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SENDUM FRÍTT Á NÆSTA PÓSTHÚS

Íslensk hönnun

 GLERÁRTORGI  |  SMÁRATORGI  |  KRINGLAN  |  LINDESIGN.IS

BLEIKUR OKTÓBER  25% 
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM BLEIKUM VÖRUM

Er bókarinn þinn viðurkenndur 
bókari og í félaginu? 

 
 

 

Okkar félagsmenn sækja 
endurmenntunarnámskeið til að 
viðhalda hæfni og bæta 
fagmennsku. 
Það getur þú bókað! 

Nýjir menn í brúnni 
hjá Þór og kA

Vilja betri hjólabretta-
aðstöðu á Akureyri

Ný virkjun  
í Glerá

Krabbameinsfélag Íslands hefur líkt og undanfarin 11 ár tileinkað októbermánuð baráttu 
gegn krabbameini hjá konum. Akureyrarkirkja tekur að sjálfsögðu þátt í átakinu með því að klæða 
kirkjuna í bleikt. 

Mynd: Þórður Halldórsson

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
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TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar“ (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR 
High Tech rafgeymar

Verslunin 
Belladonna

Flottar yfirhafnir
fyrir flottar konur

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

Helstu verkefni lögreglunnar á 
Norðurlandi eystra dagana 8. 
október til 14. október 2018

Liðin vika gekk nokkuð vel hjá 
lögreglunni á Norðurlandi 
eystra en alls komu upp 178 

mál. Talsvert var um að ökumenn 
voru kærðir fyrir of hraðan akstur og 
nokkur umferðaróhöpp rötuðu á borð 
lögreglunnar.

Í vikunni voru: 
n 7 umferðaróhöpp tilkynnt til lög-
reglu, öll án alvarlegra slysa. 
n 10 ökumenn voru kærðir fyrir of 
hraðan akstur. 
n 3 ökumenn voru stöðvaðir vegna 
aksturs undir áhrifum áfengis. 
n  3 ökumenn voru stöðvaðir vegna 

aksturs undir áhrifum fíkniefna.

Talsvert eftirlit var með stórum 
ökutækjum í umdæminu þar 
sem fylgst var með akstri og 

hvíldartíma, gerð og búnaði og öðru 
sem tengist stórum ökutækjum. Um 
30 ökutæki voru stöðvuð og kann-
að með ástand þeirra og ökumanna. 
Hvað varðar ástand stórra ökutækja 
þá hefur umferðardeild embættisins 
yfir að ráða hemlaprófunartæki sem 
lögreglumenn hafa sótt námskeið 
til að geta notað og hefur það ver-
ið reynt með góðum árangri. Fjöldi 
stórra ökutækja voru hemlaprófuð og 
í nokkrum tilfellum var farið fram á 
úrbætur.

Bílvelta á Dettifossvegi
Bílvelta varð á Dettifossvegi í vikunni, 
þar sem ökumaður missti stjórn á bif-
reiðinni í hálku með þeim afleiðing-
um að bifreiðin fór eina veltu og 
hafnaði á hlið utan vegar. Tveir voru í 
bifreiðinni en engin slys urðu á fólki.

Eldur í húsi á Akureyri
Tilkynning barst um eld í húsi á Ak-
ureyri. Þar hafði kviknað í út frá kerti 
og náði íbúi að slökkva eldinn svo 
lítið tjón varð. Íbúinn var fluttur á 
sjúkrahús vegna gruns um reykeitr-
un. 

Erill vegna ölvunnar
Á aðfararnótt laugardagsins var einn 
handtekinn eftir að hafa verið með 
uppsteyt á skemmtistað í miðbæn-
um. Hann handtekinn og fluttur á 
lögreglustöð þar sem hann gisti í 
fangaklefa sökum annarlegs ástands.

Ennfremur var síðla nætur 
stöðvað ökutæki og ökumaður þess 
grunaður um akstur undir áhrifum 
fíkniefna. Einnig voru ökumaður og 
farþegar grunaðir um fíkniefnamis-
ferli og vopnalagabrot. Þeir voru allir 
handteknir og fluttir á lögreglustöð 
vegna málsins.

Á aðfaranótt sunnudagsins barst 

lögreglu tilkynning um æstan mann 
sem lét öllum illum látum, að áreita 
starfsfólk og gesti á veitingastað. 
Þegar lögregla kom á staðinn var 
maðurinn í mjög annarlegu ástandi 
og var tekinn tökum af lögreglu-
mönnum. Við handtökuna náði 
maðurinn að gefa lögreglumanni á 
vettvangi hnéspark í andlitið.  Mað-
urinn handtekinn og vistaður í klefa.

Ástand stórra ökutækja skoðað

Kvikmyndagerðarmaður-
inn Baldvin Z upplýsti það 
í útvarpsþættinum Ísland 

vaknar á K100 á dögunum að næsta 
verkefni hans væri ný íslensk 10 þátta 
sjónvarpssería. Tökur hefjast næsta 
vor og reiknað er með að þeir fari í 
sýningar eftir um tvö ár. Þættirnir 
fjalla um nokkra Íslendinga á ferða-
lagi í Puerto Rico þar sem tvíburum 
er rænt.

Baldvin hefur haft í nægu að snú-
ast undanfarnar vikur en hann leik-
stýrir myndinni Lof mér að falla sem 
slegið hefur rækilega í gegn. Nú þegar 
hafa yfir 40.000 manns séð myndina 
í kvikmyndahúsum og ekki sér fyrir 
endan á velgengninni.

Baldvin Z undirbýr íslenska 
sjónvarpsseríu um barnsrán
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facebook.com/eimurNA

instagram.com/eimur_iceland
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Undirbúnings-
tímabilið að hefast

Það er komið haust og fyrir mér hefur haustið alltaf verið tími 
breytinga. Við förum úr taumlausu frelsi sumarsins í rútínerað-
an og hversdagslegan veturinn. Þetta hljómar eins og hræðileg 

breyting en hún þarf ekki endilega að vera það. Núna er kominn tími til 
að draga hausinn út úr gasgrillinu og fara að hugsa um það sem skiptir 
máli, heilsuna.

Það er hægt að horfa á þessi kaflaskil þannig að nú sé frelsinu lok-
ið og leiðinlegur tími tekur við. Það er meira að segja frekar auðvelt. 
Ég ætla hins vegar að mæla með því að lesendur horfi á næstu sex til 
sjö mánuði eins og fótboltamenn horfa á veturinn, sem undirbúnings-
tímabil. Eins og margir fótboltaunnendur vita þá nota 
íslenskir knattspyrnumenn næstu mánuði til að 
undirbúa sig fyrir næsta sumar. 

