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  www.gongugreining.is
Allar vörur eru með sama afslætti á heimasíðu

Höfum opnað glæsilega sölusíðu

20-70% afsláttur af öllum vörum 
framlengjum til 19. janúar 2019

Allir Brooks skór á 14.000 kr.
Sama útsöluverð og í fyrra þrátt fyrir gengislækkun

www.gongugreining.is

Orkuhúsinu Suðurlandsbraut 34 og Bæjarlind 4 Kópavogi - Sími 55 77 100
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Vaðlaheiðargöng formlega opnuð

Askalind 4  |  Kópavogi  |  Sími 564 1864  |  vetrarsol.is

40 ár 
á Íslandi

Snjóblásarar í 
öllum stærðum 
og gerðum

Hágæða snjóblásarar frá

Stiga  
ST5266 PB



2   17. janúar 2019

ÞJÓNUSTU VERKSTÆÐI
DRAUPNISGÖTU 6

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

HJÓLA-
STILLINGAR

FRAMRÚÐU
SKIPTI

Laugardaginn 12. janúar, 
voru Vaðlaheiðargöng opn-
uð með formlegum hætti 
og glæsilegri dagskrá. 
Meðal þess boðið var uppá 
á hátíðinni var nýársmót 
Hjólreiðafélags akureryrar, 
líkamsrækt og tónlist. Ár-
mann Hinrik Kolbeinsson 
var á staðnum og tók þess-
ar skemmtilegu myndir.

OPNUNARHÁTÍÐ 
VAÐLAHEIÐARGANGA



Iðnaður er unaður  11. janúar 2019KYNNINGARBLAÐ

Vermir sf. er gamalgróið pípulagn-
ingarfyrirtæki 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, vinn-
um við nýlagnir, viðgerðir og breytingar, 
allt eftir því sem hentar. Einnig sjáum við 
um sölu á hreinlætistækjum, blöndunar-
tækjum og fleiru fyrir Tengi ehf.“

Mikil reynsla og þekking
Starfsmenn Vermis sf. eru fimm talsins 
ásamt Hallgrími. „Hjá okkur starfa full-
lærðir 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

VERMIR SF: 

Traustir reynsluboltar í 
pípulögnum og fleiru

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

Galloway hamborgari

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

B et w e e n  1 6 : 0 0  -  1 8 : 0 0 ,  e v e r y  d ay
Al la  daga mi l l i  1 6 -  1 8

H A P P Y H O U R

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

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

ökumenn voru kærðir fyrir of hrað-
an akstur og nokkur umferðaróhöpp 
rötuðu á borð lögreglunnar. Í engu 
tilfelli slasaðist fólk hins vegar. 

Í vikunni voru: 
n 2 umferðaróhöpp tilkynnt til lög-
regluna, 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 heim-
ilisofbeldismál sem kom upp í 
vikunni. Þá bárust lögreglunni 2 
tilkynningar þar sem að reynt hafði 
verið að tæla stúlkur inn í bíla á Ak-
ureyri.  Ekkert frekar hefur komið 
við skoðun þeirra mála en lögreglan 
hvetur alla að vera á varðbergi og 
ræða þessi mál við börn sín opin-
skátt.

Stærsta frétt vikunnar á okkar 
svæði er nú líklega formleg opnun 
Vaðlaheiðarganga sem tókst veru-
lega vel og án vandkvæða að sögn 
lögreglunnar á Norðurlandi eystra.  
Samgöngubót þessi á örugglega eftir 
að breyta ýmsu og verður vonandi 
öllum til hagsbóta.

Annað árið í röð sá Slysavarna-
deildin á Akureyri um 
sölu á friðarkertum á Ak-

ureyrarvöku. Að þessu sinni naut 
deildin liðsinnis frá  kvenfélagi Akur-
eyrarkirkju. Þetta kemur fram í frétt á 
heimasíðu Akureyrarbæjar. 

Fyrir ágóðan voru keypt tvö hjarta-
stuðtæki sem voru gefin Akureyrar-

kirkju og Glerárkirkju en á síðasta ári 
var ágóðinn notaður til kaupa á hjarta-
stuðtækjum til notkunar í Íþróttahöll-
inni á Akureyri og í Glerárlaug.

