af Lands-

byggðinni í kjölfar athafnarinnar 17. 
júní, en aðeins fólk búsett á Höfuð-
borgarsvæðinu var sæmt fálkaorðunni 
að sinni. Þess má geta að þó Nanna 
sé búsett í Reykjavík er hún fædd og 
uppalin í Djúpadal í Skagafirði. Ásamt 
henni var bróðir hennar, Eiríkur 
Rögnvaldsson, prófessor í íslenskri 
málfræði hjá Háskóla Íslands, einnig 
sæmdur riddarakrossi á nýársdag í 
fyrra fyrir framlag sitt til íslenskra 
málvísinda og forystu á sviði mál-
tækni. Tveimur árum áður, nýársdag 
2015, var Sigurður Hansen, bóndi 
á Kringlumýri í Skagafirði, sæmdur 
fálkaorðu fyrir framlag sitt til kynn-
ingar á sögu og arfleið Sturlungaaldar. 
Ljóst er að Skagfirðingar eru að standa 
sig vel og spurningin hvaða sveitung-
ur hreppir orðuna á næstu athöfn. 

Skagfirðingurinn Nanna Rögn-
valdardóttir sæmd fálkaorðu

Í drögum að nýrri verkáætlun kem-
ur fram að Vaðlaheiðargöng verði 
ekki opnuð á þessu ári eins og stóð 

til. Gert var ráð fyrir því að göngin 
yrðu opnuð með haustinu en nú hefur 
opnuninni verið frestað þangað til um 
miðjan janúar á næsta ári. Fréttablaðið 
greindi fyrst frá þessu í síðustu viku. 
Sigurður R. Ragnarsson, stjórnarfor-
maður Ósafls, verktakans við göngin 

segir 15. janúar 2019 vera dagsetn-
inguna sem verið er að vinna með í 
augnablikinu. Enn hafa ekki komið ít-
arlegar skýringar á því hvers vegna taf-
irnar urðu en Sigurður segir að heil-
miklar viðbætur hafi verið gerðar sem 
tefja fyrir opnuninni sem upphaflega 
var stefnt að núna á fyrstu mánuðum 
vetrarins.

Nanna Rögnvaldardóttir (fimmta frá vinstri) var meðal 
þeirra fjórtán sem sæmd voru fálkaorðunni þann 17. júní sl. 

VAÐLAHEIÐAGÖNG EKKI OPNUÐ 
FYRR EN Í JANÚAR Á NÆSTA ÁRI 

Vaðlaheiðargöng verða opnuð 15. janúar. Mynd: ÍAV.



Toyota Kauptúni
Kauptúni 6 
Garðabæ
Sími: 570-5070 

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Ártorgi 1 
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500

DRÁTTARBEISLI
Hágæða beisli, föst eða
losanleg, fyrir flestar gerðir 
fólksbíla og jeppa. Upplýsingar 
um verð og tímapantanir hjá
söluaðilum um land allt.

Söluaðilar Motormax:

Motormax ehf. 
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040



Jarðhitasvæðið við Hjalteyri hef-
ur verið mikilvægasta vinnslu-
svæði Norðurorku síðastliðin 

15 ár og gefur svæðið um 60% af hita-
veituvatni Akureyringa. Um síðustu 
aldamót var jarðhitasvæðið kortlagt, 
m.a. með hitastigulsborunum, en 
kveikjan að leitinni var borun sjótöku-
holu vegna fiskeldis, sem þá var rekið 
á Hjalteyri.

Hjalteyrarsvæðið virkjað
Elsta vinnsluholan á svæðinu, HJ-19, 
var boruð sumarið 2002. Hún var vel 
heppnuð og sýndi að svæðið var jafn-
vel öflugra en menn höfðu þorað að 
vona. Annarri vinnsluholu, HJ-20, var 
bætt við í ársbyrjun 2005 sem var fyrst 
og fremst hugsuð sem varahola. Með 
vaxandi heitavatnsnotkun á þjón-
ustusvæði Norðurorku undanfarin 
ár hefur þróunin hinsvegar orðið sú 
að báðar holurnar eru í notkun allan 
ársins hring. Því var orðið aðkallandi 
að bora eina vinnsluholu til viðbótar 
til að hafa ávallt varaholu tilbúna til að 
dæla úr kerfinu, ef t.d. dæla í annarri 
hinna holanna skyldi bila.

Vinnslustuðull holunnar með 
þeim hærri hér á landi
Þriðja vinnsluholan, HJ-21, var bor-
uð nú í vor. Holan er óvenjuleg að því 
leyti að vinnsluhluti hennar er borað-
ur með 12 ¼“ krónu en vinnsluhlutar 
HJ-19 og HJ-20 voru báðir boraðir 
með 8 ½“ krónu. Nýja holan er sem 
sagt mun víðari en hinar eldri.

