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Gæði, reynsla og gott verð!
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NÝR MEIRIHLUTASAMNINGUR VAR kynntur á Akureyri í vikunni. Myndin er tekin við það tækifæri. Nýr formaður bæjarráðs er Matthías 
Rögnvaldsson, Guðmundur Baldvin Guðmundsson verður forseti bæjarstjórnar en Logi Már Einarsson verður formaður stjórnar Akur-
eyrarstofu. Völundur

VMA-kennari móti múslimum
Elías Þorsteinsson sem opinberlega 
hefur blandað sér í hóp þeirra sem 
vara við „múslimavæðingu“ Íslands er 
kennari við Verkmenntaskólann 
á Akureyri. Á kennurum hvíl-
ir ábyrgð og skylda til að tjá 
sig með ábyrgum hætti. Skóla-
meistari VMA hyggst aðhafast 
vegna ummæla Elíasar.

Nokkur hatursummæli um 
múslima voru tekin saman á 
herdubreid.is eftir að umræða 
um moskur stóð hæst vegna 

„herbragðs“ Framsóknarflokks-
ins eins og fyrrum formaður flokksins, 
Jón Sigurðsson, kallaði útspilið um 
moskuumræðuna. Þar má m.a. lesa eft-
irfarandi ummæli Elíasar sem kennir 

vélfræði við VMA: „Á meðan múslim-
ar haga sér eins og staðreindin [svo] er, 
þá á ekki að byggja Mosku. Konur eru 

lítillækkaðar. Í sumum ríkjum 
fá þær ekki einu sinni bílpróf 
eða almenn réttindi. Þekki þetta 
af eigin raun. Þeir sem vilja 
Múslimavæða Ísland vita ekki 
hvað þeir eru að kalla yfir sig. 
Mæli með því að Múslimasinnar 
skoði sögu og tilurð múslima-
trúar og taki afstöðu eftir það. 
Múslimar eiga ekki heima á Ís-
landi.“

Blaðið spurði Elías hvort hann væri 
rasisti. Hann svaraði ekki fyrirspurnum.

Hjalti Jón Sveinsson, skólameistari 
VMA, var spurður hvort skólinn myndi 

grípa til viðbragða vegna ummæla El-
íasar. Hann segist ekki geta haft áhrif 
á það sem starfsmenn skólans tjái sig 
um á opinberum vettvangi nema um 
ræði málefni skólans. En VMA sé skóli 
án aðgreiningar; hvort sem varði kyn, 
litarhátt, þjóðerni, stjórnmálaskoð-
anir, kynferði, námsgetu eða trú. „Ég 
mun ræða þetta atvik við umræddan 
kennara þegar hann kemur úr sumar-
leyfi.“

Lögmenn sem blaðið hefur rætt við 
telja að vammleysiskrafa ætti að eiga 
við um kennara í framhaldsskólum. Ef 
ummæli Elíasar séu ekki beinlínis brot 
á lögum kunni þau a.m.k. að vera brot á 
góðum siðum.

  -BÞ

ELÍAS 

ÞORSTEINSSON
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Kynntu þér BELLAVISTA  á www.gengurvel.is

Á H R I F A R Í K
LEIÐ TIL AÐ VIÐHALDA

G Ó Ð R I  S J Ó N

BELLAVISTA er eitt öflugasta fæðubótarefnið á 
markaðnum fyrir sjónina. Náttúrulegir  plöntukjarnar 
ásamt vítamínum og steinefnum sem gegna mikil-
vægu hlutverki í að viðhalda góðri og skarpri sjón 
langt fram eftir aldri. Í BELLAVISTA er hátt hlutfall 
af bláberjaþykkni og lúteini.

Fæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaðanna

Bjart yfir þessum meirihluta
„Það er bjart yfir bænum í dag og 
verður bjart næstu fjögur árin á 
meðan þessi meirihluti starfar, 
sagði Guðmundur Baldvin Guð-
mundsson, verðandi for-
maður bæjarráðs þegar 
fulltrúar L-listans, Sam-
fylkingar og Framsóknar-
flokks kynntu nýjan 
meirihluta í bæjarstjórn 
Akureyrar.

Á blaðamannafundi 
sl. þriðjudag kom fram 
að Matthías Rögnvalds-
son verður forseti bæjar-
stjórnar en Guðmundur 
Baldvin formaður bæj-
arráðs. Samfylking fær 
umboð til að stýra fjór-
um nefndum af átta og verður Logi 
Már Einarsson formaður Akur-
eyrarstofu. Hann boðar breytingar. 
Til skoðunar er að kljúfa atvinnu-

málin burt frá stofunni. Þá fái Ak-
ureyrarstofa aukið kynningarhlut-
verk. „Við munum tefla fram nýrri 
hugsun og því besta liði sem í boði 

er,“ sagði Logi Már. Kært 
virtist með bæjarfull-
trúunum sex sem munu 
mynda meirihlutann 
næstu fjögur árin.

Nokkuð var rætt 
hvers vegna þessir þrír 
flokkar hefðu sniðgengið 
Sjálfstæðisflokkinn, sig-
urvegara kosninganna. 
Fram kom að Logi Már 
og Guðmundur Baldvin 
höfðu horft til samstarfs 
fyrir kosningar, enda ríki 
gott traust milli þeirra. 

Matthías Rögnvaldsson hjá L-list-
anum sagði vilja kjósenda L-listans 
fremur þann að vinna með Fram-
sókn og Samfylkingu en Sjálfstæð-

isflokknum. „Ég held þetta verði 
mjög farsæl ákvörðun, við leggjum 
áherslu á að við erum eitt lið.“ Þá 
kom fram á fundinum að sjálfstæð-
ismenn hefðu horft til meirihluta-
samstarfs með Framsókn og Bjartri 
framtíð.

Oddvitar flokkanna segja að 
eitt brýnasta forgangsmálið nú við 
stjórnun Akureyrar sé að koma 
heilsugæslumálum Akureyringa í 
lag. Eins og Akureyri Vikublað fjall-
aði um í síðustu viku er ófremdar-
ástand innan Heilsugæslustöðvar 
bæjarins. M.a. verða þingmenn 
kjördæmisins kallaðir á fund til að 
ræða framtíð heilbrigðismála sem 
og fleiri mál sem brenna á fólki, s.s. 
rafmagnsflutninga.

FÉLAGSLEGT RÉTTLÆTI

18. júní næstkomandi verður 
meirihlutasamningur formlega 

kynntur en í málefnaskrá segir 
m.a.:

„Við leggjum áherslu á félagslegt 
réttlæti og viljum berjast fyrir því 
allir njóti mannréttinda án tillits 
til kynferðis, trúarbragða, skoð-
ana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 
litarháttar, efnahags, ætternis og 
stöðu að öðru leyti.Þetta ætlum við 
að hafa að leiðarljósi í öllum okkar 
störfum.

Við viljum virkja íbúa til lýð-
ræðislegrar þátttöku og gera 
stjórnsýsluna skilvirkari m.a. með 
aukinni rafrænni stjórnsýslu, ein-
faldari og skýrari verkferlum og 
virkara samtali við bæjarbúa.

Lögð verður aukin áhersla á 
langtíma áætlanagerð um örugga 
og ábyrga fjármálastjórn og for-
gangsröðun verkefna. Við viljum 
auka fjölbreytni atvinnulífsins og 
munum beita okkur fyrir frekari 

samvinnu skóla og atvinnulífs. Þá 
ætlum við að bæta samstarf og 
samráð við starfsfólk sveitarfélags-
ins, fjölga tækifærum til starfsþró-
unar og öðrum leiðum sem efla þá 
í starfi.

Við teljum nauðsynlegt að auka 
fjármagn til uppbyggingar skóla 
og velferðarmála og við fjárhagsá-
ætlanagerð munum við miða að því 
að styrkja þessa þætti rekstursins 
ásamt því að jafna stöðu bæjarbúa.

Bæjarfélag sem býr yfir fjöl-
breyttu atvinnulífi, góðum skólum, 
líflegri menningu og öflugu íþrótta-
lífi er líklegt til að laða að sér nýtt 
fólk og halda í þann mannauð sem 
fyrir er. Við ætlum að leggja okkar 
af mörkum til að Akureyri megi 
áfram styrkjast og dafna.“

Eiríkur Björn Björgvinsson 
verður áfram bæjarstjóri.

  -BÞ

Áfangasigur í baráttunni um 
fóstur barnanna
Foreldrar barnanna sem dæmd 
voru í 12 mánaða fóstur hjá vanda-
lausum 9. maí sl í Héraðsdómi Norð-
urlands eystra segja að áfanga-
sigur hafi unnist í baráttu þeirra 
við barnaverndaryfirvöld. Eins og 
Akureyri vikublað hefur fjallað 
um er úrskurður barnaverndaryfir-
valda  sem staðfestur var fyrir dómi 
umdeildur. Foreldrar hafa sagt að 
betra væri að fóstra börnin hjá 
ættingjum en vandalausum eins og 
úrskurðað var um. Eldra barnið, 14 
ára gamall drengur strauk úr fóstr-
inu og er nú með samþykki barna-
verndaryfirvalda kominn suður 
til Reykjavíkur til náins ættingja 
annars foreldranna. Vonir ættingja 

og foreldra barnanna standa til að 
systir drengsins, sem er níu ára, fái 
einnig flutning burt af fósturheim-
ili sínu  til bróður síns svo systkinin 
geti verið saman.

Hæstiréttur mun á næstu mánuð-
um úrskurða hvort barnaverndaryf-
irvöld hafi brotið meðalhófsreglu í 
málinu en löglært fólk hefur sagt að 
svo kunni að vera. Ýmsir hafa stig-
ið fram og talið vafasamt að dæma 
börn í fóstur í t.d. trássi við vilja 
yfirgeðlæknis á Akureyri. Börnun-
um hefur samkvæmt þeim skjölum 
sem Akureyri vikublað hefur undir 
höndum aldrei stafað ógn af móð-
ur sinni og þau vilja búa hjá henni, 
auk þess sem faðirinn vill hafa þau. 

Hermt hefur verið að nýgreind ein-
hverfa annars barnsins og andlegir 
erfiðleikar móður hafi mætt for-
dómum og skilningsleysi hjá barna-
verndaryfirvöldum. Eitt meginum-
kvörtunarefni yfirvalda er dræm 
mæting barnanna tveggja í skóla.

Samkvæmt heimildum blaðsins 
hefur kvörtunarbréfum rignt inn á 
Barnaverndarstofu vegna málsins. 

 -BÞ

BÆJARFULLTRÚARNIR SEX SEM skipa munu meirihluta í bæjarstjórn Akureyrar 2014-2018. Í minnihluta sitja þrír fulltrúar Sjálfstæðisflokks, einn frá VG og einn frá Bjartri framtíð.  Völundur

EIRÍKUR BJÖRN 

BJÖRGVINSSON
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Margur er knár þótt...

Nýja Prodesk smávélin frá HP 
Bæði hljóðlát og krafmikil ásamt því að vera bara svo hrikaleg flott!

Leitið upplýsinga hjá sölufulltrúum Netkerfa, 
Hallgrími Valssyni hallgrimur@netkerfi.is í síma 4 600 487 
Karel Rafnssyni karel@netkerfi.is í síma 4 600 405

119.900-
Verð frá:  
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Steinsmiðja Akureyrar • Glerárgötu 36 • S: 466 2800 • sala@minnismerki.is •  www.minnismerki.is
Opnunartímar: Mán. - fim. kl. 13:00-18:00, föst. kl. 13:00-17:00

Frábært úrval af minnismerkjum!

Fagmennska • Gæði • Gott verð • 25 ára reynsla

Aðeins athygli á því sem 
fer úrskeiðis í skólastarfi
Ásta F. Flosadóttir, skólastjóri Greni-
víkurskóla, sagði í útskriftarrræðu 
sinni í síðustu viku að sum störf væru 
þess eðlis að þau vektu ekki eftirtekt 
nema þau væru unnin illa. Undir þetta 
flokkuðust heimilisstörf og mörg störf 
sem lytu að að umönnun og uppeldi.

„Stundum finnst mér að kennara-
starfið falli líka í þennan flokk. 
Viðhorf alltof margra í samfélaginu er 
að skólinn sé of tímafrekur og of dýr í 
rekstri. Það starf sem unnið er í skól-
um landsins er oft vanmetið og um 
það rætt bæði af vanþekkingu og yfir-

læti sem jaðrar við fyrirlitningu. Þeim 
sem vinna í skólunum sárnar oft þessi 
umræða, og ekki að ástæðulausu. 
Kennarar vinna sitt starf almennt af 
mikilli hugsjón og leggja mikið á sig 
svo nemendum þeirra farnist sem 
best. Það er því sárt að sitja undir 

illa ígrunduðum dylgjum sem settar 
eru fram meira til að slá um sig í fjöl-
miðlum en til að hafa bætandi áhrif á 
skólastarf,“ segir skólastjórinn.

„Réttara væri að við sem þjóð 
sameinuðumst í að hefja skólana og 
kennarastarfið til vegs og virðingar. 
Það er löngu kominn tími til að 
við gerum okkur grein fyrir mikil-
vægi skólans í uppeldi og menntun 
þjóðarinnar, horfum á unga fólkið 
okkar eins og þá mikilvægu auð-
lind sem það er,“ segir Ásta F. Flosa-
dóttir. a

7% fjölgun innritaðra
Við lok umsóknarfrests um nám 
við Háskólann á Akureyri fyrir 
haustönn 2014 hafa borist 7% fleiri 
umsóknir samanborið við árið á 
undan. Vaxandi áhugi er á þeim 
námsleiðum sem aðrir háskólar 
á Íslandi eru ekki að bjóða upp á, 
ásamt öðrum vinsælum námsleið-
um.