Prófum að hugsa þetta eins.  Notum  tí-
mann til að huga að andlegri og líkamlegri 
heilsu til að koma í sem bestu standi inn í 
næsta gleðitímabil, sumarið.

Til að aðstoða ykkur við þetta, kæru lesend-
ur er lögð sérstök áhersla á andlega og líkamlega 
heilsu í blaðinu að þessu sinni. Davíð Kristins-
son,  einkaþjálfari og lífskúnstner  gefur góð 
ráð auk þess sem Jónas Björgvin  Sigur-
bergsson skrifar  um andlega heilsu 
á baksíðunni.

Óðinn Svan Óðinsson

LEIÐARI
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13.000 eintök ókeypis – um allt Norðurland

Þann 13. september síðastliðinn 
sendu knattspyrnudeildir Þórs 
og KA frá sér yfirlýsingu með 

nokkurra klukkstunda millibili þar 
sem fram kom að þjálfarar liðanna 
myndu báðir láta af störfum.

Lárus Orri hætti með Þór eftir 
að hafa þjálfað liðið undanfarin tvö 
ár. Hann hafði áður þjálfað liðið á 
árunum 2006 til 2010. Þá var einnig 
tilkynnt að Srdjan Tufegdzic, bet-
ur þekktur sem Túfa, myndi láta af 
störfum sem þjálfari KA eftir tímabil-
ið. Túfa hafði stýrt KA síðan um mitt 
sumar 2015 þegar hann tók við af 
Bjarna Jóhannssyni en hann kom fyrst 
til KA sem leikmaður árið 2006.

Strax í framhaldinu hófu liðin leit 
að eftirmönnum. Rúmum tveimur 
vikum síðar dró til tíðinda þegar Óli 
Stefán Flóventsson var kynntur sem 
nýr þjálfari KA. Óli skrifaði undir 
þriggja ára samning við félagið. Hann 
hefur undanfarin þrjú ár stýrt liði 
Grindavíkur við góðan orðstýr 
en hann lék á sínum tíma 
212 leiki með Grindavík 
og Fjölni.

Fimm dögum síðar eða þann 5. 
október tilkynnti Þór hinn breska 
Gregg Ryder  sem eftirmann Lárus-
ar Orra Sigurðssonar. Gregg sem er 
einungis þrítugur að aldri þjálfaði lið 
Þróttar frá árinu 2013 þar til hann lét 

þar af störfum 
í vor.

K U G A

ford.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Söludeildir eru opnar 
alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16

Hæfni og yfirburðir Ford Kuga liggja í mikilli veghæð og einstakri 
dráttargetu. Þú situr hátt í Kuga, aksturseiginleikar eru fyrsta flokks 
og þægindin í hámarki. Ford Kuga er m.a. búinn íslensku leiðsögukerfi,  
8“ skjá, Bluetooth, raddstýringu og fimm stjörnu öryggi.
Aukabúnaður í tilboðsbílum umfram ríkulegan staðalbúnað: 
Málmlitur og varadekk.

YFIRBURÐIR!

Komdu núna aðeins 3 bílar á þessu frábæra tilboði!

Ford Kuga Titanium AWD 2,0TDCi, 150hö, dísil, 5 dyra og sjálfskiptur
Verð með aukabúnaði: 5.400.000 kr.
TILBOÐSVERÐ:

4.990.000 KR.
VERÐMÆTI TILBOÐS 560.000 KR.

+ VETRARDEKKef staðfest er fyrir 25. október

Ford_Kuga_Yfirburðir_Akureyri_219x135mm_20181015_END.indd   1 16/10/2018   11:02

BREYTINGAR Í FÓT-
BOLTANUM Á AKUREYRI

Nýjir menn í brúnni

/Þórður Halldórsson

/ka.is



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

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM
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ÚRVALIÐ 
ER HJÁ

Betri 
Svefn

Þann 17. október 2016 varð 
Akureyri fyrsta sveitarfélagið 
á Íslandi til að samþykkja að 

innleiða barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna.

Sá sáttmáli felur í sér m.a. að 
bæjarfélagið samþykki að nota sátt-
málann sem viðmið í starfi sínu og 
að forsendur hans gangi sem rauður 
þráður í gegnum þjónustu þess.

Á hvaða hátt getum við sem samfé-
lag stutt við þennan sáttmála?  Jú með 
því að setja börnin og þarfir þeirra 
alltaf í forgang því öll getum við verið 
sammála um að börn eru einn þeirra 
hópa sem við viljum gera sem best við 
í bænum okkar.

Síðustu misseri hafa heyrst mikl-
ar áhyggjuraddir varðandi líðan 
fólks.   Kulnun, álag og streita virðast 
fara vaxandi og þó oftast sé nefnt heil-
brigðisstarfsfólk, kennarar og annað 
starfsfólk skólanna, þá er þetta ekki 
eingöngu vandamál þessara starfs-
stétta heldur virðist sem álag og streita 
sé samfélagslegt vandamál, vandamál 
sem brýn þörf er á að greina betur og 
rýna í hvað sé til ráða.

Ein leið, af mörgum, til úrbóta er 
að létta undir með barnafjölskyldum, 
um það getum við flest verið sammála.

Í stefnuskrá Miðflokksins fyrir síð-
ustu bæjarstjórnarkosningar var lagt 
til   að komið verði á fríum skólamál-
tíðum í grunnskólum bæjarins.  

Á fundi fræðsluráðs þann 24. sept-
ember s.l. lagði fulltrúi Miðflokksins 
ásamt fulltrúum Sjálfstæðisflokks 
og VG    til að mjólkur- og 
ávaxtaáskriftir yrðu 
gjaldfrjálsar og til 
vara að fæði í 

grunnskólunum myndi ekki hækka 
um þau 3% sem meirihlutinn lagði 
til.   Þessum tillögum var hafnað. Það 
eru mikil vonbrigði og ljóst að okk-
ar bíður mikil vinna við að sannfæra 
meirihlutann um ávinning þess að 
minnka kostnað foreldra við fæð-
iskaup barna þeirra.

Núverandi meirihluti bæjarstjórn-
ar hefur marglýst því yfir undanfarnar 
vikur að bæjarsjóður standi vel. Því 
mætti ætla að einmitt nú væri lag til 
að, í það minnsta, kanna áhrif þessar-
ar tillögu.   Óskandi væri að sú vinna 
færi í gang hið fyrsta, hvort sem um 
fyrrnefndar áskriftir væri að ræða eða 
eins og Miðflokkurinn stefnir að, að 
allar skólamáltíðir yrðu gjaldfrjálsar.

