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GLERÁRHLAUP

25% afsláttur af tvílitu 
rúmfötunum bleikt/ vínrautt, 

hvítt/ grátt og svart/ grátt.

25% afsláttur af 
blúndulínunni.25% 

AFSLÁTTUR AF 
BLÚNDULÍNUNNI

GLERÁRHLAUP

sjóböðin á 
Húsavík – bls. 8

Hljóp 170 km 
á 25 klst. - bls. 12-13

Krossgáta 
- bls. 14

Norðurland hefur aldrei fengið jafn mörg skemmtiferðaskip í heimsókn og í sumar 
en alls kom 181 skip til hafna hjá Hafnasamlagi Norðurlands. Ferðamenn hafa því 
aldrei verið fleiri og fjöldinn náði algjöru hámarki þegar hvorki meira né minna en 

fimm skip voru á pollinum á sama tíma í síðustu viku. Nú stefnir í enn frekari fjölgun næsta 
sumar. Nánar á bls. 4.

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Og svo allt annað sem þarf til 
hitaveitulagna

Nýtt hjá ÍSRÖR
 
Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt 
tilheyrandi fittings
 
Bjóðum einnig snjóbræðslurör 
PP og PE

• 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
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Liðin vika gekk nokkuð vel hjá 
lögreglunni á Norðurlandi 
eystra. Talsvert var um að 

ökumenn voru kærðir fyrir of hraðan 
akstur og nokkur umferðaróhöpp röt-
uðu á borð lögreglunnar. Í engu tilfelli 
slasaðist fólk hins vegar. 

Í vikunni voru: 
n 12 umferðaróhöpp tilkynnt til lög-
reglunnar, öll án alvarlegra slysa. 
n 27 ökumenn voru kærðir fyrir of 
hraðan akstur. 
n 4 ökumenn voru stöðvaðir vegna 
aksturs undir áhrifum áfengis. 
n 1 ökumaður var stöðvaður vegna 
aksturs undir áhrifum fíkniefna. 

Innbrotsmálum fer fjölgandi
Eins og greint var frá í síðasta þætti 

sannra norðlenskra sakamála var 
brotist inn á heimili í Mývatnssveit og 
töluverðum fjármunum stolið þaðan. Í 
þessari viku voru fimm þjófnaðarmál 
til viðbótar tilkynnt til lögreglunn-
ar. Þjófnaður var framinn á Húsavík, 
Raufarhöfn og Kópaskeri þar sem alls 
staðar var brotist inn í ólæst hús. Lög-
reglan á Austurlandi hefur einnig til-
kynnt innbrot á sínu svæði, á Eskifirði 
og á Neskaupstað. 

Útiloka ekki að tengsl séu á 
milli innbrotanna
Lögreglan er nú að vinna hörðum 
höndum að rannsókn málanna til 
að reyna að hafa upp á hverjir voru 
að verki. Í kjölfarið hafa íbúar í öllu 
umdæminu verið duglegir við að til-
kynna grunsamlegar mannaferðir til 

lögreglu. Lögreglan útilokar ekki að 
tengsl séu á milli innbrotanna. „Í sum-
ar hefur verið farið inn í hús víða um 
land og verðmætum stolið. Einkenni 
þessa hefur verið að aðilar fara inn 
í ólæst hús yfir daginn, þegar fólk er 
vanalega í vinnu. Það sem þessir aðil-
ar virðast gera er að þeir reyna að fara 
þangað sem engir eru heima, banka en 
fara inn ef enginn kemur til dyra og 
hús eru ólæst. Þeir eru einnig tilbúnir 
með einhverjar skýringar þegar fólk er 
heima og kemur að þeim, eins og að 
spyrja um gistingu eða jafnvel nefna 
einhver nöfn erlendra aðila og þá 
hvort viðkomandi búi ekki hér,” segir 
í tilkynningu lögreglu. 

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

Höfum á lager mikið úrval af alskyns vinnufatnaði, hífi- og festingabúnaði, krönum og talíum, snjókeðjum, 
pökkunarlausnum og fallvarnarbúnaði. Í vörulistanum á www.isfell.is er að 
finna ítarlegar upplýsingar um allar vörur. 

Vinnufatnaður Hífilausnir Kranar og talíur Snjókeðjur Pökkunarlausnir Fallvarnarbúnaður

Hafðu samband og kynntu þér 
vöruúrvalið og þjónustuna!

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Fyrrverandi bocciaþjálfari á Ak-
ureyri var í Héraðsdómi Norð-
urlands eystra þann 31. ágúst 

sl. dæmdur í fjögurra ára fangelsi 
fyrir að nauðga þroskaskertri stúlku 
sem hann þjálfaði. Maðurinn, sem er 
fimmtugur, er dæmdur fyrir að mis-
nota yfirburðarstöðu sína gagnvart 
stúlkunni og notfæra sér fötlun henn-
ar en brotin voru ítrekuð og stóðu yfir 
í heilt ár. Manninum var kunnugt um 
fötlun hennar vegna tengsla við hana 
sem þjálfari hennar hjá íþróttafélaginu 
Akri á Akureyri sem hann þjálfaði hjá. 
Þá útvegaði hann stúlkunni einnig 
húsnæði og bíl í byrjun árs 2015 og 
gerðist síðan persónulegur talsmaður 
stúlkunnar um vorið. 

