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Hvalir hafa verið tíðir gestir 
víðsvegar um Norðurland í 
sumar og komið svo nálægt að 

gangandi vegfarendur hafa notið þess að 
sjá þessar fallegu skepnur sýna sig í sjón-
um. Myndina tók Skagfirðingurinn Elvar 

Már Jóhannsson en hún er tekin á fallegu 
sumarkvöldi í Skagafirði  þar sem Málm-
ey prýðir bakgrunninn. 

Hnúfubakur baðar sig í 
kvöldsólinni í Skagafirði. 

2.000 gestir 
á dag bls. 8

Akureyrarvaka um 
helgina bls. 12-13

sönn norðlensk 
sakamál bls. 2

• 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

TENGDU ÍSLENSKA 
NÁTTÚRU OG 
MENNINGU INN Á 
GISTISTAÐINN ÞINN
Erum með íslensku mynstrin í rúmfötum, 
koddaverum, púðum, dúkum, svuntum , 
handklæðum og blóðbergs ilmvörur.  
Nánari upplýsingar á sala@lindesign.is. 
Skoðaðu úrvalið á www.lindesign.is 

 GLERÁRTORGI  |  SMÁRATORGI  |  KRINGLAN  |  LINDESIGN.IS
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SÖNN NORÐLENSK 
SAKAMÁL
Helstu verkefni lögreglunnar á Norðurlandi 
eystra dagana 13.-19. ágúst 2018

Sönn norðlensk sakamál er yfirlit yfir helstu verkefni lögreglunnar 
á Norðurlandi eystra í vikunni sem leið. Þessi þáttur er unninn í 
samstarfi við lögregluna og er ætlaður til að upplýsa samfélagið 
um það fjölbreytta starf sem lögreglan vinnur og þau saknæmu 
athæfi sem eiga sér stað í nærumhverfi okkar daglega.

Umdæmi lögreglunnar á Norðurlandi eystra er eitt það stærsta á Íslandi og þek-
ur tæplega 23.300 ferkílómetra landsins. Stærstu þéttbýlisstaðir starfssvæðisins 
eru Akureyri, Ólafsfjörður, Siglufjörður, Húsavík, Kópasker, Raufarhöfn, Dalvíkur-
byggð, Þórshöfn, Bakkafjörður, Svalbarðsstrandarhreppur, Svalbarðseyri og 
Grenivík ásamt dreifbýli. Innan umdæmisins eru einnig aðrir þéttbýlisstaðir, m.a. 
Árskógssandur og Hauganes, Hrísey, Grímsey, Reykjahlíð við Mývatn, Laugar í 
Reykjadal og Hrafnagilshverfi í Eyjafjarðarsveit.

Í liðinni viku voru umferðaró-
höpp og slys nokkuð fyrir-
ferðarmikil hjá embættinu en 

það þurfti að sinna 17 slíkum mál-
um, bæði minniháttar óhöppum og 
meiriháttar. Í sumum tilvikum voru 
tjón á ökutækjum og í nokkrum 
tilvikum slasaðist fólk. Það vekur 
athygli að enginn ökumaður var 
tekinn fyrir ölvunarakstur en hins 
vegar voru sjö ökumenn kærðir fyrir 
að aka undir áhrifum fíkniefna.

Akstur undir áhrifum fíkni-
efna alltaf að aukast 
Lögreglunni virðist sem notkun 
ökutækja í framhaldi af ólöglegri 
fíkniefnaneyslu sé ört vaxandi 
vandamál. Í vikunni komu einnig 
fimm önnur mál á borð lögreglu þar 
sem aðilar voru handteknir og mál 
stofnuð vegna meðferðar fíkniefna 
eða einhvers annars þar sem ólögleg 
fíkniefni komu við sögu. 

Verkefni lögreglunnar í         
vikunni: 
n 26 ökumenn kærðir fyrir of hrað-
an akstur.
n 1 ökumaður kærður vegna ólög-
legrar notkunar síma við akstur 
ásamt því að vera ekki í bílbelti.
n  7 ökumenn kærðir fyrir að aka 
undir áhrifum fíkniefna.
n 5 fíkniefnamál komu upp þar sem 
ólögleg fíkniefni komu við sögu. 
n 11 atriði eru skráð hjá lögreglu 
vegna ágreinings meðal manna, ölv-
unar og samkomuhalds, veikinda og 
almennra afskipta af almenningi.
n 3 ökumenn keyrðu á gæludýr eða 
búfénað 
n 2 tilkynningar bárust lögreglunni 
um þjófnað 
n 17 skráð mál hjá eftirlitsmönnum 
á hálendinu 

17 lögreglumál komu upp 
í eftirliti lögreglunnar á 
hálendinu.
Lögreglan á Norðurlandi eystra 
sinnir eftirliti á hálendinu norðan 
Vatnajökuls þetta sumarið líkt og 
fyrri sumur. Þar dvelja tveir lög-
reglumenn frá embættinu í Öskju 
fimm daga í senn, með nokkurra 
daga millibili. Í liðinni viku voru 17 
skráð mál sem þessu eftirliti fylgdu 
og þar af fimm mál sem tengdust ut-
anvegaakstri.

Verðmætum stolið af heimili 
í Mývatnssveit 
Í liðinni viku bárust lögreglunni tvær 
tilkynningar um þjófnað á svæðinu. 
Í öðru málinu var um þjófnað að 
ræða í Mývatnssveit þar sem brotist 
var inn á heimili í sveitinni og stolið 
töluverðum fjármunum. Málið er í 
rannsókn hjá lögreglunni. 

Á heimilinu býr fjölskylda sem 
ekki var heima þegar ránið átti sér 
stað. Hjón ásamt tveimur litlum 
stúlkum. Faðirinn hefur auglýst á 
Facebook eftir vitnum eða einhverj-
um sem varð var við grunsamlegar 
mannaferðir í kringum þegar ránið 
átti sér stað í síðustu viku. Í færsl-
unni segir: „Til allra nágranna okk-
ar og Mývetninga viljum við biðla til 
ykkar að hafa opin augun og athuga 
hvort eitthvað hafi horfið af heimilum 
ykkar á síðustu misserum. Ef einhver 
hefur orðið var við grunsamlegar 
mannaferðir við okkar hús eða önnur 
að láta lögregluna á Húsavík vita. 

