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3. árgangur

Vel heppnuð A! 
Gjörningahátíð

Fjölmenni á fundi 
um skipulagsmál

40 ára afmæli 
Dalbæjar og nýstofnuð 

hollvinasamtök

Vetur konungur mættur / Ármann Hinrik

 

√  Bókhald og fjármál

√  Húsfélagafundir

√  MÍNAR SÍÐUR

√  Þjónustusaga húss

√  Önnur þjónusta

 

www.eignaumsjon.is

Húsfélagaþjónusta
Leiðandi í hagkvæmni og 
rekstri húsfélaga

www.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.is

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

Fánar, fánastangir
og aukahlutir

Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum 
í gott stand.

Fánasmiðjan

s:5772020

Þurrkvinda Skurður: teningar, ræmur sneiðarBeltaskurðarvél Grænmetisskol

Grænmetis-
vinnsluvélar

Draghálsi 4 - 110 Reykjavík
Sími: 535 1300
verslun@verslun.is
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A! Gjörningahátíð var haldin 
í fimmta sinn á Akureyri 
fyrr í þessum mánuði og sáu 

yfir 1.500 áhorfendur þá gjörninga 
sem í boði voru. A! var að venju með 
alþjóðlegum blæ enda komu erlendir 
listamenn sérstaklega til landsins 
til að taka þátt í hátíðinni. Alls voru 
listamennirnir 28, af 8 þjóðernum 
og gjörningarnir samtals 20. Þeir 
voru af fjölbreyttum toga og lengd 
þeirra allt frá 11 mínútum upp í 64 
klukkustundir.

Frá þessu er greint á vef 
Akureyrarbæjar 

Í ár var haldið svokallað „open 
call» þar sem gjörningalistamenn 
hvaðanæva að úr heiminum gátu 
sótt um þátttöku. A! Gjörningahátíð 
er árlegur viðburður á Akureyri og 
fer næst fram dagana 1. til 4. október 
2020. „Open call” fyrir hátíðina 2020 
hefst 11. nóvember næstkomandi.

Vel heppnuð A! 
Gjörningahátíð

Listhópurinn Kaktus framdi gjörninginn Spangóland.

Þátttakendur voru: Ásdís Sif 
Gunnarsdóttir, Dustin Harvey, 
Einkasafnið, Florence Lam, 
Haraldur Jónsson, Íris Stefanía / 
Hljómsveitin Eva, Listahópurinn 
Kaktus, The Northern Assembly / 
Nordting, Photo Studio »Schmidt 
& Li« , Rodney Dickson, Snorri 
Ásmundsson, Sunna Svavarsdóttir, 
Tales Frey, Tine Louise Kortermand 
/ Maria Lilja Thrastardottir.

Hátíðin er samvinnuverkefni 
Listasafnsins á Akureyri, 
Menningarhússins Hofs, Leikfélags 
Akureyrar, LÓKAL alþjóðlegrar 
leiklistarhátíðar, Gilfélagsins og Heim-
vídeólistahátíðar.  Samstarfsaðilar: 
Myndlistarsjóður, Akureyrarstofa, 
Akureyrarbær, Fundacao GDA og 
Verkmenntaskólinn á Akureyri.

Mynd: Akureyri.is

Föstudaginn 18. október sendi 
listamaðurinn og tónskáldið 
Stefán Elí frá sér ylvolgan 

smell sem ber heitið Walk You to 
Japan. Lagið er ævintýrakennt og 
dansar Stefán við hugmyndina af 
pílagrímsgöngu til Japans. „Just take 
my hand and I’ll walk you to Japan“. 
Textinn er sá bjartsýnasti sem Stefán 
Elí hefur sent frá sér í langan tíma og 

Stefán Elí býðst 
til að ganga til 
Japans

tengist þeirri speki sem hann aðhyllist 
nú að ekkert sé ómögulegt.

„Fyrir mér stendur þetta upp úr 
sem mitt uppáhaldslag úr eigin ofni 
og hef ég beðið ofurspenntur eftir að 
deila því.“

Stefán Elí sá um upptökur, lagasmíð 
og pródúseringu en hann var þó ekki 
aleinn á báti þar sem faðir hans, 
Haukur Pálmason, hljóðblandaði og 
hljómjafnaði verkið ásamt því að leika 

listir sýnar við spil á bongo trommur 
og kom einnig við sögu margslungni 
gítargaldramaðurinn Kristján 
Edelstein sem spilaði dásemdar-
funkgítar eins og honum einum er 
lagið.

Lagið er fáanlegt að öllum 
flottustu streymisveitum veraldar.

Mynd: Kaffid.is

VILTU AUGLÝSA Í NORÐURLANDI?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190 NETFANGIÐ ER 

AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Alltaf eitthvað nýtt og spennandi

Netverslun www.belladonna.is

Til sölu 
Gólfpússningarvél 
með fylgihlutum 
og loftpressa sem 
framleiðir 20 kg 

þrýsting. 