Stúlkan ekki fær um að sporna 
við þrýstingi mannsins
Maðurinn neitaði sök en játar því að 
hafa átt ítrekað samræði við stúlk-
una, en með hennar samþykki. 
Dómskvaddur sálfræðingur segir í 
dómnum að stúlkan sé með væga 
þroskahömlun, en það þýði þó ekki 
að ástand hennar sé vægt. Stúlkan 

hafi alla tíð verið í þjónustukerfi fatl-
aðra og að mati sálfræðingsins hafi 
hún ekki verið fær um að sporna við 
þrýstingi af hálfu mannsins. Maður-
inn fékk fjögurra ára fangelsisdóm og 
þarf að greiða stúlkunni tvær milljónir 
króna í skaðabætur. Einnig ber honum 
að greiða 3,5 milljónir í sakarkostnað. 

SÖNN NORÐLENSK SAKAMÁL
sönn norðlensk sakamál er yfirlit yfir 
helstu verkefni lögreglunnar á Norð-
urlandi eystra í vikunni sem leið. Þessi 
þáttur er unninn í samstarfi við lög-
regluna og er ætlaður til að upplýsa 

samfélagið um það fjölbreytta starf sem 
lögreglan vinnur og þau saknæmu athæfi 
sem eiga sér stað í nærumhverfi okkar 
daglega.

Helstu verkefni lögreglunnar á 
Norðurlandi eystra dagana 27. 
ágúst til 3. september 2018

Bocciaþjálfari dæmdur í fjögurra 
ára fangelsi fyrir nauðgun



Toyota Kauptúni
Kauptúni 6 
Garðabæ
Sími: 570-5070 

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Ártorgi 1 
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500

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

Söluaðilar Motormax:

Motormax ehf. 
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040
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Komið að kveðjustund

Nú hef ég starfað sem ritstjóri Norðurlands í tæplega ár, eða 9 
góða mánuði. Það má því segja að ég hafi gengið með Norður-
land fulla meðgöngu. Ég hef notið meðgöngunnar til fulls og er 

nú tilbúin til þess að... láta þessa myndlíkingu ekki ganga neitt lengra og 
koma mér að efninu. 

Það er komið að því að ég láti af störfum sem ritstjóri Norðurlands. 
Þetta er búið að vera alveg ótrúlega lærdómsríkt og skemmtilegt en nú 
er förinni heitið í frekara nám og önnur spennandi verkefni. 

Ég vil fyrst og fremst þakka ykkur lesendum samfylgdina á þessum 
mánuðum. Á þessum tíma hef ég fengið margar góð-
ar ábendingar og frábærar viðtökur. Ég hugsa að ég 
líti bara nokkuð stolt um öxl og er sérstaklega glöð 
að þeir föstu liðir sem ég byrjaði með hafi fengið 
svona góðar viðtökur. Liðir á borð við: Félagið mitt, 
þar sem frjáls félagasamtök á Norðurlandi sem yfir-
leitt fá ekki næga umfjöllun í fjölmiðlum voru kynnt 
og það frábæra starf sem þau vinna. Sönn norðlensk 
sakamál, sem er hugmynd sem ég burðaðist lengi með áður en ég lét 
verða af henni og var unnin í nánu samstarfi við lögregluna á Norður-
landi eystra. Bakþankarnir á baksíðunni, sem hafa fengið mikið lof enda 
margir frábærir pennar á Norðurlandi! Einnig verð ég að fá að þakka 
föður mínum fyrir ómetanlega leiðsögn og ráð í þessu starfi. 

En nú er meðgöngu minni lokið og kominn tími á fæðingarorlof! 
Það hafa verið algjör forréttindi að vera ritstjórinn ykkar, kæru lesend-
ur, og ég kveð ykkur með trega að sinni. Ég óska eftirmanni mínum 
velfarnaðar í þessu nýja starfi og hlakka til að lesa næsta blað af Norð-
urlandi.  

Takk fyrir mig.
Ingibjörg Bergmann Bragadóttir

LEIÐARI
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13.000 eintök ókeypis – um allt Norðurland

Það má með sanni segja að 
ferðaþjónustan hafi iðað af lífi 
í sumar á Norðurlandi. Í ár 

var slegið met í komu skemmtiferða-
skipa til hafna Hafnasamlags Norð-
urlands en þau hafa aldrei verið fleiri 
en nú. Alls 181 skip kom til hafna hjá 
Hafnasamlagi Norðurlands í sumar 
en innan þess eru hafnir á Akureyri, Í 
Hrísey og Grímsey. Flest skipin komu 
til Akureyrar eða alls í kringum 140 
skip frá maí fram í september.  Einnig 
komu fjölmörg skip til Siglufjarðar og 
Húsavíkur.

128.000 farþegar heimsóttu 
Norðurland 
Í lok september liggja lokatölur end-
anlega fyrir en gert er ráð fyrir að um 
128.000 gestir hafi komið með skip-
unum í sumar. Við það bætast 55.000 
manns þegar áhafnir eru taldar með. 
Þetta er gífurlegur fjöldi fólks, og til að 
setja hann í samhengi er um að ræða 
sjöfaldan íbúafjölda Akureyrar. 

Pétur Ólafsson, hafnarstjóri 
Hafnasamlags Norðurlands, segir allt 
hafa gengið vel í sumar. Að vísu hafi 
eitt skip ekki komið vegna veðurs en 
annars hafi öll skipin skilað sér. „Þjón-
ustuaðilarnir hérna á Akureyri, jafnt 
og í Grímsey og Hrísey, eru mjög öfl-
ugir  og vöruþróunin mikil svo að allt 
gengur smurt fyrir sig,“ segir Pétur. 