Hjartastuðtækin eru mikilvæg ör-
yggistæki sem hægt er að grípa til á 
neyðarstundu en auðvitað óskar þess 
enginn að þeirra verði nokkru sinni 
þörf.

GÁFU AKUREYRARKIRKJU 
OG GLERÁRKIRKJU 
HJARTASTUÐTÆKI

Mynd: Akureyri.is



AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Spennandi starf hjá Norðurorku hf.
Norðurorka hf óskar eftir að ráða starfsmann á framkvæmdasvið félagsins

 

Viðkomandi mun starfa að nýlögnum og viðhaldi í veitum félagsins en vinna auk þess að öðrum
tilfallandi verkefnum. Starfssvæðið er víðfemt og nær frá Ólafsfirði að Fnjóskadal.

Norðurorka hf. er reyklaus vinnustaður og starfar skv. vottuðu gæðakerfi (ISO 9001).

Meginhlutverk Norðurorku hf. er að þjónusta heimili og atvinnulíf með vinnslu og dreifingu á heitu vatni 
og neysluvatni, rekstri dreifikerfis raforku og rekstri fráveitu.

Starfið heyrir undir verkstjóra á framkvæmdasviði.

Umsjón með ráðningunni hefur Erla Björg Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri
Upplýsingar um starfið veitir Tryggvi A. Guðmundsson verkstjóri í síma: 460 1366
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 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
* Verkefni tengd nýlögnum og viðhaldi veitukerfa
* Ýmis tilfallandi verkefni
* Samskipti við viðskiptavini á verkstað

Menntunar og hæfniskröfur:
* Ökupróf er skilyrði
* Meirapróf og/eða vinnuvélapróf er æskilegt og reynsla af stjórnun vörubíla, krana
   og vinnuvéla er kostur
* Reynsla af jarðlagnatækni er kostur
* Reynsla af veitukerfi er kostur

 

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

VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST
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i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Fyrstur kemur, fyrstur fær!
TAKMARKAð MAGN
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afsláttur af

handlaugum
50%
afsláttu

r af

fylgihlutasetti

20%
afsláttu

r af

baðkarshlífu
m

20%
afsláttu

r af

baðkörum

50%
afsláttu

r af

Sápupumpusettu
m

15-70%
afsláttu

r af

baðinnréttin
gum

- m
argar gerðir

Útsala

Var 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 af-
sökun að sinna ekki heilsunni. All-
ir geta fundið eitthvað við sitt hæfi, 
annars væru ekki Ólympíuleikar 
fatlaðra til. Ef að fatlaðir geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi þá eru því mið-
ur 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 fyr-
ir 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. Byrj-
aðu 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 hádeg-
ismat.

Á mörgum stöðum er einnig 
boðið uppá hádegistíma. Hjá okk-
ur í Heilsuþjálfun er það þannig að 
viðskiptavinir okkar mæta kl 12 og 
geta verið farnir út með hádegismat-
inn 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 Ak-
ureyri 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 heils-
una í dag, hefur heilsan ekki tíma 

fyrir þig á morgun.
Ef við eyðum klukku-

tíma á dag í æfingar er 
það 4% af deginum 
þínum. Enn betra ef 
þú æfir 3-4x í viku 
sem er gott mark-
mið þá erum við 
að tala um að jafn-
aði 2% á dag. Svo 
auðvitað þarf að 
skipuleggja matar-

æðið og velja hollari 
fæðu.

Áttu 
2%?

Davíð Kristinsson skrifar
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

 3+4 ÁBYRGÐ

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.