Þegar umsóknarfrestur rann út 
um miðnætti þann 5. júní höfðu 
1082 umsóknir um skólavist borist. 
Það eru 7% fleiri umsóknir en bár-
ust fyrir sömu námsleiðir og tekið 
var inn í á sama tíma árið 2013. 
Þetta er mesti fjöldi umsókna sem 
borist hefur fyrir nám við Háskól-

ann á Akureyri frá stofnun skólans. 
Mest er fjölgun umsókna um grunn-
nám við skólann í fjölmiðlafræði en 
aukning er 82% á milli ára. Einnig 
er aukning í umsóknum um nám 
í sjávarútvegsfræði, líftækni, sál-
fræði, félagsvísindum, hjúkrunar-
fræði og í kennaradeild skólans.

Háskólinn á Akureyri útskrif-
ar laugardaginn 14. júní yfir 300 
nemendur og fer athöfnin nú fram 
í glæsilegum húsakynnum skólans 
og er það í fyrsta sinn sem það er 
gert.

Að sögn Stefáns B. Sigurðsson-
ar rektors HA sýnir þetta að Há-
skólinn á Akureyri er á réttri leið. a

Frír flugdagur fyrir börnin
Flugáhugamannafélögin á Akur-
eyri í samstarfi við Flugskóla Akur-
eyrar bjóða börnum og unglingum 
á aldrinum 8 til 14 ára þátttöku í 
Alþjóðlega Young Eagles deginum 
sem haldinn verður næstkomandi 
laugardag 14. júní. Þátttakendum 
er boðið í frítt hringflug og þeir fá 
fræðslu um flug og flugvélar.

Young Eagles verkefnið var sett 
á laggirnar árið 1992 og var til-
gangurinn að bjóða og kynna flugið 
fyrir ungu fólki um allan heim og 
markmiðið var að hafa flogið með 
a.m.k. eina milljón börn og ung-
linga fyrir árið 2003 en þá voru 100 
ár frá fyrsta flugi í heiminum. Þetta 

tókst og síðan hefur verkefnið 
haldið árfam og í dag hafa rúmlega 
ein milljón og áttahundruðþúsund 
tekið þátt í þessu ævintýri.

Unga fólkið fær fræðslu um 
flugið, flugvélar og að lokum er 
farið í loftið í einkaflugvélum fé-
lagsmanna. Að loknu fluginu fá 
allir viðurkenningarskjal frá EAA 
og þátttakendur eru síðan skráð-
ir í heimsins stærstu flugdagbók á 
netinu.

Þetta verkefni er nú reynt í fyrsta 
skipti hér á landi. Flogið verður frá 
kl: 13:00 til 16:00 og er mæting 
í húsnæði Flugskóla Akureyrar, 
Skýli 13, Akureyrarflugvelli. a

Siglfirsk fiskbúð snuðar engan
Verðlagseftirlit ASÍ gerði verð-
samanburð á fiskafurðum í 27 
fiskbúðum og öðrum verslunum 
með fiskborð, víðsvegar um landið 
mánudaginn 2. júní. Kannað var 
verð á 23 algengum tegundum fisk-
afurða. Í um helmingi tilvika var 
verðmunurinn á hæsta og lægsta 
verði á milli 50-100%. Athygli vek-
ur hve fiskur er ódýr á Siglufirði.

Lægsta verðið var oftast að finna 
hjá Litlu Fiskbúðinni Miðvangi 
Hafnarfirði eða í 10 tilvikum af 23. 
Fiskbúð Siglufjarðar var næstoft-
ast með lægsta verðið eða í fjórum 
tilvikum af 23 og Fiskbúðin Fiskás 
Hellu og Fiskbúðin Trönuhrauni í 

þremur tilvikum.
Munur á hæsta og lægsta verði 

í könnuninni var frá 25% upp í 
123%. Mestur verðmunur í könnun-
inni var á stórlúðu í sneiðum sem 
var dýrust á 3.990 kr./kg. hjá Fiski-
kónginum, en ódýrust á 1.790 kr./
kg. hjá Fiskbúðinni Fiskás Hellu 
en það gerir 2.200 kr. verðmun eða 
123%.

Minnstur verðmunur var á roð-
flettu og beinlausu ýsuflaki sem var 
ódýrast á 1.590 kr./kg. hjá Fiskbúð-
inni Fiskás og Litlu Fiskbúðinni 
Hafnarfirði en dýrast á 1.990 kr./
kg. hjá Hafberg, Fiskikónginum og 
Ship O Hoj Reykjanesbæ, en það 

gerir 400 kr. verðmun eða 25%.
Þá má nefna að ýsuofnréttur í 

kókos/karrý sósu var ódýrastur á 
1.490 kr./kg. hjá Litlu fiskbúðinni 
en dýrastur á 2.190 kr./kg. hjá Haf-
berg sem er 47% verðmunur. Einnig 
má benda á að þorskflök roðflett og 
beinlaus voru ódýrust á 1.490 kr./
kg. hjá Litlu Fiskbúðinni en dýr-
ust á 1.999 kr./kg. hjá Hagkaupum 
Kringlunni sem gerir 34% verðmun.

Könnunin var gerð m.a. í Fisk 
kompaní Akureyri en búðin kemst 
ekki á blað samkvæmt ASÍ, hvorki 
fyrir hátt né lágt verð.

Ein búð, Melabúðin, neitaði 
þátttöku í könnuninni. a

GRENIVÍKURSKÓLI

ÞAÐ HEFUR MYNDAST nýtt fjall í Eyjafirði. Völundur



Ljósnet Vodafone 
er komið til 

Þorlákshafnar

Ljósnet Vodafone 
er komið til Akureyrar

Ljósnetið er hraðara en hefðbundin ADSL tenging. 
Allt að 50Mb/s hraði er á Ljósnetinu, en 12Mb/s á ADSL. 

Leigan 
Leigðu þér kvikmyndir og sjónvarpsþætti í sófanum heima. 

Þúsundir titla í boði.

Getur þú tengst Ljósneti Vodafone?
Á vodafone.is/ljosnet getur þú séð hvort heimili þitt getur 

tengst Ljósneti Vodafone. Kynntu þér málið nánar á 
vodafone.is, í síma 1414 eða sendu tölvupóst 

á ljosnet@vodafone.is og sölufulltrúi hefur 
samband við þig eins fljótt og kostur er.

Við tökum einnig vel á móti þér 
í verslun okkar Glerártorgi.

Vodafone
Góð samskipti bæta lífið
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Reyndi að varpa 
ábyrgð á barnabörnin
Hallbjörn Hjartarson sem nýver-
ið var dæmdur í 3ja ára fengelsi 
vegna ítrekaðra kynferðisbrota 
gegn tveimur barnabörnum sínum 
fékk þyngri dóm en ella vegna þess 
að hann reyndi að koma ábyrgð 
yfir á fórnarlömb sín eftir að brotin 
höfðu verið framin.

Kolbrún Benediktsdóttir sak-
sóknari sótti málið hjá fjölskipuð-
um héraðsdómi Norðurlands vestra. 
Brotin áttu sér stað á Skagaströnd 
og í Reykjavík en Hallbjörn hafði 
skapað sér sess sem einn þekkt-
asti borgari landsins vegna ástríðu 
hans fyrir kántrýtónlist þegar mál-
in komu upp. Hátíðir hafa verið 
haldnar honum til heiðurs, hann 
hefur fengið viðurkenningar, bæði 
utan landsteinanna og innan. Íbúi á 
Skagaströnd sem blaðið ræddi við 
segir fólk í sjokki.

Hinn 3. október 2012 barst lög-
reglunni á Akureyri kæra á hendur 
Hallbirni vegna kynferðisbrota sem 
framin voru 1994 til 2000. Hinn 5. 
febrúar 2013 tók lögreglan á Ak-
ureyri skýrslu af þolanda. Tilefni 
skýrslutökunnar var að við rann-
sókn á öðru máli, þar sem brotaþoli 
var kærður ásamt öðrum pilti fyrir 
líkamsárás á ákærða, hafði komið 
fram að Hallbjörn hefði misnotað 
þolanda kynferðislega. Við skýr-
slutökuna kom fram að Hallbjörn 
hefði misnotað hann frá sjö ára að 
aldri og fram á fullorðinsár.

Hallbjörn lýsti fyrir dómi hve 
bágt hann ætti. Eftir að málið kom 
upp hafi hann einangrast líkt og í 
stofufangelsi. Hann fari lítið út, 

eingöngu í búðina af og til og heim 
aftur. Heilsa hans sé sæmileg en 
hann sé þunglyndissjúklingur og 
sykursjúkur. Minni hans hafi dalað 
og hann sé farinn að gleyma tölu-
vert miklu.

Í dómsskjölum segir að Hall-
björn hafi neitað sök en framburður 
hans fyrir dómi hafi verið ruglings-
legur.

Um ákvörðun refsingar segir:
„Ákærði, sem er 78 ára að aldri, 

hefur ekki áður sætt refsingu. Við 
ákvörðun refsingar hans ber að 
horfa til þess að hann braut gegn 
tveimur barnabörnum sínum og 
stóðu brotin gagnvart B yfir í langan 
tíma. Háttsemi ákærða var til þess 
fallin að valda drengjunum skaða. 
Verður að horfa til 1. og 2. tl. 1. mgr. 
70 gr. almennra hegningarlaga svo 
og til 3. mgr. 70. gr. sömu laga, sbr. 
nú einnig 5. mgr. 202. gr. Háttsemi 
ákærða eftir að brotin voru fram-
in, sbr. 8. tl. nefndrar 70. gr., svo 
sem bréf hans til brotaþolans A og 
dóttur sinnar þar sem hann reynir 
að koma ábyrgð á brotum sínum á 
brotaþola, er honum síst til máls-
bóta. Ber að virða ákærða fram-
angreint til refsiþyngingar. Ákærði 
á sér engar málsbætur. Að þessu 
virtu þykir refsing ákærða hæfilega 
ákveðin þriggja ára fangelsi. Ekki 
kemur til álita að binda refsinguna 
skilorði.“

Báðum barnabörnum sínum 
skal Hallbjörn greiða kr. 1.250.000 
í bætur samkvæmt dómsúrskurði. 
Hallbjörn hefur ákveðið að áfrýja 
dóminum til Hæstaréttar. a

Leita harðgerra örvera
Alþjóðlegt námskeið um örveru-
vistfræði norðurslóða (Arctic 
Microbial Ecology) verður haldið 
í þriðja sinn í Háskólanum á Ak-
ureyri dagana 15. til 28. júní næst-
komandi. Að þessu sinni standa 
fjórir háskólar að námskeiðinu, 
Háskólinn á Akureyri, University 
of Reading, Jacobs University 
Bremen og Universiteit Gent, en 
auk þess koma að námskeiðinu 
kennarar frá Universidad Pública 
de Navarra, Íslenskum Orkurann-
sóknum, Náttúrufræðistofnun, 
Hafrannsóknastofnuninni og Sjáv-
arútvegsmiðstöðinni. Nemendur 
verða í ár 33 talsins.

Oddur Vilhelmsson hjá HA seg-
ir að líkt og áður verði haldið út í 
óblíða náttúru í leit að harðgerum, 
smásæjum lífverum sem hafist við 
í sjóðandi og gallsúrum hverum, 
í sífreðinni jökulurð, söltum og 
ísköldum sjónum eða í uppblásnum, 
skrælþurrum og nístingsköldum 
eyðisandi. „Einangraðar verða bæði 

bakteríur og forngerlar, og einnig 
veirur sem leggjast á þessar örsmáu 
lífverur og verða þeim að fjörtjóni.“

Námskeiðið er byggt upp í kring 
um vettvangsferðir, sýnatöku og 
rannsóknastofuvinnu, ásamt fyrir-
lestrum um örverur í jaðarvistkerf-
um. Meginmarkmið námskeiðsins 
eru að þjálfa nemendur í sýnatöku 
við náttúrulegar og oft erfiðar að-
stæður og í bæði hefðbundnum og 
nýstárlegri aðferðum við að greina 
fjölda og tegundasamsetningu ör-
vera í náttúrlegu umhverfi. Einnig 
verður nemendum gefinn kostur 
á að taka þátt í greiningarvinnu á 
áður óþekktum bakteríutegundum 
úr íslenskri náttúru og huga að líf-
tæknilegu notagildi þeirra, en ætla 
má að einhverjar þessara jaðarvera 
geti framleitt verðmæt ensím með 
notagildi fyrir ýmiss konar iðnað.

Samtals kemur einvalalið 19 
kennara og gestafyrirlesara að 
kennslu í námskeiðinu, að sögn 
Odds. a

HALLBJÖRN HJARTARSON. KÁNTRÝKÓNGUR dæmdur í 3ja ára fangelsi.

    

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

Í sumar er boðið upp á fjölbreytta og áhugaverða dagskrá fyrir gesti   
Vatnajökulsþjóðgarðs með áherslu á lifandi leiðsögn og persónulega  
upplifun af náttúru og umhverfi þjóðgarðsins. 

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

Gestastofur
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir 
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar 
fræðslu þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, 
fyrirlestrum og gönguferðum með landvörðum. 