Stærsta skemmtiferðaskip 
sem hefur komið til Íslands 
Í lok maí lagði stærsta skemmtiferða-
skip, sem hefur komið til Íslands, við 
bryggju á Akureyri. Skipið er eitt af 17 
skipum skipafélagsins MSC Cruises 
og ber nafnið MSC Meraviglia og er 
tæp 167 þúsund tonn að stærð með 
ríflega 6.000 manns um borð frá 53 
þjóðlöndum. Þá þurfti tugi langferða-
bíla til að flytja allt þetta fólk í nær-
sveitir og skoðunarferðir ásamt því að 
farþegarnir leigðu um 100 bílaleigu-

bíla. „Það voru 182 aðilar að vinna á 
svæðinu eingöngu í kringum þetta 
stóra skip. Þá er ég ekki einu sinni að 
telja þá með sem vinna í búðum og 
veitingahúsum í kring, aðeins hafnar-
starfsmenn, tollverði, umboðsmenn, 
rútubílstjóra, leigubílstjóra, leiðsögu-
menn o.s.frv. Það má alveg segja að 
þetta sé okkar stóriðja,“ segir Pétur 
Ólafsson um komu stærsta skips sem 
til Akureyrar hefur komið. 

Rúmlega helmingur farþega 
fer í skipulagðar ferðir um 
Norðurland
Pétur segir komu skemmtiferðaskip-
anna hafa gríðarlega jákvæð áhrif á 
ferðaþjónustuna og veitingageirann 
á Norðurlandi. Þá sýni reynslan að í 
kringum 60% farþega á skipunum fari 
í einhvers konar skipulagðar ferðir, 
ýmist í Mývatnssveit eða í hvalskoðun 
á Eyjafirði. „Ég veit að þetta hefur 
mikla þýðingu fyrir þau fyrirtæki sem 
sérhæfa sig í þessum geira. Það sést 
bara með því að horfa á erilinn sem 
er niður á hafnarsvæðinu þegar stóru 
skipin koma,“ segir Pétur. 

Allt að 30% aukning næsta 
sumar 
Sjaldan hefur Pollurinn á Akureyri 
verið jafn vinsæll og fimmtudaginn 
fyrir viku þegar hvorki meira né 
minna en fimm skemmtiferðaskip 
komu í heimsókn. Það má segja að 
þetta sé undirbúningur fyrir það sem 
koma skal ef marka má spána fyrir 
næsta sumar, þegar von er á enn fleiri 
skipum en nú í sumar, en reikna má 
með um 30% aukningu á farþegum. 
„Já, við búumst við töluverðri aukn-
ingu á næsta ári. Fyrirtækin eru búin 
að bóka að mestu, eða allt að 99%, svo 
að við erum að horfa á 25-30% aukn-
ingu,“ segir Pétur Ólafsson að lokum. 

128.000 FERÐAMENN KOMU 
TIL NORÐURLANDS  MEÐ 
SKEMMTIFERÐASKIPUM

- Búist við allt að 30%  
aukningu næsta sumar

Skipið Celebrity Silhouette 
við Akureyrarhöfn í sumar. 
Mynd: Hilmar Friðjónsson.
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Ábyrgðarmaður: Steinn Kári Ragnarsson / steinn@dv.is  Umsjón: Ágúst Borgþór Sverrisson / agustb@dv.is

Við höfum frá upphafi lagt 
áherslu á að hafa þetta 
barn- og fjölskylduvænt, hér 

er aðgengi að dýrunum og leiktækja-
aðstaða fyrir krakkana,“ segir Þor-
grímur Einar Guðbjartsson sem rekur 
Rjómabúið Erpsstaði við Búðardal 
ásamt eiginkonu sinni, Helgu Elín-
borgu Guðmundsdóttur.

Sauðfjárbúskapur lagðist af á 
Erpsstöðum um aldamótin en hjón-
in 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 ómiss-
andi 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 „presidi-
um“ 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 Erps-
stöðum 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 börn-
in 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 vef-
síðunni erpsstadir.is og Facebook- 
síðunni Rjómabúið Erpsstaðir.

UPPLIFUN Á ERPSSTÖÐUM:

Áningarstaður  
fjölskyldunnar fyrir vestan

KYNNING
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ÞJÓNUSTU VERKSTÆÐI
DRAUPNISGÖTU 6

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

HJÓLA-
STILLINGAR

FRAMRÚÐU
SKIPTI

Pingpong.is - Síðumúli 35 (að neðanverðu) , Reykjavík - S: 568 3920 & 897 1715

Borðtennis 
er fyrir alla!

BorðtennisBorð

PLAYBACK borðtennisborð frá BUTTERFLY
m/neti, blá eða græn 19mm borðplata

Verð: 59.478 kr m/vsk -

pingpong.is - Síðumúla 35 (að aftanverðu)- S: 568 3920

LÝSA er tveggja daga upplýsandi 
hátíð um samfélagsmál, haldin 
7. og 8. september 2018 í Hofi á 

Akureyri. Markmið hátíðarinnar er að 
efla samtalið um samfélagið, hvetja til 
upplýstrar umræðu og þannig skapa 
meira traust og skilning milli ólíkra 
aðila. Formleg setning LÝSU verður 
á morgun, föstudag, kl. 12. Fram-
kvæmdastjóri Menningarfélags Akur-
eyrar og verkefnastjóri LÝSU, Þuríður 
Helga Kristjánsdóttir, býður gesti vel-
komna, Ólafur Stefánsson handbolta-
hetja flytur stutta hugvekju og í kjöl-
farið mun forsætisráðherra, Katrín 
Jakobsdóttir, setja hátíðina formlega.