HJ-21 var prófuð með svokölluðu 
blástursprófi sl. föstudag, 15. júní. 
Niðurstöður prófsins sýna að holan 
er í mjög góðu sambandi við jarðhita-
kerfið og að vinnslustuðull hennar 
er með þeim hærri, fyrir lághitaholu 
á Íslandi. Þetta er mjög markverður 
árangur og lofar góðu fyrir holuna. 
Niðurstöður langtímaprófana með 
dælu munu gefa ítarlegri upplýsingar 
um hegðun holunnar og svæðisins í 
heild. Vatnshiti svæðisins er í kring-
um 87°C.

Það var jarðborinn Sleipnir frá 
Jarðborunum sem fenginn var til að 
bora holu HJ-21, en sá bor hefur bor-
að allar vinnsluholurnar á Hjalteyri. 
Borverkið gekk mjög vel en það hófst 
þann 6. maí og var lokið á 1.298 m 
dýpi þann 14. júní síðastliðinn.

Hluti af stærra verkefni
Borun HJ-21 er hluti af stærra verk-
efni sem innifelur meðal annars lagn-
ingu nýrrar aðveituæðar frá Hjalteyri 
ásamt bættri tengingu við bæjarkerfið. 
Um þessar mundir er verið að vinna 
við þennan fyrsta áfanga nýrrar að-
veituæðar frá Hjalteyri og er gert ráð 
fyrir að honum ljúki í haust. Um stórt 
verkefni og mikla fjárfestingu er að 
ræða og verkið verður unnið í áföng-
um næstu árin. Verkefnið er hluti af 
langtíma áætlun Norðurorku til að 
tryggja Akureyri og nærsveitum heitt 
vatn til framtíðar.
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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

– VERÐI ÞÉR AÐ GÓÐU

Gleðilegt 
grillsumar

Njóttu grillsumarsins með ljúffenga 

grillkjötinu frá Norðlenska

NÝ AFKASTAMIKIL 
VINNSLUHOLA Á HJALTEYRI

Jarðborinn Sleipnir að bora holu HJ-21 þann 8. maí sl. Ljósmynd: Bjarni Gautason.

Frá blástursprófun HJ-21 þann 
15. júní sl. Mælikarið er yfirfullt af vatni 
úr HJ-21. Hiti vatnsins er ríflega 87°C. 
Aðalæðar holunnar eru fyrir neðan 
1.000 m dýpi. Loftskilja fyrir vinnslu-
holurnar er í baksýn. Ljósmynd: Unnur 
Þorsteinsdóttir.



veldu öryggi 
veldu Volvo Penta 
hjá brimborg

Volvo Penta á Íslandi Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is

Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta. 
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum 
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður, 
rafstöðvar og ljósavélar.

• Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði 
• Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager 
• Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi 
• Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði 
• Neyðarþjónusta í boði 
• Gott úrval varahluta á lager
• Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is 

VOLVO PENTA_Veldu_öryggi_148x210mm_20170829.indd   1 29/08/2017   14:32

Sveitarstjóri í spennandi starfsumhverfi
Sveitarfélagið Skagaströnd auglýsir lausa til umsóknar stöðu sveitarstjóra

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. 
reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

Sveitarstjóri hefur umsjón með daglegum rekstri sveitarfélagsins og ber ábyrgð á framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar, hann 
hefur yfirumsjón með fjármálum, bókhaldi og áætlanagerð jafnframt því að hafa yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu 
sveitarfélagsins, sem og starfsmannamálum. Sveitarstjóri starfar náið með sveitarstjórn, hann annast samskipti og upplýsingamiðl-
un við samstarfsaðila auk þess að annastundirbúningogupplýsingagjöfáfundumsveitarstjórnar. Starfiðerafarfjölbreyttensveitarstjórier 
jafnframt hafnarstjóri Skagastrandarhafnar og er að auki framkvæmdastjóri Félags- og skólaþjónustu A- Hún.

Leitað er að sjálfstæðum einstaklingi með leiðtogahæfni og frumkvæði til framkvæmda auk hæfni í mannlegum samskiptum.

Hæfnikröfur eru
• Menntun, sem nýtist í starfi
• Reynsla af rekstri og stjórnun
• Þekking og reynsla á sviði fjármála
• Þekking á sveitarstjórnarmálum og opinberri stjórnsýslu er kostur
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði
• Gott almennt talnalæsi og meðferð talna
• Kunnátta á notkun helstu tölvukerfa.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí nk., gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Sveitarfélagið Skagaströnd er afar blómlegt sveitarfélag þar sem öll nauðsynleg þjónusta og nútíma þægindierutilstaðar,einniggotttómstundar-ogfé-
lagslífíbarnvænuumhverfi. Aðstoðaðverðurvið útvegunhúsnæðiserþörfverðurá. Sjánánarwww.skagastrond.is.

