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Allir Brooks skór á 14.000 kr. afsláttur
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OPNUNARHÁTÍÐ
VAÐLAHEIÐARGANGA

Laugardaginn 12. janúar,
voru Vaðlaheiðargöng opnuð með formlegum hætti
og glæsilegri dagskrá.
Meðal þess boðið var uppá
á hátíðinni var Nýársmót
Hjólreiðafélags Akureryrar,
líkamsrækt og tónlist. Ármann Hinrik Kolbeinsson
var á staðnum og tók þessar skemmtilegu myndir.

ÞJÓNUSTU VERKSTÆÐI
DRAUPNISGÖTU 6

HJÓLASTILLINGAR

FRAMRÚÐU
SKIPTI

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

Iðnaður er unaður
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KYNNING

VERMIR SF:

Traustir reynsluboltar í

pípulögnum og fleiru
V

ermir sf. er gamalgróið pípulagningarfyrirtæki á Húsavík. „Við
erum mest í að sjá um pípulagnir
hér í bænum og á svæðinu hér í kring
og fólk leitar til okkar því það veit að við
erum traustir og skilum verkinu af okkur
vel og vandlega unnu,“ segir Hallgrímur
J. Sigurðsson, eigandi Vermis sf.
Fyrirtækið sinnir öllu sem viðkemur
pípulögnum á heimilum, stofnunum og
fyrirtækjum. „Við erum í efnissölu, vinnum við nýlagnir, viðgerðir og breytingar,
allt eftir því sem hentar. Einnig sjáum við
um sölu á hreinlætistækjum, blöndunartækjum og fleiru fyrir Tengi ehf.“

Mikil reynsla og þekking
Starfsmenn Vermis sf. eru fimm talsins
ásamt Hallgrími. „Hjá okkur starfa fulllærðir pípulagningameistarar, verka-

menn og nemar, flestir með gríðarlega
reynslu á bakinu.“ Fyrirtækið stofnaði
Hallgrímur með föður sínum árið 1976
sem hafði þá starfað við pípulagnir í
fjölda ára, og segir hann margt hafa
breyst í pípulagningabransanum síðan
þá.
„Sjálfur hef ég verið í þessu í fjölda
ára og séð margar breytingar. Menn eru
að nota miklu léttari og betri efni í dag,
eins og plast og þess háttar í staðinn
fyrir þungan málm sem á það til að
ryðga. Það er líka meira hreinlæti í nýju
efnunum, engar olíur og þvíumlíkt.“
Nánari upplýsingar má nálgast á
www.vermir.is og Facebook-síðunni:
Vermir sf.
Stórhóll 9, 640 Húsavík
Sími: 898-5513 n
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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
7. til 13. janúar 2019

L

iðin vika gekk nokkuð vel hjá
lögreglunni á Norðurlandi
eystra. Nokkuð var um að
ökumenn voru kærðir fyrir of hraðan akstur og nokkur umferðaróhöpp
rötuðu á borð lögreglunnar. Í engu
tilfelli slasaðist fólk hins vegar.

Galloway hamborgari
og einn ískaldur 2.800 kr.
Gildir í janúar og febrúar

Í vikunni voru:

n 2 umferðaróhöpp tilkynnt til lögregluna, öll án alvarlegra slysa.
n 6 ökumenn voru kærðir fyrir of
hraðan akstur.
n 2 ökumenn voru stöðvaðir vegna
aksturs undir áhrifum áfengis.
n 2 ökumaður var stöðvaður vegna
aksturs undir áhrifum fíkniefna.
Að

öðrum

verkefnum

lög-

reglunnar ber helst að nefna heimilisofbeldismál sem kom upp í
vikunni. Þá bárust lögreglunni 2
tilkynningar þar sem að reynt hafði
verið að tæla stúlkur inn í bíla á Akureyri. Ekkert frekar hefur komið
við skoðun þeirra mála en lögreglan
hvetur alla að vera á varðbergi og
ræða þessi mál við börn sín opinskátt.
Stærsta frétt vikunnar á okkar
svæði er nú líklega formleg opnun
Vaðlaheiðarganga sem tókst verulega vel og án vandkvæða að sögn
lögreglunnar á Norðurlandi eystra.
Samgöngubót þessi á örugglega eftir
að breyta ýmsu og verður vonandi
öllum til hagsbóta.

Mynd: Akureyri.is

HAPPY

HOUR

A l l a d a ga m i l l i 1 6 - 1 8

B et w e e n 1 6 : 0 0 - 1 8 : 0 0 , e v e r y d ay

Múlaberg Bistro & Bar | Hótel Kea | Akureyri | S: 460 2020

GÁFU AKUREYRARKIRKJU
OG GLERÁRKIRKJU
HJARTASTUÐTÆKI
A

nnað árið í röð sá Slysavarnadeildin á Akureyri um
sölu á friðarkertum á Akureyrarvöku. Að þessu sinni naut
deildin liðsinnis frá kvenfélagi Akureyrarkirkju. Þetta kemur fram í frétt á
heimasíðu Akureyrarbæjar.
Fyrir ágóðan voru keypt tvö hjartastuðtæki sem voru gefin Akureyrar-

kirkju og Glerárkirkju en á síðasta ári
var ágóðinn notaður til kaupa á hjartastuðtækjum til notkunar í Íþróttahöllinni á Akureyri og í Glerárlaug.
Hjartastuðtækin eru mikilvæg öryggistæki sem hægt er að grípa til á
neyðarstundu en auðvitað óskar þess
enginn að þeirra verði nokkru sinni
þörf.

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM
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og vinnuvéla er kostur
Umsjón
með
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–
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–
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Upplýsingar
um
starfið
veitir
Tryggvi
A.
Guðmundsson
verkstjóri
í
síma:
460
1366
Umsóknarfrestur
til ogað
með
23. janúar
2019
Umsækjendur eruerbeðnir
sækja
um starfið
VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST
*
Reynsla
af veitukerfi er kostur
eða
á netfanginu
tag@no.is
áUmsóknarfrestur
vefslóðinni:
http://nordurorka-hf.rada.is/
er til og með 23. janúar 2019
VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST
RANGÁRVÖLLUM
|
603
AKUREYRI
|
SÍMI
460
1300
|
no@no.is
|
www.no.is
Umsækjendur
eru beðnir
að sækja um
starfið
RANGÁRVÖLLUM
| 603 AKUREYRI
| SÍMI
460 1300 | no@no.is | www.no.is
Meginhlutverk Norðurorku hf. er að þjónusta heimili og atvinnulíf með vinnslu og dreifingu á heitu vatni
á vefslóðinni:
http://nordurorka-hf.rada.is/
Umsóknarfrestur
er| til
ogAKUREYRI
með 23. janúar
2019
RANGÁRVÖLLUM
603
| SÍMI 460
1300 | no@no.is | www.no.is
VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST
og neysluvatni, rekstri dreifikerfis raforku og rekstri fráveitu.

Spennandi starf hjá Norðurorku hf.