Landsþekktir skemmtikraft-
ar og tónlistarmenn koma 
fram
Yfir 50 félagasamtök  standa fyrir 60 
margvíslegum viðburðum og upp-
ákomum á hátíðinni, má þar nefna 
málstofur, örerindi, smiðjur og nám-
skeið. Þá verður til staðar umræðu-
torg þar sem gestum og gangandi gefst 
kostur á að leita upplýsinga, kynna sér 
starfsemi og spjalla við fulltrúa stjórn-
málaflokka og félagasamtaka.  Lands-
þekktir skemmtikraftar og tónlist-
armenn brjóta upp dagskránna með 
tónlist og uppistandi. Það verður því 
fjölbreytt og spennandi dagskrá þessa 
tvo daga.

Rætt um öll viðfangsefni sam-
félagsins frá A-Ö
Fjölmörg viðfangsefni verða til um-
ræðu á LÝSU sem tengjast meðal 
annars atvinnu- og vinnumarkaðin-
um, heilbrigði, jafnrétti, menningu 
og listum, stjórnmálum, vísindar-

annsóknum, umhverfi og menntun. 
Skemmtidagskráin verður heldur ekki 
af lakari endanum en sem dæmi má 
nefna að Snorri Helgason, tónlistar-
maður, mun leika nokkur lög af nýj-
ustu plötu sinni, og rithöfundarnir 
Auður Jónsdóttir, Guðmundur Andri 
og Hallgrímur Helgason spjalla um 
hlutverk rithöfunda sem samfélags-
rýna.  Alþýðusamband Íslands og 
Starfsgreinasamband Íslands standa 
fyrir „Pubquiz verkalýðsins“ á Götu-
barnum á föstudagskvöldinu, þar sem 
gestir geta látið reyna á kunnáttu sína 
um verkalýðsmál, dægurmál og ýmis 
önnur mál.

Saga Garðarsdóttir, Dóri 
DNA, Ólafur Stefánsson og 
Kött Grá Pje meðal þeirra 
sem koma fram
Ólafur Stefánsson heldur vinnustofu 
á laugardagsmorgninum þar sem far-
ið er í blöndu af kundalíni, spuna og 
sagnamennsku, kirtan og hugleiðslu. 
Skáldið og rapparinn Kött Grá Pe 
heldur örsmiðju undir yfirskriftinni 
„Að skrifa og segja fokk, heilbrigð tjá-
skipti“ þar sem hann fjallar um skrift-
ir, manngæsku og tjáningu í bjöguð-
um skilningi. Undir lok hátíðarinnar 
á laugardeginum ætla Saga Garðars-
dóttir og Dóri DNA að skemmta gest-
um með uppistandi og í kjölfarið mun 
Saga stjórna svokallaðri Diskósúpu, 
þar sem almenningur hjálpast að við 
að útbúa súpu í boði 1862, Bakarís-
ins við brúnna og Nettó, úr mat sem 
annars hefði verið sóað. Gestir geta 
gætt sér á Diskósúpunni við tóna frá 
Jónasi Sig.

LÝSA- Rokkhátíð 
samtalsins haldin í Hofi
60 viðburðir og uppákomur um 
helgina á Akureyri

Allir viðburðir á LÝSU eru opnir og án þátttökugjalds.
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Sjóböðin á Húsavík voru form-
lega opnuð föstudaginn 31. 
ágúst eftir nokkurra ára undir-

búning og tæpt ár af framkvæmdum. 
Sjóböðin hafa verið í undirbúningi frá 
árinu 2011 en árið 2014 sótti félagið 
Sjóböð ehf. um lóð efst á Húsavíkur-
höfða. Framkvæmdir hófust í október 
í fyrra en áætlað er að kostnaðurinn 
hljóði upp á 500 til 600 milljónir 
króna.

Fólk hefur lengi baðað sig upp 
úr vatninu í Húsavíkurhöfða
Öldum saman hefur jarðhitinn norð-
an við Húsavík verið þekktur og 
nýttur til baða og þvotta. Þegar borað 
var eftir heitu vatni á Húsavíkurhöfða 
upp úr miðri síðustu öld kom upp 
vatn sem reyndist vera heitur sjór sem 

var of steinefnaríkur til upphitunar 
húsa. Allt frá árinu 1992 hafa menn 
og konur geta baðað sig í heitu sjóbaði 
á Húsavíkurhöfða í gömlu ostakeri 
sem fékkst á sínum tíma í Mjólkur-
samlaginu. Þetta hafa margir nýtt sér 
óspart í gegnum árin og margir jafnvel 
á hverjum einasta degi.  

Böðin hentug til heilsubóta 
fyrir þá sem glíma við húð-
kvilla
Vatnið í GeoSea sjóböðunum kemur 
úr tveimur borholum sem þegar eru til 
staðar og er einstaklega steinefnaríkt. 
Húsvíkingar hafa notað vatnið árum 
saman sér til heilsubótar en vatnið 
nýtist þeim sérstaklega vel sem glíma 
við einhverja húðkvilla eins og Psoria-
sis. Vatnið er við kjörhitastig, eða í 

kringum 38-39 gráður. Ekki er þörf á 
hreinsiefnum eða búnaði í sjóböðun-
um því stöðugt gegnumstreymi vatns 
frá borholum, milli lauga, yfir barma 
þeirra og út í sjó er nóg til að halda 
heilbrigði vatnsins innan tilskilinna 
heilbrigðismarka. 