Guðný Harðardóttir veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588-3031 frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið 
eigin starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.
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GRÆNT ALLA LEIÐ

Gríðarleg stemming hefur verið í HM-gilinu undanfarna daga þegar leik-
ir íslenska karlalandsliðsins á Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu voru 
sýndir í beinni útsendingu á risaskjá neðst í Listagilinu. Viðburðirnir 

voru í boði Ölstofu Akureyrar og Útvarps Akureyrar en bæjarráð Akureyrar 
styrkti viðburðinn einnig. 

Fjölmennt var á fyrsta leiknum gegn Argentínu en fjöldinn varð töluvert 
meiri þegar Ísland mætti Nígeríu. Þá lék veðrið við Akureyringa en hitinn náði 
upp í 18 stig sl. föstudag. Á þriðjudaginn, þegar Ísland lék gegn Króatíu, var 
HM-gilið fjölmennt að nýju og sólin mætti vitaskuld á staðinn stuttu fyrir leik. 
Svakaleg stemming myndaðist sem fyrr meðan stuðningsmenn sungu og hvöttu 
okkar menn áfram í baráttunni.

Axel Þórhallsson í Pedromyndum náði frábærum myndum 
af leik Íslands gegn Nígeríu á föstudaginn eins og sjá má.

Þúsundir fylgdust með HM í Listagilinu



Fyrirtæki, 
stofnanir og  
sveitarfélög, 
munið þjón ustu
samn ingana

Trygg þjónusta  
í 25 ár 

Húsflugur - Silfurskottur - Hambjöllur - Veggjalýs - Mýs

Meindýravarnir MVE
Árni Sveinbjörnsson · Símar: 462 4444 / 899 1244 · arni@mve.is

Allur forvarnabúnaður til á lager

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þittVH
/1
8-
01

 

GLÆSILEGT ÚRVAL 
AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum 

Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura, 
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót. 

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Gardhus/

www.volundarhus.is
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LANDSMÓT 
HESTAMANNA
REYKJAVÍK
1.7.-8.7. 2018

#landsmot2018  •  www.landsmot.is     
facebook.com/landsmothestamanna
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TIL 15. JÚNÍ

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Í TÍMA!

18.900

Suðurhrauni 12b - 210 Garðabæ | 545 4600 | Fax 545 4601 | metal@metal.is

N1-mót KA er eitt stærsta 
fótboltamót landsins, en 
það verður haldið dag-

ana 4.-7. júlí n.k. Helgin er jafnframt 
orðin ein stærsta ferðahelgi Akureyrar 
en í ár hefur mótið aldrei verið stærra, 
þar sem von er á um 10.000 manns í 
aðdraganda mótsins. Alls keppa 188 
lið í ár frá 43 félögum víðsvegar um 
landið, en aldrei hafa verið jafn mörg 
lið og nú. Í heildina er von á um 1900 
keppendum til Akureyrar í fylgd með 
fjölskyldum sínum og því verður fjöl-
mennt í bænum þessa fyrstu viku júlí-
mánaðar. 

Ein tekjuhæsta vika ársins 
hjá fyrirtækjum á Akureyri
Þetta er í þrítugasta og annað skipti 
sem mótið er haldið en síðan þá hefur 
mótið vaxið gríðarlega hratt, sérstak-
lega undanfarin ár og er nú orðið einn 
stærsti viðburður sumarsins á Ak-
ureyri. Sævar Pétursson, mótsstjóri, 
segir mótið hafa mjög jákvæð áhrif 
á Akureyri í heild sinni og þá ekki 
síst á fyrirtæki bæjarins. „Ég held að 
þetta hafi gríðarlega góð áhrif á mörg 
fyrirtæki hér á Akureyri. Margir eru 
að koma hingað á þriðjudegi og fara 
heim á sunnudegi.  Fyrirtæki tala um 
það að þetta sé orðin tekjuhæsta vik-
an þeirra á árinu vegna fjölda þeirra 
ferðamanna sem koma norður þessa 
daga,“ segir Sævar. 

Gríðarlegur fjöldi sjálfboða-
liða gerir þetta mögulegt
Sævar segir mótin hafa gengið mjög 
vel fyrir sig síðustu ár, en það væri 
ekki mögulegt nema fyrir tilstilli 
fjölda sjálfboðaliða. Þá er umgjörðin 
kringum mótin svipuð ár eftir ár en 
breytist alltaf eitthvað milli ára. „Það 
eru mörg hundruð sjálfboðaliðar sem 
koma að því að láta N1-mótið okkar 

ganga upp. Það tekur sinn tíma að elda 
mat fyrir 2.000 manns þrisvar á dag 
t.d. En svona styrkja sjálfboðaliðarnir 
félagið sitt, og í raun og veru allt at-
vinnulíf á Akureyri með því að halda 
hér eitt flottasta mót landsins,“ segir 
Sævar ánægður með þá sem koma að 
mótinu á hverju ári. 