Mikið eigum við gott fólk að hjá 
lögreglunni á Húsavík, viðbrögð 
þeirra, ráðleggingar og utanumhald 
hafa verið ótrúlega fagleg og öflug frá 
fyrstu mínútu.“

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is  |  blossi@blossi.is

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Ísfell ehf, Óseyrarbraut 28
220 Hafnarfjörður, Sími 5200 500
www.isfell.is, isfell@isfell.is

Höfum stóraukið úrval af hágæða sjóvinnufatnaði frá Guy Cotten, Bulldog Workwear og 66°Norður, sem dugar við 
allar aðstæður. Einnig stígvél, skó, sokka og vettlinga. Í vörulistanum á www.isfell.is er að finna ítarlegar upplýsingar 
um allar vörur.

Hafðu samband og kynntu þér vöruúrvalið og þjónustuna!

Sjóvinnufatnaður
VÖRULISTI

Ísfell á Norðurlandi
● Akureyri - Silfurtangi, sími 5 200 550
● Húsavík - Barðahúsi, sími 5 200 555
● Ólafsfjörður - Pálsbergsgata 1, sími 5 200 565 
● Sauðárkrókur - Lágeyri 1, sími 5 200 560



www.kia.com7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

ÁRA ÁBYRGÐ KIA

LOFORÐ UM GÆÐI
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Frumsýndur á laugardaginn
Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Kia Ceed á laugardaginn milli kl. 12–16. Ceed er nú lengri, breiðari 

og með stærra farangursrými en áður. Frábærir aksturseiginleikar, glæsileg evrópsk hönnun og 

háþróaður tæknibúnaður einkenna nýjan og enn betri Kia Ceed. Hann er fáanlegur með 7 þrepa 

sjálfskiptingu og öflugri 140 hestafla bensínvél. Hin einstaka 7 ára ábyrgð Kia fylgir að sjálfsögðu með.

Höldur frumsýnir nýjan Kia Ceed. Komdu og reynsluaktu.

2.990.777 kr.
Nýr Kia Ceed á verði frá: 

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Höldur bílasala · Þórsstíg 2 · 600 Akureyri · 461 6020 · holdur.is/bilasala
Söluaðili Kia
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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

15.08.18 Lokatölur 2017

 4. sæti Miðfjarðará 1.863 3.765

10. sæti Blanda 848 1.433

16. sæti Laxá á Ásum 522 1.108

18. sæti Laxá í Aðaldal 499 709

21. sæti Víðidalsá 416 781

28. sæti Vatnsdalsá í Húnaþingi 304 714

34. sæti Hrútafjarðará 233 378

36. sæti Skjálfandafljót 200 378

43. sæti Deildará 121 238

45. sæti Fnjóská 99 107

46. sæti Svartá 93 128

TREG LAXVEIÐI Í ÁR 
Laxveiði hefur verið fremur 

treg í íslenskum laxveiðiám 
ef marka má aflatölur síð-

ustu ára. Í flestum ám hefur aflinn 
verið minni en árið áður þegar 
listi Landssambands veiðifélaga er 
skoðaður en listinn var uppfærður 
15. ágúst. Tímabili laxveiða er þó 
ekki lokið. 

Miðfjarðará á toppnum
Á lista yfir 50 aflahæstu árnar sitja 
11 ár á Norðurlandi en Miðfjarðará 
er aflahæst þeirra og situr í fjórða 
sætinu yfir landið allt með 1.863 
veidda laxa. Í fyrra veiddust 3.765 
laxar og því ólíklegt að svipaðri 
tölu verði náð á þeim tíma sem 
eftir er af veiðinni. Veiðisvæði 
Miðfjarðarár er 84 km að lengd, 

með meira en 200 merktum veiði-
stöðum; þó hefur það gerst að lax 
veiðist utan merktra staða. 

Ár í Húnavatnssýslu              
ofarlega á lista 
Af þessum aflahæstu ám á Norður-
landi eru þær flestar í Húnavatns-
sýslu. Blanda situr t.a.m. í tíunda 
sæti með 848 veidda laxa en í fyrra 
voru þeir 1.433. Þá situr Laxá á 
Ásum í 16. sæti með 522 veidda laxa 
en 1.108 veidda laxa 2017. Laxá í Að-
aldal fylgir fast á eftir í 18. sæti með 
499 veidda laxa og 709 í fyrra. Af 
norðlenskum ám hefur minnst verið 
veitt af laxi í Svartá þar sem aðeins 93 
laxar hafa verið veiddir en 128 voru 
veiddir á síðasta ári. Svartá situr í 46. 
sæti á listanum. 

Hér á eftir fer samantekt yfir afla í norðlenskum ám 
veiðisumarið 2018. upplýsingarnar eru fengnar af 
vefsíðu Landssambands veiðifélaga:

Fnjóská í Fnjóskadal  er í 45. sæti á listanum. 
Mynd: Þórður Halldórsson. 

Áin Kolka í Skagafirði. Mynd: Þórður Halldórsson.

Mikil eftirvænting vegna opnunar 
nýja Listasafnsins á Akureyri 

Laugardaginn 25. ágúst verða 
dyr Listasafnsins á Akureyri 
opnaðar að nýju eftir stórfelld-

ar endurbætur og stækkun á húsa-
kynnum þess. Sýningarsalir voru áður 
fimm en eru nú tólf. Að auki verður 
nýtt kaffihús opnað á safninu og einnig 
safnabúð.

 Framkvæmdir við endurbæturnar 
hafa staðið yfir í rúmt ár og safnið að 
mestu verið lokað gestum og gangandi 
á þeim tíma. Sýningahald hefur engu 
að síður verið stöðugt þar sem aðalsýn-
ingarýmið færðist yfir í Ketilhúsið. Með 
endurbótunum verða byggingarnar 
tvær sameinaðar með tengibyggingu. 
Það leynir sér ekki að á Akureyri rík-
ir mikil eftirvænting eftir að sjá nýtt 
listasafn og hafa þeir sem fengið hafa 
að kíkja inn fyrir dyrnar síðustu dag-
ana keppst við að lýsa hrifningu sinni 
á samfélagsmiðlum og mannamótum. 
Kostnaður við endurbætur og stækk-
un Listasafnsins á Akureyri nemur um 
700 milljónum króna.

