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Lambaborgari
á leikdag

Þ

úsundir komu saman í Listagilinu og fylgdust með leikjum íslenska karlalandsliðsins
á heimsmeistaramótinu í Rússlandi síðustu vikur. Norðlendingar sem og erlendir
ferðamenn komu saman og klæddust bláu, sungu og hvöttu okkar menn áfram meðan
sólin hitaði mannskapinn yfir leik Íslands gegn Nígeríu sl. föstudag. Sjáðu fleiri frábærar
myndir frá viðburðinum á bls. 8. Mynd: Pedromyndir/ Axel Þórhallsson

Sönn norðlensk
sakamál bls. 2

1100 útskriftir á
Norðurlandi bls. 12-13

Krossgáta
bls. 14
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FRÁ
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BARNA
RÚMFÖT
FRÁ
3.495

10-60%

40%
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SÖNN NORÐLENSK
SAKAMÁL
Sönn norðlensk sakamál er yfirlit yfir
helstu verkefni lögreglunnar á Norðurlandi eystra í vikunni sem leið. Þessi
þáttur er unninn í samstarfi við lögregluna og er ætlaður til að upplýsa
samfélagið um það fjölbreytta starf sem

lögreglan vinnur og þau saknæmu athæfi
sem eiga sér stað í nærumhverfi okkar
daglega. Embætti lögreglunnar nær yfir:
Tröllaskaga, Eyjafjörð, Akureyri, Húsavík
og Þingeyjarsýslur.

286 MÁL KOMU UPP HJÁ LÖGREGLUNNI Í VIKUNNI

M

Til sölu

Notuð pallhýsi verð frá 650.000 kr m/vsk
Passar bæði á ameríska og japanska pallbíla
Nánari upplýsingar á: pallhysi.is eða í síma 849-2220

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

ikið var um að vera hjá
lögreglunni á Norðurlandi
eystra sl. viku, 18. – 24. júní
en 286 mál komu upp. Sérstaklega mikið
var um of hraðan akstur og akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Lögreglan hefur verið dugleg að hraðamæla
bifreiðar á Hringveginum við Akureyri
og af þessum 52 ökumönnum sem teknir voru fyrir of hraðan akstur í vikunni
voru 20 þeirra erlendir ferðamenn.

Borgaði tæplega 90.000 kr. í
hraðasekt

Sá ökumaður sem var tekinn á mestum
hraða mældist á 134 km/klst. þar sem
hámarkshraði er 90 km/klst. Ökumaðurinn, sem er erlendur ferðamaður, fékk
dágóða sekt vegna brotsins og greiddi
86.250 kr. á vettvangi.
Þess má geta að í vikunni áður, þegar
Bíladagar stóðu yfir á Akureyri, var
enginn tekinn fyrir ölvunarakstur en þó
voru 200 teknir fyrir of hraðan akstur.

Í vikunni 18. -24. júní voru:

n 3 ökumenn teknir fyrir ölvunarakstur.
n 6 ökumenn teknir fyrir að aka
undir áhrifum fíkniefna. Einn þeirra
reyndist þegar sviptur ökuréttindum.
n Tvö minniháttar fíkniefnamál sem
leystust á vettvangi.
n 6 ökumenn teknir við að tala í
farsíma við akstur, en fyrir skömmu
voru sektirnar fyrir umrætt brot
hækkaðar úr 5.000 kr. í 40.000 kr.
Það er ósk lögreglu með nýlegri
hækkun sekta að ökumenn leggi símana frá sér rétt á meðan þeir eru að aka
bifreiðum eða fjárfesti í þráðlausum
búnaði þar sem það er mun ódýrara
en sektirnar.

Eldur í bifreið á Glerártorgi

Laust fyrir klukkan 14:00 á fimmtudaginn kom tilkynning um eld í bifreið við verslunarmiðstöðina Glerártorg. Þegar lögreglan kom á vettvang

logaði afturstuðarinn á bifreiðinni.
Lögreglan náði að slökkva eldinn með
slökkvitæki en ekki er vitað af hverju
kviknaði í stuðaranum. Heppilega
slasaðist enginn í atvikinu.

Neyðarlínu barst neyðarskeyti frá lítilli f lugvél

Síðastliðinn laugardag barst Neyðarlínu neyðarskeyti frá lítilli Cessna
flugvél frá jörðu við Akureyrarflugvöll. Neyðaráætlun fyrir flugvöllinn
var sett í gang þar sem allt var mjög
óljóst. Aðgerðarstjórn viðbragðsaðila á Akureyri var mönnuð og einnig
Samhæfingarstöð Almannavarna í
Reykjavík. Um 30 mínútum eftir að
tilkynningin barst fannst sendirinn en
hann var í flugvél sem var lagt í skýli
við Akureyrarflugvöll og var um bilun
að ræða í sendinum.

Sviptur ökuréttindum ævilangt og
dæmdur til sex mánaða fangelsisvistar

M

aður var dæmdur í Héraðsdómi
Norðurlands
eystra 19. júní sl. í sex
mánaða óskilorðsbundið fangelsi og
sviptur ökuréttindum ævilangt fyrir
að hafa ítrekað ekið undir áhrifum
fíkniefna. Honum var einnig gert að
greiða 320.015 krónur í sakarkostnað.
Maðurinn var tekinn á bifreið sinni
aðfaranótt sunnudagsins 30. júlí í
fyrra við Krossanesbraut á Akureyri,
þar sem mældist bæði kannabisefni
og amfetamín í blóðsýni. Viku seinna,
þann 6. ágúst var maðurinn aftur tekinn við akstur undir áhrifum fíkniefna og þá mældist einnig kannabis-

efni og amfetamín í blóðsýni ásamt
MDMA.

