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

418 nemendur brautskráðust úr Háskólanum á Akureyri um helgina
Þetta markar tímamót í sögu háskólans en þetta var í fyrsta skipti sem nemendur úr lögreglufræði voru brautskráðir frá skólanum. Háskólaárið 2017-2018 stunduðu 2074 nemendur nám við skólann á þremur fræðasviðum háskólans. Af þeim 418 nemendum sem brautskráðust voru 292 með diplómaskírteini og bakkalárgráðu og 125 með diplómu á framhaldsstigi og meistaragráðu.

Sönn norðlensk sakamál

Umdeild ákvörðun
Air Iceland Connect

Vír og lykkjur ehf

Krossgáta

www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

Útskriftargjöfin fæst í Lín Design
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SÖNN NORÐLENSK
SAKAMÁL

41 tekinn
fyrir of
hraðan
akstur

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.
Embætti lögreglunnar nær
yfir: Tröllaskaga, Eyjafjörð,
Akureyri, Húsavík og
Þingeyjarsýslur.

Í

vikunni 4.-11. júní var þó
nokkuð um að vera hjá
lögreglunni á Norðurlandi
eystra en gekk þó allt sæmilega
vel fyrir sig. Í liðinni viku voru:

Líkamsmeiðingar af gáleysi og ítrekaður
akstur undir áhrifum fíkniefna

M

aður var kærður í héraðsdómi Norðurlands eystra
7. júní síðastliðinn fyrir
að hafa ítrekað keyrt undir áhrifum

áfengis og fíkniefna, verið með fíkniefni í vörslu sinni og fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi, meðan hann var
undir áhrifum áfengis við akstur.

Dró tvo farþega á vélarhúddi
eftir bifreiðastæði

Aðfaranótt sunnudagsins 9. apríl
2017 ók kærði bifreið að bifreiðastæði við Útgerðafélag Akureyringa að
Fiski¬tanga, með vélarhúdd af bifreið í
eftirdragi sem á sátu tveir menn. Hann
keyrði þá of hratt miðað við aðstæður
og án tilhlýðilegrar aðgætni, með þeim
afleiðingum að á nefndu bifreiðastæði
rakst vélarlokið utan í kantstein og
mennirnir á vélarhúddinu köstuðust af
því. Annar þeirra rifbrotnaði og hinn
brotnaði á vinstri upphandlegg. Allir
voru þeir undir áhrifum áfengis, einnig
kærði sem keyrði bifreiðina.

Tekinn fjórum sinnum við
akstur undir áhrifum fíkniefna

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

Laugardaginn 22. apríl 2017 var kærði
stöðvaður við akstur undir áhrifum
kannabisefna, skammt norðan við
Tryggvabraut á Akureyri. Sunnudaginn 4. júní sama ár var kærði
tekinn með neyslumagn af bæði amfetamíni og kannabis á heimili sínu á
Akureyri sem var gert upptækt.
Þann 26. október 2017 var maðurinn aftur tekinn við akstur undir
áhrifum fíkniefna, n.t.t. kannabis, í
Reykjavík. Tæpum mánuði seinna,
17. nóvember 2017, var kærði enn og

aftur tekinn við akstur undir áhrifum
fíkniefna í Þingvallastræti á Akureyri.
Þá var aftur um kannabis að ræða.

Sviptur ökurétti í 6 ár

Þann 25. janúar 2018 var kærði aftur tekinn fyrir akstur undir áhrifum
fíkniefna í Akursíðu á Akureyri með
sömu gerð fíkniefna og áður í blóði.
Kærði var dæmdur til að sæta fangelsi í 30 daga og greiða 850.000 krónur
í sekt til Ríkissjóðs. Fresta ber fullnustu
fangelsisrefsingarinnar og skal hún falla
niður að liðnum tveimur árum frá uppsögu þessa dóms að telja, haldi ákærði
almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 með áorðnum
breytingum. Þá var kærði einnig sviptur ökuréttindum í 6 ár frá birtingu
dómsins og ber að greiða tæplega eina
milljón króna í sakarkostnað.

n 41 ökumaður kærður fyrir of
hraðan akstur.
n 2 ökumenn stöðvaðir vegna
gruns um akstur undir áhrifum
áfengis.
n 6 ökumenn stöðvaðir vegna
gruns um akstur undir áhrifum
fíkniefna.

Alvarleg slys á Ólafsfjarðarvegi og Norðausturvegi

Í liðinni viku voru tilkynnt 17
umferðaróhöpp til lögreglunnar í umdæminu og í tveimur
þeirra tilvikum slasaðist fólk.
Annað slysið varð á Norðausturvegi skammt sunnan Húsavíkur
þegar bifreið lenti þar út af veginum. Ökumaðurinn var einn í
bifreiðinni og slasaðist töluvert.
Hitt slysið varð á Ólafsfjarðarvegi
er hópferðabifreið lenti út af veginum en aðeins einn farþegi var í
bifreiðinni, auk ökumanns. Farþeginn slasaðist lítið en ökumaðurinn slasaðist töluvert.

Búist við erilsamri viku

Lögreglan segist búa sig undir
komandi viku sem verður að öllum líkindum erilsöm enda mikið um að vera, þá sérstaklega á
Akureyri. Hinir árlegu bíladagar
verða haldnir á Akureyri en
þá sömu helgi er einnig haldin
„júbilanta-hátíð“ Menntaskólans
á Akureyri þar sem gamlir stúdentar á öllum aldri koma saman
og gleðjast yfir helgina. Útskrift
Menntaskólans á Akureyri fer
fram á sunnudaginn en þá er jafnframt þjóðhátíðardagur landsmanna, 17. júní. Lögreglan segir
að nokkuð sé síðan að undirbúningur fyrir komandi viku hófst og
vonast til að allt gangi vel.

Garðsláttuvélar

sem slá á þínum gönguhraða
Það er leikur einn að slá með nýju
garðsláttuvélunum frá CubCadet. Þær eru með
MySpeed hraðastilli sem aðlagar keyrsluhraða
vélanna að þínum gönguhraða.

Gerir sláttinn auðveldari

ÞÓR

H
F

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Baldursnes 8
603 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:

Vefsíða og
netverslun:

Opið alla virka daga
www.thor.is
Lokað um helgar

KYNNINGARBLAÐ
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Við þjóðveginn

KYNNING

STÓRA-ÁSGEIRSÁ:

Afþreying og veitingar
við Ásgeirsfossa
M

agnús Ásgeir Elíasson er
ábúandi að Stóru-Ásgeirsá í
Víðidal, skammt frá Hvammstanga. Stóra-Ásgeirsá er að stofni
til sauðfjárbú en þar sem lítið er upp
úr sauðfjárræktinni að hafa hefur
Magnús verið að þróa afþreyingu og
gistingu fyrir ferðamenn á staðnum
auk þess sem hann stundar hrossarækt. Er hann með fjögur herbergi
í gistingu með morgunmat. Heitur
pottur er úti rétt uppi við hina fögru
Ásgeirsfossa sem gestir kunna afar
vel að meta.
Húsdýragarður er á staðnum þar
sem gefur að líta öll helstu íslensku
húsdýrin, geitur, ketti, hunda, endur og kindur. Geiturnar vekja jafnan
mikla kátínu barna sem koma að
Stóru-Ásgeirsá, enda afskaplega
kátar og mannelskar.
Þessa dagana er Magnús að
leggja síðustu hönd á aðstöðu fyrir
veitingasölu og hefur hann fengið
vínveitingaleyfi. Frá og með miðjum
júní verður hægt að fá sér bjór, léttvín

og kaffi að Stóru-Ásgeirsá og aðrar
léttar veitingar.
Ljóst er að Stóra-Ásgeirsá er
spennandi áningarstaður fyrir þá
sem verða á ferðinni á norður- eða
suðurleiðinni í sumar enda fjölbreytt
afþreying í boði á staðnum auk þess
sem gestir geta notið mikillar náttúrufegurðar.
Hestaleiga, húsdýragarður og
veitingasala er opnuð upp úr hádegi
og er opið fram undir kvöld. Nánari
upplýsingar eru á Facebook-síðunni
Stóra-Ásgeirsá þar sem einnig er
hægt að panta gistingu með skilaboðum. Einnig eru upplýsingar veittar
í síma 866-4954.
Þess má geta að Magnús er mikill
söngmaður og gaf fyrir nokkrum
árum út skemmtilegan geisladisk sem
ber heitið Legg af stað. Þar er meðal
annars að finna lagið Hófasprett sem
finna má á myndbandarásinni Youtube. Hver veit nema Magnús taki lagið
fyrir gesti á barnum að Stóru-Ásgeirs
á í sumar.
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Yfir 200 húsdýr í Húsdýragarðinum í Fnjóskadal:

