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4. tölublað
3. árgangur

Ekkert AK 
Extreme í ár

Grenndargralið Nýr metanstrætó til  
Akureyrar

Beðið eftir sumrinu
Mynd: Þórður Halldórs

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

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

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

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

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

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

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla 
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ. 
Bjóðum alla viðskiptavini okkar velkomna
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Rekstur Akureyrar-
bæjar í jafnvægi

Árs reikningar Akur eyrar bæjar 
fyrir árið 2018 voru lagðir 
fram í bæjar ráði í síðustu 

viku. Rekstur sam stæðunnar gekk vel 
og var í sam ræmi við á ætlun á árinu 
2018 þrátt fyrir háa gjald færslu vegna 
breytinga á líf eyris skuld bindingum 
og var Akur eyrar bær rekinn með 
377 millj. kr. af gangi sem var nokkru 
betri árangur en fjár hags á ætlun gerði 
ráð fyrir. Sjóð streymi ársins var líka 
betra en á ætlun gerði ráð fyrir. Frá 
þessu var greint á vef bæjarins en þar 
má einnig sjá árs reikninginn í heild 
sinni. 

Sam stæða Akur eyrar bæjar var 
rekin með 377 millj. kr. af gangi 
þegar tekið hefur verið til lit til 1.024 
millj. kr. gjald færslu vegna líf eyris
skuld bindinga á árinu. Gjald færslan 
setur veru legan svip á niður stöður 
árs reikningsins. Stafaði hún m.a. 
af hækkun á vísi tölu líf eyris skuld
bindinga opin berra starfs manna 
um fram á vöxtun eigna Líf eyris sjóðs
starfs manna Akur eyrar bæjar. 

Rekstur sam stæðu Akur eyrar
bæjar var við unandi og rekstrar
niður staða ársins í megin at riðum 
eins og fjár hags á ætlun gerði ráð fyrir. 
Rekstrar niður staða sam stæðunnar 
fyrir fjár magns liði og tekju skatt var 
já kvæð um 1.619 millj. kr. en á ætlun 
hafði gert ráð fyrir 1.564 millj. kr. 
rekstrar af gangi. Heildar niður staðan 
var þó ívið betri en á ætlanir gerðu 
ráð fyrir eða 377 millj. kr. af gangur 
en á ætlun gerði ráð fyrir 230 millj. kr. 
já kvæðri niður stöðu. 

Sam kvæmt yfir liti um sjóð streymi 
nam veltu fé frá rekstri 3.219 millj. kr. 
sem var ríf ega 800 millj. kr. hærra 
en á ætlun hafði gert ráð fyrir og var 
það sam bæri leg fjár hæð og árið áður. 
Hand bært fé frá rekstri nam 1.140 
millj. kr. Fjár festinga hreyfingar námu 
sam tals nettó 4.032 millj. kr. en fjár
mögnunar hreyfingar námu sam
tals nettó 2.559 millj. kr. Af orgun 
lang tíma lána nam 2.781 millj. kr. en 
ný lang tíma lán voru 5.397 millj. kr. 
Lækkun á hand bæru fé á árinu nam 
333 millj. kr. og nam hand bært fé 
sam stæðunnar í árs lok 2.819 millj. kr. 
Veltu fé frá rekstri árið 2018 í hlut falli 
við tekjur nam 12,6% í sam stæðunni 
og 8,5% í Ahluta. Árinu áður voru 
hlut föllin 13,8% í sam stæðunni og 
10,7% í Ahluta. 

Heildar launa greiðslur án launa
tengdra gjalda og hækkunar líf eyris
skuld bindinga hjá sam stæðunni voru 
11.299 millj. kr. Fjöldi stöðu gilda var 
að meðal tali 1.563 sem er fjölgun um 

36 stöðu gildi frá árinu áður. Laun 
og launa tengd gjöld sam stæðunnar í 
hlut falli við rekstrar tekjur þess voru 
59,0%. Annar rekstrar kostnaður var 
28,8% af rekstrar tekjum. Skatt tekjur 
sveitar fé lagsins voru 791 þús. kr. á 
hvern íbúa en tekjur sam tals 1.353 
þús. kr. á hvern íbúa. Árið 2017 voru 
skatt tekjurnar 747 þús. kr. á hvern 
íbúa og heildar tekjurnar 1.273 þús. 
kr. á hvern íbúa. 

Niður staða rekstrar Ahluta var 
nei kvæð um 384 millj. kr. en fjár
hags á ætlun gerði ráð fyrir nei kvæðri 
niður stöðu um 341 millj. kr. Gjald
færsla líf eyris skuld bindinga nam 978 
millj. kr. í Ahluta sem var 578 millj. 
kr. um fram á ætlun. 

Sam kvæmt efna hags reikningi 
voru eignir sveitar fé lagsins í árs lok 
2018 bók færðar á 54.232 millj. kr. 
en þar af voru veltu fjár munir 5.603 
millj. kr. Skuldir sveitar fé lagsins með 
líf eyris skuld bindingum námu sam
kvæmt efna hags reikningi 29.437 
millj. kr. en þar af voru skamm tíma
skuldir 4.052 millj. kr. 

Fjár hagur Akur eyrar bæjar er 
traustur og nam skulda við mið sam
stæðunnar í árs lok 75% sam kvæmt 
reglum Eftir lits nefndar með fjár
málum sveitar fé laga en það var 95% 
árið áður. Á stæður lækkunar skulda
við miðsins má rekja til breyttra 
reglna við út reikning þess. Með 
sam bæri legum út reikningi árið áður 
var skulda hlut fallið 70%. Skulda við
mið í Ahluta var 59% í árs lok en var 
60% árið áður miðað við nú gildandi 
reglur um út reikninginn. 

Veltu fjár hlut fallið var 1,38 í árs lok 
2018 en var 0,87 árið áður. Bók fært 
eigið fé nam 24.796 millj. kr. í árs
lok en var 20.181 millj. kr. í árs lok 
árið áður. Eigin fjár hlut fall var 46% 
af heildar fjár magni en var 44% árið 
áður. 

Sam kvæmt sveitar stjórnar lögum 
skal fjalla um árs reikninginn á tveimur 
fundum í sveitar stjórn og verður hann 
til um fjöllunar í bæjar stjórn Akur
eyrar 2. apríl og 16. aprí nk. 

Árs reikningurinn er settur fram 
sam kvæmt lögum um reiknings skil 
sveitar fé laga. Starf seminni er skipt 
upp í tvo hluta, Ahluta annars vegar 
og Bhluta hins vegar. Til Ahluta 
telst starf semi sem að hluta eða öllu 
leyti er fjár mögnuð með skatt tekjum. 
Til B–hluta teljast fjár hags lega sjálf
stæð fyrir tæki sem að hálfu eða að 
meiri hluta eru í eigu sveitar fé lagsins 
en rekstur þeirra er að stofni til fjár
magnaður með þjónustu tekjum.

