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Akur eyrar kaup staður verði 
Akur eyrar bær

Menningar fé lag Akur eyrar 
hlaut sjö til nefningar til 
Grímunnar – ís lensku 

sviðs lista verð launanna. Um er að 
ræða besta árangur Menningar fé lags 
Akur eyrar frá upp hafi. 

Söng leikurinn Kabarett, í upp
færslu Leik fé lags Akur eyrar, hlaut 
alls fimm til nefningar. Þar af fær 
Auður Ösp Guð munds dóttir tvær 
til nefningar, fyrir Búninga ársins og 
Leik mynd ársins og Lee Proud fyrir 

Dans og sviðs hreyfingar. Leik hús
stjóri, Marta Nor dal, fær til nefningu 
í flokknum Leik stjóri ársins og 
sýningin Kabarett er til nefnd sem 
Sýning ársins. 

Fjöl skyldu söng leikurinn Gall
steinar afa Gissa, einnig í upp setningu 
Leik fé lags Akur eyrar, fékk tvær til
nefningar, í flokknum Barna sýning 
ársins og Þor valdur Bjarni Þor valds
son fékk til nefningu fyrir tón listina í 
flokknum Tón list ársins.

Á fundi bæjarstjórnar 
Akureyrar, þriðjudaginn 4. 
júní, var samþykkt með 11 

samhljóða atkvæðum að breyta heiti 
sveitarfélagsins úr Akureyrarkaupstað 
í Akureyrarbæ. Frá þessu var greint á 
vef Akureyrarbæjar.

Samþykktin er með fyrirvara um 
jákvæða umsögn örnefnanefndar 
og staðfestingu samgöngu og 
sveitarstjórnarráðuneytisins. Þegar 
nýtt heiti hefur verið staðfest af 
ráðuneytinu skal samþykkt um 
stjórn sveitarfélagsins breytt til 
samræmis og tekur nýtt heiti gildi við 
gildistöku hennar, sbr. 5. og 9. grein 
sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Dagana 7. til 25. mars sl. gerði 
Rannsóknamiðstöð Háskólans á 
Akureyri (RHA) könnun þar sem m.a. 

var spurt um nafn á sveitarfélaginu. 
Spurningin var svohljóðandi: 
Núverandi nafn sveitarfélagsins er 
Akureyrarkaupstaður, hvort vilt 
þú halda því nafni eða breyta því í 
Akureyrarbær?

Niðurstöðurnar voru nokkuð 
afgerandi en 77% þeirra sem tóku 
afstöðu vildu breyta nafninu í 
Akureyrarbær en 23% vildu halda 
nafninu Akureyrarkaupstaður.

Til að forðast allan misskilning skal 
tekið fram að hér var einungis lögð til 
og samþykkt breyting á formlegu heiti 
sveitarfélagsins. Akureyri heitir að 
sjálfsögðu eftir sem áður Akureyri líkt 
og til dæmis Blönduós heitir Blönduós 
en sveitarfélagið Blönduósbær og 
Reykjavík heitir áfram Reykjavík þótt 
sveitarfélagið heiti Reykjavíkurborg.

Leikfélag Akureyrar 
tilnefnt til sjö 
Grímuverðlauna
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AKUREYRINGAR TAKA VEL Í BÆJARINS 
BEZTU: „SUMIR KOMU ÞRISVAR“

NORÐURSTRANDARLEIÐIN 
FORMLEGA OPNUÐ

Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata , Kópavogi

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

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

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

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

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

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

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!
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 kerrum
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opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.-  án vsk.

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

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

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!
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opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
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kerrurnar frá  hafa 
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750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm, 
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opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.
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mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm, 
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opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
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margsannað sig á Íslandi!

Bæjarins Beztu pylsu vagn 
opnaði á Akur eyri um liðna 
helgi. Vagninn er sá fyrsti frá 

þessu rót gróna ís lenska fyrir tæki sem 
opnar utan höfuð borgar svæðisins. 

Barði Þór Jóns son, Akur eyringur, 
sér um rekstur á vagninum hér í 

bænum en hann segir í stuttu spjalli 
við norð lenska frétta vefinn Kaffið.
is að opnunin hafi gengið vel og að 
Bæjarins Beztu far vel af stað á Akur
eyri. 

„Það er greini legt að Akur eyringar 
eru mjög ànægðir með þessa fràbæru 

við bót í bæinn okkar. Það heyrðist à 
kúnnunum okkar í gær að þeir eru 
mjög ànægðir að geta loksins fengið 
sér bæjarins beztu pylsu à Akur eyri. 
Sumir fögnuðu okkur svo vel að þeir 
komu þrisvar til okkar í gær og fengu 
sér pylsu,“ sagði Barði.

Norður strandar leiðin, eða 
Arctic Coast Way, var form lega 
opnuð liðna helgi á Hvamms

tanga og Bakka firði. Þetta kemur 
fram á vef Akur eyrar bæjar. Á vefnum 
er jafn framt lýst yfir á nægju með að 
á fanganum hafi verið náð. Vinna við 
verk efnið hefur verið í gangi í þrjú ár. 

Á vef bæjarins segir einnig frá því 
að Sigurður Ingi Jóhanns son, sam
göngu ráð herra og Arn heiður Jóhanns
dóttir, fram kvæmda stjóri Markaðs
stofu Norður lands hafi klippt á borða 
við afl eggjarann inn á Hvamms tanga 
og opnuðu þannig leiðina form
lega. Það sama gerðu Stein grímur J. 
Sig fús son, for seti Al þingis og Árni 
Bragi Njáls son, full trúi sveitar stjórnar 
Langa nes byggðar við afl eggjarann inn 
á Bakka fjörð. 