Tekinn sjö sinnum við akstur
undir áhrifum fíkniefna og
án ökuréttinda

Maðurinn hefur nokkurn sakaferil,
meðal annars vegna samskonar brota
og hann var kærður fyrir nú. Maðurinn var fyrst sviptur ökuréttindum
árið 2009 til tveggja ára fyrir of hraðan akstur og akstur undir áhrifum
fíkniefna. Hann var svo aftur sviptur
ökuréttindum 2010, og þá ævilangt,
ásamt því að vera dæmdur í 3 mánaða
fangelsi, en þá ók hann í tvígang svipt-

ur ökurétti og undir áhrifum fíkniefna. Sama ár var hann dæmdur í 10
mánaða fangelsi í Hæstarétti fyrir
sérstaklega hættulega líkamsárás, með
því að hafa ekið bifreið undir áhrifum áfengis og fíkniefna þannig að
veruleg meiðsl hlutust af. Árið 2012
var ákærði enn og aftur dæmdur fyrir
að aka bifreið sviptur ökurétti undir
áhrifum fíkniefna. Ákærði hefur ekki
enn afplánað þá refsingu sem honum
var gerð árið 2012 og hafa fyrri dómar
ítrekunaráhrif við ákvörðun refsingarinnar sem hann hlaut í Héraðsdómi
nú.

MagnesíuM Kísill

Hin fullkomna tvenna
fyrir Heilsu og fegurð

ER VEISLA Í VÆNDUM?
TILVALIÐ FYRIR VEISLUNA, ÁRSHÁTÍÐINA,
RÁÐSTEFNUR OG FLEIRA
GLÆSILEGIR SALIR, FRÁBÆR AÐSTAÐA
OG FJÖLBREYTTIR MATSEÐLAR

www.keahotels.is
Hóte l Ke a | Hafn a rstræt i 87 - 89 | Sími 460 2000 | kea@keahotels.is
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LEIÐARI

Nanna Rögnvaldardóttir (fimmta frá vinstri) var meðal
þeirra fjórtán sem sæmd voru fálkaorðunni þann 17. júní sl.

Ég geri það sem ég vil! - Ef
veður, fjárhagur og tími leyfir

Þ

etta er tólfta blaðið sem ég skrifa af Norðurlandi. Hvernig gerðist
það? Mikið ótrúlega líður tíminn. Og mikið ótrúlega kemur það
manni alltaf á óvart hversu hratt hann líður, hvernig sem það
má vera. Svo er það líka svo klassískt að tala um það. Þá fyrst veistu, og
allir unglingarnir sem þú segir þetta við, að þú ert bara alls ekkert svo
ung lengur.
Í blaðinu í dag er ýmislegt af öllu, eins og svo oft áður. Menntamál
á Norðurlandi eru í fararbroddi á opnu blaðsins,
krossgátan bíður þess að vera leyst og alltaf er
einhver að gera eitthvað af sér og því eru Sönn
norðlensk sakamál að sjálfsögðu á sínum stað á
bls. 2. Vaðlaheiðargöng verða ekki opnuð strax,
ný afkastamikil vinnsluhola gengur vel á Hjalteyri, Nanna Rögnvaldardóttir var sæmd fálkaorðunni og stærsta ferðahelgi Akureyrar nálgast
óðfluga. Erum við þá ekki bara ágæt í bili?
Norðurland ætlar að skella sér í smá sumarfrí
í júlí og leyfa tímanum að líða hraðar en hann gerir nokkru sinni, sem
er aldrei hraðar en einmitt þegar maður er í fríi. „Frelsið er yndislegt, ég
geri það sem ég vil“ – eru orð að sönnu og eiga alveg einstaklega vel við.
Áður en ég varð fullorðin allavega. Nú á þetta lag eiginlega bara ekkert
við, nema kannski í sumarfríinu. Þ.e. ef veður, fjárhagur og tími leyfir.
Og til að svara Nýdönsk loksins í eitt skipti fyrir öll: „Skildi maður verða
leiður á því til lengdar að vera til?“
Nei, nei. Ekki á sumrin.

Skagfirðingurinn Nanna Rögnvaldardóttir sæmd fálkaorðu

V

ið hátíðlega athöfn á Bessastöðum þann 17. júní sæmdi forseti
Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, fjórtán Íslendinga heiðursmerki
hinnar íslensku fálkaorðu. Meðal þeirra
var rithöfundurinn og Skagfirðingurinn
Nanna V. Rögnvaldardóttir, en hún var
sæmd riddarakrossinum fyrir ritstörf
sín á sviði matarmenningar. Í samtali
við fréttamiðilinn Feyki, segir Nanna að
þetta hafi komið býsna flatt upp á hana

þó svo að hún hafi gantast með það
árum saman hvers vegna hún var ekki
löngu búin að fá orðuna.