STÆRRI EN Í REYKJAVÍK

H

úsdýragarðurinn Daladýrð opnaði fyrir ári
og er jafnframt stærsti
húsdýragarðurinn á Norðurlandi. Garðurinn er í Brúnagerði
Fnjóskadal, á milli Vaglaskógar
og Illugastaða. Í Brúnagerði búa
hjónin Birna Kristín Friðriksdóttir og Guðbergur Egill Eyjólfsson sem eiga og reka Húsdýragarðinn ásamt börnunum
sínum þremur sem öll eru á táningsaldri. Birna er einnig textílhönnuður og hannar fatnað úr
ull. Hún er með opna vinnustofu
á staðnum, þar sem hún vinnur að
hönnun sinni og framleiðslu sem
gengur undir nafninu Gjóska.
Einnig eru þau hjónin með verslun í Reykjavík sem selur vörurnar.

Stærri en húsdýragarðurinn í Reykjavík

Daladýrð lokaði í september síðastliðinn, yfir vetrartímann, en
Busla hleypur um og heimtar klapp frá gestum.
opnaði aftur núna í apríl og nú
framvegis stefna þau á að hafa opið
allan ársins hring og verða að öllum lík- Allt um kindurnar
indum stærsti húsdýragarður á landinu. Starfsemin er í 1.200 fermetra minkaGuðbergur Egill Eyjólfsson, eigandi, húsi þar sem búið er að innrétta 300
segir viðtökurnar hafa farið fram úr fermetra veitingasal ásamt hlöðu
öllum vonum og verið alveg frábærar. þar sem hægt er að hoppa í heyið
„Við vorum bara mjög ánægð með við- og aðstaða er fyrir minni dýrin. Í
tökurnar, við opnuðum 23. júní í fyrra veitingaaðstöðunni verður áhersla
og vorum með opið fram í september, lögð á eigin landbúnaðarafurðir en það
á þeim tíma komu um fimm þúsund kemur í ljós á næstu dögum hvað verðmanns í heimsókn. Þegar við erum ur á boðstólnum þar. „Við erum svo að
búin að gera það sem við ætlum að gera gera klárt fyrir næsta vetur þar sem við
fyrir sumarið verðum við stærri en hús- erum að útbúa aðstöðu og sýningu um
dýragarðurinn í Reykjavík.“
kindur. Þar verður hægt að sjá flestar
tegundir kinda eins og forystufé, ferHægt að hoppa í heyið af
hyrnu, ferkollóttu, feldfé o.fl. og fræðstökkpöllum
ast um flest sem þeim viðkemur,“ segir
Á bænum eru í kringum 200 dýr þar Guðbergur.
sem gefur að líta öll helstu húsdýrin, s.s.
kýr, kindur, geitur hesta, gyltur og grísi, Kanínu- og kettlingaklapp
kanínur, nokkrar tegundir af hænum, Húsdýragarðurinn er aðeins í hálftíma
íslenska hunda og kettlinga. Í næstu keyrslufjarlægð frá Akureyri sem styttviku eru yrðlingar einnig væntanlegir á ist í 15 mínútur um leið og Vaðlaheiðabæinn. Utandyra er leiksvæði fyrir börn göngin verða opnuð. Þar er opið alla
með sandkassa, trampólínum og kofi daga vikunnar frá kl. 11-18. Gestum
með búi. Í hlöðunni geta krakkar svo er velkomið að koma og klappa bæði
leikið sér að því að hoppa í heyið af sér- kanínum og kettlingum en eftir tvær
útbúnum stökkpöllum. Garðurinn er vikur verður einnig hægt að fara inn til
hugsaður sem afþreying fyrir alla fjöl- geitanna og klappa þeim ásamt því að
skylduna með áherslu á að leyfa gestum hitta hundinn Buslu, sem vappar um
að kynnast íslensku húsdýrunum nánar. og biður gesti um klapp og klór.

10. 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

Krakkarnir geta hoppað af
stökkpöllum í heyið í hlöðunni.

Við þjóðveginn
8. júní 2018

Ábyrgðarmaður: Steinn Kári Ragnarsson / steinn@dv.is Umsjón: Ágúst Borgþór Sverrisson / agustb@dv.is

KYNNING

Áningarstaður
fjölskyldunnar fyrir vestan
UPPLIFUN Á ERPSSTÖÐUM:

V

ið höfum frá upphafi lagt
áherslu á að hafa þetta
barn- og fjölskylduvænt, hér
er aðgengi að dýrunum og leiktækjaaðstaða fyrir krakkana,“ segir Þorgrímur Einar Guðbjartsson sem rekur
Rjómabúið Erpsstaði við Búðardal
ásamt eiginkonu sinni, Helgu Elínborgu Guðmundsdóttur.
Sauðfjárbúskapur lagðist af á
Erpsstöðum um aldamótin en hjónin hófu uppbyggingu á staðnum
nokkrum árum eftir það. Vorið 2009
varð rjómabúið til en þá hófu þau
Þorgrímur og Helga ísframleiðslu.
Síðan þá hefur orðið mikil vöruþróun
og aukin afþreying á staðnum svo
Erpsstaðir eru orðnir nánast ómissandi áningarstaður fyrir fjölskyldur
sem eiga leið um héraðið.
„Fyrir svona tveimur til þremur
árum var það þannig að margir
stoppuðu bara til að fá sér ís en
uppgötvuðu svo aðrar vörur í leiðinni,
sem og dýrin, þannig að fyrirhugað
fimm mínútna stopp varð að hálf- til
klukkutíma stoppi. Núna er það meira
þannig að Íslendingarnir sem hingað
koma eru flestir meðvitaðir um hvað
er í boði hér, þeir fá sér ís og fara svo
út í góða veðrið og leika sér, koma svo
inn aftur og kaupa eitthvað til taka
með sér heim.“
Að sögn eru erlendir ferðamenn
í töluverðum meirihluta þeirra sem
koma á Erpsstaði heilt yfir árið en
um hásumarið eru Íslendingar í
meirihluta. Opið er frá 11 til 18 og þó
lengur ef gestir eru enn á staðnum
„Við lokum yfirleitt ekki fyrr en traffíkin
er búin,“ segir Þorgrímur.
Fyrr í vor var opnuð sýning um
skyr og skyrgerð á Erpsstöðum, en
vegna ísframleiðslunnar fellur til
óhemju magn af undanrennu sem
er umbreytt í gamaldags sveitaskyr.
Íslenska skyrið er orðið hluti af „slow
food“ og komst þar inn sem „presidium“ fyrir um tveimur árum. „Erlendir
ferðamenn sem hingað koma vilja