Stema kerrur  - þýsk gæðavara

Kerrur af öllum
stærðum og gerðum

Ásafl er umboðs- og þjónustuaðili Stema á Íslandi
Kíktu við!

ÁSAFL
Ásafl ehf.  
Hjallahrauni 2 220 Hafnarfirði

Sími: 562 3833
Opið 8:30 - 17 virka daga
asafl@asafl.is asafl.is

VILTU AUGLÝSA Í NORÐURLANDI?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190 NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS



FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

SITTING VISION
hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

JACOB stóll frá Calia Italia

NÝTT
Í LÚR

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

NÝTT
Í LÚR
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EKKERT AK 
EXTREME Í 
ÁR: „SÚRSÆT 
ÁKVÖRÐUN“

Snjó bretta og tón listar há tíðin 
AK Extreme mun ekki fara 
fram á Akur eyri í ár líkt og 

undan farin ár. Há tíðin fer í eins árs 
pásu en undir búningur fyrir næsta 
ár er nú hafinn. Það var Kaffið.is sem 
greindi frá þessu. 

Emm sjé Gauti, einn af skipu leggj
endum há tíðarinnar segir í sam tali 
við Kaffið að á kvörðunin hafi verið 
súr sæt en vegna breytinga og til
færslu hafi undir búningur í ár ekki 
hafist nógu snemma. 

„Það var tekin sú súr sæta 
á kvörðun að pása okkur í eitt ár til að 
ná að halda uppi gæðum á e ventinum 
sem svo mörgum þykir vænt um,“ 
segir hann. 

Hann segist þó ekki hafa á hyggjur 
af Akur eyringum og að þeir muni ef
laust finna leiðir til að skemmta sér 
þar til há tíðin snýr aftur á næsta ári. 

„Það er alltaf góð stemning á 
Akur eyri og það verður ef aust eitt
hvað gott partý í gangi hvort sem það 

er á Græna hattinum, í Sjallanum eða 
bara heima hjá ein hverju góðu liði.“ 

Hann segir að á kvörðunin muni 
þá hafa já kvæð á hrif á há tíðina á 
komandi árum. 

„Það eru spennandi tímar fram
undan og er stefnan tekin á að gera 
há tíðina fottari en hún hefur verið 
hingað til. Með því að taka okkur eitt 
ár í pásu gefur það hópnum tæki færi 
til þess að skipu leggja næsta skref vel. 
Við erum reyndar nú þegar byrjaðir 
að skipu leggja há tíðina 2020 og erum 
virki lega spenntir fyrir því sem mun 
fara niður.“ 

Hann býst við því að há tíðin verði 
„sturluð“ á næsta ári. „Við erum nú 
þegar búnir að tryggja okkur nýja og 
betri stað setningu sem gefur okkur 
tæki færi á að stækka bigjumpið. 
Nýja svæðið býður upp á mjög mikla 
mögu leika s.s. betra að gengi, minna 
rask á um ferð, stærri pall og meira 
augna kon fekt fyrir á horf endur,“ segir 
hann að lokum.

 VORTILBOÐ 

INNIFALIÐ :
FRÍR FLUTNINGUR

GRAFSKRIFT
UPPSETNING Á N-LANDI OG 

HÖFUÐBORGARSVÆÐI

s: 466 2800 / 899 9370 sala@minnismerki.is   minnismerki.is

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson
bóndi

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning 

66 cm sökkull
GRÁR - 149 þúsund

113
41x60 cm frá sökkli

80 cm sökkull
GRÁR - 198 þúsund

103M
68x47 cm frá sökkli

Hér hvílir

Páll Pétur Pálsson
f. 26.06. 1926
d. 26.06. 2016

Ljúf er þín minning

120 cm sökkull
GRÁR - 245 þúsund

með lugt og vasa 325 þúsund

103
76x55 cm frá sökkli

Hér hvíla hjónin

Ragnheiður 
Árnadóttir

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Jóhann 
Snorrason

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning þeirra

130 cm sökkull
GRÁR - 298 þúsund

með lugt og vasa 368 þúsund

Hér hvíla hjónin frá Fagrabæ

Hörður Jökull
Jónsson
f . 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Guðríður Sóley
Jónsdóttir
f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning ykkar

110
100x57 frá sökkli

Hér hvíla hjónin frá Fagrabæ

Hörður Jökull
Jónsson
f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Guðríður Sóley
Jónsdóttir
f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Minning ykkar er ljós í lífi okkar

150 cm sökkull
GRÁR - 298 þúsund

með lugt og vasa 368 þúsund

101
100x57 frá sökkli



N Ó I SÍ R Í US

facebook.com/noisirius

Nóa páskaeggin eru tilbúin. Við vönduðum okkur alveg sérstaklega, því við 
vitum að þið viljið hafa þau fullkomin. Það á bæði við um gómsæta skelina 
sem bráðnar í munni og allt góðgætið sem leynist þar fyrir innan. 

Gjörið þið svo vel — það er nóg til fyrir alla.

Nú mega páskarnir komaSjálfbærni 
og samfélagsábyrgð
Nóa Síríus súkkulaði er 
hluti af Cocoa Horizons 

verkefninu, sem gerir kakóræktendum 
kleift að framleiða kakó á sjálfbæran og 
ábyrgan hátt. Verkefnið stuðlar að betri 
lífsskilyrðum í kakóræktarsamfélögum 
og bættum aðbúnaði starfsfólks. 
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NÝR METANSTRÆTÓ 
TIL AKUREYRAR

Fyrr í vikunni fékk Akur eyrar
bær form lega af entan þriðja 
og síðasta metan strætis vagninn 

sem sveitar fé lagið kaupir sam kvæmt 
samningi frá 2017. Vagninn er af 
gerðinni Scania en fyrir eru tveir slíkir 
vagnar í akstri á Akur eyri sem reynst 
hafa ljómandi vel. Frá þessu er greint á 
vef bæjarins. 

Bæjar full trúum og starfs fólki um
hverfis og mann virkja sviðs var boðið 
í stuttan reynslu akstur á vagninum og 
var meðal annars gerður stuttur stans 
í nýju úti búi um boðs aðila Scania á Ís
landi, Kletts, að Hjalt eyrar götu 8. 

Leiða kerfi Strætis vagna Akur eyrar 
byggir á fjórum vögnum sem aka 
sam tímis og þrír þeirra ganga nú fyrir 

metani. SVA rekur einnig ferli þjónustu 
fyrir fatlaða og þar eru í notkun sex 
ferli þjónustu bif reiðar en fjórar þeirra 
ganga fyrir metani og er ætlunin að 
bæta einum metan bíl við á þessu ári. 