Búin að skrifa 20 matreiðslubækur

Nanna Rögnvaldardóttir er landsþekkt
fyrir skrif sín og hefur stundum verið
kölluð „matargúru Íslands“ en hún hefur skrifað í kringum tuttugu matreiðslubækur og ávallt verið iðin að skrifa um
matreiðslu í formi uppskrifta, pistla og
bóka síðustu áratugi. Flestir Íslendingar
kannast við matreiðslubækur Nönnu og
um þetta leyti eru einmitt tuttugu ár síðan fyrsta bókin hennar, Matarást, kom
út. Nýjasta bók Nönnu kom út í fyrra og
heitir Pottur, Panna og Nanna.

Þrjú uppalin í Djúpadal með
fálkaorðuna

byggðinni í kjölfar athafnarinnar 17.
júní, en aðeins fólk búsett á Höfuðborgarsvæðinu var sæmt fálkaorðunni
að sinni. Þess má geta að þó Nanna
sé búsett í Reykjavík er hún fædd og
uppalin í Djúpadal í Skagafirði. Ásamt
henni var bróðir hennar, Eiríkur
Rögnvaldsson, prófessor í íslenskri
málfræði hjá Háskóla Íslands, einnig
sæmdur riddarakrossi á nýársdag í
fyrra fyrir framlag sitt til íslenskra
málvísinda og forystu á sviði máltækni. Tveimur árum áður, nýársdag
2015, var Sigurður Hansen, bóndi
á Kringlumýri í Skagafirði, sæmdur
fálkaorðu fyrir framlag sitt til kynningar á sögu og arfleið Sturlungaaldar.
Ljóst er að Skagfirðingar eru að standa
sig vel og spurningin hvaða sveitungur hreppir orðuna á næstu athöfn.

Gagnrýnisraddir heyrðust af Lands-

ÞJÓNUSTU VERKSTÆÐI
DRAUPNISGÖTU 6

Vaðlaheiðargöng verða opnuð 15. janúar. Mynd: ÍAV.

HJÓLASTILLINGAR

FRAMRÚÐU
SKIPTI

VAÐLAHEIÐAGÖNG EKKI OPNUÐ
FYRR EN Í JANÚAR Á NÆSTA ÁRI
Í
drögum að nýrri verkáætlun kemur fram að Vaðlaheiðargöng verði
ekki opnuð á þessu ári eins og stóð
til. Gert var ráð fyrir því að göngin
yrðu opnuð með haustinu en nú hefur
opnuninni verið frestað þangað til um
miðjan janúar á næsta ári. Fréttablaðið
greindi fyrst frá þessu í síðustu viku.
Sigurður R. Ragnarsson, stjórnarformaður Ósafls, verktakans við göngin

segir 15. janúar 2019 vera dagsetninguna sem verið er að vinna með í
augnablikinu. Enn hafa ekki komið ítarlegar skýringar á því hvers vegna tafirnar urðu en Sigurður segir að heilmiklar viðbætur hafi verið gerðar sem
tefja fyrir opnuninni sem upphaflega
var stefnt að núna á fyrstu mánuðum
vetrarins.
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DRAUPNISGATA 6 · 603 AKUREYRI · SÍMI 464 2111
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Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: Ingibjörg Bergmann
Bragadóttir, ingibjorg18@gmail.com, Sími: 663 8905 Prentun: Ísafoldarprentsmiðja.
Dreifing: Póstdreifing og Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

13.000 eintök ókeypis – um allt Norðurland

DRÁTTARBEISLI
Hágæða beisli, föst eða
losanleg, fyrir flestar gerðir
fólksbíla og jeppa. Upplýsingar
um verð og tímapantanir hjá
söluaðilum um land allt.

Motormax ehf.
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040

Söluaðilar Motormax:
Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Ártorgi 1
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500
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Gleðilegt
grillsumar
Njóttu grillsumarsins með ljúffenga
grillkjötinu frá Norðlenska

– VERÐI ÞÉR AÐ GÓÐU

Jarðborinn Sleipnir að bora holu HJ-21 þann 8. maí sl. Ljósmynd: Bjarni Gautason.

NÝ AFKASTAMIKIL
VINNSLUHOLA Á HJALTEYRI

J

arðhitasvæðið við Hjalteyri hefur verið mikilvægasta vinnslusvæði Norðurorku síðastliðin
15 ár og gefur svæðið um 60% af hitaveituvatni Akureyringa. Um síðustu
aldamót var jarðhitasvæðið kortlagt,
m.a. með hitastigulsborunum, en
kveikjan að leitinni var borun sjótökuholu vegna fiskeldis, sem þá var rekið
á Hjalteyri.

Glaðheimar Blönduósi
Sumarhús og tjaldsvæði á bökkum Blöndu

Mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar

Opið allt árið

Sumarhús í ýmsum stærðum
Heitir pottar - Náttúrulegt umhverfi

Gönguleiðir – Mikið fuglalíf
Stutt í alla þjónustu
Verslun – Söfn - Veitingar
Sund – Hestaleiga (www.galsi.is)

Perla norðursins Hrútey
við hlið sumarhúsanna
www.gladheimar.is

Símar 820 1300 & 690 3130 gladheimar@simnet.is

Hjalteyrarsvæðið virkjað

Elsta vinnsluholan á svæðinu, HJ-19,
var boruð sumarið 2002. Hún var vel
heppnuð og sýndi að svæðið var jafnvel öflugra en menn höfðu þorað að
vona. Annarri vinnsluholu, HJ-20, var
bætt við í ársbyrjun 2005 sem var fyrst
og fremst hugsuð sem varahola. Með
vaxandi heitavatnsnotkun á þjónustusvæði Norðurorku undanfarin
ár hefur þróunin hinsvegar orðið sú
að báðar holurnar eru í notkun allan
ársins hring. Því var orðið aðkallandi
að bora eina vinnsluholu til viðbótar
til að hafa ávallt varaholu tilbúna til að
dæla úr kerfinu, ef t.d. dæla í annarri
hinna holanna skyldi bila.