margir hverjir ólmir bragða á skyri
eins og það var upphaflega og verða
ekki fyrir vonbrigðum. Skyrið okkar er
þykkt og með súrum keim, engu bætt
í það. Þegar þeir eru búnir að smakka
fá þeir aðgang að bragðefnum og
eru fíflasírópið og rabarbarasírópið
vinsælustu bragðefnin hjá þeim,“
segir Þorgrímur.
Ísinn sem framleiddur er á Erpsstöðum ber heitið Kjaftæði, er hann
boðinn í mörgum bragðtegundum og
þykir einstaklega bragðgóður. Notast
er við ýmis bragðefni úr íslenskri
náttúru, svo sem rabarbara, fíflasíróp
og ber. Auk íss eru í boði ostar og
hið fræga skyrkonfekt, sérhönnuð
sælkeravara, konfekt sem á sér enga
hliðstæðu á Íslandi.
Gott aðgengi er að dýrunum fyrir
gesti, nokkuð sem ekki síst börnin kunna vel að meta, en þau fá til
dæmis að horfa á kýrnar mjólkaðar.
Þá er leiktækjaaðstaða á staðnum
fyrir börnin. Þá er boðið upp á
skoðunarferðir um staðinn og gestir
fræddir um framleiðsluna.
Nánari upplýsingar eru á vefsíðunni erpsstadir.is og Facebooksíðunni Rjómabúið Erpsstaðir.
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Nám sem opnar
þér nýjan
heim, að heiman.

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.

NIÐURFELLING
HOPPFARGJALDA
GAGNRÝND HARÐLEGA

Akureyrarflugvöllur.

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.

„Við viljum frekar styrkja
aðra valkosti þannig að
farþegar njóti góðra kjara
á staðfestu fargjaldi”
- segir Árni Gunnarsson,
framkvæmdarstjóri Air
Iceland Connect.

T

alsvert hávær umræða hefur
verið síðustu vikur, þá sérstaklega meðal fólks á landsbyggðinni, vegna ákvörðunar Air Iceland
Connect að fella niður svokallað
„hopp“ en fargjaldið hefur lengi vel
verið þekktur ódýr valkostur fyrir ungt
fólk í innanlandsflugi þar til það var
fellt niður þann 1. júní sl. Hoppgjaldið
var ódýrara en almenn fargjöld fyrir
12-25 ára, eða í kringum 10.000 krónur
með innrituðum farangri inniföldum.
Hægt var að bóka „hoppið“ með stuttum fyrirvara en þeir sem bókuðu slíkt
fargjald mættu alltaf afgangi, þannig
að ef fullt var í vélina komust þeir ekki
með. Þetta hefur reynst námsmönnum
af landsbyggðinni vel í gegnum árin
sem nýta sér þetta óspart til að heimsækja fjölskyldur og ættingja utan höfuðborgarsvæðisins t.d.

Segja hoppið ekki
lengur hagkvæmast

Viðskiptavinum er bent á svokölluð
,,Létt fargjöld“ í staðinn og ,,Flugfélaga“. Flugfélagar felst í því að keyptir
eru sex flugleggir í einu á 59.400 krónur. Hingað til hefur það aðeins verið í
boði fyrir 12-20 ára en nú hefur þessum efri aldurstakmörkum verið breytt
í 25 ára. Þar er verðið sambærilegt og á
hoppfargjaldi, þar eru sveigjanleg fargjöld og farþegar ekki bundnir óvissu
hvort þeir komist í flug. Eina er að þú
þarft að kaupa sex flugleggi í einu.

„Mín trygging að komast heim
með stuttum fyrirvara“

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

i-t.is

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

Ungt fólk af landsbyggðinni hefur
gagnrýnt þessa ákvörðun í fjölmiðlum
og segja þessi úrræði ekki leysa hoppið
af hólmi. Bára A. Alexandersdóttir, Akureyringur í námi í Reykjavík, skrifaði
pistil þar sem hún lýsti óánægju sinni
með ákvörðun flugfélagsins.
„Ég er miður mín að hoppið sé hætt
enda var það mín trygging að komast
heim til Akureyrar með stuttum fyrirvara.
Af hverju skiptir það máli fyrir námsmann? Mörg okkar skiljum fjölskylduna
eftir heima meðan við stundum nám í
Reykjavík. Það er mikil fórn. Við viljum
ekki þurfa að bóka flug með viku fyrir-

vara með „skólakorti" sem er samt það
dýrt að mörg okkar hafa ekki efni á því,
með LÍN og öllu sem kostar að lifa skólaárin af,“ segir Alexandra í pistli sínum.

Úrræðin góð en
leysa hoppið ekki af

Námsmenn af landsbyggðinni segja
það einstaklega óhentugt að í Flugfélagapakkanum þarf að bóka flug með
viku fyrirvara og léttu fargjöldin séu
ekki hagkvæm nema með góðum fyrirvara. Í léttu fargjöldunum þarf einnig
að borga sérstaklega fyrir tösku en í
hoppinu var allur farangur innifalinn.
Nokkrir fullyrða að þeir hefðu ekki
nýtt sér flugið eins oft og raun ber vitni
ef hoppfargjald hefði ekki verið í boði.

Almennt ekki þekkt að bjóða
upp á svona fargjöld

Árni Gunnarsson, framkvæmdarstjóri Air Iceland Connect, segir í samtali við Norðurland að viðbrögðin við
ákvörðuninni hafi ekki endilega komið
þeim á óvart. „Allar breytingar geta verið
umdeildar en það er þó töluverður skilningur fyrir því að þetta hafi verið tekið af,
enda almennt ekki þekkt í flugheiminum
að bjóða upp á svona fargjöld. Það var
ekki stór hópur farþega að nýta sér þennan valkost þannig að við höfum ekki séð
mikil áhrif en auðvitað höfum við tekið
eftir umræðunni,“ segir Árni aðspurður
hvort að breytingin hafi haft einhver eftirtektarverð áhrif síðan 1. júní.

Margir valmöguleikar í boði
að sögn framkvæmdastjóra

Rök hafa verið færð fyrir því í umræðunni að námsmenn, sem gjarnan
nýttu sér hoppið, hafi ekki efni á því að
kaupa flugmiða fyrir 60 þúsund krónur í einni greiðslu. Árni segir marga
valmöguleika vera í boði, t.d. með að
dreifa greiðslum í gegnum Netgíró eða
kredikort. „Einnig er hægt að skrá allt að
3 einstaklinga fyrir hverjum flugfélagspakka, þannig geta þrír einstaklingar
keypt sér saman einn pakka. Til viðbótar
er rétt að benda á mikinn sveigjanleika
flugfélagapakkans en þeir sem bóka
þannig geta bæði breytt bókun og afbókað án kostnaðar. Það er ákaflega sjaldgæft að farþegar sem nú bóka flugmiða
á afsláttarkjörum njóti slíkra skilmála.“

Ákvörðunin ekki endurskoðuð

En af hverju var þessi ákvörðun tekin?
„Við töldum það ekki vera góða þjónustu að láta farþega mæta upp á von og
óvon á flugvöllinn með það hvort þeir
kæmust með eða ekki,“ segir Árni og
telur það ekki líklegt að ákvörðunin
verði endurskoðuð. „Við viljum frekar
styrkja aðra valkosti þannig að farþegar
njóti góðra kjara á staðfestu fargjaldi.“
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SELASKOÐUN VIÐ HVAMMSTANGA:

Í návígi við stóran
hóp af forvitnum selum
V

ið siglum frá Hvammstanga og
erum eingöngu inni á Miðfirði.
Við erum svo heppin að hafa
selalátur hérna inni í firðinum og það
var forsendan fyrir því að þetta væri
hægt. Það hafa verið sveiflur í stofnstærð þessarar selafjölskyldu, þegar við
byrjuðum vorið 2010 voru þetta um 90
selir en þeir fóru smám saman niður í
um 60–70 en svo eru þeir komnir aftur
upp í um 90 núna,“ segir Eðvald Daníelsson hjá fyrirtækinu Selasigling ehf. á
Hvammstanga.
Selasigling felur í sér skoðun á stórum
hópi sela í návígi, meðal annars ungum
selum, náttúruskoðun og fuglaskoðun,
en mikið fuglalíf er á svæðinu. „Hér
er mikið af æðarfugli, hér eru teista,
himbrimi, skarfur, lómur og svanur, og
lunda sjáum við oft svo eitthvað sé nefnt.
Selir halda sig nálægt ströndinni og siglingin tekur mið af því,“ segir Eðvald.
Selaskoðunin nýtur mikilla vinsælda
meðal erlendra ferðamanna sem lýsa
yfir hrifningu á upplifuninni á TripAdvisor
og fleiri slíkum síðum. Íslendingar eiga
hins vegar eftir að uppgötva töfra selaskoðunarinnar:
„Það er ríkjandi viðhorf hjá Íslendingum að við getum alls staðar séð seli hér
og þurfum þess vegna ekki að borga fyrir
það. En það er ekki sambærilegt að sjá
einstaka sel einhvers staðar langt í burtu
og að komast í návígi við stórfjölskyldu af
selum og fá leiðsögn. Þessi árstími sem

nú fer í hönd er langskemmtilegastur
fyrir selaskoðun því nú eru kóparnir litlir
og þú getur horft á þá á spena eða að
leika sér í sjónum,“ segir Eðvald.
Farnar eru þrjár ferðir á dag með
bátnum Brimli og tekur hver ferð um
eina og hálfa klukkustund. Kostar hún
8.500 kr. fyrir fullorðna, 4.500 kr. fyrir 7
til 16 ára en er ókeypis fyrir börn 6 ára
og yngri.
Innifalið í hverri ferð er aðgöngumiði
í Selasetur Íslands sem er einstaklega
fræðandi og skemmtilegt safn, staðsett
við höfnina á Hvammstanga.
Að sögn Eðvalds er gott veður ávallt
heppilegt fyrir selaskoðun en sólskin
er ekki nauðsynlegt. „Selurinn er þó
líkur okkur mannfólkinu að því leyti að
hann elskar sólina og leggst flatur upp
í sólskinið. Alla jafna eru suðlægar áttir
heppilegar ef það rignir ekki mikið en
norðanáttin hér blæs hins vegar köldu
og þá er gott að klæða sig vel.“
Ljóst er að selaskoðun við Hvammstanga er mikil upplifun sem innlendir
ferðamenn þurfa að uppgötva og eiga
þannig ógleymanlega stund. Selirnir eru
gjarnan forvitnir og því oft ófeimnir við
að sýna sig vel fyrir ferðamönnunum.
Selasigling ehf. er með lögheimili
að Höfðabraut 13, Hvammstanga, en
nánari upplýsingar og bókanir eru á
vefsíðunni sealwatching.is. Miðasala og
upplýsingar í Selasetri Íslands við höfnina á Hvammstanga.
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Aldargömul ákvörðun eyfirskra kvenna

Þ

ann 19. júní næstkomandi
verða liðin 103 ár frá því að
konur á Íslandi, 40 ára og eldri,
fengu kosningarétt og kjörgengi til
Alþingis. Af því tilefni höldum
við upp á kvenréttindadaginn.
Þremur árum síðar létu konur í Eyjafirði af sér kveða en
um þessar mundir eru 100
ár liðin frá því að tekin var
ákvörðun um að hefja söfnun til byggingar heilsuhælis á Norðurlandi. Þann 10.
júní árið 1918 samþykktu
konur í Eyjafirði tillögu Sigurlínu Sigtryggsdóttur um
að fara af stað með söfnunina. Þar með hefst stórmerkileg saga Kristneshælis.
Sigurlína
Sigtryggsdóttir.
Seinna á árinu voru sendir
út söfnunarlistar um allt land
og ávörp birt í blöðum til almennings. Allt gerðist þetta á
fullveldisárinu með upphaf sitt
í ákvörðun kvenna í hjúkrunarfélaginu Hjálpinni.

Berklar um aldamótin 1900

Um og eftir miðja 19. öldina fór að
bera meira á umfjöllun um berkla í
skrifum lækna um heilbrigðismál á Íslandi en áður hafði verið. Þó almennt
væri álitið að berklarnir væru í sókn
leyndust efasemdarmenn í hópi lækna.
Með fjölgun héraðslækna á síðustu
áratugum aldarinnar og útgáfu heilbrigðisskýrslna, þá fyrstu fyrir árið
1896, fór athyglin að beinast æ meir
að sjúkdómnum. Sjúkdómstilfellum
fjölgaði jafnt og þétt. Þeim sem fóru
með stjórn heilbrigðismála um aldamótin var orðið ljóst að skera yrði upp
herör gegn berklasóttinni. Fyrstu lög

um berklavarnir voru sett árið 1903.
Berklaplágan var orðin að þjóðfélagsmeini og bregðast yrði við henni með
einhverjum hætti.

Vífilsstaðir og heilsuhæli?

Heilsuhælisfélagið var stofnað árið
1906 í Reykjavík en markmið félagsins
var að reisa heilsuhæli fyrir berklasjúklinga. Deildir voru stofnaðar um landið
þvert og endilangt til fjársöfnunar fyrirhuguðu heilsuhæli. Stofnfundur deild-