 Á laugardaginn verða opnaðar sex 
nýjar sýningar í safninu. Katrín Jak-
obsdóttir forsætisráðherra flytur ávarp, 
sömuleiðis Lilja Alfreðsdóttir mennta- 
og menningarmálaráðherra, Ásthildur 
Sturludóttir nýr bæjarstjóri á Akur-

eyri og Hlynur Hallsson safnstjóri. 
Fjörmikil dagskrá með veitingum og 
tónlistaratriðum verður á opnunar-
daginn frá kl. 15-23. Listamennirnir 
sem opna sýningar í safninu eru Að-
alheiður S. Eysteinsdóttir, Sigurður 
Árni Sigurðsson, Hjördís Frímann og 
Magnús Helgason. Einnig verða opn-
aðar sýningar á verkum úr safneignum 
Listasafnsins á Akureyri og Listasafns 
ASÍ, og ljósmyndasýningin Frá Kaup-
félagsgili til Listagils.

 Um þessar mundir er einnig fagnað 

25 ára afmæli safnsins með vikulangri 
opnunar- og afmælisdagskrá þar sem 
verður m.a. boðið upp á listamanna-
spjall, leiðsögn, jazz tónleika og 
ljóðalestur.

 Í tilefni af opnun nýrra salarkynna 
Listasafnsins á Akureyri og 25 ára af-
mælis þess verður enginn aðgangseyrir 
frá opnun til og með sunnudeginum 2. 
september. Eftir það verður aðgangs-
eyrir kr. 1.500. Árskort safnsins verður 
til sölu í nýju safnabúðinni og kostar 
2.500 kr.

Ert þú að �ytja?
Er búið að lesa af mælunum?
Við �utninga er nauðsynlegt að skila inn álestri af hitaveitu- og 
raforkumælum til þess að rétt uppgjör geti farið fram.  

Mælaálestri má skila með því að: 

 •   Smella mynd af mælunum og senda okkur í tölvupósti á   
      no@no.is. Fljótleg og þægileg leið sem tryggir réttan álestur.

 •   Skrá álestur inn á heimasíðu NO
       (https://www.no.is/is/einstaklingar/maelaalestur)  

 •   Hringja í þjónustufulltrúa okkar í síma 460-1300 

Norðurorka hf. rekur rafveitu 
og fráveitu á Akureyri og hita- 
og vatnsveitu á Akureyri, 
Hrísey, Eyjafjarðarsveit 
og á Svalbarðsströnd.  Þá 
rekur Norðurorka hitaveitu á 
Ólafs�rði, Hörgársveit, 
Grenivík og í Fnjóskadal.

Vatnsveita - Rafveita - Hitaveita - Fráveita

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is

Minnum á „Mínar síður“ sem er ein af okkar aðal samskiptaleiðum 
við viðskiptavini.Þar skráir viðskiptavinur farsímanúmer sitt sem gefur 

okkur kost á að senda honum smáskilaboð (sms) ef á þarf að halda, 
t.d. vegna þjónusturofs. 

Er þitt númer skráð ? Kannaðu málið á https://www.no.is/mínarsidur  
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Félagið mitt er þáttur í Norðurlandi þar sem ýmis 
frjáls félagasamtök á Akureyri og nágrenni verða 
kynnt. Markmiðið  er að kynna það flotta og frábæra 
sjálfboðastarf sem mörg þessara félaga vinna og fær 
yfirleitt ekki næga umfjöllun í fjölmiðlum.

Nafn félags: 
Grófin – geðverndarmiðstöð
Hvenær var félagið stofnað? 
10. október 2013, á alþjóða geðheil-
brigðisdeginum
Hver er fjöldi félagsmanna? 
Í kringum 160 manns 
Hvert er hlutverk eða starfsemi 
félagsins? 
Hlutverk Grófarinnar er að vera 
geðverndarmiðstöð fyrir Akureyri 
og nærliggjandi bæjarfélög, þ.e.a.s. 
miðstöð fyrir þá sem vilja stuðla 
að bættri geðheilsu síns sjálfs eða 
annarra á svæðinu á einn eða annan 
hátt – ásamt því að leiðbeina fólki í 
samskiptum við velferðarkerfið með 
hópastarfi og fræðslu. 
Hver er formaður félagsins 
og hvað eru margir í stjórn? 
Stjórnarformaður er Friðrik Einarsson 
og forstöðumaður Grófarinnar er 
Valdís Eyja Pálsdóttir. Í stjórninni sitja 
5 aðalmenn og 4 varamenn. 
Takið þið við nýjum félags-
mönnum/hvernig er hægt er 
gerast félagsmeðlimur? 
Við tökum ávalt við nýjum meðlimum 
hvenær sem er og það eru engar kröf-
ur gerðar til þeirra sem langar til að 
taka þátt í starfinu aðrar en að verða 
orðin\n sjálfráða og að sýna öðrum 

meðlimum virðingu. Í Grófinni er ekki í 
boði að vera undir áhrifum vímuefna.
Kostar eitthvað að taka þátt í 
starfseminni? 
Nei, Grófin er opin öllum og er gjald-
frjálst úrræði. 
Hver eru ykkar helstu verkefni 
og/eða viðburðir á starfsárinu? 
Grófin er opin milli 10-16 alla virka 
daga en formleg starfsemi felst aðal-
lega í reglubundnu hópastarfi með 
mismunandi batatengdum áherslum. 
Hægt er að kynna sér starfsemina á 
heimasíðu og facebook-síðu Grófar-
innar.
Oft eru einhver tímabundin verkefni 
í gangi eins og t.d.  núvitundarnám-
skeið, Tai Chi leikfimi eða menningar-
klúbbur. Í Grófinni er einnig starfrækt-
ur hópur sem kallar sig Unghugar. 
Hópurinn er sérstaklega ætlaður yngri 
einstaklingum, 18 ára og eldri, sem 
glíma við geðrænar áskoranir eða 
félagslega einangrun. 
Hvað hefur félagið áorkað frá 
stofnun þess? 
Grófin hefur verið batavettvangur 
fyrir u.þ.b. 160 einstaklinga sem glímt 
hafa við geðrænan vanda. Grófin 
heldur úti öflugu geðfræðsluteymi 
sem hefur haldið fjölmörg fræðsluer-
indi um geðraskanir.

Hafa hjálpað yfir 160 
einstaklingum með 
geðrænan vanda 

Grófin Geðverndarmiðstöð:

FÉLAGIÐ MITT: 

Grófin hóf starfsemi sína á al-
þjóðlega geðheilbrigðisdaginn 
þann 10. október 2013. Grófin 

var stofnuð í þéttu samráði við gras-
rótina, þ.e. fólk sem glímir við geðrask-
anir og í samstarfi við Geðverndarfélag 
Akureyrar og nágrennis. Á þessum 
fimm árum hefur Grófin verið batavett-
vangur fyrir 160 einstaklinga sem glíma 
við geðrænan vanda. Grófin er miðstöð 
fyrir einstaklinga sem vilja stuðla að 
bættri geðheilsu fyrir sjálfa sig eða aðra 
nána sér og stendur m.a. fyrir alls konar 
fræðsluerindum og hópastarfi fyrir fólk 
og aðstandendur þess, forvörnum og 
aukinni vitundarvakningu í samfélaginu 
ásamt því að skapa vettvang fyrir alla þá 
sem vilja vinna að geðverndarmálum á 
jafningjagrunni. Einnig starfar Grófin 
sem ráðgjafi fyrir fólk í samskiptum við 
velferðarkerfið. 