Vinnslustuðull holunnar með
þeim hærri hér á landi

Þriðja vinnsluholan, HJ-21, var boruð nú í vor. Holan er óvenjuleg að því
leyti að vinnsluhluti hennar er boraður með 12 ¼“ krónu en vinnsluhlutar
HJ-19 og HJ-20 voru báðir boraðir
með 8 ½“ krónu. Nýja holan er sem
sagt mun víðari en hinar eldri.
HJ-21 var prófuð með svokölluðu
blástursprófi sl. föstudag, 15. júní.
Niðurstöður prófsins sýna að holan
er í mjög góðu sambandi við jarðhitakerfið og að vinnslustuðull hennar
er með þeim hærri, fyrir lághitaholu
á Íslandi. Þetta er mjög markverður
árangur og lofar góðu fyrir holuna.
Niðurstöður langtímaprófana með
dælu munu gefa ítarlegri upplýsingar
um hegðun holunnar og svæðisins í
heild. Vatnshiti svæðisins er í kringum 87°C.

Frá blástursprófun HJ-21 þann
15. júní sl. Mælikarið er yfirfullt af vatni
úr HJ-21. Hiti vatnsins er ríflega 87°C.
Aðalæðar holunnar eru fyrir neðan
1.000 m dýpi. Loftskilja fyrir vinnsluholurnar er í baksýn. Ljósmynd: Unnur
Þorsteinsdóttir.

Það var jarðborinn Sleipnir frá
Jarðborunum sem fenginn var til að
bora holu HJ-21, en sá bor hefur borað allar vinnsluholurnar á Hjalteyri.
Borverkið gekk mjög vel en það hófst
þann 6. maí og var lokið á 1.298 m
dýpi þann 14. júní síðastliðinn.

Hluti af stærra verkefni

Borun HJ-21 er hluti af stærra verkefni sem innifelur meðal annars lagningu nýrrar aðveituæðar frá Hjalteyri
ásamt bættri tengingu við bæjarkerfið.
Um þessar mundir er verið að vinna
við þennan fyrsta áfanga nýrrar aðveituæðar frá Hjalteyri og er gert ráð
fyrir að honum ljúki í haust. Um stórt
verkefni og mikla fjárfestingu er að
ræða og verkið verður unnið í áföngum næstu árin. Verkefnið er hluti af
langtíma áætlun Norðurorku til að
tryggja Akureyri og nærsveitum heitt
vatn til framtíðar.

veldu öryggi
veldu Volvo Penta
hjá brimborg
Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta.
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður,
rafstöðvar og ljósavélar.
•
•
•
•
•
•
•

Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði
Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager
Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi
Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði
Neyðarþjónusta í boði
Gott úrval varahluta á lager
Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is

Volvo Penta á Íslandi

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is

VOLVO PENTA_Veldu_öryggi_148x210mm_20170829.indd 1
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Sveitarstjóri í spennandi starfsumhverfi
Sveitarfélagið Skagaströnd auglýsir lausa til umsóknar stöðu sveitarstjóra
Sveitarstjóri hefur umsjón með daglegum rekstri sveitarfélagsins og ber ábyrgð á framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar, hann
hefur yfirumsjón með fjármálum, bókhaldi og áætlanagerð jafnframt því að hafa yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu
sveitarfélagsins, sem og starfsmannamálum. Sveitarstjóri starfar náið með sveitarstjórn, hann annast samskipti og upplýsingamiðlun við samstarfsaðila auk þess að annastundirbúningogupplýsingagjöfáfundumsveitarstjórnar. Starfiðerafarfjölbreyttensveitarstjórier
jafnframt hafnarstjóri Skagastrandarhafnar og er að auki framkvæmdastjóri Félags- og skólaþjónustu A- Hún.
Leitað er að sjálfstæðum einstaklingi með leiðtogahæfni og frumkvæði til framkvæmda auk hæfni í mannlegum samskiptum.
Hæfnikröfur eru
• Menntun, sem nýtist í starfi
• Reynsla af rekstri og stjórnun
• Þekking og reynsla á sviði fjármála
• Þekking á sveitarstjórnarmálum og opinberri stjórnsýslu er kostur
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði
• Gott almennt talnalæsi og meðferð talna
• Kunnátta á notkun helstu tölvukerfa.
Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí nk., gengið verður frá ráðningu fljótlega.
Sveitarfélagið Skagaströnd er afar blómlegt sveitarfélag þar sem öll nauðsynleg þjónusta og nútíma þægindierutilstaðar,einniggotttómstundar-ogfélagslífíbarnvænuumhverfi. Aðstoðaðverðurvið útvegunhúsnæðiserþörfverðurá. Sjánánarwww.skagastrond.is.
Guðný Harðardóttir veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588-3031 frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið
eigin starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr.
reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr.
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.
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Þúsundir fylgdust með HM í Listagilinu
G
ríðarleg stemming hefur verið í HM-gilinu undanfarna daga þegar leikir íslenska karlalandsliðsins á Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu voru
sýndir í beinni útsendingu á risaskjá neðst í Listagilinu. Viðburðirnir
voru í boði Ölstofu Akureyrar og Útvarps Akureyrar en bæjarráð Akureyrar
styrkti viðburðinn einnig.
Fjölmennt var á fyrsta leiknum gegn Argentínu en fjöldinn varð töluvert
meiri þegar Ísland mætti Nígeríu. Þá lék veðrið við Akureyringa en hitinn náði
upp í 18 stig sl. föstudag. Á þriðjudaginn, þegar Ísland lék gegn Króatíu, var
HM-gilið fjölmennt að nýju og sólin mætti vitaskuld á staðinn stuttu fyrir leik.
Svakaleg stemming myndaðist sem fyrr meðan stuðningsmenn sungu og hvöttu
okkar menn áfram í baráttunni.
Axel Þórhallsson í Pedromyndum náði frábærum myndum
af leik Íslands gegn Nígeríu á föstudaginn eins og sjá má.