Rifja upp gamla takta í 
knattspyrnu á Pollamótinu 
Þessa sömu helgi stendur íþróttafélag-
ið Þór, í samstarfi við Icelandair, fyrir 
Pollamótinu en það er haldið á hverju 
ári í byrjun júlí. Mótið hefst á föstu-
dagsmorgni og lýkur með lokahófi á 
laugardagskvöldinu.  Á mótinu taka 
þátt kempur kvenna og karla í aðeins 
eldri aldurshópum og rifja upp gamla 
takta í knattspyrnu. Mótið fer fram á 
Íþróttasvæði Þórs við Hamar en nú 
þegar hafa 42 lið skráð sig á mótið og 
búist er við í kringum 500 keppend-
um.

Stuðmenn fyrir polla og 
Frikki Dór fyrir pjakka
Þó að helgin, og í raun vikan öll, 
sé helguð fótbolta þá er utanvallar-
skemmtunin aldrei langt undan. Fyrir 
keppendur á N1-mótinu og aðstand-
endur þeirra verða tónleikar í Íþrótta-
höllinni á föstudeginum þar sem 
Frikki Dór, Áttan, Jói P og Króli munu 
skemmta gestum. Heimsmeistara-
mótið í knattspyrnu verður enn í full-
um gangi og leikirnir verða því sýndir 
í íþróttahúsinu á stórum skjá meðan 
á mótinu stendur. Fyrir eldri íþrótta-
menn og konur helgarinnar, sem og 
alla Akureyringa, verður heljarinnar 
lokahóf Pollamótsins á laugardags-
kvöldinu þar sem Stuðmenn koma til 
með að spila í Boganum á hinu árlega 
Pollamótsballi sem er opið öllum.

Gamlir knattspyrnumenn og konur spreyta sig árlega á Pollamótinu þar 
sem eina markmiðið er að skemmta sér sem best. Mynd: Palli Jóh.

Um 10.000 manns 
á leiðinni til 
Akureyrar á N1-mótið
Á þriðja þúsund knattspyrnumenn 
og konur á öllum aldri keppa í fót-
bolta fyrstu helgina í júlí

Mynd tekin á N1-mótinu 
í fyrra þegar 182 lið tóku 
þátt. Í ár eru þau 188 
talsins.



AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

 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, bakkmyndavél, leiðsögukerfi og margt fleira. 
Einnig hægt að fá dráttarkúlu. Hef einnig fleiri gerðir til afgreiðslu fljótt.

Optima Premium T 65 FL 
Verð 10.990.000 með vsk

Optima Premium T 70 F 
Verð 11.850.000 með vsk

è 495Ufe Excellent - 3.490.000 kr.
è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
è 560Kfu Excellent - 4.160.000 kr.
è 560Wfu Prestige - 4.290.000 kr.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 560UL Premium - 4.380.000 kr.
è 560Cfe Premium - 4.480.000 kr.
è 560Kmfe DeLuxe Edition (3 kojur) - 3.950.000 kr.
è 650Kmfe DeLuxe Edition (3 kojur) - 4.300.000 kr.

Verð skráð og 
með virðis- 
aukaskatti.  
Athugið að 

verð eru með 
mikið af 

aukabúnaði. 
Öll með raf-
geymakerfi.
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Framhaldsmenntun á Norður-
landi hefur sjaldan verið jafn 
fjölbreytt og vinsæl og í ár en 

tæplega 600 nemendur útskrifuðust 
á dögunum úr framhaldsnámi og 
hátt í 500 nemendur á háskólastigi. 
Aðsókn í skóla á Norðurlandi eykst 
sífellt en t.a.m. var 30% aukning í 
umsóknum Háskólans á Akureyri. 
Það er ánægjulegt að sjá menntamál 
blómstra í norðrinu en með aukinni 
aðsókn er mikil þörf á auknu fjár-
magni frá ríkinu til skólanna. 

Tuttugu nemendur braut-
skráðir af fisktæknibraut í 
fyrsta skiptið 
Menntaskólinn á  Tröllaskaga  braut-
skráði fjörutíu og fimm nemendur 
þann 19. maí sl. en stúdentar hafa 
aldrei verið fleiri frá upphafi. Mik-
il fjölbreytni einkenndi hópinn en 
þarna voru einstaklingar frá mörg-
um þjóðríkjum og á mismunandi 
aldri. Þetta var sextánda braut-
skráning skólans og að þessu sinni 
voru tuttugu nemendur sem braut-
skráðust eftir tveggja ára nám á fisk-
tæknibraut, en þetta er í fyrsta skipti 
sem nemendur ljúka námi frá þeirri 
braut. Námið er í samstarfi SÍMEY, 
Fisktækniskóla Íslands og Mennta-
skólans á Tröllaskaga. 