Gestastofur þjóðgarðsins eru: sKaftÁrstofa á Kirkjubæjarklaustri, 
sKaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa á Skriðuklaustri, 
Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.

upplifÐu æVintýri Í VatnajöKulsþjóÐGarÐi Í suMar!
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Vík

Húsa- 
vík

Gljúfrastofa
Ásbyrgi
Hljóðaklettar

Dettifoss

Snæfell

Skaftafell

Kverkfjöll

Askja

Hvannalindir

Heinaberg
Eldgjá

Nýidalur

Jökulheimar

Laki
sKaftafellsstofa

sKaftÁrstofa
Kirkjubæjarklaustur

snæfellsstofa

GaMlaBúÐ
Höfn

Egilsstaðir

Ísafjörður

Snæfellsnes

Fræðsludagskrá 
landvarða

Gestastofur

Skaftafellsstofa

Skaftárstofa

Gljúfrastofa

Snæfellsstofa 

Gamlabúð



Allt frá grunni Að góðu heimili 
síðAn 1956

hluti af Bygma

Aðeins

795 
kr/ltr

ódýrara lítraverð

3 ltr.

2.385kr
verð áður 3.295

PAllAOlíA 3 ltr.

Garðstóll 
Formentor
Staflanlegur, ál/
weathertex
3899137

Garðstóll 
Kingsbury
Saman-brjótanlegur
3899087

3.595 kr
5.249

Claber slönguhjól

26.900 kr
32.900

Author trophy

1.195 kr

slanga

15 m

®

Author Trophy 26"
Gírar: 18
3899987

 í fremstu röð

5.900 kr
7.900

Author trophy

7.990 kr
9.990

Author trophy

BrJáluð tilBOð!

Allt fínt fYrir 17. JÚní

Öll sumArBlóm

20%
afsláttur

3.790 kr

ávaxtatré

7.990

Claber 
slönguhól
Tekur 60 m 
af 1/2” slöngu
5081658  

Slanga græn
1/2” 15 m  
5087001

afsláttur

garðleikföng

20%
mikið úrval

Gasgrill Broil King 
Royal 320
3 ryðfríir brennarar: 
Dual Tube 8,8 kW/h
Grillflötur: 38 x 67 cm. 
Hitamælir í loki
3000604

56.900 kr
65.900

hm tilBOð

hm grill
tilBOð
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Gasið getur valdið 
fólki miklum skaða
Á sumrin eykst gasnotkun til muna. 
Í húsbílum og hjólhýsum er gas 
mikið notað bæði til upphitunar 
og eldamennsku. Í ökutækjaskrá 
eru 3.600 hjólhýsi skráð og 2.600 
húsbílar. Hvort tveggja eru vel þétt 
þannig að bæði súrefnisskortur og 
gasleki getur haft mjög alvarlegar 
afleiðingar. Huga þarf því vel að 
loftristum, lögnum, samskeytum, 
gasskynjara, kolsýrlingsskynjara 
og eldvörnum, að því er kemur fram 
í varnaðarorðum frá VÍS.

Í vor kviknaði í hjólhýsi í Þjórs-
árdal sem brann til grunna og 
voru eldsupptök í gasofni. Í fyrra 
létust þrír á sama stað í tveimur 
slysum. Annað slysið varð vegna 
súrefnisskorts út frá gasnotkun 
er kolsýrlingur hlóðst upp í and-
rúmsloftinu. Í hinu slysinu lést 
kona er kviknaði í hjólhýsi út frá 
gasleka sem var við ísskáp. Árin 
2001 og 2008 létust sex einstak-

lingar vegna súrefnisskorts, er gas 
var notað í loftþéttu rými. Varnað-
orðin eiga erindi við lesendur 
þessa norðlenska blaðsins eins og 
aðra Íslendinga.

„Á ferð hristast og hreyfast öll 
samskeyti og lagnir sem eykur lýk-
ur á að eitthvað gangi til. Mikilvægt 
er því að skoða lagnir og tengingar 
nokkrum sinnum yfir sumarið en 
ekki bara í upphafi þess. Líftími 
búnaðar er ekki ótakmarkaður og 
til að mynda þarf að skipta slöng-
um út á fimm ára fresti.

Lofttúður niður við gólf eru sér-
staklega hugsaðar til að hleypa gasi 
út ef það lekur og þurfa alltaf að 
vera opnar. Gas er þyngra en and-
rúmsloft og því eiga gasskynjarar 
að vera niður við gólf. Kolsýrling-
ur leitar aftur á móti upp og slíkur 
skynjari þarf því að vera staðsettur 
í lofti. Þar eiga einnig að vera opnar 
lofttúður,“ segir í frétt VÍS. a

Gagnaeyðing fyrir dóm
Manni á Norðurlandi var óheimilt 
að nota í atvinnustarfsemi sinni 
auðkennið Gagnaeyðing Norður-
lands og önnur auðkenni sem inni-
halda vörumerkið og firmaheitið 
Gagnaeyðing, hvort sem er á bréf-
hausum, nafnspjöldum, í kynn-
ingu, munnlegri eða skriflegri, á 
heimasíðu sinni, í auglýsingum eða 
á annan sambærilegan hátt. Þetta 
kemur fram í máli sem dæmt hefur 
verið í hjá Héraðsdómi Norðurland 
eystra. Gagneyðing ehf sótti málið 
og þarf Gagnaeyðing Norðurlands 
einnig að greiða Gagnaeyðingu ehf., 
200.000 krónur í málskostnað.

Málið var höfðað 3. október 
2013, af Gagnaeyðingu ehf., Bæj-
arflöt 4, Reykjavík, á hendur Pétri 
Axel Valgeirssyni, Valagili 2, Akur-
eyri. Stefnandi gerði þær kröfur 
að viðurkennt verði að stefnda sé 
óheimilt að nota í atvinnustarfsemi 
sinni auðkennið GAGNAEYÐING 
NORÐURLANDS Stefnandi sagð-
ist hafa notað auðkennið GAGNA-
EYÐING frá stofnun, bæði sem 
vörumerki og firmaheiti en heitið 
sé sérkennandi fyrir þjónustu 
sem stefnandi veiti.  Hafi stefn-
andi jafnframt verið í forystu hvað 
varði kröfur til upplýsingaöryggis 
við meðhöndlun gagna.Stefnandi 
sagði að í vörumerkjarétti  fælist 

að öðrum væri óheimilt að nota í 
atvinnustarfsemi tákn sem séu eins 
eða lík vörumerkjum hans en svo 
hafi verið.

Stefndi sagðist telja að það heiti, 
sem hann hafi valið starfsemi sinni, 
sé alls ekki líkt því sem stefnandi 
hafi fengið skráð og engin ruglings-
hætta sé því á milli merkjanna.

Í niðurstöðukafla dóms segir: 
„Þegar á framanritað er horft verður 
að líta svo á að stefnandi hafi rennt 
stoðum undir þau sjónarmið sín, að 
vegna notkunar um rúmlega tutt-
ugu ára skeið og kynningar á henni 
á opinberum vettvangi hafi orð-
merki hans öðlazt slík sérkenni að 
það verði hæft til skráningar.  Þyk-
ir stefnandi hafa axlað sönnunar-
byrði sína, en ekkert í málatilbún-
aði stefnda þykir styðja gagnstæða 
niðurstöðu um þetta atriði.  Verður 
í ljósi framanritaðs að fallast á að 
stefndi hafi, með notkun heitisins 
Gagnaeyðing Norðurlands á starf-
semi sína brotið gegn vörumerkja-
rétti stefnanda.  Verður því fallizt á 
kröfu stefnanda um að viðurkennt 
verði að slíkt sé stefnda óheimilt, 
og sama niðurstaða verður um aðra 
notkun vörumerkisins GAGNA-
EYÐING.“

Þorsteinn Davíðsson héraðs-
dómari kvað upp dóminn. a

   
    

Eru
m að taka upp ný úr fyrir v
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HAFGOLAN er ekki alltaf uppspretta leiðinda. Heldur líka stundum flugdreka. Völundur



Gæði, reynsla og gott verð!

GÆÐIN 
TRYGGJA 
ÁRANGUR!
ÞÚ FÆRÐ ÖLL HELSTU VÖRUMERKIN 
FYRIR BÍLINN ÞINN HJÁ OKKUR

AKUREYRI, Furuvöllum 15, REYKJAVÍK, Bíldshöfða 9, 
KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata,  
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, 
SELFOSS, Hrísmýri 7, EGILSSTAÐIR, Lyngás 13

www.bilanaust.is Sími: 535 9000
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA?
Akureyri vikublað óskar eftir að komast í samband við bæjabúa sem 
sjaldan eða aldrei hafa veitt viðtöl en væru til í að segja skoðun sína í 
blaðinu eða veita stutt viðtöl. Vinsamlegast sendið okkur tölvu-
póst á bjorn@akureyrivikublad.is eða hringið í síma 862 0856.

LOF OG LAST VIKUNNAR
„Í Lofi og lasti vikunnar í blaðinu fyrir 
þremur vikum birtist LAST á konu sem 
vildi sjálf biðjast afsökunar á samskiptum 
sínum við ófrísku konuna sem var við 
Akureyrarsundlaug/íþróttahús nýverið.  Ég 
get ekki annað en tekið það beint til mín.

Mig langar mikið til að fá að LOFA 
þessa sömu konu fyrir afsökunarbeiðn-
ina og þakka henni fyrir. Ég óska henni 
alls hins besta. Kveðja, ófríska konan við 
Akureyrarsundlaug,“ skrifar kona í bréfi til 
blaðsins.

Mig langar að LOFA góða þjónustu í 
Centró tískuverslun hjá henni Vilborgu, 
segir kona sem hafði samband við blaðið. 
Hún var búin að leita um allan bæ á Akur-
eyri að höfuðfati fyrir krabbameinssjúkling 
en fann ekkert. Vilborg í Centró brást við 
er hún heyrði af málinu, pantaði margar 
gerðir og bauð konunni að koma og 
skoða, bauðst einnig til að panta meira og 
það sem meira var: „Hún opnaði fyrir mig 
búðina bara út af þessu, utan hefðbund-
ins afgreiðslutíma. Þetta kalla ég frábæra 
þjónustu og mér finnst um að gera að láta 
þetta berast,“ segir konan...

LAST fær Menntaskólinn á Akureyri 
vegna hárrar gjaldtöku á upptökuprófum. 
Svo skrifar „pirruð móðir“. Hún segir að 
hvert upptökupróf kosti 8000 krónur.“ 
Ég sjálf á barn sem þarf í upptökupróf, 
en sem dæmi er einstaklingur í bekk míns 
barns sem þarf í 3 upptökupróf og er bara 
ekki víst að allir foreldrar megi við þessum 
aukakostnaði. Öll börn eiga að mínu mati 
að hafa kost á upptökuprófum, óháð 
efnahag fjölskyldunnar. Annað sem má 
LASTA skólann fyrir er kaup á gömlum 
prófum, en þau kosta 500 krónur. Í t.d. 
Háskólanum á Akureyri eru þessi próf sett 

á vef skólans og nemendur geta þá sjálfir 
prentað út ef þeir vilja og kostar það þá 
10 - 15 krónur ef prentað er út í skólan-
um.

Vil endilega koma þessu á framfæri 
því ég er komin með upp í kok af þessu 
endalausa peningaplokki út um allt í þessu 
þjóðfélagi,“ skrifar pirraða móðirin.

AKUREYRI VIKUBLAÐ 22. TÖLUBLAÐ, 4. ÁRGANGUR 2014
ÚTGEFANDI Fótspor ehf. ÁBYRGÐARMAÐUR Ámundi Ámundason 824 2466, amundi @ fotspor.is.
FRAMKVÆMDASTJÓRI Ámundi Steinar Ámundason, as @ fotspor.is.
AUGLÝSINGASTJÓRI Ámundi Steinar Ámundason, as @ fotspor.is. 578-1193.
RITSTJÓRI Björn Þorláksson, bjorn @ akureyrivikublad.is, 862 0856 MYNDIR Björn Þorláksson, Völundur Jónsson og fleiri.
UMBROT Völundur Jónsson PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja - Svansmerkt prentun. DREIFING 

14.500  EINTÖK ÓKEYPIS – UM ALLT NORÐURLAND

Egg andanna þykja hnossgæti
Löng hefð er fyrir því að Mývetningar 
nytji varp anda. Mikl gróska er sögð 
í fuglalífi í sveitinni þessa dagana og 
var glampi í augum heimafólks í Vog-
um þegar eggjum var skipt í hluti eftir 

bæjum. Þeir sem kunna að nytja anda-
varp skilja hverja önd eftir á hæfilega 
mörgum eggjum til að hámarka líkur 
á að ungar þeirra komist upp en oft 
verpa margar endur í sama hreiðrið 

og þarf þá að grisja verulega. Þar sem 
eggin þykja hnossgæti segja heima-
menn þetta eitt af indælustu verkum 
hverrar sumarbyrjunar. a

Mikið listfengi við erfiðar 
aðstæður hjá leikfélaginu
Búist við tíðindum 19. júní næstkom-
andi hjá LA. Skýrsla kynnt um sam-
rekstur Hofs, SN og LA.

Uppfærsla Leikfélags Akureyrar á 
Gullna hliðinu eftir Davíð Stefánsson 
verður gestasýning í Borgarleikhúsinu 
í haust. Sýningin vakti mikla athygli 
hér á Akureyri síðasta vetur og fékk 
mikið lof gagnrýnenda og er tilnefnd 
í sjö flokkum til Grímuverðlauna, sem 
sýning ársins, leikstjóri ársins, leik-
kona ársins og fyrir tónlist, búninga, 
lýsingu og sviðsmynd.