Kaupin á metan vögnunum eru eitt 
af mörgum skrefum sem sveitar fé lagið 
stígur til að ná því mark miði bæjar
stjórnar Akur eyrar að gera Akur eyri 
að kol efnis hlut lausu sam fé lagi. Bærinn 
leggur á það á herslu að bíla foti hans 
verði smám saman allur knúinn endur
nýtan legum eða um hverfis vænum 
orku gjöfum. 

Akur eyrar bær er eina sveitar fé lagið 
á Ís landi sem býður öllum frítt í strætó 
allan ársins hring og hefur svo verið 
síðan 1. janúar 2007.

RÁÐSTEFNA UM 
SNJÓFLÓÐAVARNIR 
Á SIGLUFIRÐI

Dagana 3.  5. apríl nk. fer 
fram alþjóðleg ráðstefna 
um snjófóðavarnir. Er 

það Verkfræðingafélag Íslands sem 
stendur fyrir ráðstefnunni í samvinnu 
við Samband íslenskra sveitarfélaga og 
feiri aðila. Ráðstefnan verður haldin á 
Sigló hóteli á Siglufirði. Á ráðstefnunni 
munu gestafyrirlesarar koma frá 
Noregi, Sviss og Englandi.  Frá þessu 
er greint á vef Fjallabyggðar.

Tilgangur ráðstefnunnar er 
að fræðast um uppbyggingu 
ofanfóðavarna á Íslandi síðastliðin 
20 ár og kynnast því nýjasta sem er að 
gerast á sviði ofanfóðavarna annars 
staðar í heiminum. Ráðstefnan er ætluð 

fólki frá sveitarstjórnum, stjórnsýslu, 
rekstraraðilum skíðasvæða, vegagerð, 
mannvirkjahönnuðum, eftirlitsaðilum 
og fræðimönnum. Þá mun töluverður 
fjöldi erlends fagfólks sækja 
ráðstefnuna.

Þemu ráðstefnunnar eru: 
Áhættustjórnun, umhverfi og 
samfélag, 

skipulag, hönnun, uppbygging og 
viðhald varnarmannvirkja. 

virkni varnargarða byggt á reynslu, 
tilraunum og tölulegum hermunum.

Skoðunarferð verður farin um 
varnarvirkin á Siglufirði föstudaginn 
5. apríl og fjallaskíðaferð 6. apríl.

Komdu í lið með okkur

Við hjá Icelandair hótel Akureyri óskum eftir öflugu starfsfólki í teymið okkar. 
Um er að ræða sumarstörf með möguleika á framtíðarstarfi.

• Eldhús – reynsla kostur
• Herbergisþrif
• Vaktstjóri í morgunverði - 70% framtíðarstarf

Sigrún Björk Sigurðardóttir hótelstjóri veitir nánari upplýsingar 
og tekur á móti umsóknum - sigrunbs@icehotels.is
Umsóknarfrestur er til 15. apríl nk.

Við leitum að fólki í eftirtalin störf:
• Þjónar á morgun- og kvöldvaktir
• Næturvörður í gestamóttöku - 

næturvarsla og þjónusta við gesti

Kíktu í
til okkar!til okkar!

KombóKombó

STÓRT KOMBÓ
heil samloka og stór djús

2.190 kr.

MILLI KOMBÓ
hálf samloka og stór djús

1.790 kr.

1.590 kr.

LÍT ID KOMBÓ
hálf samloka og lítill djús

GOS KOMBÓ
heil samloka og gos

1.690 kr.

STÓRT KOMBÓ
heil samloka og stór djús

2.190 kr.

MILLI KOMBÓ
hálf samloka og stór djús

1.790 kr.

1.590 kr.

LÍT ID KOMBÓ
hálf samloka og lítill djús

GOS KOMBÓ
heil samloka og gos

1.690 kr.

KOMBÓKOMBÓ

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

Mán-Fös 08:00 – 21:00
Helgar 10:00 – 21:00
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VILTU AUGLÝSA Í NORÐURLANDI?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190 NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
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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. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

HÚN ER KOMIN AFTUR
NÝ COROLLA

Mest seld í heimi
Nýjasta kynslóð Corollu er komin í þremur glæsilegum gerðum sem taka sig best út með þig undir stýri. 
Mátaðu þig við kraftmiklar Hybrid útfærslur hlaðbaksins, Corolla Hatchback; stallbaksins, Corolla Sedan 
eða langbaksins, Corolla Touring Sports. Hver er þín týpa? 

2 ára þjónustupakki fylgir með nýrri Corollu, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.

Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum.

 3+4 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

Verð frá: 3.990.000 kr.
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Karlmennskan er ekkert grín 
Upp með hökuna, út með 

kassann og þurrkaðu 
tárin! Svona áfram með 

þig, strákar gráta ekki.”  Já, ég er af 
þessari kynslóð þar sem að strákar 
gráta ekki og sýna ekki tilfinnningar. 
Svona vorum við margir aldir upp, 
ég tel mig þó heppinn með foreldra 
og fékk að heyra ég elska þig, knús og 
það er í lagi að gráta. Ef þér líður illa 
talaðu þá um það. Við höfum misst 
of marga fyrir eigin hendi, eitthvað 
verður að breytast. Sjálfur fór ég í 
fyrstu jarðaförina 18 ára hjá strák sem 
var einu ári eldri en ég. Hann féll fyrir 
eigin hendi. Jarðarförunum sem að 
ég hef farið í hefur fjölgað í gegnum 
tíðina vegna þess að margir nánir mér 
hafa fallið fyrir eigin hendi.

Einn frændi minn sem var 
tveimur árum yngri en ég féll fyrir 
eigin hendi vegna þess að hann fékk 
neitun á inngöngu í framhaldsskóla. 
Ég las bréfið eftir hann og það var 
það erfiðasta sem ég hef gert. Honum 
fannst hann hafa brugðist að hafa ekki 
fengið inngöngu og vera auli.

Stöldrum aðeins við, hvernig 
getum við breytt þessu? Okkur berast 
fregnir oft á ári af strákum sem við 
þekkjum sem falla fyrir eigin hendi. 
Aðilar sem við myndum aldrei halda 
að myndu gera þetta. 

Það sem við strákar gerum er að 
setja kassann út og hökuna upp af 
því að við erum meistarar í að halda 
andliti. Þegar að við fáum spurningar 
eins og „hvað er að frétta?” eða „er 
ekki brjálað að gera?” þá svörum 
við alltaf þannig að það sé alltaf gott 
að frétta og að það sé alltaf brjálað 
að gera hjá okkur. Það er ekki alltaf 
allt í lagi og þá eigum við að tala um 

það. Það er heldur ekki eðlilegt að 
það sé alltaf brjálað að gera því við 
getum bognað undan álagi. Hvernig 
væri ef að við myndum breyta 
spurningunum sem að við spyrjum 
og spyrja frekar „Hvernig líður þér”? 
, „Ertu að hugsa vel um þig,”? Ertu 
hamingjusamingur,”? „Hvað myndi 
láta þér líða betur”? Spyrjandinn þarf 
virkilega að hlusta, ekki leita með 
augun annað og reyna að skynja ef að 
viðmælandinn er haldinn vanlíðann 
og þá sýna umhyggju og brjóta ísinn.