Umsóknarfrestur
er| til
ogAKUREYRI
með 23. janúar
2019
RANGÁRVÖLLUM
603
| SÍMI 460
1300 | no@no.is | www.no.is
VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST Umsjón með ráðningunni hefur Erla Björg Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri
Upplýsingar um starfið veitir Tryggvi A. Guðmundsson verkstjóri í síma: 460 1366
RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is
eða á netfanginu tag@no.is
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið
á vefslóðinni: http://nordurorka-hf.rada.is/
Umsóknarfrestur er til og með 23. janúar 2019
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Davíð Kristinsson skrifar
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TAKMARKAð MAGN
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332
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ar að hugsa um að byrja
hreyfa mig og laga til í
mataræðinu en hef bara
engan tíma. Afsakanir eru öllum
gerðum og stærðum þær sem að við
heyrum.
Meðal maður vinnur eða er í
skóla 8 tíma á dag. Við ættum einnig
að sofa um 8 tíma á sólarhring að
jafnaði yfir árið. Þá eru 8 tímar eftir í
leik og önnur skylduverkefni.
Slepptu afsökunum þær eru bara
að þvælast fyrir þér. Það er engin afsökun að sinna ekki heilsunni. Allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi,
annars væru ekki Ólympíuleikar
fatlaðra til. Ef að fatlaðir geta fundið
eitthvað við sitt hæfi þá eru því miður afsakanirnar ekki margar eftir.
Sumir tala um að þeir vilji ekki
stela tíma frá börnunum eftir vinnu.
Það hlýtur líka að skipta máli fyrir
börnin að eiga foreldra sem hugsa
um heilsuna og eru þannig góðar
fyrirmyndir. Það má líka mæta fyrir vinnu, allar líkamsræktarstöðvar
á Akureyri opna um klukkan 6 á
morgnanna. Svo er auðvitað alltaf
opið í Kjarnaskógi til að ganga,
skokka eða hlaupa. Það
þarf ekki mikin tíma
til að bæta heilsuna.
1% er nóg til að
byrja með. Byrjaðu að hreyfa þig
30 mínútur á dag
eða annanhvorn
dag og skipuleggðu
mataræðið betur.
Korter á dag
er betra en ekkert.
Settu þér hófleg
markmið. Þú þarft

ekki að klífa allt fjallið fyrir hádegismat.
Á mörgum stöðum er einnig
boðið uppá hádegistíma. Hjá okkur í Heilsuþjálfun er það þannig að
viðskiptavinir okkar mæta kl 12 og
geta verið farnir út með hádegismatinn með sér kl 13. Þá hafa þeir hitað
upp í 10 mínútur, æft í 30 mínútur,
teygt á í 10 mínútur og skellt sér svo
í sturtu í 10 mínútur. Þetta þarf ekki
að vera flókið eða taka langan tíma.
Nýttu helgarnar í hreyfingu úti
sem inni. Margt er í boði hér á Akureyri með hreyfingu. Þú þarft að
finna hvað hentar þér. Það verður að
vera gaman. Ef þú nýtur þín ekki í
tíma eða þeirri hreyfingu sem þú ert
í, verður sú hreyfing líklega aldrei
hluti af þínu lífsstílsmynstri. Þess
vegna leggjum við hjá Heilsuþjálfun
mikla áherslu á að það sé gaman í
öllum okkar tímum og hver og einn
njóti sín.
Það kostar líka ekkert að gera
hnébeygjur, framstig, armbeygjur,
plankaróður og klifur heima hjá sér.
Ef þú hefur ekki tíma fyrir heilsuna í dag, hefur heilsan ekki tíma
fyrir þig á morgun.
Ef við eyðum klukkutíma á dag í æfingar er
það 4% af deginum
þínum. Enn betra ef
þú æfir 3-4x í viku
sem er gott markmið þá erum við
að tala um að jafnaði 2% á dag. Svo
auðvitað þarf að
skipuleggja mataræðið og velja hollari
fæðu.
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NÝR RAV4
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

RAV4: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid: 5.950.000 kr.

Frá því að RAV4 sló fyrst í gegn hefur nánast allt breyst. Fimmta kynslóð þessa alhliða sportjeppa er stökkbreytt í útliti;
glæsilegri með skarpari línur, voldugri á vegi og enn meiri breidd í getu, styrk, þægindum og afköstum. Nýr RAV4 er alhliða
Hybrid, hljóðlátur í akstri með aukið svigrúm fyrir fólk og farangur. Ný kynslóð með enn meira öryggi og ríkulegum staðalbúnaði. Allt er breytt – nema vinsældirnar. Komdu, sjáðu og finndu muninn á nýjum RAV4 með sjö ára ábyrgð hjá næsta
viðurkennda söluaðila.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum

3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans
og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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Að vera amma

A

mma mín á Akureyri var lágvaxin og mjúk. Það var gott
að kyssa hana á vangann og
hún var eiginlega alltaf heima og til
staðar. Hún var aldrei uppteknari af
því að tala við annað fólk en barnabörn og hún var sannarlega ekki á
facebook eða instagram. Hún bjó til
dásamlegan mat, betri rjómaís en aðrir og ávanabindandi piparkökur í lítilli
Rafha eldavél sem einhverntíma hafði
verið stórkostleg tækninýjung. Rjómaterturnar hennar voru stórkostlegar
og eftir að hún eignaðist frystikistu í
eldhúsið uppgötvaði hún þá snilld að
skella þeim í frystinn og átti þannig
alltaf rjómatertu ef gesti bar að garði.
Fjölskyldan mætti gjarnan óvænt og
hún veiddi þá upp gaddfreðna rjómatertu með orðum sem urðu sígild í
okkar hópi,- „æ æ, er hún frosin?”
og hún var alltaf jafn hissa. Amma
var með gláku og hennar kúlínarisku
listaverkum fækkaði með hrakandi
sjón en aldrei lét hún hjá líða að bjóða
upp á eitthvað gott úr kistunni með
kaffinu, það var auðvitað ekki í boði að
eiga bara molasopa handa hjörðinni
sem ruddist inn að vild, án þess að hringja dyrabjöllu eða gera boð á undan
sér. Amma var væn og góð og aldrei
man ég eftir því að hún léti í ljós að
henni mislíkaði hvernig húsið hennar
var umferðarmiðstöð fjölskyldunnar
eða hefði óskir um að við kæmum
frekar í heimsókn við betra tækifæri.
Öll tækifæri voru góð í hennar huga,
að því er virtist.
Og nú er ég orðin amma. Allt öðruvísi amma sýnist mér á öllu en líklega
eru tilfinningarnar þær sömu samt.

Ég er skrýtna amma sem
dansar og syngur, segir
sonur minn, fer ekki í
vinnuna en er samt alltaf
upptekin við eitthvað og
þessari ömmu hentar
ekki umferðarmiðstöðvarstíllinn, alls ekki! Nei
hún er dálítið haldin af
þráhyggjum ýmiskonar
og líkar ekki vel þegar
hlutir koma henni á
óvart, það veldur henni
bara kvíða. Amman ég
elskar að fá barnabörnin
í heimsókn en hún þarf
að vera óþreytt og vel
upplögð og finna að hún
ráði vel við verkefnið.
Amma mín, hlýtur
oft að hafa verið þreytt
og örg með öll barnabörnin á hlaupum um
húsið en hún lét það sannarlega ekki
í ljós, hún virtist ekki hafa neinar þráhyggjur og hvorki vera að berjast við
kvíða eða depurð. Hún bara virtist
njóta tilverunnar sem vissulega var
einfaldari þá, með reglubundnari og
hægari takti en þeim sem ræður okkar
lífi í dag. Þó veit ég að hennar líf var
engan vegin laust við sorgir og áföll,
langt því frá, en æðruleysið virtist vera
henni eðlislægt og hún var mjög einlæg í allri sinni elsku.
Ég var svo heppin að fá að eignast
tvær ömmustelpur sem eru samkvæmt
skilgreiningu barnabörn mannsins
míns, en foreldrar þeirra hafa aldrei
látið mig finna annað en ég sé amma
þeirra og þær auðvitað ekki heldur.