Hæsta einkunn sem gefin 
hefur verið í framhaldsskól-
anum á Laugum
Framhaldsskólinn á Laugum útskrif-
aði tuttugu og einn nýstúdent þann 
19. maí sl. við hátíðlega athöfn. Erla 
Ingileif Harðardóttir frá Einarsstöð-
um í Reykjadal brautskráðist með 
hæstu einkunn sem gefin hefur verið 
á stúdentsprófi frá skólanum og sló 
þar með 25 ára gamalt met núverandi 
skólameistara, Sigurbjörns Árna 
Arngrímssonar, með einkunnina 
9.51. Þetta var jafnframt í 26. skipti 
sem skólinn útskrifar stúdenta.

Tæplega 300 stúdentar út-
skrifaðir frá VMA 
Verkmenntaskólinn á Akureyri út-

skrifaði 153 nemendur frá skólan-
um þann 26. maí sl. Þá útskrifuðust 
margir nemendur með tvö og jafn-
vel þrjú prófskírteini en það skýrist 
af því að töluverður hópur nemenda 
útskrifaðist af fleiri en einni náms-
braut. Áfangakerfið í skólanum býð-
ur upp á það að nemendur geti sett 
nám sitt saman á fjölbreyttan hátt 
sem margir útskriftarnemar virðast 
hafa nýtt sér. Þess má geta að alls 
útskrifaði skólinn 253 nemendur á 
skólaárinu, en 100 nemendur voru 
útskrifaðir í desember. 

Tæplega 200 stúdentar út-
skrifaðir frá MA
Þann 17. júní voru 164 nýstúdent-
ar útskrifaðir frá Menntaskólanum 
á Akureyri við hátíðlega athöfn í 
Íþróttahöllinni á Akureyri en út-
skrift skólans er ævinlega haldin á 
þjóðhátíðardeginum. Þann 16. júní 
var hin árlega júbilantahátíð skól-
ans haldin þar sem ævinlega koma 
saman stúdentar úr afmælisárgöng-
um, allt frá 1 árs upp í 70 eða 80 ára 
stúdentar, og rifja upp gamla tíma. 
Ræður frá fulltrúum hvers afmælis-
árgangs eru svo fluttar við útskrift-
arathöfnina 17. júní. Allt fór þetta 
skemmtilega fram og endaði með 
marseringu nýstúdenta með hvítu 
kollana í miðbæ Akureyrar rétt fyrir 
miðnætti. 

46 útskrifaðir frá Háskólan-
um á Hólum 
Brautskráning frá Háskólanum á 
Hólum fór fram föstudaginn 8. júní 
sl. Þar eru fjölbreyttar námsleiðir 
í boði en frá Hestafræðideild voru 
sautján nemendur brautskráðir 
með BS-próf í reiðmennsku og reið-
kennslu. Einn nemandi útskrifaðist 
með  diplómu  í fiskeldisfræði, ell-
efu nemendur með  diplómu  í við-
burðarstjórnun, sautján nemendur 
með BA-gráðu í ferðamálafræði og 
einn með MA-gráðu í sömu grein.

TÆPLEGA 1100 NEMENDUR ÚTSKRIFUÐUST Á NORÐURLANDI Á FRAMHALDS- OG HÁSKÓLASTIGI

Aðsókn í nám 
á Norðurlandi 
alltaf að aukast 

Tuttugu nemendur 
brautskráðust af fisk-
tæknibraut í maí. 

Framhaldsskólinn á Laugum útskrif-
aði 21 nýstúdent í maí. 

Útskriftarnemar VMA í lok maí. 

164 nýstúdent-
ar voru braut-
skráðir 17. júní 
frá MA. 
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Það voru 112 nemendur sem 
útskrifuðust úr fjölbreyttum 
námsleiðum og tveimur raun-

færnimatsverkefnum á útskriftarhátíð 

Símey, Símenntunarmiðstöðvar Ak-
ureyrar, þann 7. júní sl.  Úr vottuðu 
námi brautskráðust nemendur úr 
opnum smiðjum FABLab, málmsuðu, 

listasmiðju málun, teikningu, textíl, 
„Help Start“ enskunámi, sölu-, mark-
aðs og rekstrarnámi, leikskólaliða- og 
stuðningsfulltrúabrú, félagsliðabrú og 
bókhaldsnámi (í samvinnu við Tölvu-
fræðsluna á Akureyri).  Einnig luku 
nemendur  raunfærnimati  í fisktækni 
(fiskvinnsla og veiðar) og iðngrein-
um í samstarfi við Menntaskólann á 
Tröllaskaga.