Það er Egill Heiðar Anton Pálsson 
sem leikstýrir verkinu. Hljómsveitin 
Eva skipuð þeim Sigríði Eir Zophoní-
asardóttur og Jóhönnu Völu Höskulds-
dóttur sömdu  nýja tónlist við verkið, 
um sviðsmynd og lýsingu sá Egill Ingi-

bergsson, búninga Helga Mjöll Odds-
dóttir en aðalhlutverk leika Aðalbjörg 
Árnadóttir, Hannes Óli Ágústsson, 
Hilmir Jensson, María Pálsdóttir. Þá 
fékk Söngur hrafnanna eina tilnefn-
ingu til Grímunnar.

Ragnheiður Skúladóttir leikstjóri 
segir þetta mikla viðurkenningu fyr-
ir Leikfélag Akureyrar og starfsfólk 
þess. „Þetta er hvatning til leikhússins 
að halda áfram að framleiða gæðaleik-
list sem kætir og bætir. Þó að erfitt hafi 
verið í ári hjá leikhúsinu undanfarið 
eru þessar tilnefningar og viðbrögð 
áhorfenda til merkis um að þrátt fyrir 
allt hafi tekist að vekja mikil viðbrögð 
og áhuga á starfsemi Leikfélags Akur-
eyrar.“

Spurð um óvissu framtíðar Leikfé-

lags í kjölfar hallarekstrar undanfarið 
segir leikhússtjóri: „Það er aukaaðal-
fundur hjá LA 19. júní. Efni fundar-
ins er að kynna skýrslu samráðshóps 
LA, SN og MH um fyrirhugaðan sam-
rekstur félaganna þriggja. Vonir standa 
til að einnig verði hægt að kynna á 
þeim fundi starfsemi næsta árs. a

Á MYNDINNI ERU Ólafur Stefánsson býflugnabóndi, Ólöf Hallgrímsdóttir frumkvöðull í ferðaþjónustu og eigandi Vogafjóss, Sólveig 
Pétursdóttir listakona með meiru og Ari Gunnarsson sem nýtti hvítasunnuhelgina í fermingu.

Háskólinn – flagg-
skip Norðurlands

Hermt hefur verið að dauði og djöfull einkenndi e.t.v. 
atvinnu- og vitsmunalíf á Akureyri ef ekki nyti við 

tveggja „stofnana“, annars vegar Háskólans á Akureyri 
og hins vegar Samherja. Þetta er umdeild staðhæfing 
en ég hef fylgst með þróun Háskólans á Akureyri sem 
fréttamaður allt frá stofnun og einnig stundað nám við 
skólann – ekki alls fyrir löngu. Í stuttu máli  er niðurstaða 
mín að mikilvægi Háskólans á Akureyri sé vanmetið 
á landsvísu og ekki síst í eigin heimabyggð, Akureyri.

Þegar umsóknarfrestur rann út í síðustu viku höfðu 
1082 umsóknir um skólavist borist HA. Þetta er mesti 
fjöldi umsókna frá stofnun skólans. Ein deild skorar þar 
hæst í vinsældastökki milli ára. 82ja% prósenta aukning 
er í grunnnám í fjölmiðlafræði, en svo skemmtilega vill til 
að hægt væri að kenna sérstakt námskeið um fjölmiðla og 
Samherja og gæti þar margt áhugavert komið á daginn. 
Einnig sækja fleiri um en í fyrra í sjávarútvegsfræði, 
líftækni, sálfræði, félagsvísindum, hjúkrunarfræði og í 
kennaradeild, þar sem aukningin er veruleg eða um 60%.

Næsta laugardag verða útskrifaðir frá Háskólanum 
á Akureyri yfir 300 nemendur. Sá sem hér skrifar var í 
útskriftarhópnum fyrir tveimur árum. Það var gleðidagur, 
því gæði námsins höfðu komið mér á óvart. Fjölþættur 
bakgrunnur kennara nýttist mjög vel. Kennarar komu 
frá ýmsum heimshornum, sumir fyrirlestranna fóru fram 
á ensku, námsefnið reyndi á fjölþætta ástundum og 
námskröfur voru ágætar. Allir sem lögðu vinnu í námið 
voru líklegir til að komast yfir hindranir en enginn fór 
dansandi diskó í gegn. Kennarar skólans voru boðnir 
og búnir til að veita ráðgjöf og liðveislu. Vísanir þeirra 
á heimildir voru mjög áhugaverðar. Nemi í grunnnámi í 
háskóla er eins og á sundi í miðju Atlantshafinu. Hlut-
verk kennara er að kasta til hans litlum flotholtum og 
siglingartækjum svo hann komist yfir hafið og fari að 
læra á hvernig svamla skuli í menntasjónum. Stundum er 
hafið lygnt en stundum úfið. Að njóta leiðsagnar kennara 
sem koma utan frá, hafa menntað sig í nágrannalöndum 
og færa svo heim til Akureyrar dýnamíska alþjóðlega 
strauma er hreinlega ómetanlegt fyrir nemendur.

Í opnuviðtali blaðsins í dag er rætt við dósent í 
kennaradeild við Háskólann á Akureyri. Dósentinn 
bendir á að skólar eins og HA hafi skyldur við nær-
samfélag ekki síður en heimsbyggðina alla. Dósentinn 
rekur byggðalegt mikilvægi skólans en sannað þykir að 
byggðaröskun hefði orðið meiri ef framsýnit fólk hefði 
ekki komið HA á fót fyrir ekki svo löngu síðan.

Háskólinn á Akureyri hefur fjöregg ungs fólks í hendi 
sér og vel þarf að hlúa að stofnuninni svo eggin brotni 
ekki. HA er enginn sveitaskóli þótt hann sé staðsettur 
utan höfuðborgarsvæðisins. Þvert á móti er sumt sem 
bendir til að HA sé heimsborgarleg stofnun sem hafi 
sérstaka þýðingu í byggðalegu tilliti. Tryggja þarf sjálf-
stæði skólans og fjárhagslegar bjargir um alla tíð. En það 
þarf líka að gagnrýna skólann og veita honum aðhald. 
Öll þurfum við aðhald.

Björn Þorláksson
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

Íþrótta- og leikjaskóli
Samfélags- og mannréttindadeildar og KA

fyrir 6-12 ára börn sumarið 2014.

Íþrótta- og leikjaskóli KA verður haldin í sumar
og verður frá 07:45-12:15 alla virka daga.

Hvert námskeið er 2 vikur og er verð
fyrir hvert námskeið aðeins 4.000 kr.

Skráningarblöð má nálgast á heimasíðu félagsins www.ka-sport.is
auk þess sem upplýsingar eru veittar í síma 462 3482

Tímabil 1   10.06-20.06
Tímabil 2   23.06-04.07
Tímabil 3   07.07-18.07
Tímabil 4   21.07-01.08
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Viljum stöðluð börn  
– eins og staðlaðar gúrkur!

Kristín Dýrfjörð er kona ekki einhöm. Hún þeytist stærstan hluta ársins milli Reykjavíkur og 
Akureyrar vegna vinnu sinnar. Kristín er í hópi deyjandi stéttar, svokallaðra „flugkennara“ við 

HA. Hún er hins vegar kraft- og fjörmikil í umræðu um ofuráherslu á markaðsvæðingu skólakerf-
isins og hvernig nýfrjálshyggja bitnar á menntastarfi samtímans.

Kristín, þú fluttir hressilegt og umtalað erindi 
á ráðstefnu á Hólum í Hjaltadal fyrir skömmu 
þar sem þú varaðir mjög við nýfrjálshyggj-
unni í skólastarfi hér á landi, segðu okkur 
aðeins frá inntaki fyrirlestrar þíns.

 „Við vorum þrjú saman með málstofu á 
Hólum, öll úr kennaradeildinni, ég fór yfir 
þróun nýfrjálshyggjunnar og birtingar-
myndir hennar í samfélaginu en sérstak-
lega í skólakerfinu. Í daglegu lífi tökum 
við kannski ekki eftir hvernig hugmyndir 
nýfrjálshyggjunnar hafa náð að seytlast 
inn. Þetta er nefnilega hluti af miklu stærra 
hugmyndafræðilegu samhengi sem snýst um 
peninga. Í erindinu fjallaði ég um hvernig 
strákarnir frá Chigaco fengu að sprella í 
Chile hjá Pinochet og hvernig hugmynda-
fræði þeirra hefur síðan borist víða um lönd 
og haft áhrif á hvernig við hugsum og erum. 
Í fyrirlestrinum notaði ég myndlíkingu, vís-
aði í gamla auglýsingu frá Lýðheilsustöð 
þar sem varað var við óbeinum reykingum, 
með því að pissa í sundlaug. Öll sundlaugin 
mengast en við sem svömlum í henni tökum 
ekki eftir neinu. Við syndum áfram eins og 
ekkert hafi í skorist, við erum á sama hátt 

öll menguð af nýfrjálshyggjunni, hún er allt 
um kring og við þurfum að setja á okkur 
sérstök gleraugu til að sjá hana. Ég held 
að margir verði mjög hugsi yfir víðtækum 
og óbeinum áhrifum hennar, hvernig hún 
birtist í stóru og smáu.

Nýlega var ég með fyrirlestur á vegum 
Bandalags kvenna í Reykjavík þar skoðaði 
þróun leikskóla, ég fjallaði um fermetra sem 
börnum eru ætlaðir innan leikskóla. Ég var 
að skoða hvernig okkur hefur tekist að láta 
menntun barna snúast um allt annað en 
barnið. Við erum upptekin af því að hvernig 
hægt er að gera þetta sem ódýrast, hvernig 
hægt er að fullnýta húsin þannig að það 
verða sem flest börn á sem fæsta fermetra, 
börn eru reiknuð í barngildi til að ákvarða 
fjölda starfsfólks og svo framvegis, þetta er 
líka angi nýfrjálshyggjunnar.“

Uppeldiskerfi seld skólum
Þú gagnrýnir staðlaðar heildarlausnir þar 
sem e.t.v. er einblínt um of á skammtíma hag-
kvæmni?

„Já, önnur birtingarmynd er að við erum 
farin að hanna alls konar uppeldiskerfi 

sem síðan eru seld skólunum. Sem dæmi 
hef ég skoðað svolítið matsskýrslur um 
leikskólastarf. Í mörgum skýrslum er rætt 
um að það vanti að setja agastefnu. Einn 
leikskóli fékk sem dæmi fínt mat að öðru 
leyti en því að tekið var fram að þar væri 
ekki skráð agastefna og það þyrfti að laga. 
Mér fannst þetta svo merkilegt vegna þess 
að það er hvergi i lögum og reglum að leik-
skólar eigi að setja sér sérstaka stefnu í aga 
fremur en einhverju öðru. En með því að 
gera svona athugasemdir er fólki talið trú 
um að þetta sé það sem skiptir máli. Það 
gleymist að krafan um agastefnurnar kemur 
meðal annars fram vegna áhrifa frá atferl-
iskenningum sálarfræðinnar. Þeir sem trúa 
á nauðsyn þeirra leggja áherslu á að það 
skipti mestu máli að hafa skýrar skráðar 
agastefnur. Ég er alveg sammála því að við 
þurfum að hugsa um aga en ég hugsa líka 
um þróun fagmennskunnar hvernig ég held 
uppi aga í „mínum leikskóla“, ég lít ekki á 
að það sé eitthvað sem þurfi að koma utan 
frá. Ekki þurfi sérhönnuð kerfi sem segi 
manni hvað og hvernig setningar og atferli 
á til dæmis að nota með og við börn. Ég 

kom í inn í leikskóla fyrir mörgum árum 
og sá uppi á vegg setninguna: „Fullorðnir 
ráða“ og þar sem börnin eru flest ólæs, velti 
ég fyrir mér fyrir hvern er verið að setja 
þetta fram.“

Nýfrjálshyggjan smættar allt
Er þetta hluti af nýfrjálshyggju?

„Já þegar búið er til kerfi sem er að ná utan 
um allar gerðir mannsins, þegar uppeldis-
starfið snýst ekki lengur um að ígrunda og 
hugsa heldur að framkvæma kerfi.

Nýfrjálshyggjan leitast við að smætta 
allt, litróf margbreytileikans er til óþurft-
ar. Hún leitast við að steypa sem flesta í 
sama mót. Þetta á ekki bara við í skóla-
kerfinu heldur alls staðar. Hugmyndafræði 
nýfrjálshyggjunnar skellur á okkur öllum 
og þegar maður tekur hana alls staðar inn 
þá er verður hún smám saman viðmiðið. 
Á Hólum var ég spurð hvernig leikskóla-
kennarar tækju þessum pælingum mínum. 
Ég held að margir sjái hvað ég á við en aðrir 
ekki, aðrir velja að sjá þægindi kerfanna. 
Margir hugsa sennilega: hvað er þessi kona 
að bulla uppi í háskóla, er þetta ekki bara 

KRISTÍN DÝRFJÖRÐ SEGIR að nýfrjáls-
hyggja gegnumsýri hugmyndakerfi 
samtímans, sumpart án þess að sam-
félagið taki eftir því.
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gott eins og það er?!. Þeir sjá ekki að það sé 
kannski tímabært að staldra við og hugsa. 
Ég vil árétta að ég er ekki að segja að allt 
sé alslæmt í þessu kerfum heldur að við 
þurfum að stoppa og vita hvað við viljum 
raunverulega.“

Börnin eins og staðlaðar gúrkur
Er virðing leikskólastarfs mæld í fánaborgum 
þessa dagana?