Inga Eydal

Svo eignaðist ég fyrsta barnabarnið
sem er mitt líffræðilega afsprengi,
nú í haust og ég fann jú að það var
einhvernvegin öðruvísi. Ekki það ég
elskaði hann meira en þær en þarna
voru nýjar tilfinningar á ferðinni og
ég var búin að spá svolítið í þennan mun og í hverju hann lægi, þegar
það loks rann upp fyrir mér hvernig
þetta væri vaxið. Litlu frænkurnar
fæddust í þennan heim, dásamlegar
og fullkomnar, lítil kraftaverk sem ég
var heilluð af en ég þurfti að kynnast þeim til að elska þær og auðvitað
er auðvelt að þykja bara vænna og
vænna um þær. Með drenginn er það
aftur þannig að amma gat elskað hann
strax, ég leit bara á hann, fann að ég
þekkti hann ofurvel og fann strax

djúpar og miklar tilfinningar sem ég
þurfti ekki að bíða eftir. Meira að segja
þegar pabbi hans fæddist þurfti ég að
bíða eftir móðurástinni, ekki reyndar
lengi en ég var ung og óreynd mamma
og þekkti hann aldeilis ekki eins og ég
þekki son hans. Það er einhver vissa á
frumustigi, djúpt í genunum mínum,
sem segir mér hver hann er, hann er
minn í gegnum pabba hans. Maðurinn minn kannaðist við þetta þegar
ég lýsti fyrir honum þessum mun en
sagði að um leið og hann gat tekið
snáðann í fangið sem var ekki fyrr en
nokkrum vikum eftir fæðingu, hafi
hann orðið hans á sama hátt og hans
eigin barnabörn.
Þegar frá líður breytist þetta og ég
mun elska ömmubörnin öll á sama
máta en þessi munur gagnvart þeim
nýfæddum sýnir mér mjög vel hversu
lífsmynstrið er fallega ofið. Það segir mér líka að á sama hátt og amma
mín var öðruvísi amma en ég þá eru
tilfinningarnar mínar jafn sannar og
djúpar og þær voru hjá henni þótt líf
okkar og aðstæður séu allt öðruvísi.
Lífsvefurinn er samur við sig og það
eru stórkostleg forréttindi að fá að
verða amma og afi. Maður getur leyft
sér að njóta elskunnar til þessara dásamlegu einstaklinga án ábyrgðarinnar sem fylgir því að eiga að ala þau
upp. Við getum treyst því að þetta
unga fólk, foreldrarnir, sé betur til þess
fallið en við.
Líkamlega eru þau sterkari, betur
fær um að vaka á nóttunni og trúið
mér að sá sem er þriggja mánaða en
þegar átta kíló er sko farinn að taka í
axlir og bak á 55 ára gamalli ömmu

eftir fárra daga samveru. Foreldrarnir
eru einnig betur fær um að aðlagast
breyttri veröld og taka skynsamlegar
ákvarðanir fyrir börnin sín í framtíðinni. Afar og ömmur eiga svo verðmæt
innlegg í uppeldið, innlegg sem eru
mótuð af öðrum tímum og annarri
lífsreynslu. Þau eru mikilvægur hluti
þorpsins sem elur upp barnið.
Okkar er sumsé að treysta börnunum okkar í nýju hlutverki og njóta þess
að fá að vera á hliðarlínunni, hvetja og
uppörva og njóta árangursins. Stundum stígum við yfir þessar fínu línur
sem skilja að umhyggju og afskiptasemi eða jafnvel stjórnsemi. Þá þarf
að sýna okkur mildi og benda okkur
vinsamlega á að stíga út af vellinum
aftur. Við erum jú líka ný í hlutverkinu og það er svo stutt síðan við vorum
foreldrar sjálf með allri ábyrgðinni að
það er auðvelt að gleyma sér.
Það eru ekki bara barnabörnin mín sem eiga margar ömmur og
afa, fjölskyldur voru líka flóknar hér
áður fyrr og sjálf átti ég þrjár ömmur. Eina þá sem hér var lýst í upphafi
og lék stærsta hlutverkið í lífi okkar enda bjó hún á sama stað og við.
Hinar tvær bjuggu annarsstaðar, voru
reyndar systur þótt ólíkar væru, en
yndislegar og jafnmiklar ömmur okkar báðar tvær. Ömmur eru nefnilega
allskonar, stórar, litlar, skáömmur og
stjúpömmur, gamlar og ungar, lasnar
og frískar…en allar vonandi dýrmætar og afarnir líka.
Höldum bara fast í alla þræðina í
lífsvefnum, því fleiri sem þeir eru því
fallegri og litríkari verður tilveran.

www.volundarhus.is

ERTU BÚIN AÐ TRYGGJA ÞÉR

GARÐHÚS EÐA GESTAHÚS
á gamla verðinu og með 10% aukaafslætti?
Gildir meðan birgðir endast

VH/18- 04

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

Vel valið fyrir húsið þitt
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Snæbjörn Sigurðarson framkvæmdastjóri EIMUR

,,EIMUR stendur fyrir nýsköpun
og sjálfbæra fjölnýtingu“
T

öluverður áhugi er meðal til
tekins markhóps ferðamanna
um að upplifa sjálfæra nýtingu
náttúruauðlinda og samspil manns og
náttúru á jarðhitasvæðum. Meðal þess
sem Norðausturland hefur upp á að
bjóða í þeim efnum er fjölbreytt nýting
jarðhita, m.a. til rafmagnsframleiðslu,
en einnig í grænmetisræktun, fiskeldi
og heilsueflingu. Einnig má nefna líf
dísil og metanframleiðslu þar sem úr
gangi er breytt í orku. EIMUR vinnur
nú að því að virkja þennan áhuga í
samvinnu við orkufyrirtæki og ferða
þjónustuaðila á svæðinu til að bjóða
upp á skipulagðar ferðir þar sem þessir
þættir eru í fyrirrúmi.
EIMUR er samstarfsverkefni sem
snýr að bættri nýtingu orkuauðlinda
og aukinni nýsköpun í orkumálum
á Norðurlandi eystra. Að verkefninu
standa Landsvirkjun, Norðurorka,
Orkuveita Húsavíkur og Eyþing,
samband sveitarfélaga í Eyjafirði og
Þingeyjarsýslum. Auk þess eru Ís
lenski jarðvarmaklasinn og Íslenski
ferðaklasinn aðilar að verkefninu,
ásamt atvinnuþróunarfélögunum á
svæðinu. Eitt meginverkefna Eims er
að kortleggja náttúruauðlindir NA
lands með sérstaka áherslu á sjálfæra
nýtingu þeirra til eflingar byggðar og
mannlífs. Starfsmenn eru Snæbjörn
Sigurðarson framkvæmdastjóri og
Sunna Guðmundsdóttir sérfræðingur
í sjálfærum kerfum. Einnig hefur
félagið aðgang að hópi sérfræðinga
og fagaðila við þróun og framkvæmd
verkefna. Mikið samstarf hefur einnig
verið við Nýsköpunarmiðstöð Íslands,
Háskólann á Akureyri, ferðaþjónustu
aðila og fleiri.