ar í Hrafngilshreppi var haldinn
kvenna tók málið upp á sína
arma var ekki aftur snúið.
árið 1907 á bænum Grund. Þar
Nefnd á vegum Sambandsins,
kom fram skýr vilji fundarmanna
skipuð níu konum með Önnu
um að stefna ætti að byggingu
Magnúsdóttur ljósmyndara á
tveggja heilsuhæla og reisa
Akureyri í broddi fylkingar,
annað á Norðurlandi.
fékk það hlutverk að veita
Vegna kostnaðar yrði þó
fjársöfnuninni brautargengi.
að slá öllum slíkum hugleiðingum á frest. Með
Síðla árs 1918 var sérstökum
samstilltu átaki á landssöfnunarlistum dreift víða um
vísu var fjármögnun
Norðurland og í nóvember
heilsuhælis tryggð og
sama ár birtist ávarp þar sem
og ákvörðun tekin
almenningur var hvattur til að
Kristnesbækurnar tvær. Auk bókarinna
um að hefja framleggja söfnuninni lið.
r Í fjarlægð gaf
Grenndargralið út bókina Lífið í Krist
nesþorpi árið
kvæmdir.
Hælinu
2016. Bækurnar gefa góða mynd af
daglegu lífi fólks í
Spennandi tímar á
var valinn staður á
eina öld á Kristneshæli og í Kristnesþ
orpi í Eyjafirði.
Kristnesi
Vífilsstöðum og tók
Ákvörðun kvenna í hjúkrunarþað til starfa árið
félaginu Hjálpinni og í Sam1910. Fljótlega fór þó að bera gaf Grenndargralið út bókina Í fjarlægð
á óánægjuröddum í Eyja- – saga berklasjúklinga á Kristneshæli bandi norðlenskra kvenna skilaði sér
firði. Stöðugt peningastreymi eftir Brynjar Karl Óttarsson. Hér skal með vígslu Kristneshælis 11 árum síðar,
úr heimabyggð til Vífilsstaða gripið niður í einn kafla bókarinnar þar þann 1. nóvember 1927. Á þeim rúmu
og erfitt ástand í berklamálum sem fjallað er um hinn örlagaríka fund 90 árum sem liðin eru frá vígslunni hefheima fyrir kveikti í gömlum í júní 1918 og vinnuna sem fór af stað ur hlutverk staðarins tekið umtalsverðum breytingum. Eftir tímabil stöðnunglæðum fundarmanna á Grund í kjölfarið:
Gera má því skóna að miklar frost- ar lítur nú út fyrir að hans bíði nýtt og
um heilsuhæli á Norðurlandi.
hörkur og hafís veturinn 1917-18 með spennandi hlutverk. Öld er liðin frá því
Konur í Saurbæjarhreppi
tilheyrandi erfiðleikum við samgöngur að konur í Eyjafirði hófu söfnun fyrir
hefja söfnun
hafi verið fundarkonum ofarlega í huga stofnuninni og enn koma konur mikið
Konur voru í fremstu víglínu á prests- á aðalfundi í Saurbæ þann 10. júní 1918. við sögu í þeirri uppbyggingu sem nú á
setrinu í Saurbæ í Saurbæjarhreppi þann Fundurinn var sögulegur í meira lagi. sér stað í Kristnesi. Eins og mörgum er
25. október árið 1914 þegar hjúkrunar- Tillaga formannsins um að hefja söfnun kunnugt hefur María Pálsdóttir unnið
félagið Hjálpin var stofnað. Sigurlína á Norðurlandi til byggingar heilsuhælis að því hörðum höndum um nokkurt
Sigtryggsdóttir var kosin í embætti for- í Norðlendingafjórðungi og fyrir geisla- skeið að opna setur um sögu berklanna
manns. Eitt helsta hlutverk Hjálparinn- lækningastofu á sjúkrahúsinu á Ak- á Kristnesi seinna á árinu. Má með
ar var að veita sjúkum í hreppnum, sem ureyri var samþykkt. Í hugum margra nokkrum sanni segja að nýi og gamli
ekki dvöldust á sjúkrahúsum, hjúkrun markar fundurinn upphaf aðgerða við tíminn mætist á Kristnesi þessi dægrin.
og aðhlynningu lærðrar hjúkrunarkonu. að reisa Kristneshæli því þó vangaveltur Stór og mikil saga sem nær áratugi aftur
Vöxtur berklanna og fjarlægð við Vífils- þess efnis hafi reglulega skotið upp koll- í tímann gengur í endurnýjun lífdaga í
staði var ekki til að auðvelda störf hjúkr- inum í aðdraganda hans var það ekki tveimur nýútgefnum bókum um Kristunarfélagsins auk þess sem aðstaða til fyrr en hinar eyfirsku valkyrjur tóku af nes og setri um sögu berklanna. Ljóst er
að sinna berklasjúkum á Sjúkrahúsinu skarið og hrintu hugmyndinni í fram- að spennandi tímar eru framundan á
á Akureyri var takmörkuð. Árið 2017 kvæmd. Eftir að Samband norðlenskra þessum fallega og sögufræga stað.

Sláðu til!

Mikið úrval af sláttuvélum, sláttutraktorum,
sláttuorfum, hekkklippum, róbótum og keðjusögum.
Sláttuvélar
Bensín, rafhlöðu og rafmagns

Sláttutraktorar
Með og án safnkassa

Sláttuorf
Bensín og rafmagns

frá kr

16.900

frá kr

frá kr

329.000
Hekkklippur
Topp gæði frá Echo

frá kr

56.990

Slátturóbótar
Frábær nýjung.
Algjörlega sjálfvirkur

frá kr

125.000

Austur vegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbak k i - 601 Akureyri // Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir // Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

4.990
Keðjusagir
Bensín og rafmagns

frá kr

29.900
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LANGAFIT LAUGARBAKKA:

Ógleymanlegt handverkshús

VEITINGASTAÐURINN GEITAFELL:

Þ
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Þ
eir sem eiga leið um Húnaþing
Handverkshúsið er í senn safn og söluvestra í sumar ættu endilega að
búð. Hér má kaupa gagnlega og fallega
koma við á Laugarbakka og líta inn í
hluti en líka bara skoða, því ýmsir gamlir
Handverkshúsið Löngufit. Það er upplifun
hlutir og skemmtilegt dót er hér til sýnis en
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ogsvo
Kolugljúfur
á leiðinni auk þess
vettlingar, húfur
og sokkar, en einnig ýmisaðsegir
koma
á framfæri prýðilegu handverki
Tökustaður Burial Rites
upphaflega
var hlaða.
heim,“
Róbert.
legt
annað handverk,
til dæmis smíðishandlaginna og listfengra landsmanna.
Skammt undan eru Illugastaðir sem
Súrheysturninn
á landareigninni
gripir,
sultur,
jurtate,
kex og margt
fleira. Dýrindis
Nánari
upplýsingar á Facebook-síðunni
sjávarréttir
eru sögusvið hinnar frægu skáldsögu
var
hins
vegar
endurbyggður
eins og
Þetta erkastalaturn;
sitt lítið af hverju
og hér
ægir ölluBændur
Langafit
Handverkshús.
á Vatnsnesi
lifðu á sjáveftir Hannah Kent, Náðarstund, eða
skoskur
á fyrstu
hæðinni
saman,“ segir Regína.

Burial Rites. Sagan byggir á einu
frægasta sakamáli Íslandssögunnar
um þau Natan, Agnesi og Friðrik en
þau tvö síðarnefndu eru jarðsett í
kirkjugarðinum að Tjörn.
Ákveðið hefur verið að gera kvikmynd eftir skáldsögunni og hefjast
tökur þarna fyrir norðan í sumar eða
næsta sumar. Stórleikkonan Jennifer
Lawrence verður í hlutverki Agnesar.
Sem fyrr segir er Geitafell afar
vinsælt meðal erlendra ferðamanna
sem þyrpast þangað á sumrin og
hefur staðurinn fengið frábæra dóma
á Trip Advisor. Það er hins vegar
full ástæða til að hvetja íslenska
ferðalanga til að eiga gæðastund á
Geitafelli í sumar.
Nánari upplýsingar á vefsíðunni
geitafell.is

KYNNING

Heimilislegt og hlýlegt kaffi- og veitingahús
HLAÐAN:

Á

Hvammstanga rekur
María Sigurðardóttir
kaffi- og veitingahúsið
Hlöðuna sem opnað var árið
2010. Hlaðan er heimilislegur og
hlýlegur staður sem gott er að
heimsækja á ferðinni um þjóðveginn.
„Við leggjum mikla áherslu
á heimabakað bakkelsi, brauð
og kaffi. Við bjóðum upp á
létta rétti, súpu, silung, „pie“ og
paninibrauð. Við erum einnig
með plokkfisk og á morgnana
er boðið upp á egg og beikon,“
segir María.
„Það eru engin tímatakmörk á
mat þannig lagað. Ef viðskiptavinur vill fá egg og beikon seinni
partinn þá bara útbúum við
það.“

Ferðamennirnir eru hrifnastir af plokkfiski og rúgbrauði.
„Pulled pork“-borgari er líka
mjög vinsæll, en honum var
bætt á matseðilinn í vor.
Þegar eitthvað er um að vera
þá er opið lengur á kvöldin, enda
er Hlaðan með vínveitingaleyfi.
Hlaðan er opin yfir sumartímann, frá byrjun maí út ágúst.
Opið er alla daga kl. 9–21 nema
sunnudaga, kl. 10–21. Utan sumaropnunartíma er tekið á móti
hópum samkvæmt samkomulagi.
Hlaðan kaffi- og veitingahús
er að Brekkugötu 2, Hvammstanga. Síminn er 451-1110 og
netfangið hladan@simnet.is.
Facebooksíða:
Hlaðan kaffihús.
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Ítríó: Helga Kristbjörg Guðmundsdóttir, Jón
Þorsteinn Reynisson og Jónas Ásgeir Ásgeirsson.