Ljóst er að loforð og góðar fyrir-
ætlanir verða ekki afgreiddar á ein-
um fundi, þetta er langhlaup og mun 
taka sinn tíma að komast í mark með 
áherslumálin.  En orð eru til alls fyrst 
og við höfum nú þegar hafið samtal-
ið.   Ég mun halda áfram að tala fyrir 
gjaldfrjálsu fæði í grunnskólum. All-
ur stuðningur, góð ráð og samvinna 
er vel þegin og ég veit að sá tími mun 
koma að þetta fyrirkomulag verði að 
veruleika og þá munum við sjálfsagt 
undrast því í ósköpunum við vorum 
ekki búin að koma þessum sjálfsögðu 
málum fyrr í gegn.

Rósa Njálsdóttir er varabæjarfull-
trúi Miðflokksins á Akureyri og full-
trúi í fræðsluráði.

FRÍAR SKÓLAMÁL-
TÍÐIR Á AKUREYRI?

Rósa Njálsdóttir



Jólin
eru að koma

16. / 17. nóv.
23. / 24. nóv.

30. nóv. / 1. des.
7. / 8. des.

9. des. – fjölskylduhlaðborð
14. / 15.  des.

16. des. – fjölskylduhlaðborð

Verð á jólahlaðborði 9.100 á mann.
Verð á fjölskyldujólahlaðborð

Fullorðinn 5.500 kr / Börn 6-12 ára 2.600 kr.
 

Upplýsingar:
mulaberg@mulaberg.is

eða í síma 460-2000

Múlaberg Bistro & Bar  |  Hótel Kea  |  Hafnarstræti 87-89
  Tel: +354 460 2020  |  www.mulaberg.is
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Heilsuvitund almennings 
hefur aukist jafnt og þétt á 
síðustu árum með aukinni 

fræðslu. 
Við eigum samt sem áður langt í 

land því við erum enn á meðal feitustu 
þjóða í heimi. 

Hvernig væri að byrja fræðsluna 
strax í leikskólum og grunnskólum. 
Heimilisfræði er kennd í grunnskól-
um en þar er því miður meira kennt 
að baka snúða og brauð en að steikja 
hakk, egg og búa til t.d. kjötsúpu.

Auka þarf vægi næringarfræði inn-
an heimilisfræðinnar, sem og kennslu 
í eldunaraðferðum. Kenna mætti 
börnum að elda hollari mat og læra 
hvað er hollt og næringarríkt fæði. 

Annað sem hægt væri að bæta er 
matseðill grunnskólanna. Þar væri 
gaman að sjá sameiginlegan matseðil 
í öllum skólum þar sem mataræðið er 
matreitt frá grunni. Það hefur lengi 
verið rætt en svo virðist sem erfitt sé 
að koma því í framkvæmd hjá bæjar-
yfirvöldum. Það er skrítið því það væri 
hollara fyrir börnin okkar og ódýrara 
að hafa einn matseðil þar sem allt er 
unnið frá grunni. Kjötsúpa, já kjöt-
súpa, er virkilega næringarrík og ódýr 
en afar sjaldan á matseðli hjá grunn-
skólum. Ég hef lengi talað fyrir því að 
það þurfi að hrista upp í mötuneytum 
í skólakerfinu. Það virðist samt ekki 
vera mikill áhugi til breytinga. 

Á Akureyri er frábært að sjá hversu 

fjölbreytt og vel unnið íþróttastarfið er. 
Þó vantar klárlega úrræði fyrir stóran 
hóp. Hópinn sem vill bara prófa að 
fara á skipulagðar æfingar án þess að 
þurfa keppa. Þarna er ég að tala um 
hreyfingu eftir skóla þar sem þú getur 
farið og æft sund, fótbolta, fimleika, 
handbolta, körfubolta, júdó, glímu, 
lyftingar, karate og svo lengi mætti 
telja, allt á einum stað. Þar fengju börn 

að vera börn en ekki af-
reksmenn. Ég veit að það 
eru ekki allir sammála 
en þetta er mikilvægt. 
Þetta er hópurinn sem 
vill fjölbreytni og hefur 
engan áhuga á að keppa 
eða mæta þrisvar til fimm 
sinnum í viku í sömu íþróttina.

HEILSUVITUND
Davíð kristinsson, heilsuþjálfari skrifar um heilsu

Heilsuvitund er þegar:
n Þú veist muninn á hollu og óhollu fæði 
n Þú veist að þú þarft að sofa 7-9 tíma á sólarhring
n Þú veist að þú þarft að hreyfa þig að lágmarki 30 mín á dag fyrir utan vinnu
n Þú veist að gæðrækt er mikilvægur hlekkur í heilsu þinni
n Þú veist að síminn er tól en ekki samvaxið þér
n Þú veist að morgun- og kvöldmatur er heilagur tími með fjölskyldunni
n Þú veist að þú verður að geta skilið vinnuna eftir í vinnunni
n Þú veist að þú þarft að skipuleggja mataræðið þitt og hreyfingu
n Þú veist að skjágláp er ekki holl afþreying

Heilsuvitund snýst ekki um að vera 10% fita og eiga flottustu fötin í 
ræktina. Heilsuvitund er þegar þú ert að stefna í rétta átt með þína heilsu. 
Við ein berum ábyrgð á okkar heilsu. Það er enginn að fara hreyfa sig eða 
skipuleggja mataræðið fyrir okkur. Heilsuvitund er heldur ekki að hoppa á 
næsta keto, LKL, eða bætiefnakúr, þó það geti verið stundum ágætis byrjun

Þeir sem kunna að hafa áhuga á því að ræða málin frekar geta haft saman 
við mig  á david@30.is

Davíð Kristinsson
Heilsuþjálfari hjá Heilsuþjálfun á Akureyri.

en hvað er heilsuvitund?

/danielstarrason
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GLÆSILEGT ÚRVAL 
AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum 

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

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

www.volundarhus.is

GÓÐUR TÍMI TIL AÐ PANTA  
2019 ÁRG. AF HOBBY
Ontour 390SF verð 2.900.000
Deluxe 460Ufe verð 3.390.000
Excellent 495UL verð 3.590.000
Excellent 540UL Verð 3.750.000
Excellent 560Cfe verð 4.060.000
Premium 495UL verð 4.190.000
Premium 560UL verð 4.540.000
Premium 560Cfe verð 4.700.000

Verð skráð á númer miðað við gengi evru 133

NÝ BODDÍKERRA
Með einni hurð, nefhjól, löpp aftan.
Boddí lengd 253cm, breidd 130 cm, hæð 148
Verð 490.000 +vsk

NÝ BÍLA/TÆKJA/VÖRUFLUTNINGAKERRA MEÐ INNBYGGÐUM  
SLISKJUM, NIÐURFELLANLEGUM ÁLSKJÓLBORÐUM
Lengd á palli 4,06 mtr breidd 2 metrar burðargeta  
2050 kg heildarþingd 2700 kg
Vönduð kerra.
Verð 690.000 + vsk skráð á númer

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON - B1.IS - SÍMI 7775007 - EMAIL: BOAS@B1.IS
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i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Verðdæmi
Stærð 80x80 cm

64.900

Verðdæmi
Stærð 80x80 cm

49.900

Sturtuveisla!
Rúnnaðir sturtuklefar 
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu.
Heill panel fyrir blöndHeill panel fyrir blönd-
unartæki og
sturtustangarsett. 
Sturtubotn með lausri 
svuntu og vatnslás 
fylgir.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.