Hafið samband við 
Sigurð Guðmundsson 

sími 898 9364



lindex.is

Peysa
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Þetta er risavaxin spurning  og 
við henni eru til mjög mörg 
svör. Hún er samt sú spurning 

sem mér finnst eðlilegt að við 
spyrjum okkur sjálf á alþjóðlegum 
geðheilbrigðisdegi 10. október. 
Geð læknar hafa kannski svör, 
sálfræðingar hafa jafnvel önnur svör, 
lærðir og leiknir hafa sín svör en þó 
hefur sjálfsagt enginn svarið sem við 
leitum að. Svarið sem sker úr um 
það hvorum megin við lendum við 
hina ósýnilegu línu sem skilur á milli 
þeirra sem eru heilbrigðir á geði og 
hverjir veikir. Ekki hef ég svarið enda 
ekki sérfræðingur í neinu nema að 
velta vöngum. Og ég velti sannarlega 
vöngum yfir spurningunni þótt ég hafi 
ekki fundið einhlítt svar.

Líklega er ekkert svar til við 
spurningunni enda sýnist mér að 
við séum í raun ekkert veikari á geði 
en samfélaginu finnst hverju sinni. 
Þ.e.a.s. það er ýmislegt annað sem sker 
úr um geðheilbrigði en raunverulegt 
hugarástand okkar og má þar nefna 
almenningsálitið alræmda. Fyrir ekki 
svo löngu síðan þótti sá sem sýndi 

GEÐHEILBRIGÐI
lítið af tilfinningum vera einstaklega 
heilbrigður andlega en í dag er því 
öðruvísi farið. Í dag höfum við flest þá 
skoðun að það sé hollt að gangast við 
tilfinningum sínum og tala um þær og 
það sé merki um andlegt heilbrigði.

Fyrir nokkrum áratugum 
þekktum við ekki tengsl hormóna 
og taugaboðefna við andlega líðan 
og heimur geðveilu var dularfullur 
og ógnandi. Opinská umræða hefur 
hjálpað meira en flest annað og við 
þekkjum öll hvernig það að tala 
um það sem við hræðumst getur 
dregið úr óttanum,- og þar með úr 
fordómunum. Þegar við tölum um 
skrímslið undir rúminu virkar það 
ekki svo óttalegt lengur.

Fyrir nærri því fjórum árum síðan 
þurfti ég að safna öllum mínum kjarki 
til að stíga fram og viðurkenna andleg 
veikindi, örmögnun af völdum streitu. 
Ég þurfti að viðurkenna þá staðreynd 
að ég væri brotin og búin á því og 
það fannst mér erfitt. Það gerði mér 
þó gott þegar upp var staðið og það 
gerði mörgum öðrum gott að því að 
mér skildist. Í dag er umræðan um 

kulnun, streitu og örmögnun orðin 
mun algengari og enn er hún að gera 
þeim gott sem héldu að þeir væru 
þeir einu sem væru illa staddir af 
þeim sökum. Það er gott að deila með 
öðrum.Við erum að byrja að taka á 
viðhorfsvandanum sem samfélag og 
við eigum líklega mikið verk óunnið 
á því sviði. Öll erum við misjafnlega 
heilbrigð á geði á hverjum tíma, 
við veikjumst af depurð, streitu og 
kvíða alveg eins og við brjótum bein, 
fáum kvef og inflúensu. Það að draga 
veikindi í dilka og finnast ein tegund 
veikinda vera annarri rétthærri er 
undarleg hugmynd sem virðist koma 
langt aftur úr öldum.

Hjónabandsráðgjafinn Karen
Veikindi hvort sem stimplum þau 
andleg eða líkamleg geta átt uppruna 
til samfélagslegra aðstæðna af 
ýmsu tagi alveg og kulnun tengist 
oftast samkeppni og slæmum 
aðstæðum á vinnumarkaði. Við 
erum öll afsprengi uppeldis, eigin 
hugarfars og samfélagsins sem við 
lifum í. Ég horfði á nýjan íslenskan 
sjónvarpsþátt á sunnudagskvöldið 
um hjónabandsráðgjafann Karen 
og hennar fjölskyldu og mér rann 
kalt vatn á milli skinns og hörunds 
þegar ég hugleiddi hversu nálægt 
raunveruleika íslensks samfélags 
þessir þættir fara.