Við opnunina voru ný skilti vígð, 

sem marka Norður strandar leið og 
segja ferða mönnum hve nær þeir 
ferðast eftir henni. Þessi skilti marka 
þátta skil í ís lenskri ferða þjónustu, því 
í fyrsta sinn eru komin upp skilti með 
brúnum lit. Sá litur er þekktur er lendis 
fyrir skilti sem tengjast ferða þjónustu.

Á Akur eyri var deginum fagnað á 
fleiri stöðum á leiðinni. Boðið var upp 
á sögu siglingu með Húna II, Norður
strandar Jazz, siglingar klúbburinn 
Nökkvi og Ventur North kynntu starf
semi sína og gáfu gestum kost á að 
bregða sér í siglingu, Iðnaðar safnið 
var með leið sögn um sýninguna „Sjó
maðurinn og hafið: Akur eyrsk út gerð 
á 20. öld“.  Í Hrís ey var fjöru hreinsun 
og grill og tóku heima fólk og er lendir 
ferða menn til hendinni og í Gríms ey 
var m.a. boðið upp á göngu ferð norður 
á bauginn.



Umsóknarfrestur er til 20. júní

Mótaðu þína framtíð á Bifröst

Háskólagáttin á Bifröst hentar þeim sem stefna á 
háskólanám en eru ekki með stúdentspróf, sem og 
þeim sem vilja styrkja stöðu sína áður en sótt er um 
háskólanám. Námið byggir á nútíma kennsluháttum og 
er kennt í fjarnámi og því hægt að stunda það hvaðan 
sem er. Nemendur vinna með námsefnið á fjölbreyttan 
hátt og verkefnin eru raunhæf þar sem áhersla er lögð 
á skapandi og gagnrýna hugsun. Fjórar námsleiðir eru í 
boði innan háskólagáttarinnar og er einnig hægt að skrá 
sig í tvær þeirra með vinnu.

Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2019 er til 20. júní
Nánari upplýsingar á bifrost.is - í fararbroddi í fjarnámi

Háskólagátt
• Háskólagátt með vinnu

Háskólagátt með áherslu á félagsvísindi
• Háskólagátt með vinnu með áherslu á félagsvísindi

Háskólagátt með áherslu á verslun og þjónustu

Verslun og þjónusta - (án kjarnagreina)
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AF HVERJU ERUM VIÐ 
EKKI AÐ HLUSTA?

Börnum er kennt frá unga aldri 
að meta stærð sem á kveðið gildi. 
Við brosum framan í krílin okkar 

og segjum brosandi: „Hvað ertu stór!?“ 
og þau rétta upp litlu hendurnar sínar og 
teygja sig til himins til að gera okkur til 
hæfis. Það er erfitt að vera lítill og þurfa 
að standa á tám til að ná í hluti sem aðrir 
nálgast án allra vand ræða. Það er erfitt að 
halda í við stór skref full orðinna þegar 
fæturnir eru litlir. Það getur verið erfitt 
að halda á hlutum sem er ekki gerðir fyrir 
svona litla fingur. Börn klifra klaufa lega 
og með erfiði upp á stóla, inn í bíla, upp 
stiga og treysta á stóra fólkið til að leiða 
þau á milli staða. Það er erfitt að ná ekki í 
hurðar húninn, upp á salernið og sjá ekki 
út um gluggann. Það er erfitt að vera lítill 
og upp á aðra kominn. Í sam bandi barns 
við full orðna er alltaf valda ó jafn vægi. 
Við erum stærri og við höfum reynsluna. 
Við kunnum á heiminn og þau læra á 
hann af okkur. Allt sem börn læra um 
heiminn og lífið og allt annað kemur frá 
okkur. Við getum tekið barn, sem smæðar 
sinnar vegna er al gjör lega á okkar valdi, 
og kastað því upp í loft því okkur finnst 
það skemmti legt. Við getum sagt barni 
að setjast niður þegar það vill ekki setjast 
niður. Við getum sagt barni að skila leik
fangi sem það vill leika sér með, sagt barni 
að kyssa annan full orðinn sem því líður 
illa í kringum, látið barn hætta að hlaupa 
eða gera það sem okkur finnst sæmi legt 
að barn geri þá stundina. Stundum reyna 
þau að berjast á móti og sýna sjálf stæði 
áður en þau skilja að það þýðir ekki og 
þau gefast upp. Við erum nefni lega stór 
og við ráðum. Við kennum börnunum 
okkar að bera ótta blandna virðingu fyrir 
valdi í öllu sem við gerum. Þeir sem eru 
eldri og sterkari geta mis notað vald sitt 
til að sýna van þóknun sína, beitt of
beldi eða hótunum til að fá sínu fram og 
krefjast hlýðni. Við kennum börnum að 
það er gott að vera stór. Hvað getum við 
gert til að jafna stöðuna og styrkja þau? 
Við sýnum þeim virðingu. Við mætum 
þeim með skilningi, við hlustum og við 
bregðumst við. Það er skylda okkar sem 
full orðnir ein staklingar að bregðast við 
þar sem þau hafa ekki aldur eða þroska til 
að gera það sjálf. Hvernig vitum við hve
nær þarf að bregðast við? Við hlustum. 
Hvað gerum við þegar við höfum hlustað? 
Við bregðumst við.  