„Ég skal alveg viðurkenna að ég hef áhyggj-
ur af þessari tilhneigingu, mér finnst merki-
legt að við gagnrýnum kannski foreldra fyr-
ir að gefa börnum verðlaun fyrir að taka til, 
að börnin eigi að gera það vegna þess að það 
er þeirra hlutverk, vegna þess að þeim líður 
betur og svo framvegis, en samtímis erum 
við sem stofnanir bæði leik- og grunnskóla 
sem að leita ytri sýnilegrar viðurkenninga 
í formi fánaborga, við viljum fá grænfána, 
heilsufána, menningarfánann, SMT fána og 
alla vega viðurkenningarfána - kannski við 
förum að sækjast eftir PISA fánum bráðum. 
Skólarnir eru komnir í keppni um að gera 
hlutina vegna þess að þeir fá ytri viður-
kenningar en ekki vegna þess að þeir séu 
einfaldlega réttir og hluti af því að vera 
menntastofnanir.

Þetta er hluti af þeirri hugsun að ytri 
stöðlun og samanburður skipti öllu, allt 
verði að vera hagkvæmt og passa á færi-
bandið, passa inn í fyrirmyndarmyndina. Þú 
manst kannski brandarann með gúrkurnar 
í ESB sem gengur út á að allar gúrkur eigi 
að vera beinar og fallegar alls ekki krók-
óttar og kringlóttar, allt miðast að því að 
hentugra er að raða gúrkum sem eru allar 
eins í kassa og hillur, þetta er náttúrulega 
af sama meiði, til að gera lífið auðveldara 
fyrir einhverja viljum við stöðluð börn eins 
og staðlaðar gúrkur.

Menntun sem ógn
Ræðum aðeins Háskólann á Akureyri. Nem-
um í kennaradeild fækkaði nokkuð um skeið. 
Er það lengingu námsins að kenna?

„Þú ert kannski að hugsa núna eins og 
peningahyggjufólkið: Var lenging námsins 
hagkvæmt skref? Ég spyr hagkvæmt frá 
hvaða viðmiði? Í tengslum við sjálfsmatið 
létum við gera rannsókn á hvað nemendur 
okkar eru að gera og hvar þeir búa miðað 
við hvar þeir bjuggu þegar þeir hófu nám 
og ég minni á að við höfum verið stórtæk 
í fjarnámi við kennaradeildina. Mér finnst 
það grundvallaratriði að við höfum það 
staðfest að fólkið okkar er að stærstum 
hluta búsett þar sem að það hóf nám. Við 
erum að skila til samfélagsins háskóla-
fólki sem flytur ekki í burtu, sem gagnast 
samfélaginu. Fyrir mörgum árum frétti ég 
af leikskólakennara sem flutti í ótilgreint 
sjávarpláss á Vestfjörðum, ég spurði hvort 
það væri ekki gleði, en var sagt að hún væri 
blendin af því að „þær“ kæmu, giftust oft 
menntuðustu körlunum og flyttu svo í burtu. 
Að fá menntaða konu í samfélagið gat verið 
ógn við það. Vonandi er það úrelt sjónarmið 
í dag.“

60% aukning milli ára
Skipti fjarnámið sköpum?

„Ég held að fjarnámið við HA hafi skipt 
alveg gríðarlega miklu máli fyrir byggðir 
landsins og að það hamli gegn byggðarösk-
un eða eigi alla vega þátt í hömlun. Við viss-
um samkvæmt eldri rannsóknum á meðal 
hjúkrunarfræðinga, að þeir sem menntuðu 
sig frá heimabyggð eru líklegri til að búa 
þar áfram, sama á við um okkar fólk. Mér 
fannst mjög gaman á fundi sem ég sat og 
verið var að skoða þá staði á landinu sem 
voru með toppa í fjölda leikskólakennara, 
að flestir þessir staðir höfðu á einhverjum 
tímapunkti gert samning við HA. Flestir 
sjá hvernig staðan er á Akureyri og hvað 
háskólinn sem heild hefur skipt norðrið 
miklu máli. Akureyri hefur breyst og þró-
ast með tilkomu háskólans. En varðandi 
kennaramenntunina, fækkunin var hafin 
fyrir lengingu, ég held að að baki liggi 
margir samhangandi þættir, sem tengjast 
virðingu, launum og fleiru en það gleðilegt 
að segja frá því að það er stígandi aftur í 

aðsókn núna. Við vitum svo sem ekki hvað 
mun skila sér í skólann í haust en umsóknir 
eru 60% fleiri en í fyrra. Vonandi er okkur 
að takast að snúa þróuninni við og hefja 
kennaranám til vegsemdar og virðingar.“

Nýr rektor – nýjar hugmyndir
Nú er kominn nýr rektor, hvernig líst þér á 
hann?

 „Mér líst vel á nýja rektorinn, hann vann 
áður við háskólann, er að koma aftur. Ég 
bind vonir við að við séum að fá ungan 
mann með tengingar í aðrar áttir en verið 
hefur hingað til, tengingar sem eiga eftir 
að gagnast háskólanum. Verður maður ekki 
að trúa því að ráðningin verði skólanum til 
góðs, ég er að meina að hann sé að koma 
innan úr þessum skapandi greinum eins 
og ég vil reyndar meina að leikskólinn sé. 
Eyjólfur er að koma úr vaxtarbroddi þeirrar 
nýsköpunar sem átt hefur sér stað í sam-
félaginu síðastliðinn áratug, hefur verið 
hagfræðingur CCP. Væntanlega er hann með 
ferskar hugmyndir, nýja vinkla sem kannski 
og vonandi munu nýtast skólanum.“

Öðruvísi en fyrir sunnan
Heyrirðu aldrei að HA sé sveitó skóli?

„Að sjálfsögðu veltir fólk fyrir sér stærð 
skólans en ég fæ yfirleitt góð viðbrögð þegar 
ég segist starfa þar. Um daginn var ég á 
ráðstefnu fyrir sunnan og leikskólastjóri 
kom til mín til að segja mér hvað henni 
þætti gaman að fá nema frá okkur. Þeir 
væru með öðruvísi áherslur og sýn en nem-
arnir að sunnan. Ef við værum að gera það 
sama þyrfti ekki nám á marga staði en við 
höfum okkar eigin áherslur fyrir norðan. 
Við höfum haft sveigjanleika sem tengist 
því að vera í litlum skóla þar sem nándin 
er mikil. Og það orðið til að við geta þróað 
okkar áherslur og sýn.“

Er næg rannsóknarskylda hjá öllum kennur-
um Háskólans á Akureyri?

„Við gerum árlega vinnumat þar sem við 
eigum að tilgreina í smæstu atriði hvað 
við erum að gera, hvað við birtum, hvaða 
styrkja við öflum og svo er okkur úthlutað 
stigum eftir hvaða gildi það sem við erum 
að gera hefur. Svona mörg stig fyrir þetta 
og önnur fyrir hitt og stigin vigta svo hvar 
við flokkumst í launatöfluna. Þannig að til 

að hækka í launum verðum við að rannsaka. 
Vinnumatskerfið er auðvitað bullandi hluti 
af nýfrjálshyggjunni. Þetta er stöðlunin og 
ég er inni í þessu kerfi, það er alls staðar, og 
háskólakerfið er ekkert undanskilið, bara 
þetta að verða einn af 100 bestu er kannski 
eitt besta dæmið.“

Því merkasta er úthýst
Gagnrýnirðu þetta vinnumat?

„Jú, ég hef tekið undir gagnrýni um hvað 
flokkast sem rannsókn inn í vinnumatið, 
sem dæmi sem snýr að okkur í kennara-
deildum þá er þróunar- og ráðgjafastarf 
sem unnið er í skólum ekki sérlega vænt 
fyrir vinnumatið. Það sem gagnast kannski 
skólastarfi best er fælt frá í kerfinu okkar. 
Kerfið letur okkur frekur en hvetur til að 
vinna að verkefnum sem eru ekki bein-
línis „rannsóknir“ í skólum. Annað er að 
við fáum yfirleitt fleiri stig fyrir greinar 
sem við birtu í erlendum tímaritum og eru 
þar af leiðandi ekki skrifaðar á íslensku. 
Í kennaradeildum viljum við kannski ná 
til kennara, margir vilja helst skrifa fyrir 
vettvanginn. Flestir kennarar vilja lesa að-

gengilegar greinar á íslensku um það sem 
þeir eru að fást við, undirbúningstími og 
tími til starfsþróunar er takmarkaður og 
þá gilda þægindarök eins og að grein sé 
á íslensku. Vinnumatið hinsvegar hvetur 
okkur til að birta frekar erlendis og þá má 
spyrja hverjum erum við að þjóna, fræða-
heiminum eða samfélaginu? Best væri að 
það færi saman. Til að gagnast samfélaginu 
verðum við að tala það tungumál en ekki 
bara fræðanna. Hinsvegar er líka ljóst að 
við höfum gríðarlega mikið frelsi og getum 
sjálf valið í hvaða átt við höldum, en erum 
samtímis með vinnumatið eins og páfagauk 
á öxlinni.“

Allra landshorna kvikindi
Þú hefur búið hér og þar – er það kostur fyrir 
kennara við HA?

„Ég er allra landshorna kvikindi, fædd í 
Hafnafirði en flyt þriggja mánaða á Krók-
inn, ég er þar fyrstu níu árin, flyt þá suður 
í Blesugrófina. Ég hef alla tíð haft ástríði 
fyrir starfinu og viljað hafa áhrif á þróun 
þess, fór eftir stúdentspróf í Fósturskól-
ann og 26 ára er ég orðinn leikskólastjóri 

hjá Reykjavíkurborg sjálfsagt með yngri 
leikskólastjórum þess tíma. Veturinn 1991-
1992 fór ég framhaldsnám í stjórnun, seinna 
fékk ég styrk frá Fulbright til að fara til 
Bandaríkjanna bæði til að vinna í skóla-
kerfi og til að sækja tíma í háskólum. Þetta 
var mikil og góð reynsla sem ég bý enn að. 
Í leikskólanum mínum vorum við dugleg 
að vinna að þróunarstöfum og svo fékk ég 
styrk til að vinna að rannsókn á viðhorfum 
leikskólakennara til starfsins. Ég hafði orð 
á mér fyrir að fylgjast vel með og þora að 
viðra skoðanir og hugsa út fyrir kassann, 
sameinaði t.d. þrjá skóla í einn sem varð 
við það stærsti leikskóli landsins á þeim 
tíma, að sumra mati allt of stór. Þegar staða 
lektors var auglýst vorið 1997 bað Guðrún 
Alda sem þá var brautarstjóri á leikskóla-
brautinni mig að sækja um, hún þekkti 
mig og við höfðum unnið náið saman. Ég 
sótti um starfið á þeim forsendum að búa 
fyrir sunnan, fjölskylduaðstæður mínar 
voru þannig, maðurinn minn átti þá aldr-
aða foreldra og hann algjör Reykvíkingur í 
hjarta sínu og það aldrei inni í myndinni að 
við myndum rífa okkur norður. Til að gera 
langa sögu stutta fékk ég stöðuna var strax 
ýtt út í djúpu laugina, ráðin 1. ágúst og átti 
að vera tilbúin með fyrirlestra í fyrsta tíma 
14. ágúst. Síðan er ég búin að vera á þessum 
flandri, flugkennari eins og gárungar kalla 
það, hef flogið á milli meira og minna síðan 
þá. En svo gerðist að að sonur okkar ákvað 
að fara í Háskólann á Akureyri um alda-
mótin og þá var eins og nú erfitt að fá leigu-
húsnæði, hann og þáverandi kærasta höfðu 
leitað án árangurs þannig að við fórum að 
skoða hvort við ættum ekki bara að kaupa 
og þess vegna eigum við íbúð á Akureyri.“

Ein af fáum flugkennurum eftir
Skólinn borgar þá fyrir þig flugið?

„Þegar ég var ráðin var nokkuð um svona 
flugkennara, ég er ein af fáum sem enn er á 
slíkum samningi, en skólinn borgar ferðir 
sem tengjast kennslu beint en þær mega 
ekki verða of margar á ári. Af því að ég 
á húsnæði fyrir norðan er ég oft nokkra 
aukadaga og sæki þá fundi og slíkt, vinn 
að verkefnum með samstarfsfélögum hitti 
nema og svoleiðis. Ég hinsvegar kenni líka 
og sæki fundi í gegn um fjarkennslubúnað, 
en við erum með samning við fræðslusetrið 
í Hafnarfirði. Ef nemarnir eru dreifðir um 
allt land skiptir ekki máli hvar ég er fyr-
ir framan búnað. Þú getur hinsvegar ekki 
verið kennari við skólann og aldrei komið 
norður. Ég er í ýmsum nefndum fyrir norð-
an, var t.d. í sjálfmatshópi kennaradeildar 
og sit líka í nefndum fyrir skólann fyrir 
sunnan, ég hugsa að þetta svona jafnist út.“

Eyrin fjölþjóðlegt þorp
Nú veit ég að þið voruð í síðustu viku að fjár-
festa í húsnæði á Eyrinni. Hvers vegna Eyrin?