Rúnnaðir sturtuklefar 
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu. Heill hreingerningu. Heill 
hornlisti. Sturtubotn 
með lausri svuntu og 
vatnslás.
Sturtustangasett fylgir.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.90 x 90 cm.

Verð
Stærð 70x90 cm

73.900

Verð
Stærð 90x90 cm

83.900

Vandaðir sturtuklefar 
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu. Heill hreingerningu. Heill 
hornlisti. Sturtubotn 
með lausri svuntu og 
vatnslás. Einnig fylgir 
sturtustangasett.

Stærðir
70 x 90 cm.

Sturtuklee úr öryggis-
gleri með hvítu gleri í 
baki. Rennihurð með 8 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu.
Heill glerpanel fyrirHeill glerpanel fyrir
blöndunartæki og
sturtustangarsett. 
Sjampóhilla fylgir.
Sturtubotn með lausri 
svuntu og vatnslás.

Stærð
90 x 90 cm.90 x 90 cm.

Gæði, úrval
& gott verð

TJARNARBÍÓ|LAUGARDAG 27. OKT.|12-16
Fulltrúar frá eftirtöldum skólum verða til viðtals:

ARTS UNIVERSITY BOURNEMOUTH • BOURNEMOUTH UNIVERSITY • 
• THE LIVERPOOL INSTITUTE FOR PERFORMING ARTS • CAMBERWELL 
COLLEGE OF ARTS • CENTRAL SAINT MARTINS • CHELSEA COLLEGE 
OF ARTS • LONDON COLLEGE OF FASHION • LONDON COLLEGE OF 
COMMUNICATIONS • WIMBLEDON COLLEGE OF ARTS • GLASGOW 
SCHOOL OF ART • FALMOUTH UNIVERSITY • LEEDS ARTS UNIVERSITY 
• ATELIER CHARDON SAVARD • MACROMEDIA UNIVERSITY • ISTITUTO 
EUROPEO DI DESIGN • EU BUSINESS SCHOOL BARCELONA

12:00-13:00 Örnámskeið “Portfolio Preparation”.
13:00-15:00 Reynslusögur; Fyrrverandi nemar segja frá.

Sjá nánar dagskrá: lingo.is/frettir

Aðgangur
ÓKEYPIS

Námskynning

Þann 5. október var ný virkjun 
Fallorku í Glerá formlega tek-
in í notkun.  Tilgangur hinnar 

nýju virkjunar er að framleiða raforku 
inn á dreifikerfi Norðurorku hf. Árleg 
framleiðsla virkjunarinnar er áætluð 
22 GWst sem samsvarar orkunotkun 
um 5 til 6 þúsund heimila á Akureyri 
eða álíka margra rafbíla. Frá þessu 
var greint á vef Akureyarbæjar fyrir 
skemmstu. 

Virkjunin nýtir um 240 metra fall-
hæð á 6 km kafla í ánni ofan Akureyr-
ar. Virkjað rennsli er 1,8 m3/sek og 
uppsett afl 3,3 MW. Inntaksstífla verð-
ur um 6 metra há og inntakslón um 
1 hektari að flatarmáli. Vatnsmiðlun 
verður því óveruleg og má kalla þetta 
hreina rennslisvirkjun. Stöðvarhúsið 
er í Réttarhvammi efst í bænum og 
virkjunin tengist inn á 11 kV dreifi-
kerfi Norðurorku. Tengingin fer inn á 

þrjá mismunandi strengi Norðurorku 
til að auka sveigjanleika og afkastagetu 
dreifikerfisins. Orkutöp vegna flutn-
ings verða sáralítil og mun virkjunin 
draga úr þörf Norðurorku fyrir að fá 
raforku af flutningskerfi Landsnets. 

Göngu- og hjólastígur lagður
Samhliða lagningu þrýstipípu hefur 
verið gerður rúmlega 6 km langur 
göngu- og hjólastígur frá stöðvarhúsi 
og upp að stíflu í Glerárdal. Stígurinn 
er að mestu tilbúinn og er fólki óhætt 
að fara um hann, en mikilvægt er að 
sýna varúð, því að merkingar eru ekki 
allar komnar upp. Búið er að setja 
upp girðingu á nokkrum stöðum þar 
sem bratt er niður að ánni. Göngubrú 
verður reist yfir stífluna seinna í haust 
eða vetur og opnast þá ný hringleið 
um Glerárdal.

Ný virkjun 
Fallorku í Glerá
Árleg framleiðsla virkjunarinnar samsvarar orku-
notkun um 5 til 6 þúsund heimila

Akureyringurinn Arnór Þór 
Gunnarsson hefur verið 
útnefndur leikmaður 

mánaðarins fyrir september 
í þýsku 1. deildinni í hand-
knattleik. Arnór sem leikur 
með Bergischer í Þýska-
landi var útnefndur af 
sjónvarpsstöðinni Sky 
SportDE.

Hann hefur far-
ið frábærlega af stað í 
vetur en hann er næst 
markahæsti leikmað-
ur deildarinnar með 
60 mörk. Bergischer er í 
fjórða  sæti deildarinnar 
með 14 stig. 

ARNÓR LEIKMAÐUR 
MÁNAÐARINS  
Í ÞÝSKALANDI
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STÓRT KOMBÓ
heil samloka og stór djús

2.190 kr.

MILLI KOMBÓ
hálf samloka og stór djús

1.790 kr.
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LÍT ID KOMBÓ
hálf samloka og lítill djús
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Guðfinna Jónsdóttir fannst 
látin í Svartá við bæinn Svart-
árkot í Bárðardal. Hún var 

fertug að aldri og var vinnukona á 
bænum. Guðfinna hafði orðið ófrísk 
eftir mann að nafni Jón Sigurðsson 
sem var vinnumaður á öðrum bæ í 
nágrenninu. Jón var rúmlega tvítugur. 
Tildrög málsins voru þau að Guðfinna 
fékk leyfi húsmóðurinnar á bænum til 
að skreppa frá í stutta stund. Jón var 
þá nýlega farinn frá Svartárkoti eftir 
að hafa dvalist þar um nóttina. Ástæða 
fararinnar var fundur sem hún átti 
við Jón. Þegar ljóst var að Guðfinna 
myndi ekki skila sér heim á kristi-
legum tíma var farið að leita hennar. 
Fjölmennur hópur leitaði og bar leitin 
árangur þremur dögum síðar, þann 
16. september 1891. Lík hennar fannst 
liggjandi á grúfu í ánni. Líkið var flutt 
heim að bænum þar sem því var þegar 
komið fyrir í kistu. Grunsemdir voru 
uppi um að einhver hefði eitthvað á 
samviskunni og lét sýslumaður Bene-
dikt Sveinsson, sem kominn var á 
vettvang, senda eftir héraðslækninum 
á Akureyri, Þorgrími Johnsen. Grun-
ur beindist strax að hinum unga Jóni 
Sigurðssyni. Viku eftir að Guðfinna 

