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Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

hjolhysi.com

Frábært
verð

Hjólað inn í sumarið
			/Ármann Hinrik

Uppblásin fortjöld og hjólhýsahreyfar (mover)
159.000

129.000

Erum við að standa
okkur varðandi komandi
kynslóðir?

Skipulagðar aðgerðir til að

Menningarfélag Akureyrar

útrýma bjarnarkló á Akureyri

býður sjö vinnu í sumar
125.000

TRIGANO
Lima 410
Eftirfarandi aukahlutir
fylgja með:
• Dúkur í fortjald
• Þak klæðning-Roof lining
• Pumpa, svunta, stangir o.fl.
TRIGANO
Lima 300
Eftirfarandi aukahlutir
fylgja með:
• Dúkur í fortjald
• Þak klæðning-Roof lining
• Pumpa, svunta, stangir o.fl.
TRIGANO
Bali XL
Getur staðið
eitt og sér.
L 300
d 310
h 250-280

KYNNINGARTILBOÐ frá

Hjólhýsa mover

169.000

- 3 stærðir

Meðan birgðir
endast

18501 Semi Auto Mover 2WD - 1,8 tonn
Verð 169.000
17201 Full Auto Mover - 2 tonn
Verð 240.000
17001 HD Full Auto Mover - 2,5 tonn
Verð 240.000

Hobby hjólhýsi
Stórglæsilegt nýtt HOBBY
Landhaus til sölu.

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

Einstakt hús með Aldi hitun, 12V
rafgeymum, sturtu, salerni, ísskáp,
útvarpi, sjónvarpi og gólfteppi.
Húsið er til afgreiðslu strax.
Verð með öllu 6.500.000 kr.
Sjá fleiri myndir á facebook/
Hjólhýsi.com

Allar nánari upplýsingar og pantanir í síma 863 4449 og 778 2294, hjolhysi.com og á netfangið kriben@simnet.is
hjolhysi.com • Bæjarhraun 24, Hafnarfirði • Opið mánud.-föstud. kl. 11-18 og laugard. kl. 12-16

HUSQVARNA
FS 400 LV

Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 770

Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II

Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
MHG Verslun ehf | Víkurhvarf 8 | 203 Kópavogi | Sími 544-4656 | www.mhg.is
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Skipulagðar aðgerðir til að
útrýma bjarnarkló á Akureyri
Mynd: Náttúrufræðistofnun Íslands

S

kipulagðar aðgerðir til að
útrýma bjarnarkló hófust á
Akureyri á dögunum. Yfir 2000
plöntur eru í bænum en greint var
frá aðgerðinni á vef Rúv. Þar kemur
fram að formleg aðgerðaráætlun
gegn ágengum plöntum hafi verið
samþykkt en sláttur á lúpínu og kerfli
er þegar hafin. Áætlaður kostnaður
við aðgerðina er um 15 milljónir
króna í ár.
Guðríður Erla Friðriksdóttir,
sviðsstjóri
umhverfisog
mannvirkjasviðs hjá Akureyrarbæ,
segir í samtali við Rúv að um
langtímaverkefni sé að ræða. Hún
segir verkefnið vera lið í því að hugsa
um bæinn og hvetur fleiri sveitarfélög
til að skoða þessi mál.
Í aðgerðaráætluninni eru íbúar
bæjarins hvattir til þess að koma í
veg fyrir að plönturnar nái að vaxa í
görðum.

ÓDÝR
Margskipt gleraugu
Margskipt gleraugu
Umgjörð og gler

Birkir Heimisson
æfir með Horsens

Verð 39.900 kr

Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Eitt kort
34 vötn
7.900 kr
Frelsi til að veiða!

00000

www.veidikortid.is

ÞETTA ER BYRJAÐ!

A

kureyringurinn og Þórsarinn
Birkir Heimisson sem á
dögunum ákvað að yfirgefa
hollenska liðið Heerenveen eftir
þriggja ára veru er nú á reynslu
hjá
danska
úrvalsdeildarliðinu
Horsens. Morgunblaðið greindi fyrst
frá þessu.
Birkir sem er 19 ára gamall
miðjumaður var seldur til Heerenveen
sumarið 2016 hefur sagt að nú þurfi
hann nýjar áskoranir og komast í
,,fullorðinsfótbolta“. Birkir mun verða
við æfingar hjá danska liðinu næstu
daga og spennandi verður að sjá hvað
kemur út úr þeirri heimsókn.
Birkir á samtals að baki 24 leiki
fyrir U16, U17 og U19-landslið
Íslands.
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OCTINOXATE & OXYBENZONE
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Tryggvi Snær
yfirgefur Valencia
Tryggvi Snær