Ís lenska ríkið lög festi Barna sátt
mála Sam einuðu Þjóðanna árið 2013 og 
þar með varð það laga leg skylda okkar 
að upp fylla þau skil yrði sem sátt málinn 
inni heldur. Sam kvæmt 6. grein Barna
sátt málans eiga börn rétt til lífs og þroska 
og það eru ekki bara vin sam leg til mæli; 
það eru lög. Þroski í sam hengi Barna sátt
málans nær yfir and legan, líkam legan, 
sið ferðis legan, til finninga legan, sál fræði
legan og fé lags legan þroska barna. Það 
er í lögum að við gætum þess að börn 
fái tæki færi til að dafna án of eldis. Í 
12. grein sátt málans segir enn fremur að 
börn hafi rétt til að láta skoðanir sínar í 
ljós og til að hafa á hrif og að tekið skuli 
rétt mætt til lit til skoðana þeirra í sam
ræmi við aldur þeirra og þroska. Okkur 
ber að hlusta. Af hverju erum við ekki að 
hlusta?  

Of eldi gegn börnum er ó geðs legt. 
Það er líka ó þægi legt og erfitt. Það er 
erfitt að tala um að fólk beiti börn, þessar 
litlu mann eskjur sem þurfa á okkur að 
halda, of eldi. Of eldi er hins vegar ein 
helsta ógn sem steðjar að börnum á Ís
landi. Þetta sýna nýjar rann sóknir svart 
á hvítu og töl fræðin er hrotta leg. 16,4% 
barna á Ís landi hafa orðið fyrir líkam

legu og/eða kyn ferðis legu of eldi fyrir 
18 ára af mælis daginn sinn (Rann sókn og 
greining, 2019). Þetta er fyrir utan van
rækslu, and legt of eldi, raf rænt of eldi og 
ein elti. Þær til finningar sem börn upp lifa 
oftast eftir að hafa orðið fyrir kyn ferðis
of eldi af hendi full orðins ein stak lings 
sam kvæmt Stíga mótum eru til dæmis; 
skömm, kvíði, depurð, lé leg sjálfs mynd 
og sektar kennd. Á Ís landi búa í kringum 
80.000 börn, af þeim hafa 13.000 börn 
orðið fyrir líkam legu eða kyn ferðis legu 
of eldi. Þrettán þúsund! Við full orðna 
fólkið bregðumst of sjaldan við þegar 
við sjáum, heyrum eða grunar að barn 
sé beitt of eldi. Oft er það af því að við 
vitum hrein lega ekki hvernig við eigum 
að bregðast við eða hvert við eigum að 
leita og erum hrædd um að gera mis tök. 
Þegar við bregðumst ekki við þá erum við 
að taka á kvörðun um að leyfa barninu 
ekki að njóta vafans, það að neita að 
taka af stöðu er af staða. Þegar barn hefur 
loksins fundið kjarkinn til að leita til full
orðins og þorir að segja frá of eldi sem 
það var beitt þá er það skylda okkar að 
bregðast við. Við eigum að taka á byrgðina 
af herðum barnsins og gera við eig andi 
ráð stafanir til að vernda barnið gegn 
hvers kyns líkam legu og and legu of eldi, 
mis notkun, van rækslu, skeytingar leysi, 
illri með ferð eða kyn ferðis legri mis
notkun. Skv. 19. grein Barna sátt málans 
ber okkur skylda til að greina, til kynna, 
vísa á fram, rann saka, taka til með ferðar 
og fylgjast með til fellum þar sem barn 
hefur sætt illri með ferð. Það tekur barn 
oft margar til raunir að greina frá of
beldi, oft hefur það reynt að segja frá án 
orða. Að hugsa sér að treysta ein hverjum 
fyrir þessum stóra hlut, ein hverjum sem 
er í valda stöðu gagn vart barninu, ein
hverjum sem hefur vald yfir barninu 
einungis sökum aldurs. Hugsum okkur 
svo að sá ein stak lingur sem barnið velur 
að treysta bregðist ekki við, eða velji að 
trúa ekki orðum barnsins. Það er að
eins til að ala á og styrkja enn frekar þær 
nei kvæðu til finningar sem barnið er að 
öllum líkindum nú þegar að glíma við. 
Kennarar eru í þannig starfi og vinna það 
náið með börnum að þeir verða oft fyrir 
valinu þegar börn velja sér ein hvern til að 
segja frá. Ég get rétt í myndað mér hversu 
erfiðar að stæður það eru og þá sér stak
lega ef börnin saka annan kennara um 
of eldi. Rétt eins og þegar þau segja fjöl
skyldu með lim frá of eldi af hendi annars 
fjöl skyldu með lims. Það þekkist vel að slík 
mál hafa sundrað fjöl skyldum. Þetta er 
erfitt og ó þægi legt og stundum freistar 
lík lega að láta eins og upp lýsingarnar 
hafi ekki komið fram og sópa öllu undir 
teppið. Þá er mikil vægt að muna að fyrir 
barn sem orðið hefur fyrir of eldi, sem 
hefur lent í því að svo grófl ega hefur 
verið brotið á réttindum þess, er það að 
segja frá eitt það erfiðasta sem þau gera. 
Við verðum að vera til búin að hlusta. Við 
þurfum að skapa um hverfi fyrir börn þar 
sem þau upp lifa sig örugg að segja frá, 
þar sem þau vita að við hlustum á þau 
og trúum þeim. Við megum ekki skapa 
um hverfi þar sem börn segja ekki frá af 
ótta við afl eiðingarnar og taka nei kvæðu 
til finningar með sér inn í ung lings árin og 
síðar full orðins árin, ef þau lifa svo lengi. 
Við megum ekki bregðast trausti þeirra 
og senda þau skila boð út í sam fé lagið að 
við stóra fólkið stöndum saman, af því 
að börn eru neðst í valdapýramídanum. 
Við eigum alltaf að taka slaginn, fyrir öll 
börn, alltaf.  