Gestir nutu sín í botn um 
helgina 
Sigurjón Steinsson, framkvæmdastjóri 
sjóbaðanna, segir aðsóknina um 
helgina hafa verið góða og að mót-
tökurnar séu framar björtustu vonum 
þeirra sem að böðunum standa. „Að-
sóknin er búin að vera flott, ekki of 
mikið af fólki svo að gestir hafa algjör-
lega fengið að njóta sín. Móttökurnar 
eru búnar að vera alveg ótrúlegar, allir 
alveg gríðarlega sáttir með aðstöðuna 
og útsýnið. Þetta er nefnilega alveg 
stórfenglegt, þó ég segi sjálfur frá.“ 

„Það á að vera ákveðin kyrrð 
og ró í þessu“ 
Aðgangseyrir í sjóböðin er 4.300 kr. 
fyrir fullorðna en hægt er að kaupa 
árskort á hagstæðu verði að sögn Sig-
urjóns. Í böðunum er gufubað, skáli 
þar sem boðið er upp á léttar veitingar 
og sérstök veitingalaug þar sem hægt 
er að kaupa drykki meðan maður 
dvelur í lauginni. Þá er helsta mark-
miðið að gestir fái að njóta útsýnisins 
en úr böðunum er glæsilegt útsýni 
yfir Skjálfandaflóann og Kinnarfjöll. 
„Við hleypum ekki meira en 160 ofan 
í í einu þó svo að það sé pláss fyrir 
töluvert fleiri. Við viljum ekki að fólk 
sé alveg öxl í öxl. Hluti af upplifun-
inni er að fá að upplifa náttúruna og 
sjá útsýnið í allri sinni dýrð. Það á að 
vera ákveðin kyrrð og ró í þessu öllu 
saman,“ segir Sigurjón.  

GLÆSILEGIR SALIR, FRÁBÆR AÐSTAÐA
OG FJÖLBREYTTIR MATSEÐLAR

TILVALIÐ FYRIR VEISLUNA,  ÁRSHÁTÍÐINA, 
RÁÐSTEFNUR OG FLEIRA

ER VEISLA Í VÆNDUM?

Hótel  Kea |  Hafnarstræti  87 -  89 |  S ími 460 2000 |  kea@keahotels. is
www.keahotels.is

Fyrstu gestir sjóbaðanna á Húsavíkur-
höfða nutu sín í botn um helgina
„Móttökurnar hafa verið ótrú-
legar,“ segir framkvæmdastjóri 
Sjóbaðanna

Mynd: Gaukur Hjartarson. 

Gestir helgar-
innar slökuðu 
á og nutu 
útsýnisins í 
sjóböðunum.

Hjónin Ólöf Rún Tryggva-
dóttir og Jón Garðar Sigur-
jónsson, sem saman reka 

fyrirtækið Leiguvík ehf. vildu láta gott 
af sér leiða og buðu Krabbameinsfé-
laginu afnot af íbúð í eigu fyrirtækis-
ins í heilt ár, endurgjaldslaust. Skrifað 
var undir árs samning þess efnis í síð-
ustu viku. 

Íbúðin sem er í göngufæri við 
Landspítalann mun nýtast krabba-
meinssjúklingum sem búsettir eru á 

landsbyggðinni 
vel en oft þurfa 
þeir að dvelja 
tímabundið í höf-
uðborginni, vegna 
rannsókna eða 
krabbameinsmeð-
ferða. Frábært 
framtak hjá þeim 
hjónum. 

GEFA KRABBAMEINSFÉLAGINU 
AFNOT AF ÍBÚÐ Í EITT ÁR 

Ólöf Rún ásamt 
fulltrúum 
Krabbameins-
félagsins.  



Kíktu í
til okkar!til okkar!

KombóKombó

STÓRT KOMBÓ
heil samloka og stór djús

2.190 kr.

MILLI KOMBÓ
hálf samloka og stór djús

1.790 kr.

1.590 kr.

LÍT ID KOMBÓ
hálf samloka og lítill djús

GOS KOMBÓ
heil samloka og gos

1.690 kr.

STÓRT KOMBÓ
heil samloka og stór djús

2.190 kr.

MILLI KOMBÓ
hálf samloka og stór djús

1.790 kr.

1.590 kr.

LÍT ID KOMBÓ
hálf samloka og lítill djús

GOS KOMBÓ
heil samloka og gos

1.690 kr.

KOMBÓKOMBÓ

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

Mán-Fös 08:00 – 21:00
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Set ehf
röraverksmiðja

Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.

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

Láttu drauminn um 
nýtt heimili verða að 
veruleika með vönduðu 
og hagstæðu húsi frá 
Húseiningu.

Twin     Wall

Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og 
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti 
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af 
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið 
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur 
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli KLASSIK - einbýli

SÓL - sumarhús KÓSÝ - smáhýsi

Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu 
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.    
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað 
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.  
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá 
hústegund sem hentar.   

Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e. 
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur 
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

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

Í síðustu viku fóru fram nýnem-
adagar við Háskólann á Akureyri 
þar sem rúmlega 1.100 nýnemar 

hófu nám við skólann – í fyrsta skipti 
á öllum námsstigum háskóla, þ.e. á 
bakklár-, meistara- og doktorsnáms-
stigi. Fjöldi nýnema hefur aldrei verið 
meiri enda var sett met í umsóknum 
um skólavist við HA þegar rúmlega 
2.000 umsóknir bárust.

„Ljóst var að við myndum aldrei 
geta tekið á móti öllum þessum fjölda 
og á sama tíma viðhaldið gæðum 
námsins hjá okkur. Því fór það svo að 
yfir 500 nemendur sem sóttu um nám 
var hafnað. Annars vegar vegna þess 
að þeir uppfylltu ekki inntökuskilyrði 
og hins vegar skiluðu ekki fullnægj-
andi gögnum. Við höfum aldrei fyrr 
þurft að hafna svo mörgum eða ein-
um af hverjum fjórum,“ segir Eyjólf-
ur Guðmundsson, rektor Háskólans á 
Akureyri.

Ásókn í kennslufræðinám 
aukist verulega
Flestir hefja nýtt nám við félagsvís-
indadeild eða 405 manns. 135 munu 
stunda nám í sálfræði og 188 nám í 
þremur námsleiðum lögreglufræði. 
Þar er í boði BA-nám í lögreglu- og 
löggæslufræði og diplómanám fyrir 
verðandi og starfandi lögreglumenn.

Ásókn í kennslufræðinám við 
HA hefur aukist mikið milli ára og í 
haust munu samtals 184 stunda nám 
við kennaradeildina, þar af hefja 99 
manns nám til kennsluréttinda.

Aðeins 55 af 169 nemendum 
komast í áframhaldandi 
hjúkrunarfræðinám
Ævinlega hafa verið svokölluð 
samkeppnispróf í hjúkrunarfræði 
við skólann sem nemendur þurfa 
að ljúka til að komast áfram á næsta 
ár námsins. Auk samkeppnisprófa í 
hjúkrunarfræði munu nú fara fram 
samkeppnispróf í sálfræði og lög-
reglufræði við lok misserisins. Í 
hjúkrunarfræðinni og lögreglufræði 
fyrir verðandi lögreglumenn (starfs-
nám) er háskólanum sniðinn rammi 
af ráðuneytinu. Það þýðir að af 169 

umsækjendum um nám í hjúkrunar-
fræði hefur skólinn aðeins svigrúm til 
að hleypa 55 nemum áfram í náminu 
eftir samkeppnispróf. Það sama er 
uppi á teningnum í lögreglufræði fyr-
ir verðandi lögreglumenn, þar setur 
ráðuneytið viðmiðið við u.þ.b. 50 sem 
komast áfram í starfsnámið. 

Bæta við samkeppnisprófum 
í sálfræði og lögreglufræði 
vegna aðsóknar
Samkeppnisprófin í lögreglufræði til 
BA-gráðu og í sálfræði eru fyrir til-
kall skólans en til þeirra þótti þurfa að 
grípa til að stemma stigu við ásóknina. 
Eyjólfur Guðmundsson segir skólann 
standa ráðalausan frammi fyrir þess-
um áskorunum meðan ekki meira 
fjármagn fæst frá ríkinu. 

„Sem opinber háskóli sem þjónar 
fólki á öllu landinu er stór spurning 
hvort takmörkun á aðgengi sé það 
sem stjórnvöld vilja í raun. Hinsvegar 
er það svo að HA getur ekki fjölgað 
nemendum umfram það sem orðið 
er nema að til komi verulegir við-
bótarfjármunir sem nýttir yrðu til að 
ráða fleira starfsfólk á öllum sviðum 
svo unnt sé að draga úr vinnuálagi 
og viðhalda gæðum náms og rann-
sókna,“ segir Eyjólfur Guðmundsson, 
rektor Háskólans á Akureyri.

2.384 NEMENDUR STUNDA 
NÁM VIÐ HÁSKÓLANN 
Á AKUREYRI Í VETUR

Eyjólfur Guðmundsson, rektor 
Háskólans á Akureyri tók á móti fríðum 
hópi nýnema á nýnemadögum.

Hátíðarsalur Háskólans á Akureyri var fullur af nýnemum alla síðustu viku. 



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

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

SANDFELL SU 75BJÖRG EA 7 HAFBORG EA 152

YANMAR aðalvél
MEKANORD niðurfærslugír
VULKAN ástengi

KORSØR skiptiskrúfa
SLEIPNER bógskrúfa
SEAMECH vélstýring

YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

KORSØR
PROPELLER A/S

Allt fyrir nýsmíðina

YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

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

TEIGNBRIDGE skrúfa
LASDROP öxulþétti
POLY FLEX vélapúðar
FLOSCAN eyðslumælir

Mótorpúðar fyrir flestar vélar Alternatorar og DC rafalar

TOIMIL

Löndunarkranar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink 12V og 24V lensidælur

R

R

Stjórntæki og gírar Rafstöðvar og ljósavélarHliðarskrúfurAðalvélar í skip og báta

Allar gerðir af legum Skrúfur

 
Tæki til vetrarþjónustu 



12   6. september 2018

Langhlauparinn Þorbergur Ingi 
Jónsson hafnaði í 32. sæti í 
einu frægasta fjallahlaupi 

heims, Ultra-Trail du Mont-Blanc í 
Frakklandi. Alls hóf 2.581 hlaupari 
keppni í þessu rúmlega 170 km hlaupi 
þar sem hækkunin er í kringum 10 
km. Þorbergur Ingi hafnaði í 32. sæti 
og hljóp þetta á rúmum sólarhring, 
eða  25 klukkustundum, 57 mínútum 
og 11 sekúndum. Þetta er í fyrsta skipti 
sem hann tekur þátt í svo löngu hlaupi 
en í fyrra keppti hann í öðru hlaupi 
kringum Mont Blanc, sem er 101 kíló-
metri með 6.100 metra hækkun og 
hafnaði þá í 6. sæti af 2.150 keppend-
um. Þorbergur lauk keppninni í fyrra 
á 11 klukkustundum, 14 mínútum og 
22 sekúndum. 