Eimsmarkmiðin;

 Kortleggja og markaðssetja orku
auðlindir á starfssvæðinu með áherslu
á fjölþætta nýtingu hliðarstrauma
þeirra.
 Stuðla að aukinni verðmætasköpun
með sterkum stuðningi við nýsköpun.
 Stuðla að bættri nýtingu auðlinda.
 Stuðla að aukinni þekkingu á
samspili samfélags, umhverfis og
efnahags.
 Fjölga möguleikum svæðisins til
að takast á við áskoranir samtímans
og gera svæðið leiðandi á heimsvísu
þegar kemur að samspili orku, um
hverfis og samfélags með sjálfærni
og verðmætasköpun að leiðarljósi.
 Kortleggja og markaðsetja orkuauð
lindir á starfssvæðinu með áherslu
fjölþætta nýtingu hliðarstrauma
þeirra og mögulegrar hliðarstrauma í
annarra starfsemi.
Það er mikill jarðhiti á Norður
landi eystra og munum við eftir því
sem líður á verkefnið bæta við meiri
„EIMUR vinnur að mörgum
fjölbreyttum verkefnum sem
eiga það sameiginlegt að
tengjast jarðhita, fjölnýtingu
eða sjálfærni með
einhverjum hætti. Má þar
nefna matvælaframleiðslu,
ferðaþjónustu,
eldsneytisframsleiðslu,
rannsóknir, kynningarmál,
alþjóðleg samvinnuverkefni og
heilsueflingu.“

og meiri upplýsingum hér á síðunni,
en þangað til bendum við áhuga
sömum um orku á Norðurlandi eystra
á Kortasjá Orkustofnunar þar sem
meðal annars má finna allar borholur
á landinu.

Innviðagreining á Norðurlandi
eystra
EIMUR er þátttakandi í áherslu
verkefni sóknaráætlunar sem nefnist:
,,Innviðagreining á Norðurlandi
eystra.“ Auk Eims standa að því At
vinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, At
vinnuþróunarfélag Þingeyinga og Ís
landsstofa. Innviðagreiningin byggir
á fyrri greiningum sem unnar voru
á félagssvæðum atvinnuþróunarfé
laganna. Áherslur Eims í verkefninu
snúa að því að greiningin taki með
yfirgripsmiklum hætti til jarðahita
auðlinda svæðisins, innviða sem þeim
tengjast og dragi fram helstu mögu
leika til sjálfærrar og skynsamlegar
nýtingar, sérstaklega þegar kemur að
vannýttum hliðarstraumum.
Innviðagreiningunni er ætlað að
bæta úr brýnni þörf á að safna saman
upplýsingum um svæðið og miðla
þeim með skilvirkari hætti en áður
hefur verið gert. Með þessu verk
efni verður innviðagreiningu fyrir
landssvæðið komið á veflægt form
og verða þá upplýsingarnar aðgengi
legri, gefa möguleika á gagnvirkni og
jafnframt verður hægt að uppfæra
gögnin með einföldum hætti. Einnig
opnast sá möguleiki að önnur land
svæði geti nýtt sér þessa vinnu til að
framkvæmda sambærilega innviða
greiningu á sínum svæðum.
Snæbjörn Sigurðarson fram
kvæmdastjóri segir að félagið hafi
margþættan tilgang, m.a. að halda
utan um þróunverkefni, standa að
hugmyndasamkeppnum, styðja við

nýsköpun og vekja íbúa til vitundar
um mikilvægi jarðhitans.
,,Félagið er m.a. samstarfsvett
vangur orkufyrirtækja, sveitarfélaga,
háskóla, frumkvöðla, rannsóknar
aðila og annarra sem standa að mis
munandi þróunarverkefnum.“
Hver eru þessi þróunarverkefni og
hverjir nýta sér helst þær niðurstöður
sem þaðan koma? ,,Frumkvöðlar hafa
verið duglegir að sækja í þetta og nýta
sér upplýsingarnar. Mörg þeirra hafa
komið til okkar í gegnum hugmynda
samkeppnir, þar sem frumkvöðlar
geta mótað sínar hugmyndir áfram
með stuðningi okkar og fleiri sam
starfsaðila. Hugmyndasamkeppni um
nýtingu heita vatnsins úr Vaðlaheiðar
göngum skilaði mörgum góðum
hugmyndum sem sumar hverjar eru
enn í þróun. Sama má segja um sam
keppnina: „Gerum okkur mat úr jarð
hitanum“ sem Eimur hélt síðasta vor.
Þar komu fram margar áhugaverðar
hugmyndir sem hafa burði til þess að
verða að veruleika.“
Er mikið um orkuauðlindir á
norðausturhorni landsins sem ekki
er þekktar að neinu marki? ,,Þær eru
sennilega flestar orðnar þekktar í
dag en það hefur skort ákveðna yfir
sýn. Það sem vantaði einnig voru
frekari upplýsingar um möguleika til
nýtingar, t.d. við fiskeldi, raforkufram
leiðslu og um hentugrar staðsetningar
á slíkri starfsemi. Við höfum tekið þátt
í að kortleggja hvernig best er að nýta
þær orkulindir sem eru hér; að safna
saman upplýsingum svo þær séu að
gengilegar sem flestum, miðla þeim og
koma á framfæri eins og hægt er.“

Nýta steinefni úr borholum

Gæti komið til ykkar aðkomu með
ykkar þekkingu ef farið yrði að virkja

önnur háhitasvæði en þau sem þegar
hafa verið virkjuð, t.d. nýlega á Þeista
reykjum? ,,EIMUR kemur ekki beint
að virkjanaframkvæmdum heldur
skoðar möguleika til fjölnýtingar
strauma sem þar verða til. Þekkt eru
verkefni þar sem steinefni sem koma
upp úr borholum hafa verið nýtt
með árangursríkum hætti. Á Hellis
heiði hefur náðst góður árangur í að
nýta kísil sem þar fellur til við fram
leiðslu fæðubótaefna. Í því samhengi
má nefna að efnasamsetning jarðhita
vatns hér á svæðinu gæti t.d. boðið
upp á slíka nýtingu.“