„Eins og ég sagði áðan erum við lengi 
búin að eiga íbúð fyrir norðan, fyrir sunn-
an búum við í miðbænum og förum allra 
okkar ferða meira og minna fótgangandi. 
Mér fannst norðanheimilið vel staðsett með 
tilliti til útsýnis en verr staðsett með tilliti 
til þess að vera ætíð á tveimur jafnfljótum, 
mér hefur lengi fundist Eyrin spennandi 
kostur, er búin að vera að hugsa um að auka 
lífsgæði mín með að færast nær miðbæjar-
lífi norðan heiða. Ég hef mikla trú á Eyrinni 
og held að hún eigi í framtíðinni eftir að 
verða enn eftirsóttari staður til að búa á en 
en nú er. Hún er svona lítið þorp í stórum 
bæ, en samtímis fjölþjóðleg og stórborgar-
leg. Í vetur lenti ég iðulega í að nenna ekki 
að labba nema til og frá vinnu meðal annars 
vegna færðar, þá fór ég í alvöru að hugsa um 
hvað það væri gott að vera á Eyrinni og lét 
slag standa, skellti íbúðinni okkar á sölu og 
keypti. Gerðist allt á viku. Svo er auðvitað 
gaman að hitta strax nágranna sem tóku vel 
á móti okkur, sögðu okkur sögu hússins og 
buðu okkur velkomin.“

VIÐTAL Björn Þorláksson
MYND Völundur Jónsson

Þetta er hluti af þeirri 
hugsun að ytri stöðlun 
og samanburður skipti 
öllu, allt verði að vera 
hagkvæmt og passa á 
færibandið, passa inn í 
fyrirmyndarmyndina.
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Velkomin til Húsavíkur!

4. Landsmót UMFÍ 50+

Íþrótta- og heilsuhátíð!

ÞingeyjarsveitNORÐURÞING

Keppnisgreinar: 
Blak, boccia, bogfimi, bridds, dráttavélaakstur, fjallahlaup, frjálsar, íþróttir, 
golf, hestaíþróttir, hrútadómar,jurtagreining, línudans, pútt, pönnukökubakstur, 
ringó, skák, skotfimi, stígvélakast, sund, sýningar, þríþraut.

Húsavík 20.–22.  júní 2014 Skráning: umfi.is

Skráðu þig, þitt fyrirtæki eða hóp til leiks á www.ganga.is

Common Sense
We are surrounded by them.  
If you are lucky enough to get 
an appointment at a doctor’s 
surgery you can spend 
a happy hour or two 
reading the instruct-
ions posted around the 
walls.  Just about any 
net site you log into 
these days gives you 
several exciting days of 
Terms and Conditions 
to read before you tick 
the box.  Exciting stuff.  
We of course all read 
them carefully from 
cover to cover to make sure 
that somewhere hidden in the 
printer’s pie are not subliminal 
contracts signing away your 
human rights for generations to 
come.

I was once a member of a 
committee setting up a national 
curriculum for music schools.  
We had an idea that it would be 
nice to allow students to sing a 
song in their exams that they 
had perhaps picked up off the 
radio and learned by heart.  So a 
little clause was put in the exam 
regulations.  Many decades later 
one of my students, an extrem-
ely talented singer, had the au-
dacity to turn up at his exam 
with a copy of the music to a 
song he was supposed to have 
learned by heart!  It took three 
hard months of careful deli-
beration to finally convince the 
committee to allow him to pass 
his preliminary grade because 
of the sin he had committed.  As 
it happens he was totally unable 
to read music at this time.  But 
the “rules” I had innocently in-
troduced to make life easier for 
young students had become a 
creed inscribed in marble!  This 
is how religions are born.  What 

a humble scribe chiselled away 
in Old Testament times about 
simple hygiene has become the 

dogma of millions.
Bibles, Korans 

and Talmuds are full 
of laws that make 
no sense to us today, 
and have little or 
no value.  Yet there 
are still those who 
believe that they 
should rule our lives.  
I choose not to.  All 
my three daughters 
have been disobedi-

ent at one time or another but I 
have stubbornly refused to have 
them publicly stoned by the eld-
ers.  For that sin I may have to 
answer on judgement day, but 
my common sense told me to 
spare them.

I recently questioned the 
rules regarding my pension 
fund.  I was told that I would 
have to stop working completely 
in order to be able to start tak-
ing my pension.  I started ask-
ing round and discovered that 
other pension funds “interpret-
ed” the rules in a different way, 
allowing their clients to carry on 
working part-time.  Expecting 
the worst, I was very pleasant-
ly surprised when I was told 
that I would be allowed to work 
part-time, because anything else 
WOULDN’T MAKE SENSE.  
Yes common sense prevailed.

Tony Blair and George Bush 
abandoned common sense when 
they told us that God had told 
them to invade Iraq.  Politici-
ans are telling us that Mosques 
should not be built in Reykja-
vík. Let them build one, but 
please use it to preach, among 
other things, Common Sense, 
not just doctrine.

THE ENGLISH CORNER WITH  
MICHAEL CLARKE

MICHAEL CLARKE

Just about any net 
site you log into 
these days gives 

you several exciting 
days of Terms and 
Conditions to read 
before you tick the 

box. 

Grýtubakkahreppur er fallegt og snyrtilegt 360 manna 
sveitarfélag við austanverðan Eyjafjörð, um 30 mínútna 
akstur frá Akureyri. Þar er öflugt atvinnulíf, góð þjónusta og 
gott félags- og íþróttastarf. Sveitarfélagið er ákjósanlegur 
staður til að búa í, ekki síst fyrir fjölskyldu- og barnafólk.
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu hreppsins,  
www.grenivik.is

Starf sveitarstjóra í Grýtubakkahreppi er laust til umsóknar. 
Sveitarstjóri er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins og annast 
framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar og verkefni sveitar-
félagsins.  Starfstöðin er á Grenivík. Við leitum að duglegum 
og áhugasömum sveitarstjóra sem getur hafið störf sem 
fyrst.  

Æskilegir kostir sveitarstjóra:
- Jákvæðni og færni í stjórnun og mannlegum samskiptum.
- Góð bókhalds- og tölvukunnátta.
- Áhugi og reynsla af rekstri eða verkefnum  
 sveitarfélaga/fyrirtækja.
- Áhugi á uppbyggingu samfélagsins.

Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2014. 

Áhugasamir sendi inn skriflegar umsóknir og ferilskrár á 
netfangið gudrun@grenivik.is eða til skrifstofu Grýtubakka-
hrepps, Gamla skólahúsinu, 610 Grenivík, merkt: Umsókn.

 Sveitarstjórn Grýtubakkahrepps

Grýtubakkahreppur auglýsir eftir sveitarstjóra
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ÍTALSKT ESPRESSÓ!

Beint í bollann – ilmandi ferskt!

ACTIFRY

FÆST Í SEX LITUM

VIÐ TÖKUM

VEL Á MÓTI

VÆNTANLEGUM

BRÚÐHJÓNUM

OG STOFNUM

BRÚÐAR-

GJAFALISTA

Í ÞEIRRA

NAFNI

Ankarsrum® Original-hrærivélin

er lífstíðareign.

Skaftryksugurnar

hafa aldeylis

slegið í gegn

TÆR
SNILLD!

Frábært

úrval
heimilistækja

FURUVÖLLUM 5 · AKUREYRI · SÍMI 461 5000 · www.ormsson.is

SUMARIÐ 

E R  K O M I Ð

Við bjóðum sumardekkin

á betra verði

dekkjahollin.is

Glerárskóli fékk nýverið leyfi til að nýta Kvenfélagslundinn við Skarðshlíð í skólastarfinu. Skólabörn voru við stígagerð og gróðursetningu 

þegar ljósmyndari átti leið um en áætlað er að vinna áfram að því að gera lundinn aðgengilegri og skjólsælli og þar með nýtanlegri fyrir skóla og 

nærsamfélag. 

Völundur

Jarðstrengir ógni byggðaþróun?

Landsnet bregst afar illa við nýju svæð-

isskipulagi Eyjafjarðar þar sem ekki er 

gert ráð fyrir línulögn heldur jarðsteng 

að hluta vegna Blöndulínu 3. „Í þeirri 

tillögu sem nú er kynnt hafa orðið veru-

legar breytingar á stefnumörkuninni án 

samráðs við Landsnet og án rökstuðn-

ings,“ segir m.a. í mótmælum Landsnets. 

Framsetning skipulagsins er hörmuð og 

staðhæft að tafir á úrbótum ógni byggða-

þróun á Norðurlandi þar sem afstaða 

norðlenskra fulltrúa tefji raforkuflutninga.

Landsnet undrast einnig að sveitarstjórn-

armenn við Eyjafjörð telji ekki forsendur 

fyrir því að taka ákvörðun um legu flutnings-

línu raforku án frekari skoðana. Í lokaorðum 

athugasemda Landsvirkjunar segir: „Lands-

net mótmælir því harðlega að Blöndulína 3 

verði tekin út af skipulagi“.

Vilji sveitarstjórnarmanna á Akureyri 

og í Eyjafjarðarsveit hefur verið að leggja 

jarðstreng frá Bíldsárskarði að Kífsá til 

að koma í veg fyrir sjónmengun sem yrðu 

töluverð næstu 70 árin. Auk þess yrðu 

engin neikvæð áhrif á flugöryggi af jarð-

steng, ólíkt línu. Svæðisskipulagsnefndin 

vill taka endanlega ákvörðun síðar þegar 

meiri upplýsingar liggja fyrir en eftir 

harkaleg viðbrögð Landsnets stefndi 

þegar blaðið fór í prentun í neyðarfund 

milli Landsnets og norðlenskra sveitar-

stjórnarfulltrúa og skipulagssérfræðinga.

Sumir viðmælenda blaðsins segja 

flutning á raforku ekki vandamálið held-

ur sé búið að skammta stóriðju allt of háa 

hlutdeild í íslenskri raforku. Fyrir það 

gjaldi minni notendur nú. Oddur Helgi 

Halldórsson, frumkvöðull L-listans á Ak-

ureyri, sagði í fyrra í viðtali við Akureyri 

vikublað: „Meðan ég ræð einhverju í Ak-

ureyrarbæ þá kemur þessi loftlína aldrei 

hér í gegn.“ 
Sjá einnig bls. 4

Starfsfólk Ísfells 

óskar öllum sjómönnum 

og fjölskyldum þeirra 

til hamingju með 

Sjómannadaginn.

Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:

• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28

• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19

• Ísnet Húsavík - Barðahúsi

• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi

• Ísnet Sauðárkrókur - Lágeyri 1

• Ísfell / Ísnet Hafnarfjörður -

 Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

www.isfell.is

15. ágúst 2013
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ÚTSÖLULOK

20-50% afsláttur

Lín Design  Glerártorgi Akureyri   Sími 533 2220

af öllum vörum

Laugardag & sunnudag

www.lindesign.is

GLERÁRTORGI  ·  S ÍM I  550 4444 ·  WWW.BT . IS
SALA / ÞJÓNUSTA / ÁBYRGÐ

Flott  tilboð!
Á FRÁBÆRUM FARTÖLVUM

535U3C-A04

NP355E5C-S04SE

NP275E5EFRÁ

„Áreiðanleiki og

gæðay�rburðir“

Skv. könnun RESCUECOM

Heimild: www.rescuecom.com

TILBOÐ
SVERÐ:

119.900

TILBOÐ
SVERÐ:

79.900

TILBOÐ
SVERÐ:

99.900

13,3"

Ein sú allra vinsælasta

MIKIÐ fyrir lítið

13,3" HD LED Skjár (1366x768) - Mattur

AMD Dual-Core A6-4455M örgjörvi

AMD Radeon HD7500G skjástýring

500GB harður diskur

4GB 1333MHz vinnsluminni

HDMI, 2xUSB2.0, USB3.0 · Kortalesari

PowerPlus rafhlaða m. 1500 hleðslum.

Til í bleiku og silfri.

Windows 8 og Bluetooth 4.0

15,6" HD LED Skjár (1366x768) - Mattur

AMD Dual-Core E2-2000 örgjörvi

AMD Radeon HD7340 skjástýring

500GB harður diskur

4GB 1333MHz vinnsluminni

HDMI, 3xUSB2.0, VGA · kortalesari

PowerPlus rafhlaða m. 1000 hleðslum

Windows 8 og Bluetooth 4.0

15,6"

15.6" 1366x768 LED - Mattur

AMD E2-1800 1.7 GHz 

6 GB vinnsluminni

500GB harður diskur

AMD Radeon HD 7470M

1 GB Skjákort

Windows 8 og Bluetooth 4.0

15,6"
Falleg fartölva með stórum og 

björtum skjá. Hentar fyrir alla 

daglega notkun

Færist í vöxt að krossar víki

Hamar og sigð er á einu leiði í Lög-

mannshlíðarkirkjugarð á Akureyri. 

Leiðið er nokkurra ára gamalt og segir 

Pétur Björgvin Þorsteinsson sem starfað 

hefur sem djákni við Glerárkirkju að 

hann hafi oft fengið sterk viðbrögð frá 

unglingum þegar hann fræðir nemendur 

um sögu og menningu við Lögmanns-

hlíðarkirkju. Pétur Pétursson, doktor 

í guðfræði og félagsfræði segist ekki 

vita önnur dæmi um hamar og sigð á 

leiði á Íslandi. Hann telur þetta tákn 

um þann líberalisma sem einkennt hafi 

Ísland síðustu 100 ár eða svo. Líta megi 

á sigðina sem uppskerutæki, maðurinn 

með ljáinn sé maðurinn með sigðina. 

Hinn látni hafi e.t.v. viljað heiðna útför, 

en aðstandendur ekki getað hugsað sér 

að láta grafa ástvininn utangarðs og þá 

hafi verið hægt að ná málamiðlun eins 

og þessari. Að sögn Péturs færist í vöxt í 

Svíþjóð svo dæmi sé tekið að alls konar 

tákn og munir prýði leiði þar í seinni tíð 

í staðinn fyrir krossa áður.

Óskiljanlegt ofstæki

Doktor Pétur telur líberalisma, frjálsræði, 

í seinni tíma trúarhyggju Íslendinga ríma 

illa við þá miklu andstöðu sem komið 

hafi fram í opinberri umræðu um mosku 

hér á landi.