Höfundur er verk efna stjóri  
Barn væns Sveitar fé lags.

Alþjóðlegir skólar, góð aðstaða og hagnýt þjálfun. Námskeiðin 
hefjast vikulega og hægt er að velja um almennt nám, eða 
sérhæft, málfræði og ritun, auðgun orðaforða, betra sjálfs- 
traust og samskiptahæfni. Samstarfskólar Lingó eru þekktir 
fyrir fagmennsku og byggja á áratuga þekkingu og reynslu.

Tungumál
& háskólanám

erlendis

Tungumálanám erlendis    
        er  lykill að skilningi og samskiptum 

Alfa Dröfn Jóhannsdóttir
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SELASKOÐUN VIÐ HVAMMSTANGA:

Í návígi við stóran  
hóp af forvitnum selum
Við siglum frá Hvammstanga og 

erum eingöngu inni á Miðfirði. 
Við erum svo heppin að hafa 

selalátur hérna inni í firðinum og það 
var forsendan fyrir því að þetta væri 
hægt. Það hafa verið sveiflur í stofn-
stærð þessarar selafjölskyldu, þegar við 
byrjuðum vorið 2010 voru þetta um 90 
selir en þeir fóru smám saman niður í 
um 60–70 en svo eru þeir komnir aftur 
upp í um 90 núna,“ segir Eðvald Dan-
íelsson hjá fyrirtækinu Selasigling ehf. á 
Hvammstanga.

Selasigling felur í sér skoðun á stórum 
hópi sela í návígi, meðal annars ungum 
selum, náttúruskoðun og fuglaskoðun, 
en mikið fuglalíf er á svæðinu. „Hér 
er mikið af æðarfugli, hér eru teista, 
himbrimi, skarfur, lómur og svanur, og 
lunda sjáum við oft svo eitthvað sé nefnt. 
Selir halda sig nálægt ströndinni og sigl-
ingin tekur mið af því,“ segir Eðvald.

Selaskoðunin nýtur mikilla vinsælda 
meðal erlendra ferðamanna sem lýsa 
yfir hrifningu á upplifuninni á TripAdvisor 
og fleiri slíkum síðum. Íslendingar eiga 
hins vegar eftir að uppgötva töfra sela-
skoðunarinnar:

„Það er ríkjandi viðhorf hjá Íslending-
um að við getum alls staðar séð seli hér 
og þurfum þess vegna ekki að borga  fyrir 
það. En það er ekki sambærilegt að sjá 
einstaka sel einhvers staðar langt í burtu 
og að komast í návígi við stórfjölskyldu af 
selum og fá leiðsögn. Þessi árstími sem 

nú fer í hönd er langskemmtilegastur 
fyrir selaskoðun því nú eru kóparnir litlir 
og þú getur horft á þá á spena eða að 
leika sér í sjónum,“ segir Eðvald.

Farnar eru þrjár ferðir á dag með 
bátnum Brimli og tekur hver ferð um 
eina og hálfa klukkustund. Kostar hún 
8.500 kr. fyrir fullorðna, 4.500 kr. fyrir 7 
til 16 ára en er ókeypis fyrir börn 6 ára 
og yngri.

Innifalið í hverri ferð er aðgöngumiði 
í Selasetur Íslands sem er einstaklega 
fræðandi og skemmtilegt safn, staðsett 
við höfnina á Hvammstanga.

Að sögn Eðvalds er gott veður ávallt 
heppilegt fyrir selaskoðun en sólskin 
er ekki nauðsynlegt. „Selurinn er þó 
líkur okkur mannfólkinu að því leyti að 
hann elskar sólina og leggst flatur upp 
í sólskinið. Alla jafna eru suðlægar áttir 
heppilegar ef það rignir ekki mikið en 
norðanáttin hér blæs hins vegar köldu 
og þá er gott að klæða sig vel.“

Ljóst er að selaskoðun við Hvamms-
tanga er mikil upplifun sem innlendir 
ferðamenn þurfa að uppgötva og eiga 
þannig ógleymanlega stund. Selirnir eru 
gjarnan forvitnir og því oft ófeimnir við 
að sýna sig vel fyrir ferðamönnunum.

Selasigling ehf. er með lögheimili 
að Höfðabraut 13, Hvammstanga, en 
nánari upplýsingar og bókanir eru á 
vefsíðunni sealwatching.is. Miðasala og 
upplýsingar í Selasetri Íslands við höfn-
ina á Hvammstanga.