Missa fjármögnun frá            
Geðverndarfélaginu 
Alltof mikið er um það að fjármagn 
vanti í heilbrigðiskerfið og þá sérstaklega 
geðheilbrigðiskerfið. Grófin er eitt af ör-
fáum úrræðum fyrir þá sem berjast við 
geðsjúkdóma á Akureyri og nú stefnir í 
að hún missi fjármagn frá Geðverndar-
félagi Akureyrar. „Aðalfjármögnun 
Grófarinnar hefur í nokkur ár komið 
með þjónustusamningi við Vinnumála-
stofnun og við erum bjartsýn á að sá 
samningur verði endurnýjaður aftur 
um áramótin. Hins vegar hefur þessi 

samningur ekki dugað til að fjármagna 
Grófina og þar hefur Geðverndarfélagið 
komið með það fjármagn sem á vantar. 
Því miður er sá stuðningur að renna sitt 
skeið þar sem sjóðir Geðverndarfélags-
ins eru þverrandi. Nú þegar er vinna 
hafin við að afla nýs fjár þess í stað, til að 
starfið geti haldið ótrautt áfram,“ segir 
Hrafn Gunnar Hreiðarsson, varafor-
maður stjórnar Grófarinnar. 

Rjúfa félagslega einangrun 
fólks og hjálpa þeim í átt að 
bata 
Staðir eins og Grófin skipta einstaklinga 
með geðrænan vanda gríðarlega miklu 
máli. Úrræði eins og þetta leiðir af sér 
betri almenna líðan, betri félagsfærni, 
færri læknaheimsóknir og minni lyfja-
notkun hjá einstaklingum. Í kjölfarið 
leiðir það til minna álags á heilbrigð-
iskerfið. 

„Fyrir marga meðlimi snýst þetta 
einfaldlega um að hafa tilgang til að 
vakna á morgnana. Í stað þess að sitja 
heima á daginn og upplifa félagslega 
einangrun hefur fólk stað til að mæta 
á. Þetta hefur líka áhrif á aðstandendur 
þessara einstaklinga sem þurfa ekki að 
hafa eins miklar áhyggjur og eyða jafn 
miklum tíma í að vera aðstandandi. 
Svona starfsemi leiðir í heild sinni til 
minna álags á heilbrigðiskerfið og kostar 
lítið sem ekkert í samhengi við útgjöld 
í geðheilbrigðiskerfinu,“ segir Hrafn 
Gunnar. 

SJÁUMST!
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SELASKOÐUN VIÐ HVAMMSTANGA:

Í návígi við stóran  
hóp af forvitnum selum
Við 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 stofn-
stærð 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 Dan-
íelsson 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 sigl-
ingin 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 sela-
skoðunarinnar:

„Það er ríkjandi viðhorf hjá Íslending-
um 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 Hvamms-
tanga 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 höfn-
ina á Hvammstanga.

KYNNING
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Aðsókn í Sundlaug Akureyrar 
hefur aukist gífurlega eftir 
að nýjar rennibrautir voru 

teknar í notkun. Framkvæmdum 
við sundlaugina er nú lokið en þær 
hafa staðið yfir í tvö ár. Aðsóknin 
hefur aukist um tæp 18% ef horft er 
til sama tíma ársins í fyrra en lang-
mestur munur er á sumarmánuðun-
um. T.a.m. er 46% aukning í júní í 
samanburði við fyrra ár. 

60.000 gestir í júlí 
Júlímánuður var sérstaklega vinsæll 
í sumar þar sem að jafnaði 2.000 
gestir heimsóttu sundlaugina á dag. 
Elín Gísladóttir, forstöðumaður 
Sundlaugar Akureyrar, segir þetta 
vera met frá því að laugin var opnuð. 
„Þetta eru alls um 60 þúsund gestir 
í júlí og líklegt þykir að heildartala 
gesta yfir allt árið fari yfir 400 þús-
und. Þetta hefur gengið ótrúlega vel. 
Við höfum gott starfsfólk sem hefur 
unnið vinnuna sína með jákvæðni að 
leiðarljósi og það hjálpar alltaf. Þessi 
framkvæmd á eftir að vera aðdráttar-
afl fyrir bæinn um ókomna framtíð,” 
segir Elín, fullviss um að ekki væri 
hægt að anna auknum gestafjölda 
nema með frábæru teymi starfsfólks. 

Ekki bara rennibrautir 
Framkvæmdirnar við Sundlaug 
Akureyrar eru ekki ekki eingöngu 
bundnar nýjum glæsilegum renni-
brautum, heldur hafa margar fleiri 
breytingar verið gerðar. T.a.m. er 
kominn nýr kaldur pottur sem hefur 
vakið mikla lukku. Einnig er glænýr 
heitur pottur en hluti hans er nudd-
pottur með gríðarlega öflugu og góðu 
nuddi. Nýtt sólbaðs- og leiksvæði 

hefur verið mjög vinsælt og vel nýtt á 
sólríkum dögum í sumar. 

„Við erum ákaflega ánægð með 
þessar viðbætur og það sama heyri ég 
frá gestum okkar,“ segir Elín. 

Klefaaðstaðan sprungin – Of 
fáir skápar og sturtur
Með gríðarlegri aukningu í aðsókn er 
enn ýmislegt sem þarf að bæta og má 
þar nefna að talsverð bið hefur skapast 
í sumar eftir skápum og sturtum. Elín 
segir að í haust sé stefnt á að skipta 
um lásakerfi í búningsskápum en í vor 
kom í ljós að ekki var lengur hægt að 
fá nýja lykla í það lásakerfi sem er í 
notkun núna. Af þeim sökum hefur 
vantað lykla í fjölda skápa í sumar 
og því enn færri skápar til notkunar 
fyrir þann fjölda gesta sem nú sækir 
Sundlaug Akureyrar. „Klefaaðstaðan 
er sprungin, því verður ekki neitað. 
Aukin aðsókn kallar á fleiri skápa og 
sturtur en við höfum í dag og því að-
kallandi að skoða hvaða möguleikar 
eru til að bæta þar úr. Þegar lásakerf-
inu verður skipt út í haust munum 
við afleggja alla lykla en taka í stað-
inn upp fjögurra stafa pin-númer sem 
viðskiptavinir velja sér sjálfir,“ segir 
Elín og er vongóð um að það muni að 
minnsta kosti auka eftirspurn að ein-
hverju leyti að hafa aðgang að öllum 
skápum. 