GRÆNT ALLA LEIÐ

Allur forvarnabúnaður til á lager
Fyrirtæki,
stofnanir og
sveitarfélög,
munið þjónustu
samningana

Trygg þjónusta
í 25 ár

Meindýravarnir MVE

Árni Sveinbjörnsson · Símar: 462 4444 / 899 1244 · arni@mve.is

Húsflugur - Silfurskottur - Hambjöllur - Veggjalýs - Mýs
www.volundarhus.is

GLÆSILEGT ÚRVAL

AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum
Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura,
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót.

VH/18- 01

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

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400
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Mynd tekin á N1-mótinu
í fyrra þegar 182 lið tóku
þátt. Í ár eru þau 188
talsins.

Suðurhrauni 12b - 210 Garðabæ | 545 4600 | Fax 545 4601 | metal@metal.is
Gamlir knattspyrnumenn og konur spreyta sig árlega á Pollamótinu þar
sem eina markmiðið er að skemmta sér sem best. Mynd: Palli Jóh.

Um 10.000 manns
á leiðinni til
Akureyrar á N1-mótið
Á þriðja þúsund knattspyrnumenn
og konur á öllum aldri keppa í fótbolta fyrstu helgina í júlí

N1

-mót KA er eitt stærsta
fótboltamót landsins, en
það verður haldið dagana 4.-7. júlí n.k. Helgin er jafnframt
orðin ein stærsta ferðahelgi Akureyrar
en í ár hefur mótið aldrei verið stærra,
þar sem von er á um 10.000 manns í
aðdraganda mótsins. Alls keppa 188
lið í ár frá 43 félögum víðsvegar um
landið, en aldrei hafa verið jafn mörg
lið og nú. Í heildina er von á um 1900
keppendum til Akureyrar í fylgd með
fjölskyldum sínum og því verður fjölmennt í bænum þessa fyrstu viku júlímánaðar.

Ein tekjuhæsta vika ársins
hjá fyrirtækjum á Akureyri

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Í TÍMA!

Pipar\TBWA \ SÍA

LANDSMÓT
HESTAMANNA
REYKJAVÍK
1.7.-8.7. 2018

Þetta er í þrítugasta og annað skipti
sem mótið er haldið en síðan þá hefur
mótið vaxið gríðarlega hratt, sérstaklega undanfarin ár og er nú orðið einn
stærsti viðburður sumarsins á Akureyri. Sævar Pétursson, mótsstjóri,
segir mótið hafa mjög jákvæð áhrif
á Akureyri í heild sinni og þá ekki
síst á fyrirtæki bæjarins. „Ég held að
þetta hafi gríðarlega góð áhrif á mörg
fyrirtæki hér á Akureyri. Margir eru
að koma hingað á þriðjudegi og fara
heim á sunnudegi. Fyrirtæki tala um
það að þetta sé orðin tekjuhæsta vikan þeirra á árinu vegna fjölda þeirra
ferðamanna sem koma norður þessa
daga,“ segir Sævar.

Gríðarlegur fjöldi sjálf boðaliða gerir þetta mögulegt

TIL 15. JÚNÍ

18.900

#landsmot2018 • www.landsmot.is
facebook.com/landsmothestamanna

Sævar segir mótin hafa gengið mjög
vel fyrir sig síðustu ár, en það væri
ekki mögulegt nema fyrir tilstilli
fjölda sjálfboðaliða. Þá er umgjörðin
kringum mótin svipuð ár eftir ár en
breytist alltaf eitthvað milli ára. „Það
eru mörg hundruð sjálfboðaliðar sem
koma að því að láta N1-mótið okkar

ganga upp. Það tekur sinn tíma að elda
mat fyrir 2.000 manns þrisvar á dag
t.d. En svona styrkja sjálfboðaliðarnir
félagið sitt, og í raun og veru allt atvinnulíf á Akureyri með því að halda
hér eitt flottasta mót landsins,“ segir
Sævar ánægður með þá sem koma að
mótinu á hverju ári.

Rifja upp gamla takta í
knattspyrnu á Pollamótinu

Þessa sömu helgi stendur íþróttafélagið Þór, í samstarfi við Icelandair, fyrir
Pollamótinu en það er haldið á hverju
ári í byrjun júlí. Mótið hefst á föstudagsmorgni og lýkur með lokahófi á
laugardagskvöldinu. Á mótinu taka
þátt kempur kvenna og karla í aðeins
eldri aldurshópum og rifja upp gamla
takta í knattspyrnu. Mótið fer fram á
Íþróttasvæði Þórs við Hamar en nú
þegar hafa 42 lið skráð sig á mótið og
búist er við í kringum 500 keppendum.