KYNNING
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„Það er ekkert að gera á þessum stað“
Sigur geir Garðars son skrifar 

Í gegnum tíðina hef ég oft heyrt 
þessa setningu ,,það er ekkert að 
gera á þessum stað“ og efl aust 

eru margir aðrir sem koma frá litlum 
þorpum og bæjum utan af lands
byggðinni sem hafa heyrt þetta líka. 
Oftar en ekki þá má heyra ung lingana 
segja þessi orð og á stæðan sú að þeim 
finnst lítið sem ekkert tóm stunda starf 
vera í boði fyrir þá í sínum bæ. Vissu
lega er þetta rétt að mörgu leyti, það er 
kannski bara ein í þrótt sem hægt er að 
æfa, lítið úr val í hljóð færa kennslu, og 
fé lags mið stöðin  bara opin eitt kvöld í 
vikunni. Það er mikill munur á fram
boði og eftir spurn á tóm stundum fyrir 
ung linga eftir bú setu. Á stærri stöðum 
er mikið í boði og margir iðk endur, en 
á litlu stöðunum snýst málið um að fá 
sem flesta til að taka þátt til þess að 
tóm stundirnar geti verið í boði. Þar 
skiptir hver ein stak lingur svo miklu 
máli og ekki er endi lega farið eftir 
kyni eða aldri þátt tak enda. Oft þurfa 
bæði börn og ung lingar einnig að 
sækja sínar tóm stundir um langan veg 
og getur það verið ansi kostnaðar samt. 

En hvað geta þá sveitar fé lög gert 
til að koma til móts við ung lingana 
sína? Í þessari um ræðu gleymist oft 
að horfa á heildar myndina og að sam
fé lagið spyrji sig, hvernig getum við 
hjálpast að við að bæta það sem betur 
má fara og hvernig má nýta það sem 
við höfum? 

Það leikur enginn vafi á því að 
skipu lagt tóm stunda starf í formi 
í þrótta, tón listar náms eða annars 

konar fé lags starfs hefur já kvæð á hrif 
í lífi ung linga. Ung lingar sem taka 
þátt í slíku starfi líður alla jafna betur 
en öðrum ung lingum, þeir eru lík
legri til að sýna góðan náms árangur 
og ó lík legri til að nota vímu efni. Nú 
þegar ekki er hægt að bjóða upp á 
margar í þrótta greinar eða kenna á 
öll hljóð færi, hvernig væri þá að efla 
fé lags mið stöðvar starf? Það virðist 
oft sem fólk átti sig ekki á því hversu 
mikil vægt fé lags mið stöðvar starf er 
fyrir ung linga. Þangað mæta ung

lingar til að hitta aðra, gera eitt hvað 
skemmti legt, slaka á og spjalla. Góð 
og fjöl breytt dag skrá ætti að vera 
á boð stólnum svo að ung lingarnir 
fái tæki færi til að kynnast ó líkum 
við fangs efnum. Þá er mikil vægt að 
virkja ung linga til á kvörðunar töku 
og treysta þeim til á byrgða starfa. Fé
lags mið stöðvar skipta máli fyrir ung
linga, þangað mæta þeir af fúsum og 
frjálsum vilja og fá tæki færi til að efla 
og styrkja sig sem ein stak linga. Bara 
það að styrkja fé lags mið stöðvar

starfið í litla þorpinu verður strax stór 
á vinningur fyrir bæði ung lingana og 
sam fé lagið í heild. Erfiðara er með 
í þróttir og aðrar tóm stundir, og því 
þurfa börn og ung lingar eins og áður 
sagði að sækja þær í næsta bæ. Þess 
vegna getur styrkur frá sveita fé laginu 
skipt sköpum þegar kemur að þessu 
máli. 

Mörg sveitar fé lög hafa gripið til 
þess ráðs að veita fjár hags stuðning 
til þess að börn og ung lingar geti 
stundað sínar tóm stundir. Þá hefur 

einnig verið gert mikið átak í að 
lækka far gjöld fyrir börn og ung linga 
til að geta komist í tóm stundirnar. Ég 
kem frá litlum stað út á landi og veit 
því hversu miklu máli skiptir fyrir 
fjöl skyldur að fá styrki af þessu tagi. 
Með þessu geta börn og ung lingar úr 
litlu þorpunum aukið mögu leika sína 
til að stunda fjöl breyttar tóm stundir. 
Ég er þess full viss að með því að 
styrkja börn og ung linga til að stunda 
tóm stundir þá skili það sér í sterkari 
ein stak lingum út í lífið. 

Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is
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Opnunartími  / Opening hours:
Sun-fim 11:30-23:00 / Sun-Thu 11:30-23:00
Fös-lau 11:30-01:00 / Fri-Sat 11:30-01:00

Happy HourVeitingastaður
í hjarta bæjarins

Múlaberg Bistro & Bar  |  Hótel Kea  |  Hafnarstræti 87-89
  Tel: +354 460 2020  |  www.mulaberg.is

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
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ER SÍMINN AÐ 
TAKA YFIR?

Andrea Ósk Þor kels dóttir skrifar 

Þar sem ég vinn í fé lags mið
stöð er ég í kringum ung linga 
alla virka daga. Það gerist ör 

sjaldan að ég sjái þau ekki í símanum, 
haldandi á símanum eða að skoða hvað 
eintak lingurinn við hliðina á þeim er 
að gera í símanum. Ung lingarnir líta 
oft varla upp úr símanum þegar reynt 
er að tala við þau og skortir alla at hygli 
á því hvað er að gerast í kringum þau 
þegar síminn er á lofti. Er þetta orðið 
á hyggju efni hvað ung lingar eru mikið 
í símanum? Þarf að bregðast við þessu 
eða er þetta það sem koma skal? Eru 
ung lingar verri í mann legum sam
skiptum útaf síma notkun? Allt eru 
þetta spurningar sem vakna þegar ég 
hugsa út í þessa síma/skjá notkun ung
linga. Því að ekki fyrir svo löngu síðan 
voru símar að eins notaðir í það að 
hringja og senda sms. Núna getur fólk 
gert nánast allt með þessu litla tæki og 
meira segja spjallað við tækið og fengið 
svör til baka. Hvernig ætli þessi snjall
tæki verði orðin eftir nokkur ár?    