GRÆNT ALLA LEIÐ

Harmonikka á háskólastigi:

Ítríó spilar í fyrsta
skipti á Akureyri

H

armonikkutríóið; Ítríó kemur til með að spila í Hofi á
morgun en þetta er í fyrsta
skiptið sem tríóið kemur fram á Akureyri. Ásamt því að vera fyrstu íslensku harmonikkunemendurnir á
háskólastigi í hátt í 30 ár þá er Helga
Kristbjörg, einn meðlima Ítríó, fyrsta
íslenska konan til að útskrifast með
háskólagráðu í harmonikkuleik.
Ítríó leitast eftir að opna augu fólks
fyrir möguleikum harmonikkunnar
og veita ungum tónlistarunnendum
fyrirmynd og innblástur og sýna að
harmonikkan er góður valmöguleiki í
tónlistarnámi.

Margsinnis komið fram í
Danmörku og á Íslandi

Harmonikku/bajantríóið Ítríó var
stofnað árið 2015 í Kaupmannahöfn.
Meðlimir þess eru Helga Kristbjörg
Guðmundsdóttir, Jón Þorsteinn Reynisson og Jónas Ásgeir Ásgeirsson. Þau
eru núverandi og þáverandi nemendur prófessors Geirs Draugsvoll í
Konunglega danska tónlistarháskólanum. Einnig hafa þau stundað saman
kammernám hjá Andreas Borregaard,
við sama skóla. Ítríó hefur margsinnis
komið fram bæði í Danmörku og á
Íslandi og unnið til fjölda verðlauna í
keppnum erlendis.

„Valdi harmonikku til að vera
öðruvísi en hinir krakkarnir“

Öll eru þau sammála um harmonikkan sé spennandi og skemmtilegt
hljóðfæri. Það hafi verið mjög öðruvísi
sem krakkar að velja þetta hljóðfæri
fram yfir önnur algeng hljóðfæri eins
og píanó eða gítar en öll hafi þau verið
heilluð af harmonikkunni.
„Ég valdi harmonikku til að vera
öðruvísi en hinir krakkarnir sem
spiluðu flestir á fiðlu eða píanó. Svo
var fyrsti kennari minn, Guðmundur
Samúelsson, sérstaklega sannfærandi
og gaf af sér mikla ástríðu á hljóðfærinu,“ segir Jónas um harmonikkuvalið
sem barn. Helga segir jafnframt frá
því að hún hafi sótt árlega hljóðfæra
kynningu tónlistarskólans á Ísafirði
sem barn og þar hafi henni fundist
harmonikkan skemmtilegasta og fallegasta hljóðfærið af þeim öllum.
„Ég byrjaði á píanó, en svo var eitthvað spennandi við harmonikkuna.
Ég held að það hafi aðallega verið það
að ég leit mikið upp til bróður míns
og hann hafði spilað á harmonikku í
nokkur ár áður en ég byrjaði,“ segir
Jón Þorsteinn um hvernig hann skipti
píanóinu út fyrir nikkuna.

„

Það er alltaf
gaman að
spila á Íslandi.

Harmonikkan vekur áhuga og
undrun á Íslandi

Öll hafa þau orð á því að harmonikkan sé ekki mjög áberandi á Íslandi. Það
eru ekki margir sem kunna á þetta
flókna hljóðfæri og þá sérstaklega ekki
meðal yngri kynslóðarinnar. „Það er
alltaf gaman að spila á Íslandi. Maður
upplifir alveg mikinn áhuga og vissa
undrun. Þar sem klassísk harmonikka er á margan hátt allt annað fyrirbæri en hin hefðbundna harmonikka
hljómar hún aðeins öðruvísi. Margir
vissu einfaldlega ekki að harmonikka
gæti hljómað svona eða spilað svona
tónlist!“ segir tríóið um hvernig það er
þegar það kemur fram á Íslandi.

Mun harmonikkan verða
vinsæl á ný?

Tríóið telur það nokkuð víst að harmonikkan verði vinsæl aftur en þó á
öðrum forsendum. Þau telja tíma
harmonikkunnar í ballsölum liðinn
en að öllum líkindum fari hún að birtast meira í klassískum tónleikasölum
og tónlistarhátíðum. „Klassísk harmonikka er einungis búin að þróast í
rúmlega hálfa öld en hefur þegar haslað sér völl víða. Það er bara tímaspursmál hvenær hún mun verða staðall í
sígilda íslenska tónlistarlífinu. Okkar
markmið er að flýta fyrir þeirri þróun,“ segja þau.

Frá Japan til gömlu Sovétríkjanna

Á tónleikunum verða flutt samtímaverk sem samin eru sérstaklega fyrir þrjár harmonikkur, allt frá Japan,
til gömlu Sovétríkjanna og Íslands.
Einnig mun bregða fyrir leiftrandi
fjörugri þjóðlagatónlist og rómantískum orgelsvítum og munu þau einnig
frumflytja á Íslandi, verk eftir tónskáldið Finn Karlsson. „Það er auðvitað nokkuð sérstakt að spila á þrjár
harmonikkur. Fyrir utan þær venjulegu áskoranir sem fylgja samspili þá
geta þrjú eins hljóðfæri hljómað mjög
einsleit til lengdar. Þess vegna verðum
við að vinna mikið með hljóðmyndun og samblöndun hljómsins,“ segir
tríóið, spennt fyrir því að spila í fyrsta
sinn á Akureyri á morgun.

Gæðakerrur fyrir öll tækifæri
- mikið úrval aukahluta
Frá
139.000,m/vsk

Garð- og tómstundakerrur
Kerrur með frábæra aksturseiginleika sem
auðvelt er að geyma uppá enda.
Góð burðargeta og frábært úrval aukahluta
�l að auka notkunarmögleika kerrunnar.

Frá
389.000,m/vsk

Sterkar iðnaðarkerrur
Sérstaklega öﬂugar og endingargóðar
kerrur. Fáanlegar úr stáli eða áli
og með mismunandi pallastærðir.

Innbyggð geymsluhólf

Flestar gerðir eru með:
- Lokuð hólf undir pallinum
- Verkfærakassa á drá�arbeislinu
- Rúma tvö samhliða Euro-bre�
- Hægt að nota sem ﬂatvagn

Innfelldar krækjur

Tækjakerrur

Fjöldi botns�fa

- Sterkbyggðar kerrur með sturtueiginleika
- Aðeins 12° halli þegar keyrt er uppá pallinn
- Lágur þyngdarpunktur
Burðargeta allt að 2.835 kg.

Frá
1.069.000,m/vsk

Aðeins 12° halli
Motormax ehf.
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040

Söluaðilar Motormax:
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

Dalvegur 6-8
201 Kópavogur
Sími 535-3500

Ártorgi 1
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500
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Listasafnið formlega vígt á Akureyrarvöku 24.-25. ágúst

„LOKSINS STÓRT
LISTASAFN FYRIR UTAN
HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ”

F

ramkvæmdir við Listasafnið
á Akureyri eru í fullum gangi
og unnið hörðum höndum að
því að klára allt fyrir opnun safnsins
í lok sumars. Formleg vígsla og opnun stórbættra og aukinna salarkynna
Listasafnsins á Akureyri fer fram
á Akureyrarvöku 24.-25. ágúst en
þá sömu helgi verður 25 ára afmæli
safnsins fagnað. Fjórum dögum síðar
fagnar Akureyrarkaupstaður einnig
156 ára afmæli.