Tölum um þetta, sýnum 
tilfinningar og gefumst upp fyrir 
karlmennskunni ef við þurfum.

Það getur verið frelsandi að 
gefast upp, andlega og líkamlega. 
Að gefast upp er ekki að taka sitt 
eigið líf. Að gefast upp er að leita 
hjálpar hjá faglærðum aðilum. Skipta 
um umhverfi, skipta um vinnu eða 
núllsetja sig. Þú ert ekki tré, þú getur 
fært þig um set í vinnu sem og öðru!

Miðað við vini, frændur og 
kunningja sem ég hef misst fyrir 
eigin hendi vissi ég að vandinn 
væri mikill. Fyrir áramót var ég í 
hittingi hjá félögum mínum, menn 
á aldrinum 2845 ára. Við ákváðum 
að hafa umræðuefnið á fundinum 
heilsu. Nema að þessu sinni leyddist 
umræðan í andlega heilsu. Fyrsti stóð 
upp og sagðist vera búinn að líða illa 
síðan hann missti frænda sinn sem 
féll fyrir eigin hendi. Sá aðili hafði 
leitað sér hjálpar bæði hjá læknum 
og sálfræðingi. Hann gerði það rétta, 
hann gafst upp fyrir vanlíðan og 
leitaði sér hjálpar. Við vorum tuttugu 
á fundinum. Allt í einu vorum við tíu 
búnir að standa upp sem höfðum verið 
að berjast við vanlíðan einhverntíman 

á ævinni. Flestir á milli þrítugs og 
fertugs. Margir höfðu reynt að fá tíma 
hjá sálfræðingi, sumir nenntu ekki 
að bíða á biðlistum en það er efni 
í aðra grein hvernig komið er fyrir 
geðheilbrigðiskerfi okkar. Fimm til sex 
manns höfðu farið á þunglyndislyf. 
Við í þessum hópi erum feður, smiðir, 
rafvirkjar, viðskiptafræðingar og úr 
feiri starfsstéttum. Þverskurðurinn 
af þjóðfélaginu. Þörfin er mikil og við 
þurfum að gefast upp fyrir vanlíðan og 
fá hjálp. 

Strákar! Við þurfum að sinna 
okkur, rækta heilsuna, sinna 
áhugamálunum og verja tíma með 
fjölskyldu og vinum. Þú þarft að 
hreyfa þig að lágmarki 30 mínútur á 
dag. Þú verður að skoða hvað þú setur 
ofaní þig og ekki bæla tilfinningarnar 
með áfengi. Strákaferðir geta verið 
með því besta sem þú gerir. Fara í 
ferð með vinum og hlægja í nokkra 
sólarhringa. Við verðum að hlaða 
batteríin svo við getum gefið öðrum 
orku. Þú þarft ekki að skrá þig á næsta 
líkamsræktarnámskeið. Göngutúr í 
kjarnaskógi eða sundferð reglulega 
getur gert kraftaverk. Eyddu tíma 
í náttúrunni, slökktu á símanum 
og sjónvarpinu og sofðu 89 tíma á 
sólarhring. Ekki vinna meira en 89 
tíma að jafnaði.

Við þurfum ekki að eiga allt, 
lífsgæðakapphlaupið fer ansi oft illa 
með okkur. Andleg heilsa er mun 
mikilvægari en ittala kertastjakar, nýr 
fatskjár eða nýjasti bíllinn. Heilsan er 
allt sem við eigum. Ef heilsan fer þá 
hrynur allt. Sinnum okkur strákar!

Það er ekki töff að byrgja inni 
vondar tilfinningar og það þarf oft 
mikið stolt til að leita sér hjálpar. 

Byrjaðu á að bóka tíma hjá lækni á 
Heilsugæslunni, hann leiðir þig áfram. 

Ef þér líður illa og ert með 
sjálfsvígshugsanir er númerið hjá 
Rauða Krossinum 1717. Ekkert 
vandamál er of stórt eða lítið fyrir 
Hjálparsímann.

Þetta er nóg komið af ungum 
mönnum sem falla fyrir eigin hendi. 
Það er engin lausn að taka eigin líf. Ég 
vona svo innilega að vinir mínir létti 
frekar á sér við mig og ég beini þeim 
til fagfólks. Það er alltaf til leið út úr 
erfiðum aðstæðum. 

Gott er að hafa á bakvið eyrað 
reglu frá Dale Carnegie. 

Ef þú ert áhyggjufullur:

a) Spurðu sjálfan þig: „hvað er það 
versta sem gæti komið fyrir"?

b) Ef það er óumfýjanlegt búðu 
þig þá undir að sætta þig við það

c) Farðu svo með hægð að bæta úr 
hinu versta.

#útmeðað

Skoðaðaðu heimasíðuna okkar, 
það er ávallt eitthvað spennandi í boði 
varðandi, þjálfun, næringu og lífsstíl, 
www.heilsuthjalfun.is

Davíð Kristins son starfar sem 
heild rænn Heilsu þjálfariNæringar- og 
lífs stíls þjálfariÍAK Í þrótta þjálfariGolf-
þjálfaridavid@30.is

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM



9   20. desember 2018

Gerðu þér dagamun í náttúrufegurðinni við Mývatn.

Gildir til 30. apríl 2019 og með fyrirvara um bókunarstöðu.

Tilboðið bókast í síma 453 0000
eða myvatn@fosshotel.is

Notalegheit í

Innifalið er einnar nætur gisting
 fyrir tvo á Fosshótel Mývatni ásamt 

morgunverðarhlaðborði, tveggja rétta kvöldverði á 
hótelinu og aðgangi í Jarðböðin við Mývatn.

Gisting fyrir tvo
morgunverður

tveggja rétta kvöldverður 
Jarðböðin við Mývatn

Mývatnssveit

Einstakt
pakkatilboð 

fyrir tvo
25.900 kr.

 – aukanótt – 
14.400 kr.
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AKUREYRINGAR 
SIGURSÆLIR Á 
SPECIAL OLYMPICS

Akureyringarnir Arndís 
Atladóttir, Fannar Logi 
Jóhannesson, Helena 

Ósk Hilmarsdóttir og Védís Elva 
Þorsteinsdóttir sópuðu að sér 
verðlaunum á Special Olympics sem 
lauk í gær í Sameinuðu arabísku 
furstadæmunum. Frá þessu er greint 
á vef Akureyrarbæjar.

Arndís fékk brons í 50 metra 
bringusundi, Fannar Logi hreppti 
gull í langstökki og brons í 100 metra 
hlaupi, Helena Ósk fékk brons í 4 x 
100 metra hlaupi með félögum sínum 
og Védís Elva náði silfri í einliðaleik í 
boccia og bronsi í tvímenningi.