fannst látin kom Þorgrímur ríðandi að 
bænum og var hlutverk hans að kryfja 
líkið og komast til botns í því hvað olli 
dauða Guðfinnu. Þeim Benedikt og 
Þorgrími kom saman um að Jón skyldi 
verða viðstaddur krufninguna og var 
því sent eftir honum. Nú var allt til 
reiðu og sýslumaður afhenti Þorgrími 
lík Guðfinnu, þvegið og kistulagt. Var 
það síðan tekið upp úr kistunni, lagt á 
fjalir og líkskurðurinn framkvæmdur 
í viðurvist hins grunaða Jóns. Honum 
brá við því sem við honum blasti en 
sat þó hinn rólegasti á meðan krufn-
ingunni stóð. Öll þrjú hol líkamans 
voru opnuð, höfuð, brjóst og kvið-
ur. Niðurstaða héraðslæknis lá fyrir. 
Guðfinna dó köfnunardauða og hafði 
kafnað áður en hún féll í ána. Hún 
hafði því ekki drukknað eins og allt 
benti til á vettvangi atburðarins. 

Sýslumaður fór nú ríðandi að þeim 
stað sem Guðfinna fannst og fann þar 
fótspor í jarðveginum. Hann stakk 
upp hnaus með sporinu, kom því hag-
anlega fyrir í kassa og hafði með sér 
í Svartárkot. Hinn grunaði var beðinn 
um að afhenda skóna sem hann hafði 
klæðst daginn sem Guðfinna lést. Nú 
féllu öll vötn til Dýrafjarðar. Vinstri 

skór Jóns smellpassaði við fótspor-
ið. Jón Sigurðsson var handtekinn, 
grunaður um morðið á Guðfinnu 
Jónsdóttur sem og hann játaði að hafa 
verið valdur að. Hann viðurkenndi að 
þegar hann kom að fundarstað þeirra 
Guðfinnu við ána hefði hún kastað 
á hann kveðju en hann hins vegar 
gengið upp að henni og látið til skarar 
skríða án þess að mæla orð. Hann tróð 
upp í hana vettlingum sínum og hélt 
fyrir vit hennar þar til hún hætti að 
anda. Hann henti líkinu í ána og reið 
aftur til vinnu. Að játningu lokinni var 
Jón fluttur í varðhald til Húsavíkur. 
Þaðan var hann fluttur til fangavistar 
á Akureyri. Jón var dæmdur til dauða. 
Hann var síðar sendur til Kaup-
mannahafnar þar sem aftakan átti að 
fara fram. Heimildum ber ekki saman 
um hver örlög Jóns urðu eftir að hann 
kom til Kaupmannahafnar. Í ársbyrjun 
1893 bárust þær fréttir að utan að Jón 
hefði fyrirfarið sér í fangaklefa sínum. 
Allsvakalegar lýsingar á sjálfsvígi hans 
voru í einu af dagblöðum þessa tíma 
en þar segir; „hann renndi af alefli 
höfðinu á múrinn í varðhaldsklefan-
um, svo að hausinn molaðist og heila-
sletturnar fóru út um allt herbergið.“

Ekki fundust upplýsingar við gerð 
samantektarinnar um hvar Guðfinna 
Jónsdóttir hvílir. Þorgrímur John-
sen héraðslæknir var fyrsti starfandi 
læknirinn við fyrsta sjúkrahús Akur-
eyringa, Gamla spítala (Gudmanns 
Minde). Hann lést árið 1917. Benedikt 
Sveinsson sýslumaður var faðir hins 
kunna skálds Einars Benediktssonar. 
Hann sat á Alþingi í 38 ár, frá árinu 
1861 til dauðadags. Hann lést árið 

1899. Óhætt er að útiloka sannleiks-
gildi fréttarinnar frá 1893 um meint 
afdrif Jóns Sigurðssonar. Jón sat inni 
í hegningarhúsinu við Skólavörðu-
stíg frá 1893 til 1904 þegar hann var 
náðaður. Hann lést á fyrri hluta 20. 
aldar. Eftir stendur spurningin: Hvað 
gekk víðlesnu dagblaði til með ljótum 
og nákvæmum lýsingum á sjálfsvígi 
sakamannsins sem þess utan áttu sér 
enga stoð í raunveruleikanum?

Hallgrímur Kristins-
son fæddist á bænum 
Öxnafellskoti í Eyjafirði 

árið 1876. Eftir að hafa stundað nám 
og hin ýmsu störf í heimabyggð gift-
ist hann Maríu Jónsdóttur. Sama ár 
og þau gengu í hjónaband, árið 1902, 
hófu þau búskap á jörðinni Reykhús-
um í Hrafnagilshreppi (Eyjafjarðar-
sveit) þar sem þau voru með búskap 
til loka heimsstyrjaldarinnar fyrri. 
Eitt af fyrstu verkefnum Hallgríms og 
Maríu eftir að þau komu í Reykhús 
var að reisa nýtt og fallegt timburhús. 
Hjónin festu svo kaup á jörðinni árið 
1907. Þau eignuðust fjögur börn á 
búskaparárum sínum í Reykhúsum. 
Seinna reis Heilsuhæli Norðurlands 
í landi Kristness, steinsnar frá þeim 
stað sem Hallgrímur og María reistu 
sér bæ. 

Hallgrímur gegndi ýmsum trún-
aðarstörfum í upphafi 20. aldarinnar. 
Hann var m.a. kaupfélagsstjóri Kaup-
félags Eyfirðinga um tíma og þá var 
hann forstjóri SÍS um sex ára skeið, 
hinn fyrsti til að gegna því embætti. 
Störfunum fylgdu mikil ferðalög og 
fundahöld og því óhjákvæmilegt að 
komast í kynni við fólk af öllum stig-
um þjóðfélagsins. Einn af kunningjum 
Hallgríms var hinn kunni rithöfund-
ur Einar H. Kvaran. Þeir voru einnig 
tengdir fjölskylduböndum þar sem 
mágkona Hallgríms var hálfsystir 
Einars. Árið 1913 skrifaði Einar leik-
ritið  Lénharður fógeti  sem Leikfélag 
Akureyrar tók til sýninga árið eftir. 