,,Græni Túrinn“

,,EIMUR er í samstarfi við ferða
þjónustuaðila um að þróa ferðir sem
tengjast jarðhita með einum eða
öðrum hætti, t.d. ferðapakka sem
byggja á sjáfærri orkunýtingu. Áhugi
erlendra ferðamanna fer stöðugt
vaxandi á þeim þætti ferðaþjónustu
hérlendis. Vinnuheiti verkefnisins
er ,,Græni Túrinn“ Í október kom til
landsins rýnihópur sem prufukeyrði
túrinn til að safna gögnum og reynslu
til frekari þróun verkefnisins. Það
heppnaðist vel og er unnið að því að
koma túrnum enn betur á framfæri á
alþjóðavísu.
Töluverður áhugi er meðal tiltekins
markhóps ferðamanna um að upp
lifa sjálfæra nýtingu náttúruauðlinda
og samspil manns og náttúru á jarð
hitasvæðum. Meðal þess sem Norð
austurland hefur upp á að bjóða í þeim
efnum er fjölbreytt orkuframleiðsla
með jarðhita og vatnsafli til rafmagns
framleiðslu sem og lífdísil og metan
framleiðslu þar sem úragangi er breytt
í eldsneyti. Nýting jarðhita til ræktunar
á grænmeti á sér einnig langa sögu á
svæðinu og er sífellt verið að leita nýrra
leiða til að nýta jarðhitann enn frekar
til matvælaframleiðslu. Þetta sam

spil manns og náttúru finnst mörgum
áhugavert og vilja kynna sér það nánar.
Til að mæta þeim áhuga, og ekki síður
til að auka fjölbreytni í nýtingu jarð
hitans, hófst þróun "Græna Túrsins"
í samvinnu við aðila í ferða og orku
geiranum. Nokkrar útgáfur af túrnum
hafa verið skilgreindar og voru þær
prufukeyrðar í október með rýnihóp
sem endurspeglar markhópinn sem
horft er til. Ein útgáfa túrsins fól í sér
að skoða jarðfræði Mývatnssveitar,
kynna sér Kröfluvirkjun, Laxárvirkjun,
gróðurhúsin að Hveravöllum, kíkja á
villta gullfiska, gæða sér á jarðhitamat
vælum á Sölku á Húsavík og fara svo í
Sjóböðin þar.
Önnur útgáfa snýst um Akureyri og
nágrenni þar sem farið var yfir starf
semi Norðurorku, kíkt heimsókn í
Orkey til að skoða lífdíselframleiðslu,
farið í Moltu, Glerárvirkjun skoðuð
sem og metanvinnsla í Glerárdal, farið
á Kaffi Kú og kíkt við í Laugalandi.
Bundnar eru vonir við að fljótlega
verði þessir túrar, og fleiri sambæri
legir, orðnir að föstum lið í ferða
þjónustuflóru svæðisins.“

Innri greining

,,Þessa dagana erum við fyrst og
fremst að vinna að innviðagreiningu,
sem snýst um korlagningu auðlinda
og innviða á NAlandi, sem byggir á
grunni sem atvinnuþróunarfélögin
unnu á sínum tíma. Þar kemur m.a.
fram hvaða tækifæri bjóðast hér og
farið í að kynna þau út á við, bæði
fyrir innlendum og erlendum aðilum.
Möguleikarnir til sjálfærrar nýtingar
eru miklir og einnig með hverjum er
hentugt að starfa á hverjum tíma. Helsta
viðfangsefnið sem EIMUR stendur
frammi fyrir er að velja hvaða verk
efni á að keyra áfram hverju sinni því
möguleikarnir eru nánast óþrjótandi,“
segir Snæbjörn Sigurðarson.

Villtu auglýsa í blaðinu norðurland?

Auglýsingasíminn er 578 1190. Netfang: auglysingar@fotspor.is
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Eftirlitsmaður, Akureyri

Vegagerðin óskar eftir að ráða í starf eftirlitsmanns á framkvæmda
deild stofnunarinnar á Akureyri. Starfið felst í vinnu við miðlæg
verkefni framkvæmdadeildar á sviði viðhaldsstjórnunar vega og
skráningu upplýsinga um ástand vega á landsvísu í slitlagaskrá
og viðhaldsstjórnunarkerfi. Um 100% starf er að ræða.
Starfssvið
• Ástandsskoðun bundinna slitlaga.
• Skráning gagna í gagnagrunn slitlaga.
• Úrvinnsla upplýsinga úr slitlagabanka.
• Skráning gagna í viðhaldsstjórnunarkerfi slitlaga.
• Úrvinnsla upplýsinga úr viðhaldsstjórnunarkerfi slitlaga.
• Samskipti við erlenda aðila um rekstur
viðhaldsstjórnunarkerfis.
• Framsetning gagna fyrir aðrar deildir Vegagerðarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á framhaldsskólastigi sem nýtist í starfi.
• Almenn ökuréttindi.
• Góð tölvukunnátta er nauðsynleg (töflureiknar).
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
sem og í hóp.
• Góðir samstarfshæfileikar og þjónustulund.
• Gott vald á íslensku og ensku.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2019. Umsóknir berist Vegagerðinni á
netfangið starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar
ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er. Tekið skal fram að
umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Nánari
upplýsingar um starfið veitir Óskar Örn Jónsson, forstöðumaður framkvæmdadeildar
í síma 522-1070.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Sandra María Jessen
gengin til liðs við
Bayer Leverkusen

S

andra María Jessen, fyrirliði
Þórs/KA í knattspyrnu er nú
gengin til liðs við þýska liðið
Bayer Leverkusen. Samningur Söndru
við Bayer Leverkusen gildir fram í júní
2020.
Sandra þekkir vel til hjá Bayer
Leverkusen en hún lék með liðinu í
upphafi árs 2016. Sandra hefur verið
algjör lykilleikmaður í liði Þórs/KA
frá árinu 2011 og var meðal annars
valin besti leikmaður Pepsi deildar
kvenna á síðasta tímabili.
Sandra hefur leikið 140 leiki í
meistaraflokki fyrir Þór/KA. Þá á hún
að baki 24 landsleiki þar sem hún hefur skorað sex mörk, auk 25 leikja með
yngri landsliðum.
Sandra tjáði sig um félagaskiptin
við heimasíðu Þórs en þar kom með-

al annars fram að hún hefði haft úr
nokkrum tilboðum að velja.
„Það er bara mjög góð tilfinning
að vera búin að skrifa undir samning
eftir nokkurra mánaða óvissutíma og
sérstaklega gaman þar sem þetta er
minn fyrsti atvinnumannasamningur,
ég hef tvisvar sinnum farið út á lánssamningi, en þetta er í fyrsta skipti
sem ég skrifa undir atvinnumannasamning og mun þar af leiðandi missa
af tímabilinu hérna heima. Þetta eru
blendnar tilfinningar, en að sjálfsögðu
hefur alltaf verið draumurinn frá því
að ég var lítil að fara út í atvinnumennsku og því er ég bara spennt og
hlakka til að fara út,“ sagði Sandra eftir að félagaskiptin voru gerð opinber.

Fjallabyggð.is

FUNDUR UTANRÍKISRÁÐHERRA
ÍSLANDS OG FINNLANDS Á SIGLUFIRÐI

T

imo Soini utanríkisráðherra
Finnlands er um þessar mundir í opinberri heimsókn á hér
á landi.Á leið sinni um landið hitti
Timo, utanríkisráðherra Íslands, Guðlaugs Þórs Þórðarsonar í Bátahúsinu
á Siglufirði. Frá þessu var greint á vef
Fjallabyggðar.
Helga Helgadóttir formaður bæjarráðs tók á móti utanríkisráðherrunum fyrir hönd Fjallabyggðar en ráð-

herrarnir heimsóttu einnig Genís hf.
og Ramma hf. auk þess að fá leiðsögn
um Síldarminjasafnið í bænum.
Eftir dvölina á Siglufirði hélt Timo
til Akureyrar þar sem haldinn var opinn fundur í Háskólanum á Akureyri
undir yfirskriftinni Samvinna og samræða um sjálfbærni.