„Þetta er í mínum huga óskiljanlegt of-

stæki sem blossað hefur upp. Líberalistar 

ættu að fagna fjölhyggju og láta ekki 

dogmatískan skilning á táknum trufla 

sig heldur hafa mannúð, umburðarlyndi 

og trúfrelsi að leiðarljósi.“  Sjá bls. 13.

leiðið umrædda í Lögm
annshl

íðarkirk
jugarði

. 

Völundur

6. júní 2013
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Höfum opnað á Glerártorgi

Opnunartilboði lýkur á laugardag

30% afsláttur af öllum vörum

Lín Design Glerártorgi & Laugavegi 176 www.lindesign.is

Sími 856 3451 • www.vilji.is

Stuðnings

stöngin

vilji.is

...léttir þér lífið
Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess að þurfa að reiða sig 

á aðra. Margir Iðjuþjálfarar, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.

•	 Auð
veld	í	u

ppsetn
ingu.

•	 Eng
ar	skrú

fur	eða
	boltar.

	

•	 Tjak
kast	m

illi	lofts
	og	gól

fs.

•	 Hæg
t	að	no

ta	við	h
allandi	

loft,	0	–
	45°

	 timbur/
gifsloft

.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum í USA.

•	 Mar
gir	auk

ahlutir	
í	boði.

•	 Fall
eg	og	n

útíman
leg	hön

nun.

•	 Pas
sar	alls

taðar	o
g	tekur

	lítið	pl
áss.

•	 	Still
anleg	f

rá	225	
–	307	c

m	lofth
æð, 

togátak
	allt	að

	205	kg
.

Yfir 5000 notendur  

á Ísla
ndi síð

an 1999

Ertu búinn að fá þér 

Veiðikortið!

www.veidikortid.is 
Veiðitímabilið er byrjað.  Kr. 6.900.-

00000

Náttúruníðingur fundinn?

Hlynur Hallsson, myndlistarmaður á Ak-

ureyri, telur sig hafa fundið þann sem 

framdi náttúruspjöll í Mývatnssveit á 

dögunum. Hlynur var á sýningarölti í 

Berlín þegar hann rakst á myndverk eftir 

Julius von Bismarck en þar koma fyrir 

mývetnsku náttúrufyrirbrigðin eftir að 

búið er að mála orð í þau. Akureyri viku-

blað hefur greint frá skemmdarverkunum 

á Hverfjalli, í G
rjótagjá og við Kálfa-

strandavoga en myndir sem Hlynur tók 

á listsýningunni ytra benda til að fleiri 

spjöll hafi verið framin á náttúru Íslands 

en greint hefur verið frá í fjölmiðlum.

Höfundur myndanna, Julius von Bis-

marck hefur sýnt hér á landi og virðist 

samkvæmt leitarvélum hafa margvísleg 

tengsl við Ísland. Merkingarnar sem Um-

hverfisstofnun hefur kallað „náttúruter-

rorisma“ stangast á við íslensk lög. Refs-

ing við brotum á náttúruverndarlögum 

getur orðið allt að tveggja ára fangelsi.

Merkingarnar vöktu mikla athygli 

þegar Akureyri vikublað sagði fyrst frá 

þeim. Á Hverfjalli var skrifað CRATER 

sem þýðir gígur, á klett við Kálfaströnd 

var skrifað LAVA sem merkir hraun og í 

Grjótagjá var skrifað CAVE sem merkir 

hellir. Nú kemur á daginn að orðið MOOS 

hefur einnig verið málað á mosa en ekki 

liggur nákvæmlega fyrir hvar. Mosi er 

einkar viðkvæm jurt og getur orðið alda-

gamall.

Lögreglan á Húsavík hafði rannsakað 

málið án árangurs en líklegt má telja að 

frá og með birtingu fréttar Akureyrar 

vikublaðs af málinu nú komist skriður 

á rannsóknina.

 

Sjá nánar bls. 2

Á þessu „listaverki“ sem Hlynur Hallsson tók mynd af í Berlín sést að ekki eru öll kurl komin til grafar hvað varðar merkingar á náttúru Íslands. 

Hér hefur mosinn orðið fyrir barðinu á listinni.

Síðumúli 16  •  108 Reykjavík  •  sími 580 3900

www.fastus.is   •   opið mán - fös 8.30 - 17.00

F
A

S
TU

S
_E

_1
2.

05
.1

3

Ráðstefnu- og fundarstóll

Tryggðu þér og gestum 

þínum öruggt sæti, með 

vönduðum og þægilegum 

stólum á góðu verði.

8. ágúst 2013
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ÚTSALA
20-50% afsláttur

Lín Design  Glerártorgi Akureyri & Laugavegi 176  Sími 533 2220   www.lindesign.isaf öllum vörum

dúnsæng

24.490 kr
100% 

fullt verð 34.990 kr

Íslensk
hönnun

GLERÁRTORGI  ·  S ÍM I  550 4444 ·  WWW.BT . IS
SALA / ÞJÓNUSTA / ÁBYRGÐ

15,6" HD LED Skjár (1366x768) · AMD 

Quad-Core A8-4500M Örgjörvi · AMD 

HD7670M 2GB Skjárkort · 1TB harður diskur 

· 8GB 1600MHz vinnsluminni · HDMI, 

2xUSB2.0, 2xUSB3.0, VGA · Windows 8 og 

Bluetooth 4.0

EÐAL bíltæki!

19.900L I S TAV
ERÐ : TILBOÐS

VERÐ:

15.900

4X50 W MOSFET magnari · Útvarp með 24 

stöðva minni · Spilar MP3, WMA, WAV, 

CD-R/RW · AUX tengi á framhlið ·  Hægt að 

tengja við fjarstýringu í stýri (tengi fylgir ekki) 

/ EEQ, Tónstillir fyrir bassa, mið- og hátóna.

DEH-150

GW2250

1920x1080p Full HD · 20.000:1 Dýnamísk 

Skerpa · 6ms Viðbragðstími · Senseye3 

myndtækni · VGA og DVI Tengi

22" LED tölvuskjár

24.999
L I S TAV

ERÐ : TILBOÐS
VERÐ:

19.999

124.900
L I S TAV

ERÐ :

7.999
L I S TAV

ERÐ : TILBOÐS
VERÐ:

4.999

Tap Express
segulsnældubreytir

Breyttu segulsnældum yfir í stafrænt form

Tengist með USB í tölvu · Hægt að nota með 

heyrnartólum og rafhlöðum · EZ Tape Converter 

hugbúnaður fylgir · Virkar bæði með PC og MAC

Flott  tilboð!
Á FRÁBÆRUM VÖRUM

Hágæða fartölva355V5C-S0G

15,6"
„Áreiðanleiki og

gæðay�rburðir“

Skv. könnun RESCUECOM

Norðlendingar skilvísastir

Engir Íslendingar eru skilvísari en Norð-

lendingar samkvæmt upplðýsingum 

semn fram koma í nýlegri rannsóknar-

skýrslu um Íbúðalánasjóð. Þar sést að 

vanskil einstaklinga til íbúðalánasjóðs 

voru lægst á Norðurlandi, sundurgreind 

eftir landsvæðum, 2003-2012. Mest voru 

vanskil í Reykjanesbæ, þarnæst á Suður-

landi, svo Vesturlandi og á Vestfjörðum, 

þá kemur höfuðborgarsvæðið, svo Aust-

urland en Norðlendingar verma toppinn 

hvað varðar skilvísi. Gögnin miðast við 

90 daga vanskil eða meira.

Í skýrslunni segir: „Því sjónarmiði 

hefur verið haldið á lofti innan sjóðsins 

að hann þurfi að nota stærð sína til þess 

að geta boðið viðunandi kjör til allra 

landsmanna. Þannig fari t.d. í raun tekjur 

af útlánum til höfuðborgarsvæðisins í 

það að greiða niður aukinn tapskostnað 

við útlán til landsbyggðarinnar.“

Deila má mjög um slík vísindi enda 

segir í skýrslunni: „Hins vegar er 

nauðsynlegt að benda á að það gefur 

ekki rétta mynd að skipta Íslandi í tvö 

svæði; höfuðborgarsvæðið og lands-

byggðina. Sem dæmi var hlutfall útlána 

í vanskilum hjá Íbúðalánasjóði lægst á 

Norðurlandi og Austurlandi í nóvember 

2012 á sama tíma og hlutfallið var hærra 

miðað við höfuðborgarsvæðið á öðrum 

landsvæðum.“ a

Hópur fólks gekk á fjallið Súlur í viðhafnarklæðnaði að fornri fyrirmynd fyrir skemmstu og átti skilið hressingu þegar upp var komið.  Sjá bls. 13.
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Er fiskur of 

góður fyrir þig?

ÞRÍR FRAKKAR Baldursgötu 14, Reykjavík - Sími: 552 3939

Opið virka daga 11:30 - 14:30 og 18:00 - 22:00

Opið um helgar frá 18:00 - 23:00

frakkar@islandia.is - www.3frakkar.com

Í gamla bænum - rétt við hjarta miðborgarinnar

Þrír Frakkar

Café & Restaurant

Ferskur léttste
iktur bláugga-

túnfiskur m/soya-smjörsósu 

og wasabi-kartöflumúsHádegistilboð  fram að jólum

Súpa, nýbakað brauð og

gratineraður plokkfiskur – 1.890,- kr.

hjá Úlfari veitingahús

Baldursgötu 14 – Sími 552-3939

13. júní 2013
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Lín Design  Glerártorgi Akureyri  Sími 533 2220

Akureyri & ReykjavíkRýmum fyrir nýjum vörum

25-50% afsláttur af öllum vörum

Íslensk
hönnun

Opnunartími Glerártorgi

Föstudag   11-18.30

Laugardag 10-17

Sunnudag  13-17

Sími 856 3451 • www.vilji.is

Stuðnings

stöngin

vilji.is

...léttir þér lífið
Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess að þurfa að reiða sig 

á aðra. Margir Iðjuþjálfarar, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.

•	 Auð
veld	í	u
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ingu.

•	 Eng
ar	skrú
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•	 Tjak
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	og	gól

fs.

•	 Hæg
t	að	no

ta	við	h
allandi	

loft,	0	–
	45°

	 timbur/
gifsloft

.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum í USA.
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æð, 

togátak
	allt	að

	205	kg
.

Yfir 5000 notendur  

á Ísla
ndi síð

an 1999

BT Skeifan · BT Glerártorg · Sími 550 4444 · www.bt.is
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Flottar vörur 

á Frábæru verði

Sala · ÞjónuSta · Ábyrgð

46”

249.900

SamSung 46” 

Smart lED ES5505

n 46” — Full HD — 1920x1080p

n 100Hz Clear Motion Rate

n Samsung SMART HUB Internetsjónvarp

n Mega Dynamic Contrast

n DVB-T2 Háskerpumóttkari

n 3xHDMI 1.4, 2xUSB, 1xComponent, 

1xOptical, 1xEthernet

n USB ConnectShare Movie USB afspilun

n Allshare(DLNA) stuðningur

SamSung nX210 

20.3mP mynDavél 

+ galaXy tab 2 7.0

n 20.3 MP APS-C CMOS

n 3.0” AMOLED Skjár

n Allt að 8 myndir á sekúndu

n ISO 100–12800

n 1920x1080@30fps 

myndbandsupptaka

n Innbyggt þráðlaust net

n 18-55mm i-Function 

OIS linsa og flass fylgja

n Samsung Galaxy Tab 2 

7.0 WiFi 8GB fylgir

n Tekur allt að 128GB SDXC kort 

og vegur aðeins 222g

129.900

20 milljóna afgangur

„Nei, ég vil ekki tjá mig neitt um þetta 

mál,“ segir Þorbjörn Guðrúnarson 

slökkviliðsstjóri á Akureyri en gengið 

var frá starfslokasamningi hans í síð-

ustu viku.

Samskiptavandi milli stjórnenda og 

undirmanna hefur oft blossað upp og ver-

ið viðvarandi innan Slökkviliðs Akureyr-

ar um langa hríð. Er skemmst að minnast 

þess að fyrir nokkrum árum hættu bæði 

slökkviliðsstjóri og varaslökkviliðsstjóri. 

Staðan verður auglýst á næstunni en búið 

er að setja tímabundið nýjan slökkviliðs-

stjóra í Þorbjarnar stað.

Akureyri vikublað greindi frá því í 

síðustu viku að trúnaðarmaður slökkvi-

liðsmanna fagnaði því faglega en þó 

ekki persónulega að Þorbjörn hætti, 

enda hefði drjúgur hluti vandans tengst 

Þorbirni beint. Þorbjörn vildi ekki svara 

þessu þegar blaðið bar ummælin undir 

hann. Hann sagði þó að á sig hefði hallað 

í umfjöllun til þessa.

Rætt hefur verið um mikinn kostn-

að útsvarsgreiðenda síðustu misseri t.d. 

vegna sálfræðiaðstoðar sem slökkviliðs-

menn hafa þurft  vegna illindanna. Þar 

hafa gagnkvæmar ásakanir um einelti 

komið fram. Hefur fulltrúi í skóladeild 

bent á að sá peningur fari þá ekki t.d. 

í að stytta biðlista hjá skólabörnum 

eftir sálfræðiaðstoð en mjög langur 

biðtími er eftir þjónustu hjá börnum. 

Samkvæmt heimildum blaðsins skil-

ar Þorbjörn Guðrúnarson 20 milljóna 

króna rekstrarafgangi hjá slökkviliðinu 

á síðasta ári.