NÝR RAV4 
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

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 staðal-
búnaði. 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

RAV4: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid: 5.950.000 kr.
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ERTU BÚIN AÐ TRYGGJA ÞÉR 
GARÐHÚS EÐA GESTAHÚS 

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

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

www.volundarhus.is

Amma mín á Akureyri var lág-
vaxin 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 barna-
börn og hún var sannarlega ekki á 
facebook eða instagram. Hún bjó til 
dásamlegan mat, betri rjómaís en aðr-
ir og ávanabindandi piparkökur í lítilli 
Rafha eldavél sem einhverntíma hafði 
verið stórkostleg tækninýjung. Rjóma-
terturnar 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 rjóma-
tertu 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 hr-
ingja 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 öðru-
vísi 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 umferðarmiðstöðv-
arstíllinn, 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 barna-
börnin á hlaupum um 
húsið en hún lét það sannarlega ekki 
í ljós, hún virtist ekki hafa neinar þrá-
hyggjur 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 ein-
læg 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. 

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 þenn-
an 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 kynn-
ast 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. Maður-
inn 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 seg-
ir 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 dá-
samlegu einstaklinga án ábyrgðarinn-
ar 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 framtíð-
inni. 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 börnun-
um okkar í nýju hlutverki og njóta þess 
að fá að vera á hliðarlínunni, hvetja og 
uppörva og njóta árangursins. Stund-
um stígum við yfir þessar fínu línur 
sem skilja að umhyggju og afskipta-
semi 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 hlutverk-
inu og það er svo stutt síðan við vorum 
foreldrar sjálf með allri ábyrgðinni að 
það er auðvelt að gleyma sér.

Það eru ekki bara barnabörn-
in mín sem eiga margar ömmur og 
afa, fjölskyldur voru líka flóknar hér 
áður fyrr og sjálf átti ég þrjár ömm-
ur. Eina þá sem hér var lýst í upphafi 
og lék stærsta hlutverkið í lífi okk-
ar enda bjó hún á sama stað og við. 
Hinar tvær bjuggu annarsstaðar, voru 
reyndar systur þótt ólíkar væru, en 
yndislegar og jafnmiklar ömmur okk-
ar báðar tvær. Ömmur eru nefnilega 
allskonar, stórar, litlar, skáömmur og 
stjúpömmur, gamlar og ungar, lasnar 
og frískar…en allar vonandi dýrmæt-
ar og afarnir líka.

Höldum bara fast í alla þræðina í 
lífsvefnum, því fleiri sem þeir eru því 
fallegri og litríkari verður tilveran.

Að vera amma

Inga Eydal
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,,EIMUR stendur fyrir nýsköpun 
og sjálfbæra fjölnýtingu“

Snæbjörn Sigurðarson framkvæmdastjóri EIMUR

Tölu verður á hugi er meðal til
tekins mark hóps ferða manna 
um að upp lifa sjálf æra nýtingu 

náttúru auð linda og sam spil manns og 
náttúru á jarð hita svæðum. Meðal þess 
sem Norð austur land hefur upp á að 
bjóða í þeim efnum er fjöl breytt nýting 
jarð hita, m.a. til raf magns fram leiðslu, 
en einnig í græn metis ræktun, fisk eldi 
og heilsu eflingu. Einnig má nefna líf
dísil og metan fram leiðslu þar sem úr
gangi er breytt í orku. EIMUR vinnur 
nú að því að virkja þennan á huga í 
sam vinnu við orku fyrir tæki og ferða
þjónustu aðila á svæðinu til að bjóða 
upp á skipu lagðar ferðir þar sem þessir 
þættir eru í fyrir rúmi. 

EIMUR er sam starfs verk efni sem 
snýr að bættri nýtingu orku auð linda 
og aukinni ný sköpun í orku málum 
á Norður landi eystra. Að verk efninu 
standa Lands virkjun, Norður orka, 
Orku veita Húsa víkur og Eyþing, 
sam band sveitar fé laga í Eyja firði og 
Þing eyjar sýslum. Auk þess eru Ís
lenski jarð varmaklasinn og Ís lenski 
ferða klasinn aðilar að verk efninu, 
á samt at vinnu þróunar fé lögunum á 
svæðinu. Eitt megin verk efna Eims er 
að kort leggja náttúru auð lindir NA
lands með sér staka á herslu á sjálf æra 
nýtingu þeirra til eflingar byggðar og 
mann lífs. Starfs menn eru Snæ björn 
Sigurðar son fram kvæmda stjóri og 
Sunna Guð munds dóttir sér fræðingur 
í sjálf ærum kerfum. Einnig hefur 
fé lagið að gang að hópi sér fræðinga 
og fag aðila við þróun og fram kvæmd 
verk efna. Mikið sam starf hefur einnig 
verið við Ný sköpunar mið stöð Ís lands, 
Há skólann á Akur eyri, ferða þjónustu
aðila og fleiri. 