1. tölublað, 3. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: Óðinn Svan Óðinsson,
odinnsvan89@gmail.com, Sími: 861 2020 Prentun: Ísafoldarprentsmiðja.
Dreifing: Póstdreifing og Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

13.000 eintök ókeypis – um allt Norðurland

Gleðilegt nýtt ár
Sala á öllum hreinlætisvörum
og áhöldum til ræstinga fyrir
fyrirtæki, stofnanir og
heimili í verslun okkar

og þökkum samfylgdina
á liðnu ári

Öll þrif fyrir fyrirtæ
stofnanir og heimi

Öll þrif fyrir fyrirtæki,
stofnanir og heimili
Sveitarfélagið
Skagafjörður

• Hjá Þrif- og ræstivörum starfa nú um 100 manns við ræstingar og hreingerningar
af öllum stærðum og gerðum.
• Í dag þjónustum við um 70 fyrirtæki og stofnanir í daglegri ræstingu.
• Auk þess rekum við öﬂuga hreingerninga- og sérverkefnadeild.

Blönduósbær

Gluggaþvottur
Aðalhreingerningar
Viðhald gólfefna
Bónleysing og bónun gólfefna
Salernis- og kísilhreinsun

Dagleg eða regluleg þrif:
•
•
•
•
•

Gluggaþvottur
Aðalhreingerningar
Viðhald gólfefna
Bónleysing og bónun gólfefna
Salernis- og kísilhreinsun

•
•
•
•

Teppa- og ﬂ
Þrif eftir iðn
Bruna- og v
Veggja-, lof
og gluggaþ

Sala á öllum hreinlætisv
og áhöldum til ræstin

fyrir fyrirtæki, stofnanir o

Dagleg eða regluleg þrif:
•
•
•
•
•

• Hjá Þrif- og ræstivörum starfa nú um 100 manns við ræstingar
af öllum stærðum og gerðum.
• Í dag þjónustum við um 70 fyrirtæki og stofnanir í daglegri ræ
• Auk þess rekum við öﬂuga hreingerninga- og sérverkefnadeild

•
•
•
•

Teppa- og ﬂísahreinsun
Þrif eftir iðnaðarmenn
Bruna- og vatnstjónaþrif
Veggja-, lofta-, ljósaog gluggaþrif

S

Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
Starfsfólk
Kraftbíla
óskar
Markmið okkar
er að
veita viðskiptavinum
okkar ávallt:
viðskiptavinum
sínum
og
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.
landsmönnum öllum
gleðilegrar hátíðar
með þökk fyrir viðskiptin á
árinu sem er að líða.
LÆKJARVÖLLUM 3-5 · 601 AKUREYRI
KRAFTBILAR.IS · SÍMI 464 0000

Svalbarðshreppur

Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að k
í verslunokkar
okkar
Markmið okkar er aðheimili
veita viðskiptavinum
ávall
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónu

Með allt á hreinu í 15 á
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GRENNDARGRAL
Selma Lagerlöf árið 1906.

BOÐSKAPUR ÖKUSVEINS
Í ÁRSBYRJUN

G

renndargralið óskar lesendum gleðilegs nýs árs í rysjóttu
tíðarfari janúarmánaðar og
þakkar lesturinn á liðnum árum. Á
tímamótum sem þessum er gott að
staldra við, horfa í baksýnisspegilinn
en jafnframt fram á við. Áramót eru
jú tími andstæðna. Desember með
sinn ys og þys, tilhlökkun og marglituð ljós og fátt annað sem kemst að
en jólin og allt sem þeim fylgir. Eftirsjá fortíðar og áhyggjur framtíðar
víkja eitt augnablik. Já, tíðarfarið er
einstakt og einsleitt á jólum. Okkur

finnst fortíðin vera að baki og framtíðin langt í burtu. Í nokkra daga
njótum við líðandi stundar þrátt fyrir
þétta dagskrána sem hátíðinni fylgir. Í
janúar dettur allt í dúnalogn, umsvifin
minnka og ljósaperunum fækkar jafnt
og þétt. Draugar fortíðar fara að láta
á sér kræla og áhyggjur af framtíðinni spretta fram á ný. Merkilegt hvað
tíðarfar getur tekið örum breytingum.
Rysjótt tíðarfar þarf þó ekki endilega
að fela í sér slæm tíðindi. Hugmyndir
um framtíðina geta snúist um markmið, ekkert síður en áhyggjur. Vanga-

veltur um fortíðina geta falið í sér
uppgjör frekar en eftirsjá.
Í janúar árið 1924 var sænska kvikmyndin Körkarlen, Ökusveinninn
upp á ástkæra ylhýra (ensk þýð. The
Phantom Carriage), sýnd í nýju bíóhúsi við Hafnarstræti 73 á Akureyri.
Akureyringar flykktust á kvikmyndina
sem gerð var eftir sögu Nóbelskáldsins
Selmu Lagerlöf (1858-1940) og leikstýrð af Victor Sjöström (1879-1960).
Myndin var frumsýnd í Svíþjóð árið
1922. Fjórum árum áður var önnur
mynd í leikstjórn Sjöström frumsýnd

í sænskum kvikmyndahúsum. Hún
var byggð á leikriti eftir íslenskt leikritaskáld. Gaman er að velta vöngum
yfir því hvað nýárs blessuð sól boðaði í
hugum fólks fyrir 95 árum síðan. Setti
það sér markmið fyrir árið eða var það
í einhvers konar uppgjörshugleiðingum? Því er erfitt að svara. Líklegt verður þó að teljast að sýning kvikmyndarinnar um ökusveininn hafi ýtt undir
hugmyndir bíógesta um framtíðina og
vangaveltur um fortíðina.
Árið 1912 skrifaði Selma Lagerlöf
sögu um framliðinn ökusvein sérstaks

dauðavagns. Hann ekur um á vagninum og hirðir upp sálir þeirra sem
eru um það bil að hverfa á vit feðra
sinna. Hér er byggt á þekktu minni úr
evrópskum þjóðsögum þar sem sá eða
sú sem síðast lætur lífið áður en nýtt ár
gengur í garð skal aka dauðavagninum
í eitt ár. Sagan segir frá óþokkanum
David Holm sem hlýtur það vafasama
hlutverk að aka vagninum þegar hann
deyr seint á gamlárskvöld. Á meðan akstrinum stendur gefst honum
tækifæri til að gera upp lífshlaupið
og horfast í augu við allar syndirnar

13

17. janúar 2019
Akureyringar f lykktust á
Ökusveininn í janúar 1924.