Stefna á að loka eldra laugar-
kerinu tímabundið 
Enn er ýmislegt sem þarf að gera í 
Sundlauginni og næst stendur til að 
skipta um dúk og flísar á bökkum eldra 
laugarkersins. Þar er dúkurinn orðinn 
mjög harður og sprunginn svo laugin er 
farin að leka. „Sundlaugar eru viðhalds-

frek mannvirki og alltaf eitthvað sem 
þarf að bæta og laga. Þetta mun kosta 
það að loka þarf lauginni í nokkurn 
tíma og við þurfum að biðja gesti okkar 
um að sýna okkur tillitssemi meðan á 
viðgerð stendur,“ segir Elín en laugin er 
mikið notuð og mun lokunin koma til 
með að þrengja mjög að aðstöðu fyrir 
gesti og nemendur sem sækja skóla-
sund í sundlaugina. 

Sundlaugargarðurinn           
opinn á ný 
Sundlaugargarðurinn var opnaður á 
ný eftir endurbætur og framkvæmd-
ir um miðjan júlí. Þar hefur verið 
reist leiksvæði fyrir börn með grænu 
svæði þar sem er gervigras fyrir leiki, 
tveir ærslabelgir, bæði fyrir yngri og 
eldri börn, og fleiri leiktæki. Einnig 
er sólbaðsaðstaða þegar sólin skín til 
að nýta góða veðrið. Framkvæmdin 

kostaði í kringum 100 milljónir en 
stærstur hluti þeirrar upphæðar fór 
í girðinguna sem sett var í kringum 
allt svæðið. „Aðsóknin hefur verið 
nokkur í sundlaugargarðinn og við 
sjáum að nýju ærslabelgirnir eru vin-
sælir en garðurinn hefur alltaf haft 
mikið aðdráttarafl,“ segir Elín um 
enduropnun sundlaugargarðsins.

2.000 gestir á dag í Sundlaug Akureyrar í júlí 
Rennibrautirnar eru mjög vinsælar 

meðal sundlaugagesta. 
Mynd: Axel Þórhallsson.
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Knattspyrnufélög á 
Norðurlandi fá 27 
milljónir frá KSÍ 
vegna HM í Rússlandi 

KSÍ greiðir 200 milljónir króna 
til aðildarfélaga KSÍ vegna 
Heimsmeistaramótsins í 

knattspyrnu sem haldið var í Rússlandi 
í sumar. Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá KSÍ en knattspyrnufélög á Norður-
landi fá samtals 27 milljónir. Félög með 
barna- og unglingastarf fá hærra fram-
lag meðan félög án svoleiðis starfs fá 
samtals 1,7 milljónir króna, eða 56.000 á 
félag. KSÍ setur það skilyrði að fjármun-
um sem veitt er til aðildarfélaganna skuli 
eingöngu varið til knattspyrnutengdra 
verkefna innan félaganna. 

KA fær mest á Norðurlandi 
Knattspyrnufélag Akureyrar, KA, fær 
hæstu úthlutunina af félögum á Norð-
urlandi eða 6,3 milljónir króna. Þá fær 
Þór næsthæstu úthlutunina, eða 5,5 
milljónir. 

Úthlutanir til aðildarfélaga á Norð-
urlandi með barna- og unglingastarf 
voru eftirfarandi: 
KA | 6.319.847

Þór Akureyri | 5.501.432
Magni | 3.864.548
Tindastóll | 3.682.990
Völsungur | 3.273.769
KF | 1.636.884
Dalvík/Reynir | 1.636.884
Kormákur/Hvöt | 818.442

Úthlutun byggist meðal annars 
á stöðu meistaraflokks karla og 
kvenna
Framlag til aðildarfélaga byggist fyrst og 
fremst á stöðu meistaraflokks karla og 
kvenna í deildum sl. 2 ár, 2017 og 2018, 
en við úthlutun eftir EM 2016 var mið-
að við árin 2014-2016. Félögum er skipt 
upp í tvo flokka. Annars vegar félög í 
deildarkeppni, sem eru með unglinga-
starf og hins vegar félög sem ekki standa 
fyrir barna- og unglingastarfi. Félög með 
unglingastarf, sem eru alls 47, fá liðlega 
198,5 milljónir króna sem skiptast eftir 
gefnum stigum sem miðast við stöðu í 
deildum á áðurnefndu tímabili.

Breiðablik 7.586.191 Njarðvík 3.864.548

FH 7.586.191 Sindri 3.682.990

ÍBV 7.586.191 Tindastóll 3.682.990

KR 7.586.191 Völsungur 3.273.769

Stjarnan 7.586.191 Leiknir F. 3.134.634

Valur 7.586.191 Afturelding 3.069.158

Grindavík 7.586.191 Höttur 2.725.412

Fylkir 6.729.095 Fjarðarbyggð 2.725.412

Selfoss 6.319.874 Huginn 2.455.327

ÍA 6.319.874 Vestri 2.455.327

Haukar 6.319.874 Einherji 2.455.327

Keflavík 6.319.874 Víðir 2.455.327

KA 6.319.847 Þróttur V. 2.046.105

Fjölnir 6.319.874 KF 1.636.884

Þróttur R. 5.910.653 Dalvík/Reynir 1.636.884

ÍR 5.910.653 Álftanes 1.636.884

Þór Akureyri 5.501.432 Ægir 1.636.884

Víkingur Ólafsvík 5.501.432 Reynir S. 1.227.663

HK 5.296.821 KFR 818.442

Fram 4.887.600 Snæfell/UDN 818.442

Leiknir R. 4.273.769 Skallagrímur 818.442

Grótta 3.682.990 Kormákur/Hvöt 818.442

Magni 3.864.548 Hamar 818.442

Það var fjölmennt í HM-gilinu á 
Akureyri þegar þjóðin fylgdist 
með landsliðinu keppa á HM í 
Rússlandi í sumar. 
Mynd: Axel Þórhallsson.