Stuðmenn fyrir polla og
Frikki Dór fyrir pjakka

Þó að helgin, og í raun vikan öll,
sé helguð fótbolta þá er utanvallarskemmtunin aldrei langt undan. Fyrir
keppendur á N1-mótinu og aðstandendur þeirra verða tónleikar í Íþróttahöllinni á föstudeginum þar sem
Frikki Dór, Áttan, Jói P og Króli munu
skemmta gestum. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu verður enn í fullum gangi og leikirnir verða því sýndir
í íþróttahúsinu á stórum skjá meðan
á mótinu stendur. Fyrir eldri íþróttamenn og konur helgarinnar, sem og
alla Akureyringa, verður heljarinnar
lokahóf Pollamótsins á laugardagskvöldinu þar sem Stuðmenn koma til
með að spila í Boganum á hinu árlega
Pollamótsballi sem er opið öllum.

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

2018 árgerðir
Hobby húsbílar
og hjólhýsi

Verð skráð og
è 495Ufe Excellent - 3.490.000 kr.
með virðisaukaskatti.
è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
Athugið að
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
verð eru með
mikið af
è 560Kfu Excellent - 4.160.000 kr.
aukabúnaði.
è 560Wfu Prestige - 4.290.000 kr.
Öll með rafgeymakerfi.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 560UL Premium - 4.380.000 kr.
è 560Cfe Premium - 4.480.000 kr.
è 560Kmfe DeLuxe Edition (3 kojur) - 3.950.000 kr.
è 650Kmfe DeLuxe Edition (3 kojur) - 4.300.000 kr.

Nýir 2018 árgerðir með mikið af aukabúnaði: 16” álfelgur, hjólagrind, markisa,
blindgardínur, loftkæling, bakkmyndavél, leiðsögukerfi og margt fleira.
Einnig hægt að fá dráttarkúlu. Hef einnig fleiri gerðir til afgreiðslu fljótt.

Optima Premium T 65 FL
Verð 10.990.000 með vsk

Optima Premium T 70 F
Verð 11.850.000 með vsk

B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007
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TÆPLEGA 1100 NEMENDUR ÚTSKRIFUÐUST Á NO

Útskriftarnemar VMA í lok maí.

Aðsókn í nám
á Norðurlandi
alltaf að aukast

F

ramhaldsmenntun á Norðurlandi hefur sjaldan verið jafn
fjölbreytt og vinsæl og í ár en
tæplega 600 nemendur útskrifuðust
á dögunum úr framhaldsnámi og
hátt í 500 nemendur á háskólastigi.
Aðsókn í skóla á Norðurlandi eykst
sífellt en t.a.m. var 30% aukning í
umsóknum Háskólans á Akureyri.
Það er ánægjulegt að sjá menntamál
blómstra í norðrinu en með aukinni
aðsókn er mikil þörf á auknu fjármagni frá ríkinu til skólanna.

Tuttugu nemendur brautskráðir af fisktæknibraut í
fyrsta skiptið

Menntaskólinn á Tröllaskaga brautskráði fjörutíu og fimm nemendur
þann 19. maí sl. en stúdentar hafa
aldrei verið fleiri frá upphafi. Mikil fjölbreytni einkenndi hópinn en
þarna voru einstaklingar frá mörgum þjóðríkjum og á mismunandi
aldri. Þetta var sextánda brautskráning skólans og að þessu sinni
voru tuttugu nemendur sem brautskráðust eftir tveggja ára nám á fisktæknibraut, en þetta er í fyrsta skipti
sem nemendur ljúka námi frá þeirri
braut. Námið er í samstarfi SÍMEY,
Fisktækniskóla Íslands og Menntaskólans á Tröllaskaga.

Hæsta einkunn sem gefin
hefur verið í framhaldsskólanum á Laugum

Framhaldsskólinn á Laugum útskrifaði tuttugu og einn nýstúdent þann
19. maí sl. við hátíðlega athöfn. Erla
Ingileif Harðardóttir frá Einarsstöðum í Reykjadal brautskráðist með
hæstu einkunn sem gefin hefur verið
á stúdentsprófi frá skólanum og sló
þar með 25 ára gamalt met núverandi
skólameistara, Sigurbjörns Árna
Arngrímssonar, með einkunnina
9.51. Þetta var jafnframt í 26. skipti
sem skólinn útskrifar stúdenta.

Tæplega 300 stúdentar útskrifaðir frá VMA

Verkmenntaskólinn á Akureyri út-

skrifaði 153 nemendur frá skólanum þann 26. maí sl. Þá útskrifuðust
margir nemendur með tvö og jafnvel þrjú prófskírteini en það skýrist
af því að töluverður hópur nemenda
útskrifaðist af fleiri en einni námsbraut. Áfangakerfið í skólanum býður upp á það að nemendur geti sett
nám sitt saman á fjölbreyttan hátt
sem margir útskriftarnemar virðast
hafa nýtt sér. Þess má geta að alls
útskrifaði skólinn 253 nemendur á
skólaárinu, en 100 nemendur voru
útskrifaðir í desember.