Ungar konur (og sjálfsagt líka 
ungir menn) sem líkt og reyndar mín 
kynslóð gerði líka, reyna að búa til 
sprungulausa mynd af ofurfólki sem 
getur menntað sig, unnið sig upp í 
vinnu, sinnt börnum og áhugamálum 
ásamt því að eiga fallegt heimili. 
Nú hefur þó bæst við ýmislegt nýtt 
sem samfélagsmiðlar færðu okkur á 

„silfurfati”, fallegt heimili sem þolir að 
vera myndað og skoðað á Instagram, 
yfirborð á öllum sviðum sem hægt 
er að dásama á Facebook og stenst 
samkeppni á samfélagsmiðlum. 
Ferðalög, barnaföt, neglur, 
matarboð, hárgreiðsla, atvinna, 
líkamsrækt, hönnunarvörur, allt 
þetta sem hægt er að setja inn í 
hina miskunarlausu og gráðugu 
hakkavél samfélagsmiðlanna. Þvílík 
gegndarlaus pressa! Ekkert má vera 
venjulegt og hversdagslegt, allt á að 
vera einstakt. Ekkert skrýtið að við 
séum öll eins og ofurspenntir bogar 
sem bresta þegar síst skyldi. Við 
trúum því að likemerkin, hjörtun 
og upphrópanirnar „ooo sæta” og 
„duglega þú” snúist um raunverulegt 
gildi og virði og geri okkur elskuverð. 
Við gleymum því að við vorum 
einu sinni á sama stað og börnin 
okkar og barnabörnin sem hefja lífið 
sannfærð um að þau séu dásamleg og 
fullkomin og eru sátt í eigin skinni. 
Án þess að hafa fengið eitt einasta 
like á facebook. Enn hefur samfélagið 
ekki komið því inn að þau eigi að 
efast um sig sjálf og finnast ekkert 
nægilega gott sem þau eru eða gera. 
Ennþá þurfa þau ekki stanslausa 
viðurkenningu frá öðrum. Þannig 
vorum við líka einu sinni. Kannski 
getum við sem samfélag komið í veg 
fyrir fullt af veikindum og streitu ef 
við bara reynum að elska okkur sjálf 
og hvort annað svolítið meira á þann 
hátt sem við gerðum þá, raunverulega 
og einlæglega.

Og nú ætti ég líklega að hlú að 
eigin geðheilbrigði, hætta að velta 
vöngum og fá mér góðan kaffisopa. 
Eigið geðveikan dag kæru vinir.

9. 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: amundi@fotspor.is.   

Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

Fríblaðinu er dreift í 10.500 eintökum á öll heimili á Suðurlandi. 

Alvöru
heimilismatur
alla virka daga

í hádeginu

Borðaðu á staðnum
eða taktu með

Opnunartími:
Hádegi 11:30 - 14:00

Veisluþjónusta Vitans:
Árshátiðir - brúðkaup - fermingar -

smáréttaveislur og erfidrykkjur
Erum byrjuð að taka niður pantanir

í jólahlaðborð 

Kíkið á okkur á facebook

Strandgata 53
Sími 856 5878

VILTU AUGLÝSA Í NORÐURLANDI?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190 NETFANGIÐ ER 

AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS



UMHVERFISVÆNI
RUSLAPOKINN

www.igf.is
Umhverfisvæna ruslapokann má nálgast í öllum helstu verslunum

Umhverfisvæni ruslapokinn er úr maíssterkju  

sem brotnar niður á nokkrum vikum án þess  

að valda skaða í náttúrunni.  

 

Umhverfisvæni ruslapokinn er með handföngum  

og passar vel í ruslatunnur á heimilum eða  

sem burðarpoki í verslunum. 

Hugsum áður en við hendum!

SEGÐU NEI 
VIÐ PLASTI
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Slökkvilið Norðurþings 
óskaði formlega eftir 
úthlutun á nýju æfingasvæði 

í Haukamýri í febrúar sl. Eldra 
svæði var á Húsavíkurhöfða, en 
vegna uppbyggingar Sjóbaða og 
annara fyrirhugaðra framkvæmda 
á höfðanum var ekki ásættanlegt að 
halda starfseminni þar áfram. Frá 
þessu er greint á vef Norðurþings.

Skipulags og framkvæmdaráð 
samþykkti á fundi sínum þann 26. 
feb sl. að úthluta liðinu nýju svæði í 
gömlu malarnámunni í Haukamýri að 
því gefnu að slökkviliðið myndi standa 
straum af kostnaði við undirbúning 
svæðisins. Svæðið er um 2.000 m2 að 
stærð

Strax var hafist handa við að gera 
svæðið tilbúið til notkunar en mikla 
jarðvegsvinnu þurfti að fara í þar 
sem náman var eins og gefur að skilja 
öll sundurgrafin og ójöfn. Lagðar 
voru lagnir að svæðinu og tengdur 
brunahani inn á svæðinu.

Verktakar og fyrirtæki á svæðinu 
styrktu liðið við uppbygginguna á 
svæðinu af miklum myndarskap 
með vélavinnu, flutningum, 
steypuframkvæmdum, vinnuframlagi 
og með lánum á tækjum og búnaði 
sem nýttist starfsmönnum liðsins afar 
vel við frágang á svæðinu.

Sérstakar þakkir fá eftirfarandi 
fyrirtæki og starfsmenn þeirra fyrir 
frábæran stuðning við verkefnið.