Guðrún Karítas Garðarsdóttir, 
móðir Védísar Evu, var í skýjunum 
með árangurinn og framkvæmd 
mótsins þegar hún talaði við 

heimasíðu bæjarins.
„Lokahátíð leikanna var í gær og 

er stórkostlegri hátíð þar með lokið. 
Þetta hefur verið ótrúleg upplifun, 
fyrstu Special Olympics leikarnir 
sem eru haldnir á þessu heimssvæði 
og prinsinn hér afar stoltur af því 
hvernig til tókst. Sameining og 
samhugur þessara leika fær mann til 
að trúa á hið góða.“

„Allir keppendur fara í gegnum 
heilsutékk, heyrn, sjón, tennur og 
feira. Margir fara héðan með aukin 
lífsgæði, til dæmis ný heyrnartæki 
sem eru ekki sjálfsögð alls staðar í 
heiminum. Védís kemur heim með 
ný gleraugu. Allir keppendur, 7.500 
talsins, fengu nýja íþróttaskó!“ sagði 
Guðrún Karítas stödd í Abu Dhabí í 
samtali við Akureyri.is.

Barnahús opnað 
á Akureyri

Í byrjun vikunnar opnað 
Barnahús á Norðurlandi en 
húsið er útibú frá Barnahúsi í 

Reykjavík.  Opnun útibús Barnahúss 
felur í sér byltingu við þjónustu við 
börn utan höfuðborgarsvæðisins. 
Greint var frá þessu á vef 
Akureyrarbæjar. 

Opnun útibúsins felur í sér að 
til staðar verður sérútbúin aðstaða 
fyrir börn sem fá meðferðarviðtöl 
frá Barnahúsi.  Einnig hefur verið 
útbúin sérstök aðstaða með nýjustu 
tækni þar sem hægt verður að taka 

rannsóknarviðtöl við börn, bæði 
á vegum barnaverndarnefnda og 
dómstóla. Er aðstaðan til skýrslutöku 
síst síðri þeirri sem er í Barnahúsi í 
Reykjavík.

Útibúið er opnað í samvinnu við 
Lögregluna á Norðurlandi eystra, 
barnaverndarnefnd Eyjafjarðar og 
dómstólasýsluna og mun það geta 
veitt börnum af öllu Norðurlandi 
þjónustu. Þá mun það einnig 
þjónusta börn sem búsett eru annars 
staðar, teljist það þjóna hagsmunum 
viðkomandi barna.

Mynd: Akureyri.is

Verð innan við 6500 kr. á sólarhring

Upplýsingar og pantanir:
astjorn.is eða 462 3980
facebook.com/astjorn

Stofnaðar 1946Kristilegar sumarbúðir

E instakar  sumarbúðir  í  s tórkost legr i  náttúru

volvocars.is

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 
Sími 515 7050

FRUMSÝNING 
Á LAUGARDAG

Keyrðu á vit ævintýranna í nýjum Volvo V60 Cross Country AWD. 
Hann hefur sterklegt og glæsilegt útlit, fjórhjóladrif, mikla hæð frá götu, 
lúxus þægindi, framúrskarandi öryggi og nóg pláss. Allt sem þú þarft til 
að gera ferðalagið að hreinu ævintýri, hvort sem það er langt eða stutt.

Volvo V60 Cross Country AWD var valinn bíll ársins 
á Íslandi 2019 af Bandalagi íslenskra bílablaðamanna. 

Volvo V60 Cross Country AWD 
verður frumsýndur á laugardag kl. 12-16. 

Komdu og reynsluaktu!

VERÐ FRÁ 6.990.000 KR.

GERÐU ÖLL FERÐALÖG AÐ ÆVINTÝRI 

VOLVO V60 CROSS COUNTRY AWD

Volvo V60 CC frumsýning heilsíða Akureyri 135x219 20190402_END.indd   1 02/04/2019   11:18



AFHENDINGARSTAÐIR
4

ENDURGREIÐSLUFRESTUR
14 DAGAR

SENDUM UM LAND ALLT3 VERSLANIR
1 KARFA

Nike
Air Force 1 ‘06
Verð: 13.995 kr.

Vagabond
Casey
Verð: 16.995 kr.

Vagabond
Camille
Verð: 15.995 kr.

Nike
Air Force 1 ‘06
Verð: 13.995 kr.

Vagabond
Casey
Verð: 14.995 kr.

Vagabond
Zoe
Verð: 15.995 kr.

Vans
Era 59
Verð: 12.995 kr.

Vans
Era 59
Verð: 13.995 kr.

Lloyd
Jerry
Verð: 29.995 kr.

Duffy
Spariskór
Verð: 10.995 kr.

Duffy
Spariskór
Verð: 10.995 kr.

Duffy
Spariskór
Verð: 10.995 kr.

Lloyd
Jerry
Verð: 29.995 kr.

FERMING 2019
Skór fyrir alla fjölskylduna
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GRENNDARGRALIÐ
Þegar Toto og Big Country komu ekki
Rúm 30 ár eru liðin frá fyrir

huguðum stór tón leikum 
heims þekktra tón listar manna 

í heima byggð. Árið 1988 náðust 
samningar við Reykja víkur borg og 
aðila í London sem áttu að tryggja 
áður ó séða og ó heyrða upp lifun tón
leika gesta og gera þannig tón leikana 
að ein hverjum þeim stærstu í Ís lands
sögunni.   

Í síðasta tölu blaði Norður lands 
rifjaði Grenndar gra lið upp fjöl skyldu
há tíðina Eina með öllu á Mel gerðis
melum sumarið 1978. Vissu lega var 
há tíðin sú ein sinnar tegundar en 
þó ekki meir en svo að ára tug síðar 
á kváðu nokkrir ungir ofur hugar á 
Akur eyri að standa fyrir úti há tíð um 
verslunar manna helgina á sama stað 
og tíu árum áður undir heitinu Ein 
með öllu ´88. Frétta futningur af há
tíðinni byrjaði heldur betur með 
látum. Les endur Dags vissu ekki 
hvaðan á sig stóð veðrið þann 5. maí 
þegar við þeim blasti frétt um að 
„nær öruggt“ væri að ameríska stór
hljóm sveitin Toto myndi spila á Mel
gerðis melum. Stefnt hafði verið að 
því að með limir hljóm sveitarinnar 
tækju beint fug frá Banda ríkjunum til 
Akur eyrar. Í sömu frétt kom fram að 
feiri lista menn hefðu komið til greina 
sem skemmti kraftar á há tíðinni en að 
af komu þeirra yrði ekki. Huey Lewis 
and the News, Bruce Spring steen 
og Michael Jack son voru nefndir til 
sögunnar. Að eins átti eftir að skrifa 
undir samning við Toto þegar bárust 
fréttir frá Ameríku um að hljóm