Eims mark miðin; 
 Kort leggja og markaðs setja orku
auð lindir á starfs svæðinu með á herslu 
á fjöl þætta nýtingu hliðar strauma 
þeirra. 
 Stuðla að aukinni verð mæta sköpun 
með sterkum stuðningi við ný sköpun. 
 Stuðla að bættri nýtingu auð linda. 
 Stuðla að aukinni þekkingu á 
sam spili sam fé lags, um hverfis og 
efna hags. 
 Fjölga mögu leikum svæðisins til 
að takast á við á skoranir sam tímans 
og gera svæðið leiðandi á heims vísu 
þegar kemur að sam spili orku, um
hverfis og sam fé lags með sjálf ærni 
og verð mæta sköpun að leiðar ljósi. 
 Kort leggja og markað setja orku auð
lindir á starfs svæðinu með á herslu 
fjöl þætta nýtingu hliðar strauma 
þeirra og mögu legrar hliðar strauma í 
annarra starf semi. 

Það er mikill jarð hiti á Norður
landi eystra og munum við eftir því 
sem líður á verk efnið bæta við meiri 

og meiri upp lýsingum hér á síðunni, 
en þangað til bendum við á huga
sömum um orku á Norður landi eystra 
á Korta sjá Orku stofnunar þar sem 
meðal annars má finna allar bor holur 
á landinu. 

Inn viða greining á Norður landi 
eystra 

EIMUR er þátt takandi í á herslu
verk efni sóknar á ætlunar sem nefnist: 
,,Inn viða greining á Norður landi 
eystra.“ Auk Eims standa að því At
vinnu þróunar fé lag Eyja fjarðar, At
vinnu þróunar fé lag Þing eyinga og Ís
lands stofa. Inn viða greiningin byggir 
á fyrri greiningum sem unnar voru 
á fé lags svæðum at vinnu þróunar fé
laganna. Á herslur Eims í verk efninu 
snúa að því að greiningin taki með 
yfir grips miklum hætti til jarða hita
auð linda svæðisins, inn viða sem þeim 
tengjast og dragi fram helstu mögu
leika til sjálf ærrar og skyn sam legar 
nýtingar, sér stak lega þegar kemur að 
van nýttum hliðar straumum. 

Inn viða greiningunni er ætlað að 
bæta úr brýnni þörf á að safna saman 
upp lýsingum um svæðið og miðla 
þeim með skil virkari hætti en áður 
hefur verið gert. Með þessu verk
efni verður inn viða greiningu fyrir 
lands svæðið komið á vefl ægt form 
og verða þá upp lýsingarnar að gengi
legri, gefa mögu leika á gagn virkni og 
jafn framt verður hægt að upp færa 
gögnin með ein földum hætti. Einnig 
opnast sá mögu leiki að önnur land
svæði geti nýtt sér þessa vinnu til að 
fram kvæmda sam bæri lega inn viða
greiningu á sínum svæðum. 

Snæ björn Sigurðar son fram
kvæmda stjóri segir að fé lagið hafi 
marg þættan til gang, m.a. að halda 
utan um þróun verk efni, standa að 
hug mynda sam keppnum, styðja við 

ný sköpun og vekja íbúa til vitundar 
um mikil vægi jarð hitans. 