Úthlutanir til aðildarfélaga KSÍ:
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Akureyrarvaka er bæjarhátíð 
sem ævinlega er haldin síðustu 
helgina í ágúst í tilefni afmæl-

is Akureyrarbæjar. Akureyri fagnar nú 
156 ára afmæli og því verður engin 
undantekning á hátíðarhöldunum í ár. 
Dagskráin er glæsileg og verður mikið 
um að vera í höfuðstað norðursins. Í ár 
er stór breyting í dagskránni en í stað 
Draugaslóðarinnar sem hefur verið 
gengin undanfarin ár er búið að setja 
upp draugahús í Samkomuhúsinu. Há-
tíðin verður sett að vanda í Lystigarðin-
um í Rökkurró og stórtónleikarnir í 
Gilinu verða á sínum stað á laugardags-
kvöldinu þar sem fjöldi tónlistarmanna 
mun stíga á svið. 

Alvöru draugahús fyrir þá sem 
þora í Samkomuhúsinu 
Í ár verður farið nýja leið til að gera 
föstudagskvöldið sem hryllilegast og er 
þá átt við draugagönguna. Í stað henn-
ar er búið að setja upp draugahús í 
Samkomuhúsinu þar sem verður reynt 
að hræða sem flesta á föstudeginum. 
Draugahúsið er mun óhugnanlegra en 
draugaslóðin var og þess vegna hefur 
verið sett aldurstakmark, 12-25 ára. 
„Við erum svona að svara þeirri eftir-
spurn sem byrjaði í fyrra og gera þetta 
aðeins óhugnanlegra og þess vegna var 
sett aldurstakmark. Í staðinn verður 
sannkölluð carnival-stemmning fyrir 
alla fjölskylduna á leikhúsflötinni fyr-
ir framan Samkomuhúsið. Þar verður 
sirkus, andlitsmálning, eldspúarar, 
stultugangandi fólk o.fl. Svo getur líka 
öll fjölskyldan spilað Quidditch,“ segir 
Jenný Lára Arnórsdóttir, verkefnastjóri 
Akureyrarvöku. 

Löngu búið að panta gott veð-
ur fyrir helgina
Jenný segir skipuleggjendur hafa ein-
blínt á það í ár að hafa dagskrána 
dreifða en samt með mörgum viðburð-
um á sama stað, „svo að ef veðrið leik-
ur ekki við okkur um helgina er auðvelt 
að koma sér inn á einn stað án þess að 
missa af öllu. Þó svo að við séum búin 
að panta gott veður fyrir löngu síðan 
þá náttúrlega veit maður aldrei upp á 
hverju veðurguðirnir taka. Þess vegna 
reyndum við núna að búa til stærri 
punkta svo þetta dreifist ekki of mik-
ið.“ 

Akureyringar í fararbroddi á 
afmælishátíð Akureyrar
Jenný Lára segir hátíðina hugsaða fyrir 
Akureyringa og ekki á dagskránni að 
stækka viðburðinn eða markaðssetja 

hann út á við. Þess má geta að nánast 
allir viðburðir hátíðarinnar eru öllum 
að kostnaðarlausu.  Viðburðurinn hefur 
verið sérstaklega vinsæll í gegnum árin 
meðal Akureyringa sem eru brottfluttir 
frá bænum og finnst gaman að koma á 
Akureyrarvöku. „Þetta er hátíð hugsuð 
fyrir Akureyringa því að þetta er afmæl-
ishátíðin okkar. Þetta á að henta öllum 
að sjálfsögðu en við höfum þá í farar-
broddi,“ segir Jenný. 

Allar upplýsingar má finna inn á 
heimasíðu Akureyrarvöku – www.akur-
eyrarvaka.is 

Föstudagur 24. ágúst 

10:00 - Listagilið 
Hilda Jana Gísladóttir, formaður stjórnar 
Akureyrarstofu og
krakkar af leikskólunum Lundarseli og 
Pálmholti taka niður
Listasumarsfánann,flagga Akureyrarvöku-
fánanum og
syngja afmælissönginn.

18:00 – Hof menningarhús 
Menningarfélag Akureyrar býður upp á 
leiðsögn um
sýninguna „Stórval í 110 ár“ í Menningar-

húsinu Hofi.
Tinna Stefánsdóttir, langafabarn lista-
mannsins, segir frá honum
og fjallar um einstaka verk.

19:00 – Kaktus
Opnun í Kaktus í nýju húsnæði að 
Strandgötu 11b föstudaginn 24.
ágúst kl. 19-22. Lifandi vinnustofur og 
sýningarrými. Einnig verður opið
laugardaginn 25. ágúst kl. 16-20.

20.00 – 21.30 – Rökkurró í 
Lystigarðinum
Setning Akureyrarvöku fer fram í róm-
antísku rökkri Lystigarðsins. Kristján
Edelstein tekur á móti gestum með 
ljúfum gítartónum og Hilda Jana,
formaður stjórnar Akureyrarstofu, 
setur hátíðina. Farið verður létt yfir
dagskrá hátíðarinnar áður en garður-
inn fyllist af list. Fram koma
Sóknarskáld, Karlakór Akureyrar 
- Geysir, Guðrún Harpa Örvars og 
Kristján
Edelstein, dansarar frá Dansskóla 
STEPS, Birkir Blær og
raftónlistarmaðurinn Stefán Elí, 
tóndæmi af fyrstu plötu Kjass fá að
hljóma, auk þess sem ljósmynda- og 
verkfærasýningin
„Einu sinni var” verður opnuð í Lysti-
garðinum,
en hún er í skúrnum fyrir neðan 
íslensku beðin.
Sýningin verður opin frá kl. 8-16
til 30. september 2018.

21:00-07.00 – Amtsbókasafnið 
Mynd- og hljóðverkinu Coco Vin 
verður varpað framan á
Amtsbókasafnið á meðan dimmt er. 
Myndbandið var samið af
Katrínu Björgu Gunnarsdóttur og 
Anne Balanant. Hljóðverkið var
samið af Áka Sebastian Frostasyni.

21.30 – Café Laut 
Guðrún Harpa og Kristján Edelstein flytja 
hugljúfar íslenskar
dægurlagaperlur sem allir þekkja og 
elska í Café Laut.
Sannkölluð rökkurróarstemmning og 
rómantík.

21.00 – Hof menningarhús 
Hinn ástsæli Pálmi Gunnarsson ásamt 
hljómsveitinni Tusk spilar
í Nausti í Hofi. 1862 Nordic Bistro og 
Menningarfélag Akureyrar
bjóða alla hjartanlega velkomna.