sveitin kæmi ekki til Eyja fjarðar. 
Þann 20. júní birti DV frétt á bak

síðu blaðsins sem mögu lega gladdi 
von svikna Totoað dá endur. Blaðið 
taldi sig hafa öruggar heimildir fyrir 
því að búið væri að semja við skosku 
stór hljóm sveitina Big Coun try um 
að koma og spila í Saur bæjar hreppi í 
Eyja firði. Í júlí mánuði var upp lýst um 
frekari fyrir ætlanir hljóm sveitarinnar. 
Ekki einungis ætlaði hún að troða upp 
við gamla her fug völlinn á Mel gerðis
melum heldur voru uppi á form um 
að kvik mynda tökulið frá sjón varps
stöðinni Channel 4 í London fylgdi 
hljóm sveitinni til að taka tón leikana 
upp. Ætlunin var að taka upp mynd
band við lag á ó út kominni plötu 
sveitarinnar Peace in our time. Platan 
kom út mánuði eftir fyrir hugaða tón
leika á Melunum. Á fram bárust reglu
lega fréttir af gangi mála og og oftar en 
ekki já kvæðar. 

Samningar náðust milli hljóm
sveitarinnar og að stand enda úti há
tíðarinnar um að pantaður yrði tækja
búnaður að utan til að gera tón leikana 
sem stærsta. Þá var samið við Reykja
víkur borg um leigu á hljóm futnings
kerfi borgarinnar, sam tals um 25.000 
watt að styrk leika. Svo virtist sem 
einungis forms at riði væri að stað festa 
komu skosku sveitarinnar. 

Senni lega hafa ein hverjir orðið 
fyrir miklum von brigðum þegar 
þeir sátu með kaffi bollann sinn og 
lásu Dag föstu daginn 15. júlí. „Big 
Coun try kemur ekki“ var fyrir
sögn frétta til kyningar. Skýringin var 

ó hóf egar kröfur hljóm sveitarinnar 
þegar kom að tækja búnaði. Þegar á 
reyndi óskuðu for svars menn hljóm
sveitarinnar eftir því að henni yrði 
tryggt 90.000 watta hljóm futnings
kerfi, 30 sinnum sterkara en það sem 
akur eyrska gleðis veitin Skrið jöklar 
notaðist við á þessum tíma en þeir 
voru ein mitt hluti af skemmti dag skrá 
há tíðarinnar. Kröfurnar voru ó raun
hæfar svo vægt sé til orða tekið en þær 
stóðu ó haggaðar. Samningum var því 
rift. 

Eftir standa minningar um gleði 
og glaum því þrátt fyrir skort á heims
frægum, er lendum hljóm sveitum 
skemmtu nokkur þúsund ung menni 
sér vel á Mel gerðis melum, helgina 29. 
– 31. júlí. Ýmsar hljóm sveitir, sumar 
„heims þekktar“ á Ís landi tróðu upp 
auk þess sem ein er lend hljóm sveit 
skemmti há tíðar gestum. Viking band 
frá Fær eyjum hélt uppi heiðri út
lendinganna. Í hugum sumra verður 
þó Ein með öllu ´88 alltaf há tíðin sem 
Toto og Big Coun try komu ekki.

Skoska rokkhljómsveitin Big Country.

Frétt um komu 
rokkhljómsveitarinnar Toto 

birtist í Degi.

Á árum seinni heims styrj
aldarinnar fundu nem endur 
Mennta skólans á Akur eyri 

lausn á vanda máli sem hafði oft og iðu
lega skotið upp kollinum við kennslu á 
köldum vetrar dögum. Byltingar kennd 
að ferð nokkurra nem enda við að 

segja köldu and rúms lofti „á Salnum“ í 
Gamla skóla stríð á hendur hefur að því 
er virðist fallið í gleymskunnar dá þrátt 
fyrir að hafa sannað á gæti sitt haustið 
1944. Litlar upp lýsingar liggja fyrir um 
tækja búnaðinn sem nem endur þróuðu 
og komu fyrir á Sal í fyrr nefndum til

gangi og eins hvaða ein staklingar áttu 
heiðurinn af þessari tíma móta upp
götvun. Ef marka má heimildir virðist 
sem um ein hvers konar geisla tæki hafi 
verið að ræða. Víst er að margt er á 
huldu í þessu dular fulla máli. Hverjir 
voru hinir miklu frum kvöðlar sem 

hönnuðu full kominn há tækni út búnað 
í MA á þessum róstu sömu tímum? 
Hver urðu af drif þeirra sem stóðu í 
eld línunni og lögðu sig í hættu við að 
gera Mennta skólann að betri stað þegar 
kuldinn ætlaði allt lifandi að drepa? 
Að gerð EnigMA er ráð gáta. 

Greinar korn í skóla blaðinu Muninn 
varpar ör litlu ljósi á málið. Rétt eins 
og annað sem tengist ráð gátunni um 
geisla tækið í Gamla skóla er greinin 
Ný upp fundning sveipuð dul úð legum 
blæ. Lítið fer fyrir henni á bak síðu og 
höfundur gengur undir nafninu Z! Z 
fjallar um erfitt hlut skipti nem enda 
í mála deild V.bekkjar og talar um 
„miklar þjáningar sökum hins gífur
lega kulda, sem hefir verið á Salnum“. 
Á stæðuna segir hann vera gat á þakinu, 
svo hátt uppi að engum detti í hug að 
leggja sig í hættu við að loka því. Kalt 
vetrar loftið hafi því greiðan að gang að 
nem endum, allt niður í 20° á Celsíus. 
Með hug vitið að vopni hafi nem endur 
þróað ný stár legt tæki til að mæta 
köldum kára af fullum krafti. Z lýsir 
virkni tækisins: 

„Á bak við kennara stólinn hafa 
þeir sem sé komið fyrir marg brotnu 
og vönduðu tæki, sem sendir svo kalda 
geisla á kennarann, um leið og hitinn 
fer ofan fyrir visst stig, að hann fær 
sam stundis munn herkjur og getur ekki 
kennt, en neyðist þá til að gefa frí. Hefir 
þetta tæki að sögn reynzt mjög vel. Um 
gerð tækisins hafa ekki borizt neinar 
á reiðan legar fregnir, enda mun þar 
vera um hernaðar leyndar mál að ræða. 
Heyrzt hefir, að ekkert annað sjáist af 
tæki þessu, þótt inn sé komið, en mein

leysis legur hita mælir, sem er að eins 
frá brugðinn venju legum loft hita mæli 
að því leyti, að núll punktur hans sam
svarar 25° á „Celsius“ og er kallaður 
kennslu punktur, og gera þeir ráð fyrir 
að bíða ekki varan legt heilsu tjón, þó að 
þeim sé kennt í svo kaldri stofu. Þegar 
kvika silfrið er komið niður á þennan 
fyrr nefnda punkt, kemst á sam band 
í raf eiðslum tækisins, og vélin fer í 
gang.“ 