,,Fé lagið er m.a. sam starfs vett
vangur orku fyrir tækja, sveitar fé laga, 
há skóla, frum kvöðla, rann sóknar
aðila og annarra sem standa að mis
munandi þróunar verk efnum.“ 

Hver eru þessi þróunar verk efni og 
hverjir nýta sér helst þær niður stöður 
sem þaðan koma? ,,Frum kvöðlar hafa 
verið dug legir að sækja í þetta og nýta 
sér upp lýsingarnar. Mörg þeirra hafa 
komið til okkar í gegnum hug mynda
sam keppnir, þar sem frum kvöðlar 
geta mótað sínar hug myndir á fram 
með stuðningi okkar og fleiri sam
starfs aðila. Hug mynda sam keppni um 
nýtingu heita vatnsins úr Vaðla heiðar
göngum skilaði mörgum góðum 
hug myndum 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 á huga verðar 
hug myndir sem hafa burði til þess að 
verða að veru leika.“ 

Er mikið um orku auð lindir á 
norð austur horni landsins sem ekki 
er þekktar að neinu marki? ,,Þær eru 
senni lega flestar orðnar þekktar í 
dag en það hefur skort á kveðna yfir
sýn. Það sem vantaði einnig voru 
frekari upp lýsingar um mögu leika til 
nýtingar, t.d. við fisk eldi, raf orku fram
leiðslu og um hentugrar stað setningar 
á slíkri starf semi. Við höfum tekið þátt 
í að kort leggja hvernig best er að nýta 
þær orku lindir sem eru hér; að safna 
saman upp lýsingum svo þær séu að
gengi legar sem flestum, miðla þeim og 
koma á fram færi eins og hægt er.“ 

Nýta stein efni úr bor holum 
Gæti komið til ykkar að komu með 

ykkar þekkingu ef farið yrði að virkja 

önnur há hita svæði en þau sem þegar 
hafa verið virkjuð, t.d. ný lega á Þeista
reykjum? ,,EIMUR kemur ekki beint 
að virkjana fram kvæmdum heldur 
skoðar mögu leika til fjöl nýtingar 
strauma sem þar verða til. Þekkt eru 
verk efni þar sem stein efni sem koma 
upp úr bor holum hafa verið nýtt 
með árangurs ríkum hætti. Á Hellis
heiði hefur náðst góður árangur í að 
nýta kísil sem þar fellur til við fram
leiðslu fæðu bóta efna. Í því sam hengi 
má nefna að efna sam setning jarð hita
vatns hér á svæðinu gæti t.d. boðið 
upp á slíka nýtingu.“ 

,,Græni Túrinn“ 
,,EIMUR er í sam starfi við ferða

þjónustu aðila um að þróa ferðir sem 
tengjast jarð hita með einum eða 
öðrum hætti, t.d. ferða pakka sem 
byggja á sjáfærri orku nýtingu. Á hugi 
er lendra ferða manna fer stöðugt 
vaxandi á þeim þætti ferða þjónustu 
hér lendis. Vinnu heiti verk efnisins 
er ,,Græni Túrinn“ Í októ ber kom til 
landsins rýni hópur sem prufu keyrði 
túrinn til að safna gögnum og reynslu 
til frekari þróun verk efnisins. Það 
heppnaðist vel og er unnið að því að 
koma túrnum enn betur á fram færi á 
al þjóða vísu. 

Tölu verður á hugi er meðal til tekins 
mark hóps ferða manna um að upp
lifa sjálf æra nýtingu náttúru auð linda 
og sam spil manns og náttúru á jarð
hita svæðum. Meðal þess sem Norð
austur land hefur upp á að bjóða í þeim 
efnum er fjöl breytt orku fram leiðsla 
með jarð hita og vatns afli til raf magns
fram leiðslu sem og líf dísil og metan
fram leiðslu þar sem úra gangi er breytt 
í elds neyti. Nýting jarð hita til ræktunar 
á græn meti á sér einnig langa sögu á 
svæðinu og er sí fellt verið að leita nýrra 
leiða til að nýta jarð hitann enn frekar 
til mat væla fram leiðslu. Þetta sam

spil manns og náttúru finnst mörgum 
á huga vert og vilja kynna sér það nánar. 
Til að mæta þeim á huga, og ekki síður 
til að auka fjöl breytni í nýtingu jarð
hitans, hófst þróun "Græna Túrsins" 
í sam vinnu við aðila í ferða og orku
geiranum. Nokkrar út gáfur af túrnum 
hafa verið skil greindar og voru þær 
prufu keyrðar í októ ber með rýni hóp 
sem endur speglar mark hópinn sem 
horft er til. Ein út gáfa túrsins fól í sér 
að skoða jarð fræði Mý vatns sveitar, 
kynna sér Kröflu virkjun, Lax ár virkjun, 
gróður húsin að Hvera völlum, kíkja á 
villta gull fiska, gæða sér á jarð hita mat
vælum á Sölku á Húsa vík og fara svo í 
Sjó böðin þar. 