Hóll ehf
Steinsteypir ehf
Vinnuvélar Eyþórs
Gentle Giants
Eimskip Flytjandi Húsavík
Orkuveita Húsavíkur

NÝTT ÆFINGASVÆÐI SLÖKKVILIÐS NORÐURÞINGS
Trésmiðjan Rein
Höfðavélar
Vélaverkstæðið Grímur ehf
Landsnet
Mannvirkjastofnun
Vegagerðin Húsavík
Fiskeldið Haukamýri
SMS Group
Norðurvík
Gámaþjónusta Íslands
Húsasmiðjan
 
Í júlí var svæðið orðið frágengið 

og var þá hafist handa við að flytja 
gáma, olíutanka, og steypa plön 
á svæðinu sem nota á til æfinga 
vegna klippuvinnu og viðbragða við 
mengunarslysum.

Eftirfarandi fyrirtæki gáfu búnað 
til verkefnisins gáma, olíutanka, 
hitunarbúnað og eiga miklar þakkir 
skildar fyrir. Settir hafa verið upp á 
svæðinu átta gámaeiningar og tveir 
olíutankar.

Eimskip
Stólpi Gámar
Hafnarbakki
VÍS
 
Svæðið er nú að verða eitt best 

útbúna æfingasvæði á landinu 
og mun aðstaðan geta nýst öllum 
viðbragðsaðilum til æfinga. Nú þegar 
hafa nokkur slökkvilið lýst yfir áhuga 
á að fá að nýta aðstöðuna til æfinga.

Stefnt er að því að svæðið verði 
formlega tekið í notkun á sama tíma 
og ný slökkvistöð við Norðurgarð 
verður vígð, en reiknað er með því að 
hún verði afhent 1. desember n.k.

Slökkvilið Norðurþings
Mynd: Nordurthing.is

Icelandair hótel Akureyri  | Þingvallastræti 23  |  Upplýsingar og borðapantanir á akureyri@icehotels.is eða í síma 518 1000
Kíktu á aurorarestaurant.is eða á instagram.com/aurora_restaurant

Okkar vinsæli jólabrunch verður í boði 1., 8., 15., 21. og 22. desember frá kl. 11.30-14.00. 
Leikherbergi fyrir börnin, jólastafir og jólalög.

Ljúffengur jólabrunch

Verð: 4.900 kr. á mann. 
Börn 6-12 ára 1.200 kr. og frítt fyrir börn yngri en 6 ára.



Við kaupum brotamálm
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Ég hef aldrei heyrt 
um gott hjónaband 
sem endað hefur með 

skilnaði“ sagði heimilislæknirinn við 
mig þegar ég fór til hans að sækja 
mér vottorð vegna veikindaleyfis 
sem ég sit núna eins og hvern annan 
kúrs í háskóla lífsins. Þá höfðum 
við, ég og læknirinn afgreitt fyrsta 
mál á dagskrá og gátum undið 
okkur í næsta og þarnæsta og þar 
þarnæsta áður en hann hafði lokið 
við að skrifa út veikindaleyfi og 
sjúkraþjálfunarbeiðni og ýmislegt 
fleira sem gott er að hafa til taks þegar 
„skipið“ er dregið í slipp. Stundum 
getur bara verið heilmikil hjálp í því 
að tala við heimilislækninn sinn, 
einkum ef hann er ekkert sérstaklega 
takmarkaður og hefur nokkuð ríka 
tilfinningagreind. Sama má segja um 
sjúkraþjálfarann, ef hann er þannig 
manneskja getur hann nýst manni 
bæði til líkamlegrar og andlegrar 
heilsubótar. Allar þær starfsstéttir 
sem á einhvern hátt koma að heilsu 
mannsins skarast og oft er það nú 
svo að læknirinn getur verið góður 
sálfræðingur og sálfræðingurinn 
prýðilegur læknir.

Það er merkileg staða að vera 
í veikindaleyfi, sérstaklega þegar 
maður er alin upp af kynslóð sem 
grundvallaði sjálfsmynd sína á því, 
að vera að störfum. Við erum að 
tala um fólkið sem var fætt fyrir 
miðja síðustu öld. Fólkið sem ól 

Veikindaleyfið   - Hildur Eir Bolladóttir

upp miðaldra kynslóð Íslendinga í 
dag og einstaka örverpi eins og mig. 
Fólkið sem tók aldrei sumarfrí af 
því að maður í manns stað var ekki 
möguleiki nema þá að hafa sér það 
til afsökunar að hafa hreinlega dáið. 
Fólkið sem taldi orðið NEI benda til 
veikleika og sjálfhverfu en orðið JÁ 
vera öxulinn í tannhjóli lífsins. Já það 
er pínulítil áskorun verð ég að segja 
að vera alin upp af þessari kynslóð og 
fara svo bara í veikindaleyfi af því að 
maður er búinn á því.