Gífurlegar endurbætur

Safnið er farið að taka á sig mynd og
framkvæmdir komnar langt á leið.
Upphaflega var stefnt að því að opna
safnið núna um miðjan júní eða á
þjóðhátíðardegi Íslendinga, 17. júní,
en fyrir nokkru varð ljóst að þær
væntingar gætu ekki staðist. Í safninu
verða 12 sýningarrými og því mikil aukning í framboði listasýninga í
fjölbreyttum rýmum, þ.á.m. verður
einn salur úti á þriðju hæð safnsins
með frábæru útsýni yfir Listagilið
og Akureyrarkirkju. Með nýjum aðalinngangi batnar aðstaða fyrir safnkennslu til muna og sögusýning um
fjölbreytt atvinnu- og listalífi í Gilinu
í áranna rás verður það fyrsta sem
gestir sjá.

Aðstæður fyrir hreyfihamlaða til fyrirmyndar

Eftir endurbætur og stækkun verða
byggingarnar tvær sem Listasafnið
hefur til umráða, annars vegar gamla
Mjólkursamlag KEA og hins vegar
Ketilhúsið, nú sameinaðar með tengibyggingu svo hægt sé að ganga auðveldlega á milli. Nýr aðalinngangur á
safnið verður tekinn í notkun þar sem
gengið verður inn hjá nýja kaffihúsinu
og safnbúðinni en mögulega verður
einnig hægt að ganga inn á safnið á
sérstökum dögum beint frá Gilsbakkaveginum. Glæný lyfta verður tekin í
notkun svo að hreyfihamlaðir og fólk
með barnavagna geti komist auðveldlega um allt safnið en eitt af lykiláherslum arkitekta var að bæta aðgengi.

Hljóðeinangrun til að koma í
veg fyrir bergmál

Hlynur Hallsson, safnstjóri Listasafnsins, segir bergmál algengan kvilla
á söfnum víðsvegar um heiminn.
Þegar rýmin eru stór, líkt og anddyri
Listasafnsins verður, þá sé bergmál oftar
en ekki fylgifiskur. Úr þessu er verið að
bæta með því að hljóðeinangra anddyrið með nýjustu tækni svo vonandi verði
hægt að nýta rýmið einnig í samkomur
eða tónleika við sérstök tilefni.

Sigurður Árni Sigurðsson verður með sýninguna; Hreyfðir fletir, við opnun safnsins í ágúst. Mynd: Daníel Starrason.

Spenningur fyrir opnuninni

Hlynur bindur vonir við að stækkun
Listasafnsins verði ferðaþjónustu á
Akureyri mikil lyftistöng og bæjarbú-

um ánægjuefni en hann segist finna
mikinn spenning fyrir safninu, bæði
fyrir norðan og sunnan.
„Það er rosa mikill spenningur fyr-

ir safninu. Listagilið er líka bara þekkt
vörumerki og fólki finnst gaman að
það sé loksins svona stórt listasafn fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Það er svo
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Útsýnið yfir Listagilið
og kirkjutröppurnar
frá svölum á efstu
hæð safnsins.

fjölbreytt: Mjólkurbúðin verður á
sínum stað sem og vinnustofur listamanna, listamannarekin sýningarými
og gestavinnustofur. Þá stendur listamönnum til boða að koma og „leigja“
hjá Listasafninu með því að dvelja
mánuð í senn í gistirýmum innan
safnsins og nýta sér vinnustofur listamanna. Aðstaðan verður einnig notuð
fyrir listamenn sem fengnir eru til að
vera með sýningar fyrir safnið sem
sparar safninu ákveðinn kostnað við
að kaupa gistingu annarsstaðar frá.

Listamenn fá greitt frá safninu

Í fjárhagsáætlun Akureyrar fyrir árið
2018 er gert ráð fyrir 1,5 milljónum
króna viðbótarfjárveitingu vegna verkefnisins „Greiðum listamönnum“.
Listasafnið á Akureyri er annað safnið
á eftir Listasafni Reykjavíkur til að
gera verklagsreglur tengdar átakinu
en markmið þeirra er að tryggja að
listamenn fái sanngjarnar greiðslur fyrir þátttöku í sýningum og það
vinnuframlag sem innt er af hendi
í tengslum við sýningar á verkum
þeirra. Byrjað verður að greiða samkvæmt verklagsreglunum við formlega opnun safnsins.

Sjö sýningar opnaðar
samdægurs

Við opnunina í ágúst verða opnaðar
hvorki meira né minna en sex sýningar samdægurs til viðbótar við
þær sýningar sem þegar eru í sýningu núna. Sýningarnar eru eftirfarandi: Aðalheiður S. Eysteinsdóttir,
Hugleiðing um orku; Sigurður Árni
Sigurðsson, Hreyfðir fletir; Aníta
Hirlekar, Bleikur og grænn; Svipir –
valin verk úr safneign Listasafns ASÍ,
Hjördís Frímann og Magnús Helgason; Hugmyndir, Úrval – valin verk
úr safneign Listasafnsins á Akureyri
og yfirlitssýningin Frá Kaupfélagsgili
til Listagils.

Svona kemur Listasafnið
til með að líta út í ágúst.

ur að mynda notalega stemningu á
kaffihúsinu og leggja áherslu á hollar
veitingar með fyrsta flokks hráefni.
Við stefnum á að opna kl. 8 á morgn-

ana með léttum morgunverði og ætlum okkur jafnframt að nýta útisvalir
Listasafnsins undir veitingaaðstöðu
og uppákomur þegar aðstæður leyfa.

Við hlökkum mikið til að taka þátt í
fjölbreyttu menningarstarfi Listagilsins og teljum möguleikana mikla,“
segir Marta Rún, eigandi Gils.

Ketilhúsið notað í auknum
mæli fyrir viðburði

mikilvægt að það séu listamenn sem
búa hérna, myndlistaskóli, margar
vinnustofur, sjálfstætt starfandi sýningarrými eins og Mjólkurbúðin og
Kaktus t.d., kaffihús, veitingastaðirnir... allt kemur þetta saman í Listagilinu í spennandi heild sem ég held
að við getum gert miklu meira úr og
grundvöllurinn að því er náttúrlega
Listasafnið,“ segir Hlynur.

Geta „leigt“ hjá Listasafninu

Starfsemi í byggingunni verður áfram

Ketilhúsið hefur í gegnum árin verið
vinsæll staður fyrir hina ýmsu viðburði, hvort sem það eru afmæli,
brúðkaup, tónleikar, móttökur, fyrirlestrar o.fl. Undanfarin ár hefur útleiga
á salnum þó verið lítil sem engin þar
sem Listasafnið hefur þurft að nýta
sér salinn mikið undir sýningar. Nú
kemur það til með að breytast við
vígslu nýja safnsins þegar allir 12 sýningarsalirnir verða teknir í notkun og
hægt verður að skipuleggja sýningarnar þannig að í auknum mæli verði Ketilhúsið notað fyrir viðburði, móttökur,
ráðstefnur og veislur. Listasafnið mun
þannig laða að sér bæjarbúa og gesti í
auknum mæli og af fjölbreyttari tilefni
en fram til þessa.