Með hlutverk fógetans fór Hallgrímur 
Kristinsson og fórst það vel úr hendi ef 
marka má leikhúsgagnrýni í dagblað-
inu Norðurlandi (9. tbl. 28.02.). Árið 
1928 skrifaði Einar söguna Reykur og 
ári síðar söguna  Hallgrímur. Er það 
kannski til marks um tengsl hans og 
Hallgríms í Reykhúsum?  

Á árunum 1915-1917 dvaldist 
Hallgrímur í Kaupmannahöfn vegna 
starfa sinna fyrir SÍS. Á þeim tíma  var 
hann farinn að hugsa sér til hreyfings, 
frá Reykhúsum til Akureyrar. Hann 
íhugaði að selja Reykhús og flytjast 
búferlum ásamt Maríu sinni og börn-
unum fjórum. Í einu af fjölmörgum 
bréfum sem Hallgrímur skrifaði heim 
frá Kaupmannahöfn nefnir hann 
áhuga Einars H. Kvaran á að festa 
kaup á jörðinni, þó ekki fyrir sig sjálf-
an heldur Ragnar son sinn. Árið 1923 
bárust fréttir frá Svíþjóð þess efnis að 
Einar kæmi til greina sem næsti hand-
hafi bókmenntaverðlauna Nóbels. 
Komið væri að Íslandi að eignast einn 
slíkan og Einar væri efstur á blaði af 
íslenskum rithöfundum. Nokkru síð-
ar fékkst staðfest að nafn Einars væri 
á borði sænsku akademíunnar. Ekkert 
varð af því að eigandi Reykhúsa í Eyja-
firði hlyti Nóbelsverðlaun því hvorki 
festi Einar kaup á jörðinni né hlaut 
hann verðlaunin.  

Þó Nóbelsverðlaunakandídatinn 
Einar Kvaran hafi ekki gengið um 
grasi grónar brekkurnar í Reykhúsum 
og Kristnesi á árum fyrra stríðs gerði 
verðandi Nóbelsverðlaunahafinn 

Halldór Laxness það í aðdraganda 
seinna stríðs. Árið 1937 heimsótti 
Halldór berklasjúklinga á Kristnes-
hæli. Lesa má um upplifun vistmanna 
Hælisins af kynnum þeirra við skáldið 
í fréttablaði sem þeir gáfu út innan 
Hælisins eftir heimsóknina.  Ekki þótti 
þeim öllum mikið til heimsóknar þess 
koma: „Fyrir stuttu síðan kom hinn 
alkunni alþýðuvinur og skáld Hall-
dór Kiljan Laxness hingað, og fékkst 
hann ekki, þrátt fyrir marg ítrekaðar 
og misheppnaðar tilraunir til að segja 
neitt sjúklingunum til skemmtunar. 
Verðum vér því að telja þetta ókurteis-
is, frekar en kurteisisheimsókn, enda 
komumst við að raun um það, ef við 

lítum á hann í „ljósi heimsins“, að hér 
er mjög sjálfstæður maður á ferð, bæði 
hvað skáldskap og kurteisi viðkem-
ur.“ 

Hallgrímur Kristinsson lést að 
heimili sínu í Reykjavík þann 30. jan-
úar árið 1923, 46 ára að aldri. Dánar-
orsök var botnlangabólga. María Jóns-
dóttir flutti norður á heimaslóðir með 
börnin um vorið. María og börnin 
bjuggu í Reykhúsum til ársins 1931 
þegar þau fluttu aftur til höfuðborgar-
innar. María lést árið 1954, tæplega 
áttræð að aldri. Einar H. Kvaran lést 
1938, ári eftir heimsókn Halldórs 
Laxness á Kristneshæli. Sextíu ár liðu 
áður en Halldór fór á fund feðra sinna. 

Við gerð bókar um líf berklasjúklinga 
á Kristneshæli sem kom út árið 2017 
fundust heimildir í rykföllnum pappa-
kassa sem gefa til kynna kunnings-
skap Halldórs Laxness og fjölskyldu 
hans við hjúkrunarkonu eina í Krist-
nesþorpi á seinni hluta 20. aldar. Af 
heimildunum að dæma virðist sem 
sú vinátta hafi varað um áratuga skeið 
og hjúkrunarkonan heimsótt Gljúfra-
stein í allnokkur skipti. Er hugsanlegt 
að Nóbelsskáldið hafi endurgoldið 
heimsóknirnar án þess að láta mikið 
á sér bera?  

GRENNDARGRALIÐ
Kom Laxness til Kristness?

Hjúkrunarkonur á 
Kristnesi um 1960.

Hvað bjó að baki ósmekklegum 
og ósönnum andlátsfregnum?

Svartárkot í 
Bárðardal á fyrri 
hluta 20. aldar.
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Haraldur Sigurðsson fæddist 
á Espihóli í Eyjafirði þann 
8. nóvember árið 1843. 

Faðir hans var Sigurður Sigurðsson 
timbursmiður, móðir hans hét Sigríð-
ur Hallgrímsdóttir. Um miðja öldina 
fluttu hjónin til Akureyrar þar sem 
þau bjuggu í allmörg ár ásamt þremur 
sonum og þremur dætrum.

Haraldur var mikill ævintýramað-
ur. Hann sigldi utan um tvítugt og 
var meira og minna á hafi úti næstu 
28 árin. Árið 1886 dvaldist hann í 
Mexíkó þar sem hann tók þátt í að 
reka gripahjörð alla leið norður til 
Manitoba-fylkis. Svo skemmtilega 
vildi til að þegar ferðalaginu lauk í 
Kanada hitti hann bróður sinn Sigurð 
sem hann hafði ekki séð frá því hann 
sigldi frá Akureyri á vit ævintýranna. 
Haraldur settist að í smábænum Ken-
ora ásamt eiginkonu sinni og syni. 
Næstu áratugina smíðaði Haraldur 
30 stór skip auk fjölda smærri báta. 
Hann tók þátt í kappsiglingum og 

var sigursæll á því sviði. Árið 1864 
var Haraldur háseti á dönsku freygát-
unni Jylland sem smíðuð hafði ver-
ið fjórum árum áður. Hann tók þátt 
í frægri sjóorustu hennar við eyna 
Helgoland í Norðursjó í stríði Dana 
við Prússland og Austurríki þar sem 
Danir sigruðu á eftirminnilegan hátt. 
Í tilefni af 90 ára afmæli sínu árið 1933 
fór Haraldur yfir farinn veg og rifj-
aði upp eftirminnileg augnablik frá 
langri ævi. Auk orustunnar við Hel-
goland minntist hann siglingar sem 
hann fór með Jylland þann 7. mars 
árið 1863. Siglt var frá Danmörku til 
Englands. Um borð var ung dönsk pr-
insessa, Alexandra að nafni. Hún var 
á leið til London að hitta tilvonandi 
eiginmann sinn, Edward VII prins af 
Wales. Þau giftust þremur dögum síð-
ar. Seinna varð Alexandra drottning 
yfir Englandi.  