Bitinn af hundi í miðju hlaupi 
Þorbergur lenti í því óhappi í Mont 
Blanc hlaupinu í fyrra að vera bitinn af 
hundi þegar hann var rúmlega hálfn-
aður. Hann þurfti því á læknishjálp 
að halda sem tafði hann um nokkrar 
mínútur og missti nokkra hlaupara 
fram úr sér á meðan. Hann „beit þó 
frá sér“ og vann sig upp í 6. sætið. 
Þetta var fyrsta skiptið sem eitthvað 
þessu líkt hefur komið fyrir Þorberg 
og vonandi það síðasta. 

„Þetta var bara mikil óheppni, ég 
var bara að hlaupa í litlu þorpi í gegn-
um þrönga íbúðagötu og pældi ekkert 
í þessum hundi. Svo hoppar hann í 
fótinn á mér og glefsar í mig. En þetta 
er bara lífsreynsla. Þetta dró aðeins 

úr mér en allt í lagi, ég fann ekkert til 
eftir þetta, ég fann bara miklu meira 
til alls staðar annars staðar,“ segir 
Þorbergur og hlær. 

„Það þýðir ekkert að fara 
þetta bara á sykri og  
orkudufti“  
Í samanburði segir Þorbergur hlaup-
ið í ár hafa verið mun erfiðara, enda 
mun lengra. „Það var töluvert erf-
iðara að sofa ekkert. Þetta er svo 
langur tími og það er svo bugandi að 
vera svona lengi á fótum. Svo komst 
ég líka að því að það þýðir ekkert að 
fara þetta bara á sykri, orkudufti og 
súkkulaði. Þú verður bara að borða. 
Ég komst að því eftir tólf tíma, mað-
ur þarf bara almennilegan mat til að 

„fúnkera“ í svona langan tíma,“ seg-
ir Þorbergur en eftir að hafa verið 
búinn með um 100 km af hlaupinu 
lenti hann í því að geta ekki tekið inn 
meiri orku, maginn vildi ekki taka við 
henni. 

Hljóp í nokkra klukkutíma 
án þess að borða neitt 
„Maginn sagði bara nei þannig að 
ég hljóp alveg í nokkra klukkutíma 
án þess að taka neina orku. Þá varð 
ég alveg tómur. Ég hefði þurft að gefa 
mér tíma til að stoppa almennilega 
og borða, sem ég gerði ekki, þannig 
að eftir um 140 km þá sögðu fæturn-
ir bara stopp. Ég var alveg stífur og 
hreyfðist hvorki upp brekkur né nið-
ur,“ segir Þorbergur um hvað hafi 

reynst honum erfiðast í hlaupinu en 
þetta var frumraun hans í jafn löngu 
hlaupi og þessu. 

Ætlaði að gefast upp eftir  
140 kílómetra 
Þorbergur lýsir því hvernig líkaminn 
gaf sig eftir um 140 kílómetra, þegar 
hann átti aðeins 30 km eftir í mark. 
Þá hafði hann ekki náð að næra sig í 
nokkra klukkutíma og ætlaði hrein-
lega að gefast upp. „Þarna bara gafst 
ég upp. Það er ekki þess virði að þjást 
svona bara fyrir sjálfan mig, hugsaði 
ég. En ég er með svo mikið af góðu 
fólki í kringum mig. Það hvatti mig 
áfram, hamaðist í mér, ég fékk að 
leggjast niður í smástund, sofnaði 
í smástund og svo reif ég mig upp,“ 

Hljóp 170 kílómetra 
á rúmum sólarhring
- Langhlauparinn Þorbergur Ingi Jónsson lenti í 32. sæti í einu frægasta fjallahlaupi heims
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Þorbergur sprækur 
fyrir hlaupið. 

segir Þorbergur en hann segir að það 
eina sem hvatti hann áfram hafi ver-
ið að klára þetta fyrir allan hópinn 
sem fylgdi honum í markið. Venju-
lega er hann með í kringum 2-4 með 
sér á mótum sem þessum en í þetta 
skiptið fylgdi honum 17 manns, bæði 
fjölskylda og vinir. „Ég hugsaði að 
ég væri ekki bara að gera þetta fyrir 
sjálfan mig. Ég var að gera þetta fyrir 
allan hópinn og þá varð markmiðið 
allt í einu bara það. Ég var alveg til í 
að gera þetta fyrir þau öll en ekkert 
endilega bara til að pína sjálfan mig.“ 