Önnur út gáfa snýst um Akur eyri og 
ná grenni þar sem farið var yfir starf
semi Norður orku, kíkt heim sókn í 
Or k ey til að skoða líf dísel fram leiðslu, 
farið í Moltu, Gler ár virkjun skoðuð 
sem og metan vinnsla í Gler ár dal, farið 
á Kaffi Kú og kíkt við í Lauga landi. 

Bundnar eru vonir við að fljót lega 
verði þessir túrar, og fleiri sam bæri
legir, orðnir að föstum lið í ferða
þjónustu flóru svæðisins.“ 

Innri greining 
,,Þessa dagana erum við fyrst og 

fremst að vinna að inn viða greiningu, 
sem snýst um korlagningu auð linda 
og inn viða á NAlandi, sem byggir á 
grunni sem at vinnu þróunar fé lögin 
unnu á sínum tíma. Þar kemur m.a. 
fram hvaða tæki færi bjóðast hér og 
farið í að kynna þau út á við, bæði 
fyrir inn lendum og er lendum aðilum. 
Mögu leikarnir til sjálf ærrar nýtingar 
eru miklir og einnig með hverjum er 
hentugt að starfa á hverjum tíma. Helsta 
við fangs efnið sem EIMUR stendur 
frammi fyrir er að velja hvaða verk
efni á að keyra á fram hverju sinni því 
mögu leikarnir eru nánast ó þrjótandi,“ 
segir Snæ björn Sigurðar son.

„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.“

KYNNING

Villtu auglýsa í blaðinu norðurland?
auglýsingasíminn er 578 1190. netfang: auglysingar@fotspor.is
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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.

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.

Eftirlitsmaður, Akureyri

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.

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

Sandra 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 hef-
ur 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 láns-
samningi, en þetta er í fyrsta skipti 
sem ég skrifa undir atvinnumanna-
samning 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 atvinnu-
mennsku og því er ég bara spennt og 
hlakka til að fara út,“ sagði Sandra eft-
ir að félagaskiptin voru gerð opinber.

Sandra María Jessen 
gengin til liðs við  
Bayer Leverkusen

Thorsport.is

Timo Soini utanríkisráðherra 
Finnlands er um þessar mund-
ir í opinberri heimsókn á hér 

á landi.Á leið sinni um landið hitti 
Timo, utanríkisráðherra Íslands, Guð-
laugs Þórs Þórðarsonar í Bátahúsinu 
á Siglufirði. Frá þessu var greint á vef 
Fjallabyggðar. 

Helga Helgadóttir formaður bæj-
arráðs tók á móti utanríkisráðherrun-
um 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 op-
inn fundur í Háskólanum á Akureyri 
undir yfirskriftinni Samvinna og sam-
ræða um sjálfbærni. 

FUNDUR UTANRÍKISRÁÐHERRA  
ÍSLANDS OG FINNLANDS Á SIGLUFIRÐI

Fjallabyggð.is
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Sala á öllum hreinlætisvörum 
og áhöldum til ræstinga 

fyrir fyrirtæki, stofnanir og 
heimili í verslun okkar

Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
Markmið okkar er að veita viðskiptavinum okkar ávallt:
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.

•  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.

Með allt á hreinu í 15 ár

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

•  Teppa- og flísahreinsun
•  Þrif eftir iðnaðarmenn
•  Bruna- og vatnstjónaþrif
•  Veggja-, lofta-, ljósa- 
    og gluggaþrif
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stofnanir og heimili
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Grenndargralið óskar lesend-
um 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 marg-
lituð ljós og fátt annað sem kemst að 
en jólin og allt sem þeim fylgir. Eft-
irsjá fortíðar og áhyggjur framtíðar 
víkja eitt augnablik. Já, tíðarfarið er 
einstakt og einsleitt á jólum. Okkur 

finnst fortíðin vera að baki og fram-
tíðin 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 framtíð-
inni 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 mark-
mið, ekkert síður en áhyggjur. Vanga-

veltur um fortíðina geta falið í sér 
uppgjör frekar en eftirsjá. 