Heimildum ber ekki saman með 
hvaða skipi Alexandra fór frá Dan-
mörku þennan örlagaríka dag árið 

1863. Ólíkt frásögn Haraldar herma 
fregnir að fleyið sem flutti prinsessuna 
hafi ekki verið danska freygátan Jyl-
land heldur enska konungssnekkjan 
Victoria and Albert II. Var minnið að 
bregðast blessuðum Haraldi eða flutti 
hann tilvonandi drottningu breska 
heimsveldisins yfir Norðursjó? Hvað 
sem því líður leikur enginn vafi á því 
að Jylland flutti konungsborna mann-
eskju frá Danmörku árið 1874 og það 
til Íslands þegar Kristján 9. Dana-
konungur kom í heimsókn í tilefni af 
þúsund ára afmæli Íslandsbyggðar. Sá 
hafði skjal meðferðis.

Þau kynntust á námsárunum 
í París og felldu hugi saman. 
Ástarsamband þeirra olli um-

talsverðu fjaðrafoki á sínum tíma. 
Þótti mörgum sambandið fullfrjáls-
lyndislegt þar sem aðrir elskhugar 
komu við sögu og af sama kyni. Hún 
hafði nýlega gefið út eina áhrifamestu 
bók 20. aldar þegar hún heimsótti 
Akureyri. Bókin hét Le Deuxième 
Sexe (Hitt kynið) en í henni vakti um-
rædd kona athygli á kúgun kvenna. 
Hún kom út árið 1949 og varð strax 
umdeild.  Bókin hefur að sama skapi 
skipað sérstakan sess í kvennabaráttu 
og femínískum fræðum. Höfundur-
inn, Simone de Beauvoir (1908-1986) 
var franskur heimspekingur og rithöf-
undur sem hafði um skeið stundað 
nám við Sorbonne-háskólann í París. 
Hann er af mörgum álitinn merk-
asti hugsuður 20. aldarinnar. Jean 
Paul Sartre (1905-1980) er höfundur 
hinnar svokölluðu tilvistarstefnu eða 
existensíalismans sem var ein helsta 
heimspekistefna aldarinnar. Hann 
var, rétt eins og Beauvoir, heimspek-
ingur og rithöfundur. Sartre ávann 
sé frægð fyrir skáld- og leikverk sín. 
Má nefna bók hans Les Jeux sont faits 
(Teningunum er kastað) sem kom út 
árið 1947 og leikverkið Les séquestrés 
d’Altona (Fangarnir í Altona) frá ár-
inu 1953. Kvikmynd var gerð eftir 
leikritinu árið 1962 með hinni ítölsku 
Sophiu Loren í aðalhlutverki. Árið 
1964 var Sartre veitt bókmenntaverð-
laun Nóbels. Hann afþakkaði pent af 
persónulegum ástæðum. 

Simone de Beauvoir gaf út 
æviminningar sínar á sjöunda ára-
tugnum (La force des choses). Þar 
segir hún frá eftirminnilegri tíu daga 
ferð til Íslands árið 1951 og upplifun 

sinni af landi og þjóð. Eftir að þau 
de Beauvoir og Sartre höfðu dvalist í 
Reykjavík í nokkra daga fóru að kvis-
ast út sögur um að þau myndu heim-
sækja höfuðstað Norðurlands. Dag-
blaðið Dagur á Akureyri birti frétt á 
forsíðu þar sem spurt var hvort Sartre 
og Beauvoir væru væntanleg til bæjar-
ins. Sennilega hefur blaðið ekki fengið 
fregnir af komu þeirra til Akureyrar 
því frekari skrif urðu ekki um málið 
af hálfu blaðsins. Engum blöðum er 
þó um það að fletta að hin franska 
de Beauvoir kom til Akureyrar ásamt 
Sartre. Í fyrrnefndum æviminningum 
de Beauvoir koma tveir „huldumenn“ 
á Akureyri við sögu en þeir ferðuðust 
með frönsku maddömunni. Hér á eftir 
fer lausleg þýðing úr æviminningum 
Simone de Beauvoir sem birtist í Dag-
blaðinu Vísi-DV árið 1984: „Við fór-
um í flugvél til hinnar drungalegu Ak-
ureyrar og þaðan fór ég með flugbáti 
eftir hinni yndislegu norðurströnd allt 
til lítillar hafnar sem er alveg nyrst á 
eynni. Einu ferðafélagar mínir voru 
tveir skeggjaðir strákar: „Við erum á 
puttaferðalagi kringum Ísland,” sögðu 
þeir mér.“  

Hverjir voru huldumennirnir sem 
ferðuðust með Madame de Beauvoir á 
flugbáti frá Akureyri.

Sigldi Haraldur 
með prinsessuna 
yfir Norðursjó?

Alexandra 
og Edward á 
brúðkaups-
daginn 10. 
mars 1863.

Hverjir voru hinir 
skeggjuðu ferða-
langar de Beauvoir?

Jean Paul Sartre og Simone de 
Beauvoir.
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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!

Að undanförnu hafa þeir Eiki 
Helgason, Steinar Fjeldsted, 
Ómar Svan Ómarson, Ágúst 

Örn Pálson, Kristján Bergmann 
Tómasson, Almar Alfreðson og Freyr 
Helgason unnið að því að fá innan-
hússaðstöðu fyrir hjólabretti, hlaupa-
hjól og hjól á Akureyri. 

Sportið er að sögn drengjanna 
mjög vinsælt á Íslandi og ekki síst á 
Akureyri. Til marks um vinsældirnar 
hefur Hjólabrettaskóli Reykjavíkur 
haldið námskeið á Akureyri við góðan 
orðstýr en 40 til 60 krakkar hafa sótt 
námskeiðið að jafnaði. 

Aðstöðuna mætti nýta fyrir æf-
ingar, námskeið sem og hinar ýmsu 

uppákomur. Strákarnir hafa fengið 
góð viðbrögð við báráttunni og hafa 
fulla trú að því að verkefnið verði að 
veruleika. Til þess að svo verði þarf 
hjálp frá Akureyrarbæ og strákarnir 
bjartsýnir á framhaldið.

Aðstöðu sem þessa er víða að finna 
á meðal nágrannaþjóða og er að sögn 
drengjanna löngu tímabært að Ak-
ureyri eignist aðstöðu svo hægt sé 
að stunda sportið allt árið um kring. 
Dæmi um borg sem hefur reist góða 
aðstöðu fyrir hjólabretti, hjól og 
hlaupahjól er Nuuk í Grænlandi en 
þar er að finna mjög glæsilega að-
stöðu. 