Ung lingar nú til dags eru mjög oft 
með hendina fasta við símann enda 
mikið um mjög flott tæki að ræða, 
enda mikil þróun í snjallsímum nú 
til dags. Afi minn kom með frá bært 
orð yfir skjá kyn slóðina og var það 
orðið stroku fangar. Hann vill meina 
að við séum fangar símans og gerum 
ekki annað en að strjúka hann með 
fingrunum. Það er mikið til í þessu þar 
sem að ung lingar og ung menni eru 
rosa lega háð símanum sínum. Það er 
alltaf eitt hvað að gerast í honum og fólk 
passar sig að það ætlar sko alls ekki að 
missa af neinu og að fólk missi ekki af 
neinu sem það er að gera. Ég held að 
mikil þörf sé hjá ung lingum að láta 
vita hvað þau eru að gera og þar kemur 
insta gram og snapchat sterkt inn, þar 
sem að þau geta sýnt öllum hvað er 
að gerast í þeirra lífi. Oftast eru þetta 
miklar glans myndir en engu að síður 
eru ung lingar upp teknir að þessu og 
vilja sýna sig.  En þetta er ekki bara 
unga fólkið, hvert sem maður fer sér 
maður fólk í símanum á nánast öllum 
aldri og mikið er nú til að þessum 
snapchat og insta gram stjörnum sem 

að ung lingarnir líta upp til.   
Börn/ung lingar alast flest öll upp 

í um hverfi þar sem mikið er um tæki 
og nýja tækni. Fyrsta sem gert er á 
morgnana er að fara í símann og það 
síðasta á kvöldin áður en fólk fer að 
sofa. Margir for eldrar eru örugg lega að 
velta því fyrir sér hvernig í ó sköpunum 
þeir geti haft ein hverja stjórn á skjá
notkun barna sinna en fátt er um svör. 
En sjaldan fellur eplið langt frá eikinni 
og þurfa for eldrar að at huga fyrst sína 
hegðun. Ef þau eru mikið í símanum 
eða tölvunni smitar það út frá sér og 
lík legra er að ung lingurinn taki þá 
líka upp símann. Ég tel að það ætti að 
vera góð regla á öllum heimilum að við 
matar borðið eru símar bannaðir. Við 
matar borðið er góður tími til að ræða 
daginn og það helsta sem er að gerast 
í lífi þeirra sem sitja við matar borðið. 
Erfitt er að taka símann alltaf af ung
lingnum en með á kveðinni reglu og 
rútínu er ekkert mál að koma þessu af 
stað. 

Komið hafa upp við mið á því hvað 
er eðli leg skjá notkun og er talað um 180 
mínútur á dag fyrir ung linga í 8. – 10. 
bekk, það gera 5400 mínútur á mánuði 
og 65.700 mínútur á ári. Inni í þessum 
skjá tíma er verið að tala um far síma, 
tölvur og sjón varpið. En ég held að 
ung lingar séu tals vert meira í símanum 
en þessi tími segir til um enda er þetta 
bara við mið. Það væri fróð legt að gera 
rann sókn á því hvort að ung lingar taki 
alltaf símann sinn með sér þegar þau 
fara að heiman, hvað þau geri ef þau 
gleyma honum og hversu mikið þau 
eru í símanum dags dag lega. Nú er 
komið for rit í flest alla snjall síma sem 
tekur tímann á því hvað þú ert lengi í 
símanum á dag, í hvaða for ritum þú 
ert og hvað meðal síma tími er á viku. 
Ég vona að það veki upp hug hjá ung
lingum og að þeir átti sig á því hvað 
þessi litlu tæki eru miklir tíma þjófar 
því engin getur breytt þessu nema 
maður sjálfur en það getur hjálpað að 
skólar taki sig til og hafi fræðslu um 
á hrif og afl eiðingar of mikillar síma og 
skjá notkunar. 

Með bestu kveðju, 
Andrea Ósk Þor kels dóttir 

stroku fangi

ÞJÓNUSTU VERKSTÆÐI
DRAUPNISGÖTU 6

DRAUPNISGATA 6 ·  603 AKUREYRI ·  SÍMI 464 2111
BN@BNEHF.IS
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FRAMRÚÐU
SKIPTI
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DRAUPNISGÖTU 6
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Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is
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163 nemendur brautskráðir frá VMA

Brautskráning nemenda Verkmenntaskólans á Akureyri  fór fram við hátíðlega athöfn í Menningarhúsinu Hofi 
á dögunum að viðstöddu fjölmenni. Útskrifaðir voru 163 nemendur með 180 skírteini af 20 námsleiðum eða 
brautum.

Hera Jóhanna Heiðmar Finnbogadóttir var með myndavélina á lofti og tók þessar skemmtilegu myndir.
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Tón listar maðurinn Anton Líni 
gaf á dögunum frá sér sína 
fyrstu plötu, Sam band. Platan 

inni heldur áður út gefin lög á borð við 
Hel tekinn og Ég veit sem hafa vakið 
mikla at hygli á árinu. 

Anton er Þing eyringur en fluttist 
til Akur eyrar fyrir nokkrum árum til 
að fara fram halds skóla. Frá því í ágúst 
hefur hann verið í náminu; Skapandi 
tón list, hjá Tón listar skólanum á Akur
eyri. 