Í janúar árið 1924 var sænska kvik-
myndin  Körkarlen, Ökusveinninn 
upp á ástkæra ylhýra (ensk þýð. The 
Phantom Carriage), sýnd í nýju bíó-
húsi við Hafnarstræti 73 á Akureyri. 
Akureyringar flykktust á kvikmyndina 
sem gerð var eftir sögu Nóbelskáldsins 
Selmu Lagerlöf (1858-1940) og leik-
stýrð 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 leik-
ritaskáld. 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 uppgjörshugleiðing-
um? Því er erfitt að svara. Líklegt verð-
ur þó að teljast að sýning kvikmyndar-
innar 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 vagn-
inum 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 með-
an akstrinum stendur gefst honum 
tækifæri til að gera upp lífshlaupið 
og horfast í augu við allar syndirnar 

BOÐSKAPUR ÖKUSVEINS 
Í ÁRSBYRJUN

GRENNDARGRAL
Selma Lagerlöf árið 1906.
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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 sjúk-
dómnum því systir hennar og aðrir 
fjölskyldumeðlimir höfðu smitast af 
hvíta dauða. Þar sem henni þótti auð-
veldara að koma boðskapnum á fram-
færi í gegnum skáldskap frekar en að 
setja saman fræðilegan texta um sjúk-
dóminn, 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 framúr-
stefnulegar tæknibrellur. Hún tryggði 
honum samning við kvikmyndarisann 
Metro-Goldwyn-Meyer í Bandaríkj-
unum þar sem hann starfaði við kvik-
myndagerð næstu árin áður en hann 
snéri aftur til Svíþjóðar. Sjöström er 
án nokkurs vafa einn áhrifamesti leik-
stjóri sænskrar kvikmyndasögu. Leik-
stjórar eins og Ingmar Bergmann og 
Stanley Kubrick hafa vísað í verk hans 
í myndum sínum. Áður en frægðar-
sól hans skein sem hæst hafði hann 
leikstýrt myndum í tugatali í heima-
landinu. Ein þeirra var gerð eftir leik-
riti Jóhanns Sigurjónssonar (1880-
1919) 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 hand-
ritið ásamt Jóhanni og lék aðalhlut-
verkið. 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 heimsstyrjaldarinn-
ar var það ekki mögulegt. Jóhann var 
staddur á Akureyri um það leyti sem 
myndin var frumsýnd á Íslandi vor-
ið 1919. Gengu þær sögur fjöllunum 
hærra að hann ætlaði sér að flytja til 
Akureyrar og að búferlaflutningarnir 
tengdust atvinnustarfsemi í sjávar-
útvegi. 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 fár-
veikur, svo mjög að hann var lagð-
ur inn á sjúkrahús um leið og hann 
steig á danska grund. Jóhann náði sér 
aldrei eftir þetta. Hann lést að heim-
ili sínu í Kaupmannahöfn 31. ágúst 
1919 í faðmi eiginkonu sinnar Inge-
borg. Minni úr evrópskum þjóðsög-
um komu ekki við sögu á dánarbeði 
Jóhanns svo vitað sé, engir ökusveinar 
eða vagnar, aðeins gömul íslensk þjóð-
trú. Ingeborg lýsir síðustu andartök-
um skáldsins svo í endurminningum 
sínum:

„Svo var það einu sinni með 
morgunsárinu að Jóhann bað mig að 
opna alla glugga að gömlum íslensk-
um sið svo að sálin gæti flogið leiðar 
sinnar. Við höfðum horft ástaraugum 
hvort á annað og talað saman í hálf-
um hljóðum alla nóttina. Svo kom 
dauðinn í allri sinni óbilgirni en Jó-
hanni mínum þó svo líknsamur að 
ekkert þjáningarkast var honum sam-
fara. Ég bað mennina tvo, sem kistu-
lögðu 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 þján-
ingarhrukka var nú horfin. Það var 
svo ótal margt sem ég þurfti að segja 
við Jóhann þessar síðustu klukku-
stundir áður en þeir komu að sækja 
ástvin minn.“

Kvikmyndahúsið í Hafnarstræti 73 
var tekið í notkun hálfu ári fyrir sýn-
ingu 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 glæsileg-
um húsakynnum þess tíma fyrir hart-
nær öld síðan. Í dag er myndin löngu 
orðin klassísk og af mörgum talin 
eitt af meistaraverkum kvikmynda-
sögunnar. 