164 nýstúdentar voru brautskráðir 17. júní
frá MA.

Framhaldsskólinn á Laugum útskrif-

aði 21 nýstúdent í maí.

Tæplega 200 stúdentar útskrifaðir frá MA

Þann 17. júní voru 164 nýstúdentar útskrifaðir frá Menntaskólanum
á Akureyri við hátíðlega athöfn í
Íþróttahöllinni á Akureyri en útskrift skólans er ævinlega haldin á
þjóðhátíðardeginum. Þann 16. júní
var hin árlega júbilantahátíð skólans haldin þar sem ævinlega koma
saman stúdentar úr afmælisárgöngum, allt frá 1 árs upp í 70 eða 80 ára
stúdentar, og rifja upp gamla tíma.
Ræður frá fulltrúum hvers afmælisárgangs eru svo fluttar við útskriftarathöfnina 17. júní. Allt fór þetta
skemmtilega fram og endaði með
marseringu nýstúdenta með hvítu
kollana í miðbæ Akureyrar rétt fyrir
miðnætti.

46 útskrifaðir frá Háskólanum á Hólum

Brautskráning frá Háskólanum á
Hólum fór fram föstudaginn 8. júní
sl. Þar eru fjölbreyttar námsleiðir
í boði en frá Hestafræðideild voru
sautján nemendur brautskráðir
með BS-próf í reiðmennsku og reiðkennslu. Einn nemandi útskrifaðist
með diplómu í fiskeldisfræði, ellefu nemendur með diplómu í viðburðarstjórnun, sautján nemendur
með BA-gráðu í ferðamálafræði og
einn með MA-gráðu í sömu grein.

Tuttugu nemendur
brautskráðust af fisktæknibraut í maí.
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ORÐURLANDI Á FRAMHALDS- OG HÁSKÓLASTIGI
112 nemendur útskrifuðust
frá Símey í
júní.

listasmiðju málun, teikningu, textíl,
„Help Start“ enskunámi, sölu-, markaðs og rekstrarnámi, leikskólaliða- og
stuðningsfulltrúabrú, félagsliðabrú og
bókhaldsnámi (í samvinnu við Tölvufræðsluna á Akureyri). Einnig luku
nemendur raunfærnimati í fisktækni
(fiskvinnsla og veiðar) og iðngreinum í samstarfi við Menntaskólann á
Tröllaskaga.

4.700 manns nýttu sér þjónustu Símeyjar

112 nemendur
útskrifaðir frá Símey

Þ

að voru 112 nemendur sem
útskrifuðust úr fjölbreyttum
námsleiðum og tveimur raunfærnimatsverkefnum á útskriftarhátíð

Símey, Símenntunarmiðstöðvar Akureyrar, þann 7. júní sl. Úr vottuðu
námi brautskráðust nemendur úr
opnum smiðjum FABLab, málmsuðu,

Símey er nú á sínu átjánda starfsári
en á síðasta ári voru þátttakendur eða
þeir sem nýttu sér þjónustu Símeyjar
um 4.700 talsins. Starfsmenn Símey
eru að jafnaði tólf og fyrir miðstöðina
vinna allt að 140 verktakar í skemmri
eða lengri tíma. Símey býður upp á
gríðarlega fjölbreyttar námsleiðir og
hefur sett sér sérstaklega markmið að
ná til þeirra sem ekki hafa lokið formlegu námi með framhaldsfræðslu.
„Allt hefur þetta þann tilgang að auka
möguleika einstaklinganna hvort sem
það er til hækkunar menntunarstigs
eða aukinnar hæfniuppbyggingar,“
segir Valgeir Magnússon, framkvæmdarstjóri Símeyjar.

50 mismunandi námsleiðir í
boði

Á árinu 2018 eru í boði allt að 50
námsleiðir af ólíkum toga, allt frá 40
klst. námskeiðum upp í tveggja ára
starfsnám. Raunfærnimat í iðngreinum í samstarfi við IÐUNA fræðslusetur er ævinlega í boði og nær til flestra
iðngreina. „Einnig er hægt að sækja
tveggja ára starfsnám og útskrifast
með starfsheitið leikskólaliði, stuðningsfulltrúi eða félagsliði. Þess ber
að geta að allt nám innan framhaldsfræðslunnar er niðurgreitt sem nemur
að 90%,“ segir Valgeir.

Fullorðinsfræðsla fatlaðra

SÍMEY hefur lengi boðið upp á nám
af ýmsum toga fyrir fatlað fólk í samvinnu við Fjölmennt, símenntunar- og
þekkingarmiðstöð í Reykjavík. Fullorðinsfræðsla fatlaðra er afar fjölbreytt
og tekur til fólks með þroskahömlun
og einnig nær hún til geðfatlaðra en
Símey hefur átt farsælt samstarf við
Grófina – geðverndarmiðstöð á Akureyri. Einn af skemmtilegum sprotum
þess samstarfs eru: Múrbrjótarnir, sem
eru reglulegar knattspyrnuæfingar
ætlaðar geðfötluðum þar sem áhersla
er lögð á hreyfingu, almenna ánægju

og vellíðan. Sumarið 2018 verður
það þriðja sem boðið er upp á slíkar
knattspyrnuæfingar og mun Björk
Nóadóttir knattspyrnuþjálfari halda
utan um starfið í sumar.