Á liðnu ári gekk ég í gegnum 
ýmsar sammannlegar þrautir eins og 
skilnað, sorg og missi. Ekkert meira 
eða minna en margur er að upplifa 
hvern einasta dag. Eini munurinn á 
þessum brotsjó og öðrum sem ég hef 
hingað til mætt er að í fyrsta skipti 
upplifði ég að vera ekki endilega 
eins mikilvæg og ég hafði áður talið 
mig vera. Sú upplifun grundvallast 
á því að þegar maður skilur og er í 
þokkabót gerandi þeirra breytinga 
sér maður í fyrsta skipti svart á hvítu 
hverja þykir raunverulega vænt um 
manneskjuna sem maður   er og 
hverja hugmyndina um mann. Og 
þeirri lífsreynslu fylgir ekki bara 
sársauki heldur líka töluvert frelsi, já 
kannski hef ég aldrei verið jafn frjáls 
eins og á þessum fallegu haustdögum 
í veikindaleyfi með alla mína sögu að 
baki. Nú fyrst skiptir engu máli hvað 
öðrum finnst um mig, heldur hvort 
ég hreinlega þoli sjálfa mig. Og þegar 

reynslan hefur afhjúpað veruleikann 
þá stendur ekkert annað eftir en að 
gera  upp sig hvort maður sé til í að 
vera til eins og titill á nýrri og ágætri 
ljóðabók hljómar. Stutta svarið er að 
ég er til í að vera til, bara með töluvert 
nýjum áherslum. Í fyrsta lagi er ég til 
í að vera til þótt ekki líki öllum við 
mig, ég er til í að vera til þrátt fyrir 
að vera breysk og mistæk manneskja, 
ég er til í að vera til þótt ég þurfi 
stundum að játa mig sigraða, ég er 
til í að vera til þótt ég eigi það til að 
verða örmagna á sál og líkama, ég 
er til í að vera til þótt sumir þurfi að 
bera með mér byrðarnar.

Ég hlakka til að koma aftur til 
starfa eftir leyfið, ekki vegna þess 
að ég sé nú þegar svo úthvíld eða 
uppgerð, þvert á móti, vegna þess 
að ég held, veit ekki en held að 
dómharka mín fari dvínandi með 
hverjum brotsjónum sem gusast yfir 
og kannski sé það grunnurinn að 
því að gera eitthvað pínulítið gagn 
í þessu furðulega starfi sem enginn 
skilur alveg til hlítar en virðist samt 
enn vera nauðsynlegt þrátt fyrir allt. 
Og svo held ég að það verði líka 
gaman að vera prestur þegar maður 
hefur loks fattað að maður er ekki 
ómissandi og það þarf ekki öllum að 
líka vel við mann en að allir eigi skilið 
ást og hlýju, líka þau sem eru eins og 
ég.

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

SINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
 SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 100.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.360.000 skráður

Nú er gott að huga að því að panta og kaupa 
Hobby hjólhýsi og húsbíla 2020 árgerðir

Hobby 460Ufe Excellent 3.780.000.-
Hobby 495UL Excellent   3.780.000.-
Hobby 495Ufe Excellent 3.900.000.-

Hobby 540UL Excellent   3.950.000.-
Hobby 540Fu Excellent   4.220.000.-
Hobby 560Cfe Excellent  4.260.000.-

Hobby 560LU Prestige    4.230.000.-
Hobby  620 CL Prestige   4.490.000.-
Hobby 560UL Premium  4.760.000.-

Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson
bosal.is - Sími 777 5007 - Email: boas@bosal.is - Hafnargata 28, 710 Seyðis�rði

Öll verð með 24% vsk. og skráð á Egilsstöðum.

Árgerð 2015

Ekinn 220.000km

120 tonna dráttargeta

Sjálfsk, loftpúðar, Retarder

BigSpace ökumannshús

Verð 9.950.000 + vsk

Mercedes Benz
2858 Dráttarbíll

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
- Nýr 2020 árgerð Verð kr. 4.580.000 skráður

• Webasto miðstöð með app í síma
• Leiðsögukerfi
• Lyklalaust aðgengi og start
• Bakkmyndavél
• Snertiskjár
• Símkerfi
• Hraðastillir
• Metalic lakk
• Þokuljós

• Start/stop Automatic
• Dekkjaþrýsi kerfi
• Leðurstýri
• 18“ álfelgur
• Apple CarPlay
• Blatannabúnaður
• Aðgerðastýri
• Hiti í framsætum
• USB innstungur
• Loftkæling 2 rása
• Regn- og ljósaskynjari
• Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
• Borðtölva
• Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 

130.000 auka)
• 5 ára ábyrgð
• 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu
• Rafstillanleg bístjórasæti



FERÐAFÉLAG  ÍSLANDS
www.fi.is

ÁR BÆKUR 
Bókaflokkur um land 
og náttúru 
Ferðafélag Íslands gaf út sína fyrstu árbók 

árið 1928. Árbókin hefur síðan komið út árlega 

í óslitinni röð og er einstæður bókaflokkur um 

land og náttúru. Hver bók fjallar um afmarkað 

svæði á landinu og nær efni bókanna um landið 

allt. Bækurnar eru altæk Íslandslýsing og gefa 

ferðafólki góðar ferðaupplýsingar ásamt því að 

veita innsýn í sögu og þjóðlegan fróðleik.