Z hrósar nem endum í V. bekk mála
deildar [mála liðarinn sk.] fyrir fram
takið en jafn framt „að þeir skuli þannig 
viður kenna á gæti eðlis fræðinnar og 
not færa sér hana svona ræki lega“. Z 
setur þó spurningar merki við hæfi 
þeirra til að þróa slíkan há tækni
búnað. „Þar sem mála deild V. bekkjar 
hefir ekki, svo vitað sé, fengizt neitt við 
eðlis fræði upp á síð kastið, hafa sumir 
efað, að þeir hafi verið einir að verki, 
en getið til, að þeir hafi notið að stoðar 
mála deildar VI. bekkjar, sem talin er 
skara fram úr öllum öðrum í skólanum 
í hita fræði.“ 

Tæp 75 ár eru liðin frá að
gerð EnigMA. Enn þá er mörgum 
spurningum ó svarað. Hvernig tókst 
mála liðum að koma geisla tækinu fyrir 
á Sal þannig að enginn yrði þess var 
utan hita mælis sem vakti engar grun
semdir? Hvað varð um sjálfan tækja
búnaðinn? Þá má velta fyrir sér hvort 
fram vinda heims styrj aldarinnar hefði 
orðið önnur á kaldari á taka svæðum ef 
stríðandi fylkingar hefðu komist yfir 
hina nýju tækni nýjung frá MA. Hættu
spil mála liða og að gerð EnigMA er enn 
sem fyrr hin mesta ráð gáta.

AÐGERÐ ENIGMA Á STRÍÐSÁRUNUM 
VELDUR HEILABROTUM

Ráðgátan um geislatækið er óleyst.
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VILTU AUGLÝSA Í NORÐURLANDI?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190 NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Eins og mörgum er kunnugt 
léku knatt spyrnu stór
veldin Manchester City og 

Manchester United á Akur eyri í upp
hafi 9. ára tugarins. Svo skemmti lega 
vill til að liðin tvö komust í úr slit 
ensku bikar keppninnar, sitt hvort árið, 
um svipað leyti og þau sóttu Akur
eyri heim. Enn fremur skoruðu leik
menn knatt spyrnu fé laganna tveggja, 
sem sprikluðu á Akur eyri, í bikar
úr slita leikjunum á Wembl ey. Annað 
liðið hampaði bikar meistara titlinum 
meðan hitt varð að lúta í gras gegn 
and stæðingnum. 

Manchester City spilaði í úr slitum 
ensku bikar keppninnar þann 9. maí 
1981 gegn Totten ham. Leikurinn 
endaði með jafn tefi 11 fyrir framan 
100 þúsund á horf endur. Tommy 
Hutchi son skoraði í fyrri hálf eik fyrir 
City. Hann bætti við öðru marki í 
seinni hálf eik. Því miður fyrir hann 
var um sjálfs mark að ræða. Því varð 
að spila annan leik fimm dögum síðar 
og endaði hann með sigri Totten ham 
32. Um það bil 92 þúsund á horf
endur sáu Ste ve Mc Kenzi e og Kevin 
Ree ves skora mörk Manchester
liðsins. Þremur mánuðum síðar voru 
marka skorararnir frá Wembl ey, þeir 
Hutchi son og Ree ves, mættir fyrir 
framan 3000 á horf endur á Akur eyri. 
Þór Akur eyri gegn Manchester City. 

Leikurinn endaði með sigri City 50. 
Síðla sumars 1982 kom Manchester 

United til Akur eyrar til að spila vin
áttu leik gegn KA. Leikurinn endaði 
með sigri United 71. Í liði United á 
Akur eyrar velli voru meðal annarra 
hetjur eins og Bry an Rob son, Norman 
Whitesi de, Frank Stap let on og Ray 
Wilkins. Þeir skoruðu allir í úr slita
leikjum ensku bikar keppninnar tæpu 
ári síðar þegar lið United lagði Brig
hton í tveimur leikjum á Wembl ey. 

Þeir eru ekki margir Ís lendingarnir 
sem hafa spilað gegn báðum stór
liðunum frá Manchester, hvað þá 
hér á Fróni. Grenndar gralinu er þó 
kunnugt um að Sigl firðingurinn Ás
björn Björns son hafi af rekað að taka 
þátt í kapp leikjum gegn United og 
City á Ís landi. Ás björn, sem þá lék 
með KA, var í lands liðs hópnum sem 
tapaði 12 gegn Manchester City í 
Reykja vík, daginn eftir leikinn gegn 
Þór á Akur eyri. Ás björn var og leik
maður KA þegar liðið spilaði leikinn 
fræga gegn Manchester United. Hann 
fiskaði víti seint í leiknum sem gaf eina 
markið sem Akur eyrar liðin skoruðu í 
leikjunum tveimur. Manchesterliðin 
skoruðu tólf mörk í viður eignunum 
tveimur gegn einu marki Akur eyrar
stór veldanna, Þórs og KA.

GEYMT EN EKKI GLEYMT:  
AKUREYRI 1 
MANCHESTER 12

Myndin af 
leikmönnum 
City birtist í 
Morgunblaðinu 12. 
ágúst 1981.

Stuttmyndakeppnin 
Stulli í Hofi

Loka kvöld stutt mynda
keppninnar Stulla fer fram í 
Hofi fimmtu dags kvöldið 11. 

apríl kl. 20. Frestur til að skila inn 
stutt myndum í keppnina er til kl. 13 
mið viku daginn 10. apríl og mega þær 
ekki vera lengri en 7 mínútur. 

Keppnin er á vegum fé lags mið
stöðvanna og Ung menna húss. Hún 
er að þessu sinni haldin í sam starfi 
við Barna menningar há tíð á Akur eyri 

og því er aldurs tak mark þátt tak enda 
1318 ára. Keppnin er einnig styrkt af 
Upp byggingar sjóði Eyja fjarðar. 

Mark mið stutt mynda keppninnar 
Stulla er að gefa ungu fólki tæki færi til 
að sýna list sína á sviði kvik mynda og 
keppa meðal jafningja til verð launa. Í 
fyrstu verð laun eru 100.000 kr. 

Skráning og frekari upp lýsingar fást 
með því að senda tölvu póst á net fangið 
kjartan@akur eyri.is.

Mynd: Akureyri.is

Smáhýsi frá14,99 - 39,9 m2

Sumarhús frá 67 - 111 m2

Einbýlishús frá 161 - 400 m2

Smart Einbýli 73 m2

Parhús frá 200 - 333 m2

Raðhús frá 55 - 120 m2

Forsteypta sökkla

Við framleiðum:

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

Verð og gæði í fyrirrúmi, íslensk framleiðsla.

Twin     Wall

Íslensk hönnun – íslensk framleiðsla
Húseining er með stóra húsaverksmiðju í Vogum. Við getum 
framleitt tilbúin hús í verksmiðjunni allt að 120 m2. Húsin eru með 
öllum tækjum og innréttingum. 