Þetta hefur Anton að segja 
um plötuna: 

Þessi plata er búin að vera frekar 
lengi að gerjast senni lega í c.a. 9 
mánuði. Þetta er búið að vera stór
kost legt ferli og mjög gaman ég 

vann þessa plötu mikið með honum 
Jóhannes Ágústi sem á mikinn heiður 
í þessu öllu saman hann sem sagt 
coproducerar þessa plötu með mér 
á samt því að mixa mikið og mastera 
allt al gjör topp maður!! Platan snýst 
svo lítið um sam band á milli tveggja 
ein stak linga sem eru í fjar sam bandi 
og er það hugsuninn á bak við plötuna 
hún er pínu heild og mögu lega hægt 
að lesa ein hverja sögu úr henni. Ég 
gerði eitt lag með Þór dísi Petru sem 
var magnað því lík söng kona og bara 
karakter sem hún er! Það sem að tekur 
við hjá mér núna er að reyna spila sem 
mest í sumar og svo er ég að fara út 
til Dan merkur í ágúst að læra söng 
í CVI og taka þá nýjir og spennandi 
tímar við!

Fjöl skylda og vinir Bald vins 
Rúnars sonar hafa á kveðið að 
stofna sjóð til minningar um 

Bald vin, sem lést 31. maí að eins 25 
ára að aldri. Bald vin hafði verið í harði 
bar áttu við krabba mein til margra ára. 

Minningar sjóðurinn er ætlaður til 
að styrkja ein stak linga, hópa eða fé
lög á sviði í þrótta og mann úðar mála 
en Bald vin var mikill í þrótta maður 
og harður Þórsari. Bald vin ólst upp 
í Þór og lék með fé laginu upp alla 
yngri flokka. Síðustu árin sín starfaði 
hann sem þjálfari yngri flokka fé
lagsins. Hann lék knatt spyrnu þangað 

til veikindin fóru að herja á hann og 
lék síðan með Magna í 3. deildinni 
sumarið 2014 auk leikja í undir
búnings mótunum fyrir tíma bilið 
2015.  

Þeim sem vilja minnast Bald
vins heitins er vin sam lega bent á 
reikning sem opnaður hefur verið í 
nafni bróður hans, Her manns Helga 
Rúnars sonar. Allt fé sem safnast 
verður fært í minningar sjóðinn, þegar 
hann hefur verið form lega stofnaður. 

Reiknis númerið er 565-14-
605 kt: 020800-2910. 

ANTON LÍNI GEFUR ÚT 
SÍNA FYRSTU PLÖTU

Felgudagar í júní!
Felgur á flestar gerðir jeppa!
- Gott verð & mikið úrval
- Með felgukaupum fylgir frí umfelgun á 
dekkjaverkstæði Arctic Trucks eða frír  
flutningur út á land. 

Arctic Trucks 
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

sími 540 4900
info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

Skoðaðu felguúrvalið í nýrri vefverslun
www.arctictrucks.is 

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Verðdæmi
Stærð 80x80 cm

64.900

Verðdæmi
Stærð 80x80 cm

49.900

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

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.

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

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

Verð
Stærð 70x90 cm

73.900

Verð
Stærð 90x90 cm

83.900

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

Stærðir
70 x 90 cm.

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

Stærð
90 x 90 cm.90 x 90 cm.

Gæði, úrval
& gott verð

Lokað

Stofna sjóð til minningar 
um Baldvin Rúnarsson
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AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Byggja nýtt fjölbýlishús fyrir 
tekjulægra fólk á Akureyri

Sólstöðuhátíðin 
í Grímsey

Fyrr í þessum mánuði hófust 
fram kvæmdir á nýju fjöl býlis
húsi við Gudmanns haga 2 á 

Akur eyri þar sem fyrir tækið Lækjar sel 
ehf. mun byggja hús fyrir Bjarg í búða
fé lag. Fé laginu er ætlað að veita tekju
lágum fjöl skyldum á vinnu markaði 
að gengi að í búðar hús næði í lang tíma
leigu og er rekið án hagnaðar mark
miða. EiningIðja greindi frá fram
kvæmdinni í frétta til kynningu. 

31 íbúð til búin á næsta ári 
Fyrir ári síðan undir rituðu Akur

eyrar bær og Bjarg í búðar fé lag vilja yfir
lýsingu um byggingu 75 í búða á Akur
eyri. Síðan þá hefur undir búningur og 
hönnun fjöl býlis hússins staðið yfir en 
nú eru fram kvæmdir hafnar. Í húsinu 
verður 31 íbúð sem allar eru í smærri 

kantinum frá eins til fimm her bergja. 
Fyrstu fjórar í búðirnar verða af entar 
Bjargi í ágúst 2020 og síðan næstu 27 
í nóvember sama ár. Byggingin sjálf er 
á þremur hæðum með lyftu og stiga
húsi. Arki tektar hjá Tendra Arki tektum 
teiknuðu húsið en verk fræðingarnir 
eru frá AVH á Akur eyri. Raf önnun 
hússins er í höndum Raft  ákns og um 

lóðar hönnun sér teikni stofan Storð ef.  
Opnað verður fyrir um sóknir þegar 

nær dregur af endingu. Á heima síðu 
Bjargs má finna ýmsar upp lýsingar 
um fé lagið, m.a. hvernig á að sækja 
um íbúð og eins má finna þar fjölda 
svara við ýmsum spurningum sem geta 
komið upp ef þú ert að hugsa um að 
sækja um íbúð hjá Bjargi .

Undir búningur stendur nú 
sem hæst fyrir Sól stöðu há
tíðina sem haldin verður í 

Gríms ey um þar næstu helgi, 20.23. 
júní. Þessi helgi í kringum sumar
sól stöður er kjörin til að heim sækja 
Gríms ey og njóta alls þess besta sem 
þessi náttúru perla hefur að bjóða. Frá 
þessu var greint á vef Akur eyrar bæjar. 