GÖNGULEIÐARIT 
Leiðir göngu menn á nýjar slóðir
Gönguleiðaritin benda gjarnan á leiðir sem ekki 

eru á allra vitorði og leiða göngu menn þannig 

á nýjar slóðir. Einnig gera þau gönguferðirnar 

ánægjulegri og eftirminnilegri þar sem fróð-

leikurinn skapar skemmtilegar tengingar við 

atburði og sögur úr fortíðinni.

EINSTAKAR BÆKUR
Á hverju ári  gefur Ferðafélag Íslands út heimilda -  og fræðslurit ,  kor t  og bækur

N ÁT T Ú R U FA R  ·  G R Ó Ð U R  ·  F U G L A R  ·  J A R Ð F R Æ Ð I  ·  S AG A  ·  M E N N I N G
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Kjúklingastaðurinn Taste sem 
var til húsa að Skipagötu í 
miðbæ Akureyrar hefur verið 

lokað og mun nýr staður með nýjum 
eiganda opna í næstu viku í sama 
húsnæði.

Nýi staðurinn sem mun bera nafnið 
Kurdo Kebab mun selja arabískan 

NÝR KEBAB STAÐUR 
OPNAR Á AKUREYRI

Mynd: Kaffid.is

mat eins og kebab, shawrama og 
falafel. Þá munu pítsur einnig verða 
á matseðlinum.

Rahim Rostami er maðurinn á 
bak við staðinn en hann er íranskur 
Kúrdi og hefur búið hér á landi í um 
tvö ár.

Birkir Bjarnason, landsliðsmaður 
í knattspyrnu, hefur samið 
við Al-Arabi í Katar. Hjá Al-

Arabi hittir Birkir fyrir Aron Einar 
Gunnarsson, landsliðsfyrirliða, og 
Heimir Hallgrímsson fyrrverandi 
landsliðsþjálfara.

Birkir lék síðast með Aston Villa í 
ensku fyrstu deildinni síðasta vetur en 
hefur síðan verið án félags. Birkir mun 

BIRKIR BJARNASON 
TIL AL-ARABI

samt sem áður líklega ekki stoppa 
lengið við hjá liðinu en hann gerði 
einungis þriggja mánaða samning, en 
honum er ætlað að fylla skarð Arons 
Einars sem meiddist á dögunum.

Al-Arabi liðið er í 2. sæti 
deildarinnar í Katar eftir fimm leiki, 
aðeins stigi á eftir Al Duhail.

Arctic Trucks Ísland ehf. 
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

Sími        540 4900 
Netfang    info@arctictrucks.is
Vefur       www.arctictrucks.is

JEPPADEKK.IS
Vönduð amerísk jeppadekk sem 
henta frábærlega fyrir íslenskar 
aðstæður. Stærðir 29”-44”.

38” radíaldekk
sem hefur
margsannað
sig á hálendi
Íslands. 

44” radíal.
Hannað í 
samstarfi
Arctic Trucks
og Nokian. 

35” radíal.
Frábært 
neglt
vetrardekk!

kr. 39.900,- kr. 39.900,- kr. 49.900,- kr. 49.900,- kr. 49.900,-

FELGUR
Gott úrval
Margar stærðir

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

Walk-in N
Öryggi og vellíðan

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í 
mörgun stærðum og litum. 
Sturtuveggur með væng, 
8mm hert öryggisgler.



S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  

viftur.is
-andaðu léttar

Öflugar viftur
Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður

Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

Þú færð viftuna hjá okkur:

Hópar í árshátíðarferðir, á fundi og hópeflisferðir eru velkomnir allan ársins hring. 

Pantanir í síma 453 0000 og á myvatn@fosshotel.is

Fosshótel Mývatn
slær upp glæsilegu jólahlaðborði

Forréttir
Taðreyktur silungur, fennel grafinn lax, 
jólasíld, blackeraður lax, grafið ærfillet, 

villibráðapaté, reykt andabringa o.fl.
 

Aðalréttir
Hangikjöt, jólaskinka, kalkúnabringa

purusteik, lambalæri, hnetusteik.
 

Eftirréttir
Úrval smádesserta, tiramisu, ris a la mande

mandarínu hvítsúkkulaði mousse, 
greni crème brulee, sítrónutart o.fl.

Matseðill

Jólahlaðborð á 
Fosshótel Mývatni

Jólahlaðborð 
aðeins 9.900 kr. á mann

*Verð í eins manns herbergi 18.900 kr.

Aukanótt m/morgunmat 12.000 kr.

Gisting fyrir tvo með morgunverði 
og jólahlaðborði 31.000 kr.*  

22. nóv | 23. nóv | 29. nóv | 30. nóv | 6. des | 7. des | 13. des | 14. desuppselt uppselt uppselt

Verð 9.400 kr. á mannVerð 9.900 kr. á mann
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Mikill fjöldi var samankominn 
í menningarhúsinu Hofi 
21. oktbóber þar sem 

haldinn var kynningarfundur 
um skipulagsmál á Oddeyri.   
Frá þessu er greint á vef 
Akureyrarbæjar.