4.700 manns nýttu sér þjón-
ustu Símeyjar
Símey er nú á sínu átjánda starfsári 
en á síðasta ári voru þátttakendur eða 
þeir sem nýttu sér þjónustu Símeyjar 
um 4.700 talsins. Starfsmenn Símey 
eru að jafnaði tólf og fyrir miðstöðina 
vinna allt að 140 verktakar í skemmri 
eða lengri tíma. Símey býður upp á 
gríðarlega fjölbreyttar námsleiðir og 
hefur sett sér sérstaklega markmið að 
ná til þeirra sem ekki hafa lokið form-
legu námi með framhaldsfræðslu. 
„Allt hefur þetta þann tilgang að auka 
möguleika einstaklinganna hvort sem 
það er til hækkunar menntunarstigs 
eða aukinnar hæfniuppbyggingar,“ 
segir Valgeir Magnússon, fram-
kvæmdarstjóri Símeyjar.

50 mismunandi námsleiðir í 
boði 
Á árinu 2018 eru í boði allt að 50 
námsleiðir af ólíkum toga, allt frá 40 
klst. námskeiðum upp í tveggja ára 
starfsnám.  Raunfærnimat  í iðngrein-
um í samstarfi við IÐUNA fræðsluset-
ur er ævinlega í boði og nær til flestra 
iðngreina. „Einnig er hægt að sækja 
tveggja ára starfsnám og útskrifast 
með  starfsheitið leikskólaliði, stuðn-
ingsfulltrúi eða félagsliði. Þess ber 
að geta að allt nám innan framhalds-
fræðslunnar er niðurgreitt sem nemur 
að 90%,“ segir Valgeir.

Fullorðinsfræðsla fatlaðra 
SÍMEY hefur lengi boðið upp á nám 
af ýmsum toga fyrir fatlað fólk í sam-
vinnu við Fjölmennt, símenntunar- og 
þekkingarmiðstöð í Reykjavík. Full-
orðinsfræðsla fatlaðra er afar fjölbreytt 
og tekur til fólks með þroskahömlun 
og einnig nær hún til geðfatlaðra en 
Símey hefur átt farsælt samstarf við 
Grófina – geðverndarmiðstöð á Akur-
eyri. Einn af skemmtilegum sprotum 
þess samstarfs eru: Múrbrjótarnir, sem 
eru reglulegar knattspyrnuæfingar 
ætlaðar geðfötluðum þar sem áhersla 
er lögð á hreyfingu, almenna ánægju 

og vellíðan. Sumarið 2018 verður 
það þriðja sem boðið er upp á slíkar 
knattspyrnuæfingar og mun Björk 
Nóadóttir knattspyrnuþjálfari halda 
utan um starfið í sumar.

Stökkpallur fyrir unga 
atvinnuleitendur og íslensku-
námskeið fyrir útlendinga
Vinnumálastofnun í samstarfi við Sí-
mey býður einnig upp á svokallaðan 
Stökkpall fyrir unga atvinnuleitendur, 
með það meginmarkmið að byggja 
upp sjálfstraust og tengja áhuga-
svið þátttakenda við vinnumarkað-
inn.  „Stór áhersla í starfi SÍMEY er 
að byggja upp grunnfærni einstak-
linga og hlúa að henni þannig að fólk 
geti lært og byggt upp hæfni sína út 
frá sínum forsendum,“ segir Valgeir 
framkvæmdarstjóri símenntunar-
miðstöðvarinnar. Auk þess má nefna 
að á hverju ári taka 300 þátttakendur 
af erlendu bergi, íslenskunámskeið á 
vegum Símeyjar, en í haust verða tólf 
slík námskeið í boði. 

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga lokað
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Walk-in N
Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í 
mörgun stærðum og litum. 
Sturtuveggur með væng, 
8mm hert öryggisgler.

TÆPLEGA 1100 NEMENDUR ÚTSKRIFUÐUST Á NORÐURLANDI Á FRAMHALDS- OG HÁSKÓLASTIGI

Alls sóttu 2.160 manns um 
skólavist við Háskólann á 
Akureyri fyrir næsta skólaár, 

2018-2019. Þetta eru um 30% fleiri um-
sóknir en árið áður, en þá bárust 1615 
umsóknir. Mest er aukningin í kennara-
deild, eða 53%, og félagsvísindin eru fast 
á hælum hennar með 51% aukningu 
í umsóknum. 1.761 nemi hyggst hefja 
grunnnám í haust og 399 stefna á fram-
haldsnám. Ljóst er að skólinn stendur 
frammi fyrir áskorunum sem fylgja ört 
stækkandi stofnun og þarf aukið fjár-
magn til að fjölga starfsfólki svo hægt 
sé að ráða við aukna aðsókn í skólann. 
Þess má geta að aukin aðsókn var í alla 
háskóla landsins í vor, en þó áberandi 

mest í Háskólanum á Akureyri. Þann 9. 
júní sl. voru 418 nemendur brautskráðir 
frá skólanum.