Um helgina verður boðið upp á 
siglingu í kringum eyjuna, fjöl skyldu

rat leik, göngu með leið sögn, dorg
veiði keppni, bryggju markað, varð eld 
og brekku söng. Ey þór Ingi Jóns son 
og Elvý Hreins dóttir halda tón leika, 
mynd listar menn vinna verk með 
krökkunum í eyjunni, kvenn fé lagið 
Baugur heldur sjávar réttar kvöld og 
loks verður slegið upp ekta dans leik 
að hætti heima manna. 

Allar upp lýsingar um sam göngur 
við Gríms ey er að finna á Grims ey.is.



Bústólpi ehf - fóður og áburður • Oddeyrartanga • 600 Akureyri
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VANDAÐU VALIÐ
   S

UMARTILBOÐ

15%
afsláttur af

túngirðingarefni

Bústólpi býður gott úrval af girðingarefni á hægstæðu verði, 
hvort sem um er að ræða tún- eða rafgirðingar.

Einnig eigum við fyrirliggjandi
hliðgrindur í mörgum stærðum.

       minnismerki.is
sala@minnismerki.is

s: 466 2800  /  899 9370
Júnítilboð

Magnús Páll
Magnússon

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

Svartur demantur
40x40 cm frá sökkli

sökkull 50x30

Magnús Páll
Magnússon

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

Blár demantur
40x40 cm frá sökkli

sökkull 50x30

Magnús Páll
Magnússon

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

Paradiso demantur
40x40 cm frá sökkli

sökkull 50x30

Magnús Páll
Magnússon

f. 26.06. 1925
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

Grár demantur
40x40 cm frá sökkli

sökkull 50x30

Demantur - lugt með ledljósi- frí sending 159.000

Hér hvíla hjónin
frá Grund

Minning ykkar er ljós
í lífi okkar

Guðrún Pálína
Ólafsdóttir

f. 08.08. 1934
d. 16.03. 2019

Hafsteinn Arnar
Davíðsson

f. 03.04. 1937
d. 26.04. 2016

Hér hvíla hjónin
frá Grund

Minning ykkar er ljós
í lífi okkar

Guðrún Pálína
Ólafsdóttir

f. 08.08. 1934
d. 16.03. 2019

Hafsteinn Arnar
Davíðsson

f. 03.04. 1937
d. 26.04. 2016

Steinn 110 eða 101
svart granít - það sterkasta

blómarammi, hvít möl
2 fuglar

blómavasi
lugt með ledljósi

Uppsetning á N-landi
og höfðuðborgarsvæði

eða frí sending
559.000

Steinn 110 - 100x57 frá sökkli - sökkull 130x30 Steinn 101 - 100x57 frá sökkli - sökkull 150x30



13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag

6. tölublað
3. árgangur

Íslenskt sumar. Ekki beint tíminn 
til að dorma í sólinni með kalt 
í glasi, hvorki heitur sjór eða 

sérstaklega hlýjir vindarsvona 
yfirleitt. Enginn hlýja til að bræða 
burtu vetrarverkina, engin sól sem 
dansar á augnlokunum þegar maður 
lokar augunum,svona yfirleitt. 
Stundum er sólskin og oftar en maður 
trúir, en sólin er hvikul og feimin og 
þorir ekki að fara mjög nærri. Þess 
vegna verður hún sjaldan heit.

Íslenskt sumar. Óðagot í að 
setja niður kartöflur, sumarblóm, 
kryddjurtir, jarðarber og kál. Allt sem 
hægt er að rækta í sólarleysinu skal 
reynt að rækta á meðan tími gefst til. 
Grasið grær hratt og vel í rigningu 
og kulda og alla daga er einhver 
nágranninn að slá og ilmurinn er 
sterkur og sætur og kitlar nefið.

Íslenskt sumar. Grill, – íslenskt 
lambakjöt og þýskar pylsur. 
Kryddlegir í öllum regnbogans 
litum og brögðum, fólk skiptist 
á uppskriftum og grillar allt sem 
mögulega lætur grillast. Skítt með 
það þótt sjaldnast sé hægt að borða 
úti, það sem eldað er á grilli, bragðast 
einstaklega vel og fer stórkostlega með 
litlum og vanþroskuðum kryddjurtum 
úr eldhúsglugganum.

Íslenskt sumar. Litir sem eru 
engum öðrir líkir. Svo kröftugir að 
þeir taka í augun. Miðnætursól, 
fjólublár himinn, bleik skýin, 
sterkgular sóleyjar og grængresi þegar 
sólin lækkar á lofti. Grængolandi sjór 
með hvítum fossum á öldutoppum í 
golunni. Fagurlit hross í haga.

Íslenst sumar. Gráð, þokuloft, 
skyggni tveir kílómetrar, rigning í 
grennd (enginn vill búa í Grennd), 
hiti fimm stig.

Íslenskt sumar, heimsins besta.

BAKÞANKAR Inga Eydal 

Best í heimi?

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

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

Öll þrif fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili

�

Dagleg eða regluleg þrif:

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

Öll þrif fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili

�

Dagleg eða regluleg þrif:

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

GLERÁRLAUG
Íþróttamiðstöðinni Glerárskóla

Sumaropnun:
Virka daga 06.45 - 21.00
Lau. 09.00 - 14.30 / Sun. Lokað