Húsin afgreiðast beint á sérútbúin flutningavagn og eru síðan sett 
á forsteypta sökka sem sem fylgja með húsunum, sem áður hefur 
verið komið fyrir á byggingarstað. Framleiðsla og samsetning fer 
fram innandyra og má því segja að húsin séu byggð við bestu 
mögulegar aðstæður, engin hætta er á að raki lokist af á meðan 
á framleiðslu og samsetningu stendur sem gæti valdið myglu í 
húsunum. 

Húseining framleiðir einnig sumarhús og einbýlishús í einingum, 
allar stærðir sem kaupendur geta fengið afgreitt við verksmiðjudyr. 
Einingarnar eru full klæddar að utan, allar hurðir og gluggar full 
glerjað komið í og vatnsbretti full frágengin. 
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Silja Björk gefur út bók um sjálfsvígstilraunir og þunglyndið: 

Vatnið, gríman og geltið
Silja Björk Björns dóttir, Akur

eyringur, bar áttu kona í um
ræðu um geð sjúk dóma og nú 

fjót lega rit höfundur, stefnir á að gefa 
út sína fyrstu bók. Í gær, 1. apríl, fór 
af stað Karolinafund söfnun fyrir út
gáfu bókarinnar; Vatnið, gríman og 
geltið sem er fyrsta bók Silju Bjarkar 
en hún hefur verið sex ár í vinnslu. 

Silja Björk hefur verið mjög 
á berandi í sam fé laginu í bar áttu sinni 
fyrir geð sjúk dómum. Hún er ein af 
frum kvöðlum #égerekkita bú her
ferðarinnar og hefur skrifað fjölda 
greina um mál efnið, veitt ótal við töl og 
verið þátt takandi í sjón varps þáttunum 
Bara geð veik, svo fátt eitt sé nefnt. 
Hún hélt einnig fyrir lestur á TEDx 
ráð stefnu í Hörpu vorið 2014, um 
upp lifun sína af sjálfs vígs hugsunum. 
Fyrir lesturinn er titlaður The Taboo of 
Depression og hefur fengið rúm lega 
140.000 á horf á YouTu be. 

„Þetta er ekki apríl gabb! Geð sjúk
lingur ætlar í al vörunni að gefa út bók 
og það í gegnum Karolinafund!“ 

Vatnið, gríman og geltið er ein
stök bók því um á kveðna „sjálfs ævi
skeiðs sögu“ með ör litlu skálda leyfi 
er að ræða. Vatnið, gríman og geltið 
er fyrsta bók Silju Bjarkar og er mjög 
per sónu legt verk efni að hennar sögn. 

Hún er opin ská, heiðar leg og fjallar 
hispurs laust um þung lyndi og sjálfs
vígs til raunir. 

„Vatnið, gríman og geltið er saga 
mín af þung lyndi, sjálfs vígs til raunum, 
dul úð vatnsins, grímunum sem 
við berum öll og geltandi, svörtum 
hundum. Sagan er byggð á upp lifun 
minni á geð sjúk dómum og frá sögnin 
er lit rík og ljóð ræn á sama tíma og hún 
kryfur geð heil brigðis kerfið, bata ferlið 
og lífið sjálft. Ég byrjaði að skrifa þessa 
bók fyrir sex árum, löngu áður en ég 
vissi að þetta væri bók. Mér leið enn þá 
mjög illa eftir inn lögnina á geð deild 
og þurfti að koma til finningunum frá 
mér. Ég á kvað svo eftir rúm lega ár 
af skrifum að ég ætlaði einn daginn 
að gefa bókina út. Ég vona að þessi 
söfnun geti gert þann draum að veru
leika,“ segir Silja Björk. 

Á heita söfnunin er fjöl breytt, allt 
frá ein földum styrkjum til verk
efnisins til per sónu legrar heim sóknar 
frá mér, bæði með for varnar fyrir lestra 
og upp lestur úr verkinu. Mark mið 
söfnunarinnar er að safna fyrir yfir
lestri, rit stjórn og um broti bókarinnar, 
út gáfu hennar og litlu fögnuðar teiti. 

Silja heldur einnig út blogg síðunni 
www.silja bjork.com fyrir á huga sama.

 

viftur.is

Andaðu léttar

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Gott loft - alltaf góð fjárfesting

viftuR upp í 7 m þvermál
Loftviftur

dreifa varma - draga úr kyndiþörf

Ójafn hiti og 
heitast efst.

Jafnari hiti og 
bætt loftflæði

án viftu MEÐ viftu

Kæla á sumrin

Frá 60 cm - kíktu á úrvalið



Íslenska ullin er einstök
Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem  
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.



13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag

4. tölublað
3. árgangur

Konan mín settist á móti mér 
og horfði á mig tárvotum 
augum. Bænin var sögð svo 

lágum rómi að hún hljómaði sem 
skipun:

„Elskan mín, ekki fara aftur í 
leikfimi í þessum buxum.“

Buxurnar fann hún í 
óhreinatauskörfunni innan um 
önnur leikfimiföt, strandbuxur með 
skálmum niður undir hné. Ég hafði 
keypt þær um sumarið, skræpóttustu 
buxurnar á Adríahafsströnd Ítalíu, 
í þeirri von að þær leiddu athyglina 
frá næpuhvítasta manninum á sömu 
strandlengju.

Nokkrum mánuðum eftir 
sumarfríið fann ég engar stuttbuxur 
þegar ég ætlaði í karlaleikfimina svo 
ég greip þær ítölsku.

 Ég lofaði að gera það aldrei aftur.
 Fimm vikur liðu og ég lenti í sama 

stuttbuxnahallærinu. Nú myndi ég 
þvo ítölsku strandbuxurnar strax eftir 
leikfimina til að ekkert fattaðist.

Í upphafi tímans tilkynnti 
íþróttakennarinn að bæjarsjónvarpið 
ætlaði að mæta á staðinn og mynda. 
Hefði einhver á móti því?

 Ég þorði ekki að segja neitt.
 Sennilega hefði ég komist upp með 

þetta ef móðir mín hefði ekki álpast til 
að horfa á fréttir bæjarsjónvarpsins 
– og ef konan mín hefði ekki ansað 
þegar hún hringdi.

  Stuttu síðar sátu báðar helstu 
konurnar í lífi mínu á móti mér.

  Hvorug talaði tiltakanlega lágt 
enda hafði ég ekki heldur fundið 
hreina íþróttasokka og fullkomnað 
glæpinn með biksvörtum uppháum 
nælonsokkum.

BAKÞANKAR Sr. Svavar 
Alfreð 
Jónsson

Afjúpun 
tískudólgs

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Dekkja, smur, viðgerða- og þrifþjónusta 
í höndum fagmanna. Verið velkomin.
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