Fundurinn var haldinn í tengslum 
við tillögu að skipulagsbreytingum á 
reit sem afmarkast af Hjalteyrargötu 
í vestri, Kaldbaksgötu í austri, 
Gránufélagsgötu í norðri og 
Strandgötu í suðri. Bæjarstjórn 

Fjölmenni á fundi um skipulagsmál

samþykkti nýverið skipulagslýsingu 
vegna aðalskipulagsbreytingar, sem er 
fyrsta skrefið af mörgum. 

Markmið fundarins var fyrst og 
fremst að kynna skipulagslýsinguna, 
hugmyndir að uppbyggingu á svæðinu 
og svara spurningum íbúa á fyrstu 
stigum. Málið hefur vakið nokkra 
athygli í fjölmiðlum og ljóst að margir 
hafa áhuga á því, enda var fullt út úr 
dyrum á fundinum í gær. 

Pétur Ingi Haraldsson, sviðsstjóri 
skipulagssviðs Akureyrarbæjar, 

fjallaði um skipulagsferlið og hvað 
er framundan, meðal annars hvernig 
íbúar og aðrir hagsmunaaðilar 
geta komið að málinu. Þar á eftir 
kynnti Orri Árnason, arkitekt hjá 
Zeppelin arkitektum, hugmyndir 
að uppbyggingu á þróunarreitnum 
umrædda. Að því loknu gafst 
fundarfólki tækifæri til að spyrja úr 
sal og komu margar áhugaverðar 
spurningar, meðal annars um hæð 
húsanna sem gætu risið þarna, áhrif 
á flug og áhrif á frekari uppbyggingu 

í grenndinni.  Allt eru þetta þættir 
sem verða teknir til skoðunar í 
skipulagsferlinu framundan. 

Að formlegri dagskrá lokinni 
var fólk hvatt til að staldra við, 
skoða myndir og gögn um málið í 
rólegheitum, og ræða við þá Pétur 
og Orra. Margir nýttu sér það og 
sköpuðust góðar og málefnalegar 
umræður. 

Tillögur að uppbyggingu og ýmsar 
upplýsingar um skipulagslýsinguna 
og skipulagsferlið verða til sýnist á 

Glerártorgi út mánuðinn.  Umsagna 
verður leitað hjá helstu 
hagsmunaaðilum og þá geta allir 
komið á framfæri ábendingum 
um skipulagslýsinguna í Ráðhúsi eða 
í gegnum netfangið skipulagssvid@
akureyri.is innan tveggja vikna frá 
formlegri auglýsingu, sem var dagsett 
16. október. 

Myndir: Akureyri.is

Orri Árnason arkitekt
 Pétur Ingi sviðsstjóri skipulagssviðs
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VILTU AUGLÝSA Í 
NORÐURLANDI?

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190 

NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Páll Viðar Gíslason hefur 
tekið við sem þjálfari Þórs 
í meistaraflokks karla í 

knattspyrnu á nýjan leik og skrifar 
undir þriggja ára samning við félagið. 
Palli Gísla, eins og hann er kallaður, 
stýrði liðinu síðast árið 2014 þegar 
liðið féll úr Pepsi deildinni sama ár. 
Þá hafði hann verið aðalþjálfari liðsins 
frá 2010 og þar áður aðstoðarþjálfari. 
Palli kom liðinu tvívegis upp í Pepsi 
deildina.

Palli var síðast hjá Magna á 
Grenivík kom þeim upp úr 2. deild 
árið 2017 og hélt sæti sínu í Inkasso 
deildinni 2018, Palli hætti þjálfun hjá 
Magna nú í sumar.

Á heimasíðu Þórs kemur fram 
að ráðning Palla sé hluti af stefnu 
félagsins að líta meira inn á við.

Mynd: Thorsport.is

Palli Gísla tekur aftur við Þór

Óðinn Svan formaður knattspyrnudeildar og Palli undirrita samninginn

Ásthildur Sturludóttir, 
bæjarstjóri á Akureyri, 
heimsótti Stefán Sigurðsson 

á öldrunarheimilið Hlíð þann 16. 
október þegar að hann fagnaði 100 ára 
afmæli. 

„Það mætti halda að ég væri 
eitthvert stórmenni!“ sagði Stefán 
Sigurðsson þegar Ásthildur. 
Frá þessu er greint á vef 
Akureyrarbæjar.

Stefán fæddist 16. október 1919 
í torfbænum Stóradal í Djúpadal í 
Eyjafirði en ári síðar flutti fjölskyldan 
í timburhús í Stóradal sem afi Stefáns, 
Stefán Jóhannesson smiður, hafði 
smíðað. Móðir Stefáns og systir létust 
úr berklum og árið 1934 flutti Stefán 
með föður sínum, móðurafa og 
móðursystur til Akureyrar.