Eiríkur Björn Björgvinsson bæjar-

stjóri á Akureyri þakkar Þorbirni liðin 

störf. Hann segist ekki geta upplýst um 

starfslokasamning við Þorbjörn. Hann 

sé trúnaðarmál. a

SumarStarfSemin er komin á fullt við siglingasvæði Nökkva á Akureyri. Þessir drengir nutu sín í blíðunni við uppbyggilegar áskoranir. Völundur

11. júlí 2013
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14.–21. júlí
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e y ð i s f j ö r ð u r

Skoðið dagskrána á www.lunga.is

BT Skeifan · BT Glerártorg · Sími 550 4444 · www.bt.is
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Hágæða sjónvörp 

á tilboðsverði

Sala · ÞjónuSta · Ábyrgð

the #1 global Major appliances brand 

For 4th Consecutive year.

Euromonitor International.

32”

32”

39”

46”

50”

China‘s first 

global brand.

Forbes.

Full HD

lED EH5005

Flutningar valdi streitu

Ungmenni sem ekki býr heima hjá sér 

er töluvert líklegra til að leita til sál-

fræðings en börn foreldra sem búa í 

heimahúsi á Akureyri. Þetta kemur 

fram þegar gluggað er í skýrslu um sál-

fræðiþjónustu í VMA. Hjalti Jónsson, 

skólasálfræðingur við VMA, segir erfitt 

að alhæfa um skýringar á þessu. E.t.v. 

spili rask við flutninga og minna aðgengi 

að stuðningi foreldra brottfluttra barna 

inn í. Þá kunni einnig á hinn bóginn að 

vera skýring að foreldrar barna sem hafa 

flutt búferlum til Akureyrar séu með-

vitaðri um hugsanlega vanlíðan barna 

sinna vegna flutninganna, þeir séu betur 

á verði og hvetji börn sín til að leita sér 

aðstoðar.

Þjónustan var nemendum að kostnað-

arlausu. Á vorönn komu 86 nemendur í 

219 viðtöl sem gerir þrjú viðtöl á hvern 

virkan kennsludag. Einstaklingviðtöl-

in hverfðust um vanlíðan af ýmsu tagi 

s.s. þunglyndi, kvíðaraskanir, slæmar 

heimilsaðstæður, ofbeldi og áfengis- og 

vímuefnamisnotkun. Oft vísaði skólasál-

fræðingur á viðeigandi stofnanir. 

Sjá bls. 13
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– fyrir lifandi heimili –

Leggur grunn að góðum degi

Þökkum frábærar viðtökur
BT Skeifan · BT Glerártorg · Sími 550 4444 · www.bt.is
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Flottar vörur 

á Frábæru verði

Sala · ÞjónuSta · Ábyrgð

SamSung nX210 

20.3mP myndavél 

+ galaXy tab 2 7.0

n 20.3 MP APS-C CMOS

n 3.0” AMOLED Skjár

n Allt að 8 myndir á sekúndu

n ISO 100–12800

n 1920x1080@30fps 

myndbandsupptaka

n Innbyggt þráðlaust net

n 18-55mm i-Function 

OIS linsa og flass fylgja

n Samsung Galaxy Tab 2 

7.0 WiFi 8GB fylgir

n Tekur allt að 128GB SDXC kort 

og vegur aðeins 222g

129.900

32”
39”
50”

79.900
109.900
179.900

Haier:
China‘s first 

global brand.

Forbes.

Rýrir trú á Umhverfisstofnun

„Jú, það má segja að það sé óheppilegt 

að ég, sem einnig er starfsmaður Um-

hverfisstofnunar, eigi þetta fyrirtæki 

þegar svona kemur upp. Þetta er ekki 

heppileg staða,“ segir Bergþóra Krist-

jánsdóttir, sérfræðingur Umhverfisstofn-

unar í Mývatnssveit.

Um helgina fór eiginmaður Bergþóru, 

Sæmundur Þór Sigurðsson, á jeppa í eigu 

Bergþóru, auk fleiri bílstjóra í Öskju á 

vegum fyrirtækisins Geo Travel með 

ferðamenn þrátt fyrir lokunarbann. Mál-

ið er komið til lögreglu sem mun beita 

sektum fyrir umferðarlagabrot, enda 

hefur verið talin hætta á að umferð geti 

valdið vegaskemmdum. Bergþóra ver ekki 

lögbrotið en hafnar því þó að spjöll hafi 

verið unnin í ferð Geo Travel á leiðinni 

í Öskju. „Vegagerðin lokaði veginum á 

þeim forsendum að umferð gæti valdið 

skemmdum en bílar eins og þeir sem fóru 

þarna um ollu ekki skemmdum á vegin-

um, bílstjórarnir þekkja aðstæður vel. 

Ef hætta hefði verið á skemmdum hefðu 

bílstjórarnir snúið við,“ segir Bergþóra.

Gísli Rafn Jónsson aðaleigandi og 

framkvæmdastjóri hjá Mývatn Tours hef-

ur ekið áratugum saman með ferðalanga 

í Öskju. Hann bíður þess enn að fá leyfi 

hjá Vegagerðinni til að fara Öskjuleið. 

Hann segir tekjutap fyrirtækis síns 

verulegt þar sem ferðirnar séu bókaðar 

fyrirfram en lög séu lög og þau beri að 

virða. „Svona brot er mjög slæmt fyrir 

ferðaþjónustuna í heild og alverst vegna 

tengingarinnar við Umhverfisstofnun. 

Þeir sem starfa þar á bæ hljóta að hafa 

auknar siðlegar skyldur þegar kemur að 

verndun náttúrunnar. Þetta hlýtur að rýra 

trú á Umhverfisstofnun og er stórvítavert 

fordæmi að mínu mati,“ segir Gísli Rafn.

Sjá bls. 2.

Einstæður listviðburður fer fram um helgina þegar Aðalheiður Eysteinsdóttir teflir fram verkum sínum í öllum sýningarsölum listagilsins á 

Akureyri. Sjá viðtal við Aðalheiði á blaðsíðu 8. 
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Lín Design  Glerártorgi Akureyri  Sími 533 2220  

Ofið úr Pima bómull sem er einstök að gæðum.

Yfir 40 tegundir íslenskra rúmfata til brúðargjafa.

Einstakar brúðargja�r

Fyrir ykkar mýkstu stundir

Íslensk
hönnun

Gjöf sem gefur ár eftir ár.

Sími 856 3451 • www.vilji.is

Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess að þurfa að reiða sig 

á aðra. Margir Iðjuþjálfarar, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.

• Auðveld í uppsetningu.

• Engar skrúfur eða boltar. 

• Tjakkast milli lofts og gólfs.

•  Hægt að nota við hallandi loft, 0–45°  

timbur/gifsloft.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum.

• Margir aukahlutir í boði.

• Falleg og nútímanleg hönnun.

• Passar allstaðar og tekur lítið pláss.

•  Stillanleg frá 225–307 cm lofthæð, 

togátak allt að 205 kg.

vilji.is

...léttir þér lífið

Yfir 8000 ánægðir  

notendur á Íslandi

Stuðnings-

stöngin

BT Skeifan · BT Glerártorg · Sími 550 4444 · www.bt.is
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Flottar vörur 

á Frábæru verði

Sala · ÞjónuSta · Ábyrgð

SamSung nX210 

20.3mP myndavél 

+ galaXy tab 2 7.0

n 20.3 MP APS-C CMOS

n 3.0” AMOLED Skjár

n Allt að 8 myndir á sekúndu

n ISO 100–12800

n 1920x1080@30fps 

myndbandsupptaka

n Innbyggt þráðlaust net

n 18-55mm i-Function 

OIS linsa og flass fylgja

n Samsung Galaxy Tab 2 

7.0 WiFi 8GB fylgir

n Tekur allt að 128GB SDXC kort 

og vegur aðeins 222g

129.900

32”
39”
50”

79.900
109.900
179.900

Haier:
China‘s first 

global brand.

Forbes.

Álagið varð of mikið

Sigurður Guðmundsson, bæjarfulltrúi A-

listans á Akureyri sem jafnframt 

er kunnur fyrir ýmis viðskipta-

leg umsvif, segir í opnuviðtali við 

Akureyri vikublað í dag að ýmis 

og ólík störf hans hafi tekið á að 

undanförnu. Álagið hafi verið gíf-

urlegt á fjölskylduna.

„Oft á tíðum sá maður börnin 

sín sofandi þegar maður fór út á 

morgnana og þau voru kannski 

sofnuð þegar heim var komið. Mað-

ur týndist kannski í sjálfum sér og 

þeim verkefnum sem maður sinnti. Sífellt 

fleiri verkefni bætast við og þá koma brest-

ir. Ég og fyrrum konan mín slitum 

samvistir fyrr í vetur og fjölskyld-

an hefur verið að jafna sig undan-

farna mánuði,“ segir Sigurður.

Auk þess að reka Víking búð-

irnar og hafa verið heiðraður af 

reykvískum borgaryfirvöldum 

fyrir skömmu segir Sigurður í 

viðtalinu að kaffihúsið í Lysti-

garðinum á Akureyri hefði aldrei 

risið nema vegna framtaks þeirra 

Njáls Trausta Friðbertssonar. 

Sigurður sér mikla möguleika í ferða-

þjónustu en varar hins vegar við fyrir-

ætlunum Huang Nubo á Grímsstöðum 

á Fjöllum og segir spurningarmerki hve 

langt atvinnuþróunarfélög eigi að ganga 

í því máli.

„Stærsta verkefni mitt á næstu miss-

erum er að vera börnum mínum sá faðir 

sem þau eiga skilið. Að eiga með þeim 

meiri tíma og minnka við mig vinnuna. 

Þá er mikilvægt fyrir mig sjálfan að vera 

bjartsýnn á framtíðina og reyna að gera 

enn betur í öllu sem ég tek mér fyrir 

hendur,“ segir Sigurður.
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Þessi mynd af Brynju Harðardóttur lýsir veðurblíðunni vel norðan heiða undanfarið. Brynja undirbýr nú myndlistarsýningu í Listagilinu þar 

sem þemað er Píkublóm og upplagt að skapa og njóta veðurblíðunnar í senn. 

Hörður Geirsson

sigurður  

guðmundsson

Nú er vikublaðinu 
dreift í öll fyrirtæki
á Akureyri
Auglýsingasíminn er 578 – 1190

Upplýsingar gefur Fjóla Stefánsdóttir sími 863-8414.
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AVIS bílaleiga sími 591 4000 – avis.is

Losnaðu við vesenið og láttu AVIS sjá um bílamálin

HÚSAVÍK

AKUREYRI
SAUÐÁRKRÓKUR

ÍSAFJÖRÐUR

REYKJAVÍKKEFLAVÍK HÖFN

EGILSSTAÐIR
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Þínar þarfir - Heildarlausnir á sviði ökutækja, sniðnar að þörfum fyrirtækisins.

Viðskiptastjórar AVIS sjá um að bílamál fyrirtækisins séu í lagi. Sveigjanleg og áreiðanleg
þjónusta þar sem besta lausnin fyrir fyrirtækið þitt er fundin hverju sinni.
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Ætla sko ekki að 
deyja svöng
Fyrirhuguð fjölskylduferð til lands 
tækifæranna fór að valda mér 
ótæpilegum áhyggjum um eig-
ið holdafar nú í byrjun árs. Jú, þó 
Kanarnir væru feitasta þjóð í heimi 
gat ég ekki séð sjálfa mig spranga 
um á bikiní við hliðina á sólbrún-
um súpermódelum, enn að burðast 
með jólakílóin. Hófst þá hundrað-
asta herferð mín gegn aukakíló-
um, kalórítutalningar og líkams-
ræktarferðir. Það gekk vel framan 
af en Adam var ekki lengi í paradís.
Þannig er mál með vexti, að ég 
sver mig í ætt kúrudýra og nautna-
seggja, og entist þetta líkams-
ræktarátak mitt ekki í hálft ár eins 
og ætlunin var. Ég leit í spegilinn og 
mér til ómældrar óhamingju höfðu 
freistingarnar borið mig ofurliði. 
Ég er einfaldlega ekki þannig víruð 
að geta neitað sveittri flatbökusneið 

eða góðu vínglasi.
Svo rennur það upp fyrir mér 

einn daginn, að eftir lokaprófana-
mmiát og stöðugar kráarheimsókn-
ir eftir vinnu, var aðeins mánuður 
til stefnu. Almáttugur, hugsaði ég! 
Nú verð ég sprangandi um með 
bjórbumbuna og sykraða appel-
sínuhúð við hliðina á þvengmjóum 
Barbídúkkum. Í hálfgerðu kvíða-
kasti hringdi ég í móður mína til 
að tilkynna henni að ég sæi mér 
einfaldlega ekki fært að mæta í 
ferðina, ég ætlaði bara að vera 
heima og skammast mín. Hafalda 
samviskubits yfir steikunum og 
víninu helltist yfir mig þegar ég fór 
í geðshræringu að þylja upp fyrir 
hana í símann hversu oft ég hafði 
sleppt ræktinni eða fengið mér 
samloku í stað próteinhristings.

Lystisemdamanneskjan hún 
móðir mín hnussaði og sagði við 
mig “Ég veit ekki með þig dóttir 
góð, en ég ætla sko ekki að deyja 

svöng.”
Þegar þú lest þetta, lesandi góð-

ur, verð ég flatmagandi á strönd-
um Flórída líklegast með einn 
ískaldan í annarri og amerískt 

súkkulaðistykki í hinni.  a