Að segja sögu er list. Selma Lag-
erlöf og Jóhann Sigurjónsson voru 
listamenn í fremstu röð. Í samstarfi 
við Victor Sjöström miðluðu þau sög-
um sínum til enn stærri neytendahóps 
í gegnum hvíta tjaldið. Grenndargra-
lið heilsar nýju ári með því að horfa á 
tækifærin sem felast í rysjóttu tíðar-
fari janúarmánaðar frekar en einblína 
á áhyggjur og eftirsjá. Uppgjör síðasta 
áratugar hefur farið fram og mark-
miðin liggja fyrir. Árið 2019 verður ár 
sagnalistar, skráningar og miðlunar.

Álgluggar 31. janúar

Raki og mygla í húsum 1 12. febrúar

Glerveggir og glerþök 28. febrúar               

Raki og mygla í húsum 2 7. mars         

Raunkostnaður útseldrar þjónustu 21. mars               

Ábyrgð byggingastjóra 29. - 30. mars                     

Brunaþéttingar 11. apríl

Námskeið  
fyrir byggingamenn  
á Norðurlandi

Eftirfarandi námskeið eru í boði á vorönn 2019:

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

www.idan.is 

Akureyringar f lykktust á 
Ökusveininn í janúar 1924.
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Sala orkudrykkja á Íslandi hef-
ur farið upp úr öllu valdi. Árið 
2017 seldust tæplega 5,2 millj-

ónir 330 ml dósa af vinsælustu orku-
drykkjunum á Íslandi. Haft hefur 
verið eftir forsvarsmanni heildversl-
unarinnar Core sem flytur inn Nocco 
að “við eigum klárlega heimsmet 
í drykkju á Nocco ef miðað er við 
höfðatölu”.

Rannsóknin Ungt fólk sem fram-
kvæmd 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 landsmeðal-
talið 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 landsmeðal-
talið 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 niðurstöð-
ur 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 lit-
skrúðugar og drykkirnir líta sakleysis-
lega 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 spurn-
ing eftir.

Hvers vegna ertu að drekka orku-
drykk?

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 kraft-
leysi. 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

ORKULITLIR UNGLINGAR 
Á AKUREYRI?

Veitingastaðurinn Lemon 
opnaði á dögunum 
veitingastað við Ráð-

hústorg 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 Akur-
eyringa. 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 - Suður-
landsbraut 4, Laugavegi 56 og 
Hjallahrauni 13, Hafnarfirði, en 
auk þess er sérleyfisstaður í París. 

Lemon opnar í 
miðbæ Akureyrar
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raddnæm 
lyklakippa
Konan 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 hag-
nýt og frumleg.

Síðla aðfangadagskvölds var upp-
þemban í meltingarfærunum eftir 
þungt borðhald orðin mér það óbæri-
leg, að ég læddist fram í forstofu, lok-
aði 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 stað-
reynd. 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 dular-
fullum hætti.

KYNNINGARBLAÐ

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

Iðnaður er unaður

Fyrir rúmlega ári fóru þeir bræður 
Þórir Már og Ármann Ingi Ingva-
synir í rekstur á flutningafyrir-

tækinu 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 höf-
um 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 grunn-
rekstur 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 verkefnum í öruggan farveg til 
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. Bíla-
flutninga og Verktakaþjónusta

Sími: 866-7739 n 

INGVASYNIR: 

Flytja hvað sem er 
hvert á land sem er

BAKÞANKAR
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KYNNING

Villtu auglýsa í 
blaðinu norðurland?

auglýsingasíminn er 578 1190. netfang: auglysingar@fotspor.is