Vilja innanhúss-
aðstöðu á Akureyri
„Vonum innilega að bærinn taki vel í þetta“

Eiki Helgason, Ómar Svan Ómarson, Ágúst Örn 
Pálson, Kristján Bergmann Tómasson, Almar 
Alfreðson, Steinar Fjeldsted og Freyr Helgason 
á standa bak við verkefnið.

Glæsilega aðstaða í Nuuk
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Meiri orka, bætt minni, meira 
þol, aukinn blóðhagur o.fl. 
eru aðeins örfá dæmi um 

það sem fólk sem hefur skrifað um 
vörur íslenska fyrirtækisins Pure 
Natura á heimasíðu þess, en fyrir-
tækið framleiðir íslensk bætiefni úr 
hreinum íslenskum hráefnum, sem 
seld eru út um um allan heim.

Vörur fyrirtækisins eru fram-
leiddar úr íslenskum lambainnmat 
og kirtlum auk þess sem notaðar 
eru íslenskar jurtir í framleiðsluna. 
Vörulínan samanstendur í dag af 
fjórum vörum, en fyrirtækið vinn-
ur nú að því í samstarfi við MATÍS, 
með fjármagni frá Tækniþróunar-
sjóði, að þróa fleiri vörur.

Vinsælasta varan: Pure Liver
„Vinsælasta varan okkar hefur 
verið Pure Liver, sem inniheldur 
lambalifur, birkiblöð, hvannafræ og 
fíflarót og gefur því góðan skammt 
af fjölmörgum vítamínum og stein-
efnum sem nauðsynleg eru fyrir 
efnaskipti og orkuframleiðslu, s.s. 
B-vítamín, járn og A-vítamín, sink, 
selen o.fl., á náttúrulegu formi sem 
líkaminn þekkir og kann að nýta sér. 
Jurtirnar eru svo bólgueyðandi, 
vatnslosandi og hreinsandi,“ seg-
ir Hildur Þóra, framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins.

„Næstvinsælasta varan okkar 
er svo Pure Power en hún er orku-
aukandi blanda og hentar öllum 
sem eru undir miklu álagi, bæði 
líkamlegu og andlegu. Pure Power 
inniheldur blöndu af lambalifur, 

lambahjörtum, íslenskri burnirót og 
lífrænum hvítlauk.“

Hugsjónin vekur athygli
Eins og fram hefur komið selur 
fyrirtækið nú vörur sínar um allan 
heim, þótt enn sé framleiðslan á 
smáum skala, í gegnum vefverslun 
sína www.purenatura.is, vefversl-
un Amazon í Bandaríkjunum og 
dreifingaraðila í Bretlandi, Banda-
ríkjunum og Svíþjóð.

„Það virðist vera sem hugsjón 
okkar og hugmyndafræði veki 
athygli enda markmið okkar í stóra 
samhenginu að bæta heiminn. Við 
berum virðingu fyrir skepnunni sem 
nýtt er í framleiðsluna og viljum 
fullnýta afurðir hennar betur. Með 
því að taka aukaafurðir sem annars 
yrði hent og nýta þær á þennan 
hátt minnkum við einnig matarsó-
un og aukum verðmæti íslenskra 
afurða á sama tíma og við bætum 
heilsu og vellíðan viðskiptavina okk-
ar,“ segir Hildur Þóra.

Ný vara sem er sérsniðin er fyrir 
karlmenn
Sigríður Ævarsdóttir, vöruþró-
unarstjóri fyrirtækisins, segist vera 
sérlega spennt fyrir næstu vöru 
sem fyrirtækið mun setja á mark-
að en sú vara verður sérsniðin fyrir 
karlmenn. Í dag má nálgast vörur 
Pure Natura á Íslandi hjá sérvöldum 
söluaðilum sem finna má á vef-
síðu Pure Natura og í öllum helstu 
heilsuvöruverslunum landsins.

Sjá nánar á purenatura.is

PURE NATURA: 

Íslensk framleiðsla sem hefur 
áhrif á líðan fólks um allan heim

KYNNING



13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag

14. tölublað
2. árgangur

Þankagangur
É

g hef lengi velt því fyrir mér 
hvaða áhrif tölvunotkun hefur 
á mannkynið. Ég held reyndar 

að það sé ekkert að óttast varðandi 
þá þróun, við munum aðlagast. Við 
spilum tölvuleiki, skoðum samfélags-
miðla, lesum fréttir og tökum jafnvel 
samlanda okkar af lífi í kommenta-
kerfum. Öllu má nú ofgera, foreldrar 
skamma krakkana fyrir að spila Fortn-
ite, sama foreldrið skoðar Snapchat 
á meðan fjölskyldan borðar, svo fer 
Amma á stjá seinna um kvöldið og 
merkir þig í gjafaleik.

Ég held það sé kominn tími til þess 
að horfast í augu við það að tölvur eru 
orðinn stór partur af lífi lang flestra. 
Sem notandi þá þarf maður að axla 
ábyrgð á sjálfum sér og sjá til þess að 
maður sé sjálfum sér til sóma. Ég upp-
lifi stöðuna á þann veg að við höfum 
þróað með okkur annan persónuleika, 
vegna þess að hegðun okkar á netinu 
samræmist ekki endilega hegðun í 
daglegu lífi. Þar sem samtöl eru nú 
orðinn lestur en ekki hlustun, viðvera 
ekki nauðsynleg til að halda félagsskap 
og svo getur þú sleppt því að svara. Ég 
þreytist á því að hlusta á það að við 
birtum einungis glansmyndir af okk-
ur í nýja sjálfinu enda er gott tækifæri 
til þess. Af hverju ættum við að birta 
einhverja aðra hlið heldur en okkur 
langar? Það er þó mitt helsta áhyggju-
efni að við hættum að vera mennsk, 
svo skiljum við ekkert í því af hverju 
okkur líður illa. Að mínu viti er al-
veg þræleðlilegt að líða illa, það er þó 
ástand sem þarf að leiðrétta. Það er 
ekki nóg að setja nýja mynd af sér á 
Facebook og fá 100 likes, það virkar 
aðeins í skamma stund.

Þegar við stöndum frammi fyr-
ir vanlíðan, Þá er að mínu viti lang 
farsælast að njóta góðs félagsskaps, 
hlusta og segja frá, hreyfa sig, sofa og 
borða mat.

 Loggaðu þig út í smá stund og 
leyfðu þér að vera, farðu í göngutúr, 
hittu vini þína, sofðu, stundaðu íþrótt-
ir. Maður er manns gaman, hvíldu 
stafrænu veröldina um stund.

Jónas Björgvin Sigurbergsson 

BAKÞANKAR