Vantar í fimmtíu stöður 
Til að anna aðsókn í nám við skólann 
þarf að ráða í allt frá þrjátíu - fimm-
tíu stöður næstu þrjú til fimm árin. 
Eyjólfur Guðmundsson, rektor Há-
skólans á Akureyri, segir aukninguna 
milli ára ekki beint koma á óvart, en 
þó séu þessi 30% töluvert meira en 
hann gerði ráð fyrir. 

„Við höfum nú í 2 ár haft verulegar 
áhyggjur af auknum nemendafjölda 
og undirfjármögnun háskólakerfisins. 
Þegar við sáum í hvað stefndi leituð-
um við beint til ráðuneytisins og hóf-
um umræður um það hvernig þessari 
auknu eftirspurn verður mætt. Há-
skólaráð ályktaði að nú væri tækifæri 
fyrir stjórnvöld til að efla aðgengi að 
háskólanámi á öllu landinu. Á sama 
tíma er ljóst að ef auknum nemenda-
fjölda fylgja ekki auknir fjármunir 
þarf að að grípa til almennra aðgangs-
takmarkana í nám við Háskólann á 
Akureyri, en við vonumst til þess að 
ekki þurfi að grípa til þess umfram 
það sem nú þegar er orðið í hjúkr-
unarfræði, sálfræði og lögreglufræði,“ 
segir Eyjólfur.

112 nemendur 
útskrifaðir frá Símey

Rúmlega 2000 manns 
sóttu um skólavist við
Háskólann á Akureyri

112 nem-
endur út-
skrifuðust 
frá Símey í 
júní. 

418 nemendur útskrifuðust frá HA en þetta var í fyrsta skipti sem nemendur 
úr lögreglufræði voru brautskráðir frá skólanum.

30% fleiri um-
sóknir en í fyrra 
n Umsókna-
fjöldi jókst mest 
í Háskólanum á 
Akureyri af öllu 
landinu
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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!

KROSSGÁTA



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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Glerárgata 32, 600 Akureyri // s. 462 5552  
akureyri@lemon.is  //  www.lemon.is



13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag

11. tölublað
2. árgangur4. tölublað
7. árgangur

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is  Ritstjórn: Sími 822 8318 og godsnail@gmail.com

Vonin hér og nú!
Í stríði er
ekkert heilagt,
ekki einu sinni
saklaus börnin.
H e i m s p ó l i t í k i n
getur ekki einu
sinni sameinast um
að vernda þau gegn
ásælni valdsins, en
lætur viðgangast að börn líði og deyi
fyrir hendi opinberra stjórnvalda, svo
ekki sé minnst á misskiptingu auðs og
gæða á jörðinni.
Mikil gæfa er það fyrir íslenska þjóð að
eiga nóg af jarðneskum gæðum, njóta
ytri friðar, frelsis og eiga siðgæðisvitund
um réttlæti. Því fylgir líka mikil ábyrgð.
Ætlum við einangra okkur og leyfa
engum öðrum að njóta með okkur?
Það gerðu frumkristnir ekki sem höfðu
samt ekki úr miklu að moða og deildu
kjörum opnum örmum af skorti sínum
fremur en ríkidæmi? Þeir spurðu ekki
um þjóðerni, litarhátt eða uppruna.
Horfum okkur enn nær og til unga
fólksins á Íslandi, sem á eða þráir að
eignast heimili og börn. Hvernig bjóðum
við þetta fólk velkomið til fullorðinsára?
Að setja það í langtíma skuldaánauð
sem ekki verður staðið undir nema
með þrældómi vinnunnar myrkranna í
millum eða flyja land. Það blundar kvíði
í unga fólkinu yfir skuldbindingum sem
nútíminn gerir kröfu um. Hvenær ætla
stjórnmálamenn segja við þetta fólk:
Skelfist ekki, við höfum staðið við það
sem við lofuðum.
Við erum aðeins 335 þúsund manns í
einu ríkasta landi jarðar, eins og hverfi
í einni stórborg, og eigum tækifæri,
einhver myndi segja dauðafæri, til að
byggja hér fyrirmyndarsamfélag sem
hafi sanngirni að leiðarljósi.
Hér þarf að hefja til vegs samfélagsábyrgð,
að deila kjörum saman af sanngrini með
þátttöku allra. Huga að fjölskyldunni
og setja i forgang, þarfir og velfarnað
hennar, að þar gefist tími og næði til að
njóta samvista í rækt við fagurt mannlíf.
Hér ætti enginn að þurfa að skelfast
eða óttast, en þráum að njóta friðar
og réttlætis. Það hafa Íslendingar
fundið í áföllum, bæði sem þjóð og
í persónulegum aðstæðum, að við
deilum kjörum og eigum lifandi von
í upprisutrúnni. Von sem     var, er og
verða mun. Virðum þá von sem boðar
fallegt líf, hér og nú, í Jesú nafni. Amen