í lifanda lífi. Ástæðuna fyrir því að
Lagerlöf skrifaði söguna má rekja til
þess að hún var ráðin af sænskum
samtökum til að uppfræða almenning
um berkla, smitleiðir og varnir gegn
þeim. Hún hafði sjálf reynslu af sjúkdómnum því systir hennar og aðrir
fjölskyldumeðlimir höfðu smitast af
hvíta dauða. Þar sem henni þótti auðveldara að koma boðskapnum á framfæri í gegnum skáldskap frekar en að
setja saman fræðilegan texta um sjúkdóminn, skrifaði hún skáldsögu sem
fékk heitið Körkarlen (ensk þýð. Thy
Soul Shall Bear Witness!) rétt eins og
kvikmyndin.
Victor
Sjöström
leikstýrði
myndinni, skrifaði handritið ásamt
Selmu Lagerlöf og lék aðalhlutverkið.
Myndin varð alþjóðlegur smellur, ekki
síst vakti hún athygli fyrir framúrstefnulegar tæknibrellur. Hún tryggði
honum samning við kvikmyndarisann
Metro-Goldwyn-Meyer í Bandaríkjunum þar sem hann starfaði við kvikmyndagerð næstu árin áður en hann
snéri aftur til Svíþjóðar. Sjöström er
án nokkurs vafa einn áhrifamesti leikstjóri sænskrar kvikmyndasögu. Leikstjórar eins og Ingmar Bergmann og
Stanley Kubrick hafa vísað í verk hans
í myndum sínum. Áður en frægðarsól hans skein sem hæst hafði hann
leikstýrt myndum í tugatali í heimalandinu. Ein þeirra var gerð eftir leikriti Jóhanns Sigurjónssonar (18801919) frá árinu 1911; Fjalla-Eyvindur.
Á fullveldisárinu 1918 var
myndin Berg-Ejvind och hans
hustru frumsýnd í Svíþjóð (ensk þýð.
The Outlaw and His Wife). Sem fyrr
leikstýrði Sjöström, skrifaði handritið ásamt Jóhanni og lék aðalhlutverkið. Myndin var tekin upp vorið
og sumarið 1917 í Lapplandi þar sem
reynt var að líkja eftir hálendi Íslands.
Skáldinu Jóhanni og leikstjóranum
Sjöström var vel til vina og gladdi það
Íslendinginn þegar sá sænski lýsti yfir
áhuga á að færa leikritið yfir á hvíta
tjaldið. Til stóð að taka myndina upp
á Íslandi en vegna heimsstyrjaldarinnar var það ekki mögulegt. Jóhann var
staddur á Akureyri um það leyti sem
myndin var frumsýnd á Íslandi vorið 1919. Gengu þær sögur fjöllunum
hærra að hann ætlaði sér að flytja til
Akureyrar og að búferlaflutningarnir
tengdust atvinnustarfsemi í sjávarútvegi. Heilsu hans hafði hrakað á
meðan Íslandsdvölinni stóð. Ekkert

varð af flutningunum til Akureyrar
og í júní var hann kominn heim til
Danmerkur. Var hann þá orðinn fárveikur, svo mjög að hann var lagður inn á sjúkrahús um leið og hann
steig á danska grund. Jóhann náði sér
aldrei eftir þetta. Hann lést að heimili sínu í Kaupmannahöfn 31. ágúst
1919 í faðmi eiginkonu sinnar Ingeborg. Minni úr evrópskum þjóðsögum komu ekki við sögu á dánarbeði
Jóhanns svo vitað sé, engir ökusveinar
eða vagnar, aðeins gömul íslensk þjóðtrú. Ingeborg lýsir síðustu andartökum skáldsins svo í endurminningum
sínum:
„Svo var það einu sinni með
morgunsárinu að Jóhann bað mig að
opna alla glugga að gömlum íslenskum sið svo að sálin gæti flogið leiðar
sinnar. Við höfðum horft ástaraugum
hvort á annað og talað saman í hálfum hljóðum alla nóttina. Svo kom
dauðinn í allri sinni óbilgirni en Jóhanni mínum þó svo líknsamur að
ekkert þjáningarkast var honum samfara. Ég bað mennina tvo, sem kistulögðu Jóhann, um að mega hafa hann
hjá mér nóttina eftir. Alla þá nótt sat
ég við kistuna og horfði á undurfagra
andlitið hans þar sem sérhver þjáningarhrukka var nú horfin. Það var
svo ótal margt sem ég þurfti að segja
við Jóhann þessar síðustu klukkustundir áður en þeir komu að sækja
ástvin minn.“
Kvikmyndahúsið í Hafnarstræti 73
var tekið í notkun hálfu ári fyrir sýningu Körkarlen. Þótti mörgum mikið
til hússins koma vegna stærðar þess
og útlits. Bíógestir á Akureyri hafa því
sjálfsagt notið þess að horfa á sænsku
hrollvekjuna á stóru tjaldi í glæsilegum húsakynnum þess tíma fyrir hartnær öld síðan. Í dag er myndin löngu
orðin klassísk og af mörgum talin
eitt af meistaraverkum kvikmyndasögunnar.
Að segja sögu er list. Selma Lagerlöf og Jóhann Sigurjónsson voru
listamenn í fremstu röð. Í samstarfi
við Victor Sjöström miðluðu þau sögum sínum til enn stærri neytendahóps
í gegnum hvíta tjaldið. Grenndargralið heilsar nýju ári með því að horfa á
tækifærin sem felast í rysjóttu tíðarfari janúarmánaðar frekar en einblína
á áhyggjur og eftirsjá. Uppgjör síðasta
áratugar hefur farið fram og markmiðin liggja fyrir. Árið 2019 verður ár
sagnalistar, skráningar og miðlunar.

Námskeið
fyrir byggingamenn
á Norðurlandi

Eftirfarandi námskeið eru í boði á vorönn 2019:
Álgluggar

31. janúar

Raki og mygla í húsum 1

12. febrúar

Glerveggir og glerþök

28. febrúar

Raki og mygla í húsum 2
Raunkostnaður útseldrar þjónustu
Ábyrgð byggingastjóra
Brunaþéttingar

7. mars
21. mars
29. - 30. mars
11. apríl

Nánari upplýsingar og skráning
á idan.is og í síma 590 6400.

www.idan.is

14

17. janúar 2019

ORKULITLIR UNGLINGAR
Á AKUREYRI?

S

ala orkudrykkja á Íslandi hefur farið upp úr öllu valdi. Árið
2017 seldust tæplega 5,2 milljónir 330 ml dósa af vinsælustu orkudrykkjunum á Íslandi. Haft hefur
verið eftir forsvarsmanni heildverslunarinnar Core sem flytur inn Nocco
að “við eigum klárlega heimsmet
í drykkju á Nocco ef miðað er við
höfðatölu”.
Rannsóknin Ungt fólk sem framkvæmd hefur verið árlega síðustu tvo
áratug af Rannsóknarmiðstöðinni
Rannsókn og greining sýnir okkur
að unglingar á Akureyri drekka mun
meira af orkudrykkjum en jafnaldrar
þeirra annars staðar á landinu. Þar
kemur fram að 30% þeirra drekka
orkudrykk daglega en landsmeðaltalið er um 10%. Vert er að taka það
fram að 48% unglinga fædd árið 2001
á Akureyri segjast drekka einn eða
fleiri orkudrykki á dag en landsmeðaltalið meðal jafnaldra þeirra er 14%. Til
samanburðar sýna rannsóknir okkur
að árið 2014 sögðust aðeins um 5%
unglinga í 10. bekk drekka orkudrykki
í einhverjum mæli.
Rannsóknin Ungt fólk sýnir einnig
að unglingarnir okkar eru að sofa mun
minna en þeim er hollt. Það samhliða
niðurstöðum þess efnis að unglingar
á Akureyri eru að drekka mun meira
af orkudrykkjum en jafnaldrar þeirra
annars staðar á landinu eru niðurstöður sem við sem bæjarfélag þurfum að
taka mark á og skoða.
Hvað orkudrykki varðar voru þeir