21.00 – Ráðhústorg 7 
HLUSTUNARPARTÝ KJASS
Kjass gefur út sína fyrstu plötu, Rætur, í 
byrjun september en hér
verður tækifæri til að hlýða á hana með 
skemmtilegu fólki, ræða
málin og njóta léttra veitinga. Rauð hurð 
við hliðina á Serrano.

21.00 - Menntaskólinn á Akur-
eyri 
Pétur og úlfurinn er undurfalleg sýning 
sem var frumsýnd í
Þjóðleikhúsinu. Hún hefur ferðast um 

Ísland og víða um heim.
Með handunnum trébrúðum sínum og 
töfrabrögðum
brúðuleikhússins sýnir Bernd Ogrodnik 
okkur þetta
skemmtilega verk á hrífandi hátt.
21.00 - 00.00 -  Leikhúsf lötin 
Það verður sannkölluð karnivalstemmn-
ing fyrir alla
fjölskylduna á flötinni fyrir framan 
Samkomuhúsið á
föstudagskvöldið. Frá kl. 21 verður 
sirkusfjör þar sem 
Húlladúllan ásamt fríðu föruneyti kennir 
alls konar sirkuslistir sem
henta öllum aldurshópum. Qudditch-
-völlurinn frá
Amtsbókasafninu verður settur upp og 
er því um að gera að
safna í lið, en einnig verður hægt að 
mynda lið um kvöldið.
Fimleikafélag Akureyrar sýnir listir sínar 
og býður upp á
andlitsmálningu fyrir börnin. Húlladúllan 
dregur fram ljóshringina
sína þegar verður orðið nógu dimmt og 
fagnar rökkrinu.

21.00 – 00.000 – Samkomu-
húsið 
Alvöru draugahús fyrir þá sem þora!
Aldurstakmark er 12-25 ára þar sem sum 
atriði gætu valdið óhug.
ATHUGIÐ: Einungis komast 15 að á 
hverja sýningu, en þær eru reglulega á
milli kl. 21-24. ENGINN KEMST AÐ ÁN 
ÞESS AÐ SKRÁ SIG. Til að skrá sig
þarf að mæta í miðasöluna í Samkomu-

„Þetta er 
afmælis-
hátíðin 
okkar“

Akureyrarvaka haldin um helgina 
Draugahúsið í Samkomuhúsinu er 
aðeins fyrir þá sem þora. 

Friðarvakan í kirkjutröppunum 
verður kl. 21.30 á laugardaginn. 

DAGSKRÁ 
AKUREYRARVÖKU
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húsinu, en hún verður opnuð kl.
20:30 á föstudagskvöldið.
FYRSTIR KOMA, FYRSTIR FÁ og einungis 
einn miði á mann. Athugið að ölvun og 
áfengi ógildir miðann.

22.00 – Backpackers 
Snillingarnir í Darth Coyote munu 
rokka staðinn.

22.00 – Græni Hatturinn 
Síðustu tónleikar Killer Queen árið 
2018 og því er
skyldumæting. Aðgangseyrir.

Laugardagur 25. ágúst 

10.00 – 17.00 – Minjasafnið og 
Nonnahús 
Skoðaðu fjölbreyttar og áhugaverðar 
sýningar á söfnunum
tveimur.

10.00 – 17.00 – Iðnaðarsafnið 
Myndirnar Iðnaðarbærinn Akureyri, úr 
safni RÚV, og
Arnarauga, eftir Örn Inga, verða sýnd-
ar reglulega yfir
daginn. Aðgangseyrir.

11.00 – Torfunesbryggja 
Sagan séð frá sjó. Sigling með Húna II, 
meðfram ströndinni
frá Höfner að Krossanesi.

11.00 -13.00 – Sundlaug Akur-
eyrar
Rapphljómsveitin Blautir
sokkar, söngvarinn Anton og raftón-
listarmaðurinn Stefán Elí. Í innilaug
mun Egill Bjarni vera með uppistand 
og kl. 12 hefst Aqua Zumba.
Einnig munu ný skemmtileg, uppblás-
in leikföng poppa upp. Eftir
sundferðina býður Serena Pedrana frá 
Orðakaffi upp á bragðgóða
marengstoppa. Aðgangseyrir í sund-
laugina. 

11.00 -13.00 – Giljaskóli 
Hverfisnefnd Giljahverfis og foreldra-
félag Giljaskóla blása til
afmælishátíðar við Giljaskóla. Boðið 
verður upp á grill og
margs konar skemmtun fyrir unga 
sem aldna.

13.00 – Aðalstræti 6 Bakgarður 
Lionklúbburinn Ylfa verður með mark-
að, ýmsir smáhlutir á
góðu verði, flest allt gamalt. Heitt á 
könnunni.

13.00 – 17.00 – Listagilið 
Hversu mörgum fornbílum er hægt að 

koma fyrir í Listagilinu?
Fornbíladeild BA gerir tilraun til að setja 
met og mætir með
glæsikerrur og úrvals jálka.
13.00 – 16.00 – Davíðshús 
Nýttu tækifærið og skoðaðu hús skálds-
ins.

13.00 – 17.00 – Göngugatan 
Flóamarkaðsstemning í göngugötunni. 
Skráning á netfanginu
akureyrarvaka@akureyri.is.

13.00 – 16.00 – Vísindasetrið í 
Hofi 
Vísinda-Villi, Húlladúllan og Doppa tígris-
dýr mæta. Stútfull dagskrá og sýningar 
fyrir börnin!

13.00 – 22.00 – Gilið Vinnustofur 
Skapandi og kósí stemmning. Formleg 
opnun á söluvegg með
vörum eftir hönnuði hússins.

13.00 – 23.00 – Sjoppan vöruhús 
Frumsýning á Jóni í Akureyrarvökulit og 
flott tilboð á völdum
vörum.

14.00 – 16.00 – Bautinn, Rub23 og 
Sushi Corner 
Matreiðslumenn rúlla upp margs konar 
freistingum fyrir gesti
og gangandi til að smakka.

14.00 – 17.00 – Göngugatan 
Jóna Bergdal málar og sýnir vatnslita-
myndir af Akureyri.

14.00 -17.00 – Ráðhústorg 7 
Akureyringar eru eins misjafnir og þeir 
eru margir, en það er
einmitt viðfangsefni ljósmyndarans 
Daníels Starrasonar á
sýningunni Andlit Akureyrar. Á sýn-
ingunni má sjá
portrettmyndir af Akureyringum, stórum 
sem smáum, ungum og
gömlum sem sameinast í höfuðstað hins 
bjarta norðurs.