ÞJÓNUSTU VERKSTÆÐI
DRAUPNISGÖTU 6

Kaffihúsið opið frá
morgni til kvölds

Það eru hjónin Marta Rún Þórðardóttir og Ágúst Már Sigurðsson sem koma
til með að opna og reka kaffihúsið Gil
í Listasafninu. Marta og Ágúst hafa
framúrskarandi sérþekkingu á kaffi
og góða reynslu af rekstri kaffihúsa en
einnig munu þau bjóða upp á léttar
veitingar og léttvín. „Við ætlum okk-

HJÓLASTILLINGAR

FRAMRÚÐU
SKIPTI

D R AU PN I S GATA 6 · 60 3 AKUREYRI · SÍMI 464 2111
BN @ BNEHF.IS
Hjördís Frímann við störf en hún er meðal þeirra listamanna sem verða með sýningu
við opnun safnsins. Mynd: Daníel Starrason.
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KROSSGÁTA

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.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

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

Við þjóðveginn

KYNNINGARBLAÐ

8. júní 2018

KYNNING

KIDKA – NÆSTUM HÁLF ÖLD AF PRJÓNASKAP:

Svona er peysan þín búin til

K

IDKA er framsækið framleiðslufyrirtæki prjónavara sem
hvílir á gömlum grunni. Uppruni
fyrirtækisins er rakinn til Prjóna- og
saumastofunnar sem stofnuð var á
Hvammstanga árið 1972. Þau Irina
Kamp og Kristinn Karlsson keyptu
Prjóna- og saumastofuna árið 2008
og breyttu nafninu í KIDKA.
KIDKA framleiðir sína eigin vörulínu
úr íslenskri ull, hágæða vörur, fallegar
og þægilegar flíkur sem fylgja alltaf

nýjustu tískustraumum. Framleiðslan
fer eingöngu fram á Íslandi, í prjónaverksmiðju KIDKA að Höfðabraut 3,
Hvammstanga.
Hönnunin á vörunum er mjög fjölbreytt. Finna má sígilda liti og norræn
mynstur ásamt nýjustu tískustraumum ullarframleiðslunnar. Hvergi á
framleiðslustiginu fer ullin úr landi og
því er um að ræða alíslenskar vörur
– auk þess sem framleiðslan skapar
dýrmæt störf í Húnaþingi.

Ullarvörurnar frá KIDKA eru prjónaðar í prjónavélum. Ullin er þvegin,
burstuð og meðhöndluð með gufu
sem gerir hana mýkri og léttari en
ullina sem er notuð í handprjónaðar
ullarvörur. Ullin heldur samt sem áður
sínum mikilvægasta eiginleika, það er
að halda hita á líkamanum allt árið.
Vörurnar frá KIDKA má finna í
verslunum víða um land. Einnig rekur
KIDKA öfluga vefverslun á síðunni
kidka.com. Enn fremur er verslun í

höfuðstöðvum KIDKA að Höfðabraut
34, Hvammstanga. Þangað er gaman að koma og skoða vörurnar auk
þess sem hægt er að fylgjast með
framleiðsluferli varanna í verksmiðjunni. Þannig getur þú til dæmis séð
hvernig peysan þín verður til. Heimsókn í KIDKA er því prýðilegur hluti af
ferð um héraðið.

Hestaferđir

LANGAFIT LAUGARBAKKA:

Ógleymanlegt handverkshús

Þ

eir sem eiga leið um Húnaþing
vestra í sumar ættu endilega að
koma við á Laugarbakka og líta inn í
Handverkshúsið Löngufit. Það er upplifun
sem margir eru þakklátir fyrir og sjást þess
merki í gestabók staðarins. Þar hafa meðal
annars erlendir gestir skrifað hástemmdar lýsingar af upplifun sinni. Hér eru örfá
dæmi: Dásamlegur staður! – Svo glöð að
við stoppuðum! – Svo frábær upplifun! Svo
falleg búð! – Fallegasti staður sem ég hef
séð. Takk fyrir gestrisnina.
„Þetta er áttunda árið okkar en þetta
byrjaði í smáum stíl, við vorum um tíu
manns í upphafi sem vorum að selja okkar
handverk. Síðan hefur þetta undið hressilega upp á sig og ætli ég sé ekki núna
með vörur frá 70–80 manns víðs vegar
af landinu til sölu hér,“ segir Regína Ólína
Þórarinsdóttir, sem rekur Handverkshúsið
Löngufit.
„Þetta eru mikið til prjónavörur – peysur,
vettlingar, húfur og sokkar, en einnig ýmislegt annað handverk, til dæmis smíðisgripir, sultur, jurtate, kex og margt fleira.
Þetta er sitt lítið af hverju og hér ægir öllu
saman,“ segir Regína.

Handverkshúsið er í senn safn og sölubúð. Hér má kaupa gagnlega og fallega
hluti en líka bara skoða, því ýmsir gamlir
hlutir og skemmtilegt dót er hér til sýnis en
ekki sölu, til dæmis gamlar og nýjar flöskur,
könnur og kirnur. Enginn aðgangseyrir er
að staðnum.
Jafnframt þessu er í Handverkshúsinu
Löngufit dálítið kaffihús þar sem alltaf má
ganga að kaffisopa og nýbökuðum vöfflum
vísum og stundum eru kökur í boði.
Gistiheimili er einnig rekið á staðnum
með svefnplássi fyrir 12 manns og eru það
aðallega erlendir ferðamenn sem nýta
sér gistinguna. Bæði erlendir ferðamenn
og Íslendingar gera sér hins vegar ferð í
Handverkshúsið til að skoða og njóta og
gera góð kaup. Það er upplifun sem enginn
verður svikinn af og sjálf segir Regína að
það sé afar skemmtilegt starf að reka
Handverkshúsið Löngufit sem gleður augu
og anda svo margra ferðalanga auk þess
að koma á framfæri prýðilegu handverki
handlaginna og listfengra landsmanna.
Nánari upplýsingar á Facebook-síðunni
Langafit Handverkshús.

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

10. tölublað
2. árgangur

CMT sagarblöð og
fræsitennur

13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag
BAKÞANKAR

Þegar ég
kom út úr
skápnum
Fyrir allmörgum árum var ég beðinn
að skíra fyrsta barn ungs pars á heimili
þess í lítilli risíbúð hér í bæ. Eftir að
hafa gengið með embættisskrúðann í
tösku upp brattan stiga knúði ég dyra.
Hreyknir foreldrar hleyptu mér inn í
þrönga forstofu. Þaðan gekk ég inn í
stofuna sem var þéttskipuð prúðbúnu
fólki en var vísað aftur fram í forstofuna til að fara í hempuna.
Athöfnin gekk ljómandi vel og
sakaði ekki þótt skírnarbarnið gréti
aðeins. „It´s my party and I´ll cry if I
want to,“ segir í dægurlagatextanum
en svo mörgum gestum höfðu foreldrarnir nýbökuðu boðið til skírnarinnar að timburgólfið dúaði undir
fótum okkar.
Þegar barnið hafði verið vatni ausið og myndatökur afstaðnar gekk ég
aftur fram í forstofuna til að afskrýðast. Ég lokaði á eftir mér en þegar ég
leit upp sá ég að ég hafði farið inn um
um vitlausar dyr og gengið rakleitt og
virðulega inn í kústaskáp sem var við
hliðina á forstofunni.
Dágóða stund beið ég þar með
þungan salmíaksþef í nösum innan
um skrúbba, sópa, plastfötur, tuskur,
gúmmíhanska og þrifbrúsa og hugsaði ráð mitt áður en ég réðst til inngöngu í troðfulla stofuna á ný. Þegar
ég lauk upp dyrum kústaskápsins
gerði ég það með eins miklum prestslegum þokka og mér var unnt. Mætti
mér fullt af uppglenntum og undrandi
augum og spennuþrungin grafarþögn
sem var þó fljótlega rofin af dynjandi
hlátrasköllum.
Ég er ekki viss um að ég
hafi verið fyrstur íslenskra presta til að
koma út úr skápnum en ég hugsa að
ég hafi verið fyrstur til að gera það í
fullum skrúða.
Sr. Svavar Alfreð Jónsson,
sóknarprestur Akureyrarkirkju

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Í TÍMA!
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