á fyrstu árunum markaðssettir fyrir
íþróttafólk en nú er markaðsetningin
að miklu miðuð að unglingum og
staðsetning drykkjanna í búðum til
þess fallin að það fari ekki framhjá
neinum að orkudrykkir séu þar til
sölu. Umbúðirnar eru oftar en ekki litskrúðugar og drykkirnir líta sakleysislega og skemmtilega út, allt gert til að
heilla og selja okkur þá hugmynd að
við þurfum auka orku til að komast í
gegnum daginn. Þá er bara ein spurning eftir.
Hvers vegna ertu að drekka orkudrykk?
Þarftu auka orku eða þarftu bara að
sofa aðeins meira, borða örlítið holl-

ar og finna jafnvægi í hreyfingu því á
meðan sumir eru að reyna of mikið á
líkamann eru aðrir sem stunda enga
hreyfingu sem orsakar slen og kraftleysi. Hjálpum unglingunum okkar að
finna þetta jafnvægi og lítum á sama
tíma í eigin barm.
Til stendur að boða til Málþings
um forvarnir og velferð unglinga og
barna 23. janúar 2019 sem verður
nánar auglýst síðar. Allir velkomnir
og foreldrar sérstaklega hvattir til að
mæta.
Forvarna- og félagsmálaráðgjafar
Akureyrar

Lemon opnar í
miðbæ Akureyrar

V

eitingastaðurinn Lemon
opnaði
á
dögunum
veitingastað við Ráðhústorg á Akureyri. Lemon er
skyndibitastaður sem sérhæfir sig
í samlokum og ferskum djúsum.
Það er hjónin Jóhann Stefánsson
og Katrín Ósk Ómarsdóttir sem
eiga og reka umræddan stað.
Lemon opnaði í Glerárgötu
19. maí árið 2017 og hefur verið

gífurlega vinsæll á meðal Akureyringa. Staðurinn á Ráðhústorgi
verður opinn í hádeginu á virkum
dögum frá klukkan 11 til 14 og á
laugardagsnóttum.
Fyrir eru þrír Lemon staðir
á höfuðborgarsvæðinu - Suðurlandsbraut 4, Laugavegi 56 og
Hjallahrauni 13, Hafnarfirði, en
auk þess er sérleyfisstaður í París.

KYNNINGARBLAÐ

1. tölublað
3. árgangur

Iðnaður er unaður

13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag

Ábyrgðarmaður: Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir / kolla@dv.is Umsjón: Jóhanna María Einarsdóttir / johanna@dv.is

KYNNING

BAKÞANKAR

INGVASYNIR:

SR. SVAVAR ALFREÐ JÓNSSON SKRIFAR:

Raddnæm
lyklakippa

K

onan mín er alltaf að týna
bíllyklunum sínum. Þess
vegna gaf ég henni einu sinni
í jólagjöf lyklakippu sem hægt er að
forrita þannig, að hún þekkir rödd
eigandans og svarar þá með klingjandi
bjölluhljómi.
Gjöfin vakti gleði enda bæði hagnýt og frumleg.
Síðla aðfangadagskvölds var uppþemban í meltingarfærunum eftir
þungt borðhald orðin mér það óbærileg, að ég læddist fram í forstofu, lokaði hljóðlega á eftir mér og hleypti af
mesta þrýstingnum með allnokkrum
fyrirgangi.
Var mér óðara svarað með háværu
tísti úr lyklaskálinni. Reyndist hljóðið
koma frá hátæknikippunni sem þar
hafði verið lögð fyrr um kvöldið eftir
að eitthvað hafði verið fiktað í henni.
Með tístinu var kippan að gefa til
kynna, að í henni hefði verið sett af
stað óafturkræft raddþekkingarferli.
Rann upp fyrir mér ægileg staðreynd. Ég var kominn í þá stöðu, að ef
eiginkonan týndi bíllyklunum – sem
er nokkuð algengt - yrði ég að ganga
um svæðið, kallandi á lyklakippuna
með þeirri þrumuraust, sem tækið
hafði verið forritað til að þekkja, hvort
sem við hjónin værum heima eða
gestir í virðulegum samkvæmum úti
í bæ.
Þannig atvikaðist það að þessi
umræddu jól týndi frú Bryndís ekki
bíllyklunum sínum heldur glataðist
nýja lyklakippan hennar með dularfullum hætti.
Enzymedica 47x90 Digest Gold

Meltu betur!

Flytja hvað sem er

hvert á land sem er
F

yrir rúmlega ári fóru þeir bræður
Þórir Már og Ármann Ingi Ingvasynir í rekstur á flutningafyrirtækinu Ingvasynir. „Við byrjuðum í raun
bara á tveimur jafnsterkum, en svo vatt
þetta fljótt upp á sig. Næst fjárfestum
við í vörubíl og svo „pickup“. Við höfum
aldrei farið fram úr okkur enda erum við
varkárir í eðli okkar. En á rúmu ári höfum við stækkað ótrúlega mikið vegna
þess að menn hafa hent reiður á hvað
við erum traustir og snöggir að leysa
verkefni,“ segir Þórir.

Flytja allt milli himins og jarðar
Ingvasynir eru þekktir fyrir fagleg og
vönduð vinnubrögð og gefa fast verð
í alla flutninga. Þeir taka að sér hvers
kyns flutninga, hvort heldur er á bílum
eða öðrum hlutum, hvert á land sem
er. Þeir bræður búa enn fremur yfir
margra ára reynslu í akstri úti á landi.
„Okkar aðalstofnæð eða grunnrekstur er í bílaflutningum, en við
getum í raun flutt næstum hvað sem
er. Við höfum yfir að ráða vörubíl með
úrvali af vögnum og tvo „pickupa“ með
vagna. Þannig að við höfum líka verið
í malarflutningum, flutningi á ýmiss
konar vinnuvélum og mörgu fleiru,“
segir Þórir.
Lítið en lipurt flutningafyrirtæki
Ingvasynir er ekki stórt fyrirtæki, en
samt sem áður er ekkert verkefni of
stórt fyrir þá. „Við erum í samstarfi við
fjöldann allan af öðrum fyrirtækjum
og erum alltaf tilbúnir í samstarf við ný
fyrirtæki. Ef svo fer að viðskiptavinur
kemur með verkefni til okkar sem við
sjáum okkur ekki fært að framkvæma
vegna tíma eða annars, þá veitum við
þeim
verkefnum1 í öruggan
farveg 13:05
til
kubbur
copy.pdf
22/09/2017
réttra aðila. Okkar mottó er að leysa
öll verkefni eins hratt, lipurlega og vel
og unnt er, með öllum nauðsynlegum
leiðum,“ segir Þórir.
Nánari upplýsingar má nálgast á
Facebook-síðunni Ingvasynir ehf. Bílaflutninga og Verktakaþjónusta
Sími: 866-7739 n

Villtu auglýsa í
blaðinu norðurland?
Auglýsingasíminn er 578 1190. Netfang: auglysingar@fotspor.is