14.00 – 18.00 – Zontahúsið 
Zontaklúbbur Akureyrar býður upp á 
dýrindis kökuhlaðborð í
Aðalstræti 54. Fullorðnir 1.500 kr. börn 
750 kr. Allur ágóði
rennur til góðgerðarverkefna Zonta-
klúbbsins.

14.00 – 20.00 – Deiglan – Gilfé-
lagið 
Salman Ezzamoury, gestalistamaður 
Gilfélagsins í ágúst sýnir
ný verk unnin á Íslandi innblásin af lífinu 
og landslagi Akureyrar.

14.00 – 20.00 – Listasafnið Vinnu-
rými 
Myndlistarfélagið opnar sína fyrstu sýn-
ingu í nýjum
húsakynnum í Mjólkurbúðinni. Sýningin 
er óundirbúin samsýning
með blöndu af gömlum og nýjum verkum 
ýmissa
félagsmanna.

14.00 – 00.00 – Listasafnið vinnu-
rými 
„Margs konar að hætti Rösk.” Listhópurinn 
Rösk verður með
opna vinnustofu. Til sýnis verða verk sem 
listhópurinn hefur
unnið á undanförnum árum.

15.00 – 18.00 – Ráðhústorg 
Skátafélagið Klakkur býður upp á afþr-
eyingu á Ráðhústorgi.

Meðal annars verður hægt að poppa, 
grilla sykurpúða, blása
sápukúlur, tefla á risatafli, gera barmmerki 
og margt fleira.
15.00 – 20.00 – Rósenborg 
Þátttakendur í Skapandi sumarstörfum 
2018 sýna afrakstur
vinnu sinnar í sumar á 4. hæð.

15.00 – 23.00 – OPNUN 
LISTASAFNSINS
 
19.00 – 20.00 – Listagilið 
DJ Doddi Mix hitar upp fyrir stórtónleik-
ana með eðal mixi eins

og hans er von og vísa.
21.30 – 23.30 – Kirkjutröppurnar 
Slysavarnadeildin á Akureyri selur friðar-
kerti og
verður safnað fyrir hjartastuðtækjum sem 
komið verður fyrir í
Akureyrarkirkju. Taktu þátt í friðarvökunni 
og leggðu þitt af
mörkum. Kertin verða seld undir kirkju-
tröppunum frá kl. 13 á
laugardaginn.

22.00 – Græni Hatturinn 
Hljómsveitin Valdimar heldur uppi 
stuðinu. Aðgangseyrir.

23.00 – Torfunesbryggja 
Miðnætursigling með Húna II um Pollinn. 
DJ Ívar Freyr galdrar
fram lög sem tengjast hafinu, sjó-
mennsku og lífinu.

Setning Akureyrarvöku fer fram í 
rómantísku rökkri Lystigarðsins.

21.00 -22.30 – Stórtónleikar 
í Gilinu 
SVALA - JÓNAS SIG - SALKA SÓL - 
MAGNI - BIRKIR BLÆR

OPIÐ
fyrir umsóknir

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

Háskólanám erlendis
               á sviði skapandi greina

Nám erlendis
opnar þér nýjan

heim, að heiman.
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Hestaferđir

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

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

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

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is

Hreyfing og námskeið   24. águst 2018 KYNNINGARBLAÐ

Höfum til sölu allar gerð-
ir af hellum fyrir bílastæði, 
garðinn, gangstéttir, tröppur, 

kanta og fleira.
Leitið tilboða 
Sendum hvert á land sem er.
bosal.is
Info@bosal.is
Upplýsingar gefur
 Bóas í síma 7775007

Hellur og Steinar



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!

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_255x200mm_20170829.indd   1 29/08/2017   15:34



13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag

12. tölublað
2. árgangur

Mínir feitu 
fingur

Það getur verið afar áhættusamt 
að hleypa mínum feitu fingr-
um inn á lyklaborð gemsans og 

þegar tækjaklaufska mín bætist við hef-
ur stefnt í stórslys.

Einn laugardagsmorguninn lá ég 
andvaka upp í rúmi með snjallsímann 
og brá mér á facebook. Þar tilkynnti vin-
kona mín andlát háaldraðs föður síns. 
Ég vildi votta henni samúð með því að 
senda henni hjarta en þá álpaðist vísi-
fingurinn á vitlaust tákn. 

Broskall hefði verið nógu slæmur 
en andlit svo skellihlæjandi að skein 
í tennurnar var auðvitað gjörsamlega 
óviðeigandi kveðja frá sóknarprestinum 
í þessum aðstæðum. 

Upphófst nú mikil barátta í rúminu 
á meðan ég reyndi að eyða tákninu. Að 
lokum fór ég fram úr og kveikti á borð-
tölvunni minni. Hún var aldrei seinni í 
gang en þennan morgun en sennilega 
hefur mér tekist að setja hjartað á sinn 
stað áður en vinkona mín vaknaði því 
enn er hún vinur minn á facebook. 

Nokkru síðar var ég í síðdegiskaffi 
hjá mömmu þegar hún þurfti að skreppa 
frá til að ansa í heimilissímann. Ég not-
aði tækifærið og smellti mér á facebook 
í gemsanum. Þar auglýsti skólabróðir 
minn úr barnaskóla brúðkaupsafmæli 
þeirra hjóna. Mér fannst við hæfi að 
óska þeim til hamingju með myndar-
legum þumli en rak óvart eigin þumal í 
grátkarlinn. 

Umrædd eiginkona hafði líka verið 
með mér í barnaskóla og við strákarn-
ir langflestir bálskotnir í henni. Grát-
karlinn gat því hæglega valdið þeim 
misskilningi að þar brytist fram áratuga 
uppsöfnuð öfund og innibyrgð gremja. 

Byrjuðu því sömu átökin og í rúminu 
forðum.

Þegar mamma kom úr símanum var 
sonurinn farinn og á hraðri heimleið þar 
sem beið hans lyklaborð við hæfi feitra 
klaufaputta.

Sr. Svavar Alfreð Jónsson, sóknar-
prestur Akureyrarkirkju 

BAKÞANKAR

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

SUNDLAUG 
AKUREYRAR
Þann 25. ágúst mun 
vetraropnunartími taka gildi

Mánudaga – Föstudaga      06:45 – 21:00
Laugardaga           08:00 – 19:00
Sunnudaga           08:00 – 18:30 

Einnig viljum við vekja athygli á því 
gamla laugin verðru lokuð um
óákveðinn tíma vegna viðgerða.
Þökkum sýndan skilning. 