Stökkpallur fyrir unga
atvinnuleitendur og íslenskunámskeið fyrir útlendinga

Vinnumálastofnun í samstarfi við Símey býður einnig upp á svokallaðan
Stökkpall fyrir unga atvinnuleitendur,
með það meginmarkmið að byggja
upp sjálfstraust og tengja áhugasvið þátttakenda við vinnumarkaðinn. „Stór áhersla í starfi SÍMEY er
að byggja upp grunnfærni einstaklinga og hlúa að henni þannig að fólk
geti lært og byggt upp hæfni sína út
frá sínum forsendum,“ segir Valgeir
framkvæmdarstjóri
símenntunarmiðstöðvarinnar. Auk þess má nefna
að á hverju ári taka 300 þátttakendur
af erlendu bergi, íslenskunámskeið á
vegum Símeyjar, en í haust verða tólf
slík námskeið í boði.

418 nemendur útskrifuðust frá HA en þetta var í fyrsta skipti sem nemendur
úr lögreglufræði voru brautskráðir frá skólanum.

Rúmlega 2000 manns
sóttu um skólavist við
Háskólann á Akureyri
30% fleiri umsóknir en í fyrra
n Umsóknafjöldi jókst mest
í Háskólanum á
Akureyri af öllu
landinu

A

lls sóttu 2.160 manns um
skólavist við Háskólann á
Akureyri fyrir næsta skólaár,
2018-2019. Þetta eru um 30% fleiri umsóknir en árið áður, en þá bárust 1615
umsóknir. Mest er aukningin í kennaradeild, eða 53%, og félagsvísindin eru fast
á hælum hennar með 51% aukningu
í umsóknum. 1.761 nemi hyggst hefja
grunnnám í haust og 399 stefna á framhaldsnám. Ljóst er að skólinn stendur
frammi fyrir áskorunum sem fylgja ört
stækkandi stofnun og þarf aukið fjármagn til að fjölga starfsfólki svo hægt
sé að ráða við aukna aðsókn í skólann.
Þess má geta að aukin aðsókn var í alla
háskóla landsins í vor, en þó áberandi

mest í Háskólanum á Akureyri. Þann 9.
júní sl. voru 418 nemendur brautskráðir
frá skólanum.

Vantar í fimmtíu stöður

Til að anna aðsókn í nám við skólann
þarf að ráða í allt frá þrjátíu - fimmtíu stöður næstu þrjú til fimm árin.
Eyjólfur Guðmundsson, rektor Háskólans á Akureyri, segir aukninguna
milli ára ekki beint koma á óvart, en
þó séu þessi 30% töluvert meira en
hann gerði ráð fyrir.
„Við höfum nú í 2 ár haft verulegar
áhyggjur af auknum nemendafjölda
og undirfjármögnun háskólakerfisins.
Þegar við sáum í hvað stefndi leituðum við beint til ráðuneytisins og hófum umræður um það hvernig þessari
auknu eftirspurn verður mætt. Háskólaráð ályktaði að nú væri tækifæri
fyrir stjórnvöld til að efla aðgengi að
háskólanámi á öllu landinu. Á sama
tíma er ljóst að ef auknum nemendafjölda fylgja ekki auknir fjármunir
þarf að að grípa til almennra aðgangstakmarkana í nám við Háskólann á
Akureyri, en við vonumst til þess að
ekki þurfi að grípa til þess umfram
það sem nú þegar er orðið í hjúkrunarfræði, sálfræði og lögreglufræði,“
segir Eyjólfur.

Walk-in N
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga lokað
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

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

Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

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

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

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

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

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

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

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

Kíktu í

Kombó
kkar!
til ok

Mán-Fös 08:00 – 21:00
Helgar 10:00 – 21:00

KOMBÓ
MILLI KOMBÓ

STÓRT KOMBÓ

hálf samloka og stór djús

heil samloka og stór djús

1.790 kr.

2.190 kr.

LÍT ID KOMBÓ

GOS KOMBÓ

hálf samloka og lítill djús

heil samloka og gos

1.590 kr.

1.690 kr.

32,462600
// s.@lemon.is
462 5552
Glerárgötu 32, 600,Glerárgata
Akureyri
5552 Akureyriakureyri
akureyri@lemon.is // www.lemon.is

www.lemon.is
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11. tölublað
tölublað
2.4.árgangur
7. árgangur
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Fja

Tekur venjulegt GSM SIM kort,

Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.

SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.
Getur tengst blikkljósi og sírenu. Stýrist með appi.

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

HV´ÍTA HÚSIÐ / Actavis 813002

Léttir á verknum

SUNDLAUG AKUREYRAR
(4. júní – 28. ágúst)

Loftviftur

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili.

Þegar ég
var næstum
stungin

Gunnlaugur Stefánsson, Heydölum
Sesselía Ólafsdóttir, leikkona og
Vandræðaskáld

Dreifðu
varmanum!
Ferðaþjónustuhús
-sparaðu kyndinguna

Paratabs 500 mg filmuhúðaðar töflur. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða
lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

Mánudaga - föstudaga
6:4521:00
Laugardaga
8:0021:00
Sunnudaga
8:0019:30

SUNDLAUG AKUREYRAR

VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI?

Vetrartími frá
29. ágúst – 31. maí:

Mánud.
til föstud. kl. 06:45
21:001190 & NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS
AUGLÝSINGASÍMINN
ER–578
Laugard. til sunnud. kl. 9:00 – 18:30

Ve
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