Óvíst hvort Þorbergur gæti 

hlaupið vegna tognunar 6 
dögum fyrir hlaup 
Þorbergur lenti í því sex dögum fyr-
ir hlaup að togna á kálfa, sem get-
ur ekki talist heppilegt fyrir 170 km 
hlaupakeppni. Lukkulega var bróðir 
hans með í för sem er sjúkraþjálfari 
og meðhöndlaði meiðslin og „teipaði“ 
Þorberg fyrir keppnina. „Það var alveg 
óvíst hvort ég gæti hlaupið yfir höfuð 
þannig að ég var oft við það að hætta í 
byrjun hlaupsins en svo komst ég bara 
yfir þetta. Ég var með tvo hjúkrunar-
fræðinga og sjúkraþjálfara með mér í 
hópnum og fleiri reynslubolta sem er 

alveg nauðsynlegt. Þetta reynir líka 
svo mikið á andlegu hliðina, ekki bara 
þá líkamlegu, maður verður svo bug-
aður þegar þetta er svona langur tími 
þannig að það er gott að hafa gott fólk 
með sér.“ 

Þrjár vikur að jafna sig 
Aðspurður hvernig fæturnir séu eft-
ir hlaupið segist Þorbergur ekki vera 
góður. „Já, já, ég er mjög slæmur,“ 
segir Þorbergur og hlær. „Samt miklu 
betri en ég þorði að vona eftir svona 
langt hlaup. En þetta getur komið í 
bakið á manni seinna, maður verður 
oft svo þreyttur eftir á. Það er djúp 

þreyta sem situr í manni í langan tíma 
á eftir, ég er allavega þrjár vikur að 
jafna mig almennilega.“

Ætlar að gera betur næst 
Þorbergur hefur keppt í fjölmörgum 
hlaupum en hefur síðustu ár frekar 
tekið þátt í svo kölluðum Ultra-hlaup-
um, sem sagt hlaupum sem eru lengri 
en maraþonhlaup. Þá hefur hann 
keppt a.m.k. þrisvar sinnum í 100 km 
hlaupum, einu sinni í 85 km hlaupi og 
mörgum 50 og 40 km hlaupum. Eins 
og áður sagði er þetta lengsta hlaup 
sem Þorbergur hefur tekið þátt í hing-
að til. 

„Þó að þetta hafi gengið út á við 
mjög vel og verið fínn árangur þá veit 
ég sjálfur að ég get gert miklu betur. 
Það þarf bara allt að ganga upp og 
það er alls ekki sjálfgefið. Þetta var 
frumraun mín í svona rosalöngu 
hlaupi og ég er bara mjög sáttur við 
að hafa klárað, miðað við hvernig 
ástandið var á mér.“

En muntu aftur taka þátt í svona 
löngu hlaupi? 

„Já, ekki spurning.“ 

Þorbergur 
ásamt fjölskyldu 
sinni og frábæru 
fylgdarliði. 
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Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata , Kópavogi

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm 
með sturtum.  Verð kr: 229.839,-  án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

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

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

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m, 
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!

KROSSGÁTA
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volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þittVH
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GLÆSILEGT ÚRVAL 
AF GESTAHÚSUM á frábærum verðum 

Sérhönnuð fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura, 
bjálkinn er 44 - 95 mm með tvöfaldri nót. 

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

www.volundarhus.is



13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag

13. tölublað
2. árgangur

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Robocut®  
Finnur pinbein og orma og 
fjarlægir með vatnsskurði 

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

Söludeild 516 3000  
traust@traust.is  www.traust.is

Traustar lausnir í 40 ár  
Minna vinnuafl

TRAUST	
	Know-how	

Allt í kringum okkur fáum við 
afskaplega misvísandi upp-
lýsingar frá samfélaginu. Það 

þykir t.d. mannkostur að skafa ekkert 
utan af hlutunum, en á móti kemur að 
þetta sama fólk verður stórhættulegt í 
umferðinni þegar líður að vetri. Mál-
tækið um að taka með sér nesti og nýja 
skó er náttúrulega alveg galið, enda 
nýir skór ekkert nema ávísun á hæl-
særi. Nýlega skó skal ég samþykkja, 
en það hefur sennilega ekki þótt eins 
grípandi. Fall er fararheill segja þeir 
líka – já, kannski, en það fer alveg eftir 
því úr hvaða hæð þetta fall var. Það er 
sumsé aldrei of varlega farið.

Sérstaklega í vali á íþróttum. Fram-
an af var ég ekki mjög íþróttalega 
sinnaður og fólk sagði við mig að 
þetta snerist bara um að finna réttu 
íþróttina. Þegar ég var í fimmta bekk í 
grunnskóla fórum við á skíði í Hlíðar-
fjalli, en slíkt hafði ég aldrei reynt 
áður, og ég hugsaði með mér: „Nú er 
komið að þessu. Nú uppgötva ég að 
skíðaíþróttin er mér í blóð borin.“ Ég 
leigði mér skíði fyrir fúlgur fjár, sem 
ég vissi þó að væri lítið gjald fyrir að 
uppgötva eina af stóru ástunum í lífi 
mínu. Ég settist á bekk fyrir utan og 
festi á mig skíðin. Svo stóð ég upp! Eft-
ir á að hyggja voru það mistökin sem 
ég gerði. Ég var náttúrutalent meðan 
ég sat á bekknum, en í heildina fór ég 
6-7 metra þarna á bílastæðinu þennan 
dag, milli þess sem ég datt, gafst svo 
upp og skilaði skíðunum. Svo fór ég 
inn og pantaði mér franskar. Stundum 
er það eina rökrétta lausnin.

Vilhjálmur B. Bragason,  
Vandræðaskáld

BAKÞANKAR

Hugsað í 
lausnum