Stefán 
Sigurðsson 
100 ára

Þau settust að í Innbænum, nánar 
tiltekið í Aðalstræti 17, og þar bjó 
Stefán til 1956 þegar hann hafði 
kynnst danskri konu, Ane-Lise Helge 
Holm, og þau eignast saman tvíbura. 
Saman fluttu þau í Þórunnarstræti 118 
þar sem Stefán bjó í 60 ár eða þar til 
hann fór á Hlíð árið 2016. Ane-Lise 
lést fyrir 19 árum.

Stefán og Ane-Lise eignuðust 
þrjár dætur: Tvíburana Lilju og Helgu 
fæddar 1955, en Helga lést fyrr á þessu 
ári, og Sóldísi sem fæddist árið 1960.

Stefán starfaði alla sína tíð í 
verksmiðjunum á Gleráreyrum, 
lengst af sem verkstjóri á sníðadeild 
Skógerðar Iðunnar.

Mynd: Akureyri.is

Á Öldrunarheimilinu Hlíð. Frá vinstri: Lilja, Stefán, Sóldís og Ásthildur.

Einstaklega góðar og  
ljúffengar pönnukökur





HURÐIR
Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is

• Stuttur afhendingartími
• Hágæða íslensk  

framleiðsla
• Val um fjölda lita í 

RAL-litakerfinu
• Vindstyrktar hurðir

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir með gönguhurð

Bílskúrshurðir

Hurðir í trékarma

Tvískiptar hurðir

Smíðað eftir máli

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöfHURÐIR
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13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag

9. tölublað
3. árgangur

BAKÞANKAR  Svavar

40 ÁRA AFMÆLI 
DALBÆJAR OG 
NÝSTOFNUÐ 
HOLLVINASAMTÖK

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

Sunnudaginn 13. október var 
haldið upp á 40 ára afmæli 
Dalbæjar en heimilið tók til 

starfa þann 1. júlí 1979 þrátt fyrir 
að vera ekki formlega vígt fyrr en 
12. janúar 1980. Þessum áfanga var 
því fagnað með hátíðarhöldum fyrir 
heimilisfólk, starfsmenn og góða 
gesti. Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson, 
formaður Byggðaráðs afhenti við 
þetta tækifæri blómvönd fyrir hönd 
Dalvíkurbyggðar. Frá þessu er greint á 
vef Dalvíkurbyggðar.

Við þetta tilefni voru svo kynnt til 
sögunnar Hollvinasamtök Dalbæjar 
en tilgangur þessara nýju samtaka er 
að styðja við Dvalarheimilið Dalbæ 
með framlögum til tækjakaupa og 
ýmiss konar búnaðar. Framlögum í 
félagið er safnað með félagsgjöldum 
félagsmanna og er árgjaldið 5.000 kr.

Með stofnun samtakanna er 
vonast til að hægt verði að stuðla að 
bættari aðstöðu bæði heimilisfólk 
og starfsfólks. Vonast er til að sem 
flestir sjái sér kost á gerast félagar í 
samtökunum svo að sem flestir geti 
hjálpast að við að ná settu markmiði. 
Margar hendur vinna létt verk og 
margt smátt gerir eitt stórt.

Í stjórn samtakanna eru: 
 
Rúna Kristín Sigurðardóttir - 
formaður 
Júlíus Júlíusson - varaformaður 
Dagbjört Sigurpálsdóttir - ritari 
Kristín Svava Stefánsdóttir - gjaldkeri 
 
Aðrir meðstjórnendur eru: 
Arnar Símonarson 
Eva Björg Guðmundsdóttir 
Helga Mattína Björnsdóttir 
séra Oddur Bjarni Þorkelsson 
Þorvaldur Eyfjörð Kristjánsson

Skráning í félagið er á vefsíðu sem 
stofnuð var í tilefni afmælis Dalbæjar 
og stofnun Hollvinasamtakanna, www.
dalbaer.is

Vesturhrauni 3, 210 Garðabæ,  
Sími: 480 0000,  www.aflvelar.is 

Demparar  
-  Styrkur  
-  Ending  
 
Fyr i r :  
•  Fólksbí la  
•  Jeppa  
•  Vörubí la  
•  Flutningabí la  
•  Rútur  

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

M ú l a b e r g  B i s t r o  &  B a r   |   H ó t e l  K e a   |   A k u r e y r i   |   S :  4 6 0  2 0 2 0

Allar helgar frá 16. nóv. til 14. des.
Aðrar dagsetningar í boði fyrir stærri hópa

Verð 9900 kr. pr. mann

Gisting í tveggja manna herbergi
með morgunverði og jólahlaðborði aðeins 18.200 kr. pr. mann 

Fjölskyldujólahlaðborð
1. des / 8. des / 15. des

Kl 17:00 verð 5900 kr. pr. fullorðinn og börn 6-13 ára 2950 kr.
Von er á jólasveinum um kl 18:00

 
Hádegisjólahlaðborð
6. des / 13. des / 20. des

Kl. 11:30-14:00  verð 3900 kr. pr. mann

 Borðapantanir og upplýsingar
460-2000 eða á mulaberg@mulaberg.is
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