Gunnlaugur Stefánsson, Heydölum

Dreifðu varmanum!

Loftviftur

viftur.isíshúsið

-sparaðu kyndinguna

VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI? 
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578 1190 & NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Paratabs 500 mg filmuhúðaðar töflur. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða 
ly�afræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serly�askra.is

Léttir á verknum

H
V´

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 A

ct
av

is
 8

13
00

2

Vetrartími frá 
29. ágúst – 31. maí:
Mánud. til föstud. kl. 06:45 – 21:00
Laugard. til sunnud. kl. 9:00 – 18:30 

SUNDLAUG AKUREYRAR

SUNDLAUG AKUREYRAR
Sumartími

(4. júní – 28. ágúst)

Mánudaga - föstudaga 
6:4521:00

Laugardaga 
8:0021:00

Sunnudaga 
8:0019:30

Þegar ég 
var næstum 
stungin
Þegar ég var við nám erlendis gleymdi 
ég einu sinni bók heima hjá mér og 
hljóp heim til að ná í hana. Ég flýtti 
mér og kom aldrei til hugar að það 
væri hugsanlega ekki góð hugmynd að 
hlaupa aftan að hóp af ungum strák-
um á mínum aldri.

Þegar ég kom að þeim sneru þeir 
sér skyndilega við með hnífa á lofti, 
svo ég hljóp næstum á einn hnífinn. 
Þeir rétt náðu að kippa hnífunum frá 
þegar ég hljóp framhjá þeim.

Ég veit ekki hvert okkar var 
hræddast á þessu augnabliki, en ég 
held það hafi ekki verið ég. Strákarnir 
voru augljóslega skelfingu lostnir yfir 
því sem hefði getað gerst og kölluðu á 
eftir mér:

„Passaðu þig!“, „Guð minn góð-
ur, við hefðum getað stungið þig!“, 
„Ekki hlaupa aftan að gengjum, það er 
hættulegt!“, „Farðu varlega!“

Allt sagt af bróðurlegri umhyggju, í 
sama tóni og móðir sem kallar á eftir 
barninu sínu að passa sig að klæða sig 
vel.

„Ég geri það! Takk fyrir!“ kallaði ég 
ringluð til baka, ennþá hlaupandi.

Þeir bjuggust greinilega við árás 
annars gengis og að mögulega myndu 
þeir þurfa að ógna einhverjum með 
hnífi, en höfðu takmarkaðan áhuga á 
að stinga einhvern í alvöru.

Venjulegir unglingar eins og ég, 
sem höfðu alist upp í umhverfi þar 
sem þeir þurfa stöðugt að vera á varð-
bergi, þar sem öryggið finnst í fjöldan-
um og þar sem vinahópar eru kallaðir 
gengi.

Það var hraður umsnúningur úr 
því að ógna lífi einhvers yfir í vingjarn-
legar ráðleggingar.

Fólk getur komið manni skemmti-
lega á óvart.

Sesselía Ólafsdóttir, leikkona og 
Vandræðaskáld

BAKÞANKAR

 Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Vinnuvélar

JLG Skæralyftur til leigu Rafmagns 
og Diesel Vinnuhæð upp í 18 metra 
Uppl í síma 8580400 Sigfús

JLG Spjótlyftur til leigu Árgerð 2017, 
Vinnuhæð upp í 22 metra Uppl.í s 
8580400 Sigfús

 Hjólbarðar

Nýju sailuN dekkiN á 
fráBæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

garðaumsjóN
Greniúðun, sláttur og klippingar 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

regNBogalitir
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

flísalagNir - múrverk 
- flotuN saNdsParsl - 

máluN - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

sPásímiNN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

raflagNir, dyrasímar.  
s. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

valdís árNadóttir 
dáleiðslutækNir 

(CliNiCal 
hyPNotheraPist) veitir 

dáleiðslumeðferð.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

 Óskast keypt

kauPum gull -  
jóN & óskar

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Til sölu

SMÁAUGLÝSINGAR  11 L AU G A R DAG U R   2 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7