Óskað eftir ábendingum
um fallega garða
K

örfuknattleikskappinn
Tryggvi Snær Hlinason hefur
yfirgefið spænska stórliðið
Valencia. Félagið tilkynnti þetta fyrr í
mánuðinum.
Tryggi gekk til liðs við Valencia frá
Þór Akureyri árið 2017 og gerði fjögurra
ára samning við félagið.
Tryggvi er landsliðsmiðherji íslenska
landsliðsins en hann lék á láni hjá

Monbus Obradorio í næstefstu deild
spænska körfuboltans á síðasta tímabili.
Árið 2018 tók hann þátt í nýliðavali
NBA deildarinnar sumarið 2018, en var
ekki einn af þeim 60 sem NBA lið völdu.
Samkvæmt heimildum Kaffið.is vilja
Þórsarar fá Tryggva til að styrkja liðið
fyrir komandi átök í Domino’s deild
karla en óvíst er hvar Tryggvi endar fyrir
næsta tímabil.

U

mhverfis- og mannvirkjasvið
Akureyrarbæjar óskar eftir
ábendingum frá bæjarbúum
fyrir góðan árangur í fegrun og
hirðingu bæjarins. Þetta kemur fram á
heimasíðu Akureyrarbæjar.
Óskað er eftir ábendingum í
eftirfarandi flokka:
• Flokkur nýrri garða
• Flokkur eldri garða
• Flokkur raðhúsa/fjölbýlishúsa
• Flokkur fyrirtækja
• Flokkur stofnana
• Fyrirmyndargata bæjarins

Sérstaklega
verður
horft
til hönnunar, frágangs lóðar/
athafnasvæðis, viðhalds, hirðingar,
umgengni, fjölbreytilegs plöntuvals,
aðlaðandi götumyndar o.fl. Ef þurfa
þykir getur dómnefnd ákveðið önnur
áhersluatriði en fyrr eru nefnd og veitt
viðurkenningar samkvæmt því.
Dómnefnd ákveður hversu margar
viðurkenningar eru veittar í hverjum
flokki. Heimilt er að fella niður
úthlutun viðurkenningar í einstökum
flokkum ef sýnt þykir að enginn
standist ofangreindar viðmiðanir

Júnítilboð
Guðrún Pálína
Ólafsdóttir

Hafsteinn Arnar
Davíðsson

f. 08.08. 1934
d. 16.03. 2019

f. 03.04. 1937
d. 26.04. 2016

Minning ykkar er ljós
í lífi okkar

Steinn 110 - 100x57 frá sökkli - sökkull 130x30

Blár demantur

Viðurkenningar verða
veittar á Akureyrarvöku
30 ágúst 2019.

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

Steinn 110 eða 101
svart granít - það sterkasta
blómarammi, hvít möl
2 fuglar
blómavasi
lugt með ledljósi
Uppsetning á N-landi
og höfðuðborgarsvæði
eða frí sending
559.000

Hér hvíla hjónin
frá Grund

Tekið er á móti ábendingum í
netfangi vilborgs@akureyri.is og jbg@
akureyri.is til og með fimmtudeginum
8. ágúst 2019 og í þjónustuanddyri
Akureyrarbæjar í síma 460 1000.
Einnig
mun
verða
veitt
viðurkenning fyrir gróskumikinn og
vel hirtan matjurtagarð sem starfsfólk
Ræktunarstöðvarinnar mun velja.

Hér hvíla hjónin
frá Grund

Guðrún Pálína
Ólafsdóttir

Hafsteinn Arnar
Davíðsson

f. 08.08. 1934
d. 16.03. 2019

f. 03.04. 1937
d. 26.04. 2016

Minning ykkar er ljós
í lífi okkar

Steinn 101 - 100x57 frá sökkli - sökkull 150x30

Paradiso demantur

Grár demantur

Svartur demantur

40x40 cm frá sökkli

Magnús Páll
Magnússon

Magnús Páll
Magnússon

Magnús Páll
Magnússon

Magnús Páll
Magnússon

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1925
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

Ljúf er þín minning

40x40 cm frá sökkli

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

sökkull 50x30

sökkull 50x30

40x40 cm frá sökkli

sökkull 50x30

Demantur - lugt með ledljósi- frí sending 159.000

40x40 cm frá sökkli

Ljúf er þín minning

sökkull 50x30

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

NÝTT
Í LÚR

Dönsk
gæði

Danskt handverk
síðan 1939

ti
Öll sæ
a
og b k t
leg
stillan

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
Öll sæ
eg
l
n
stilla

Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is
Svefnsófar í miklu úrvali.

leg
Stillan
rúm

NÝTT
Í LÚR
SITTING VISION
hvíldarstólar

legur
Stillan
úði
höfuðp

ti
Öll sæ
eg
l
stillan
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

JACOB stóll frá Calia Italia

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

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

6

1. nóvember 2018

Sumarpantanir!
Sumarvertíðin hafin í flugna -,
köngulóa og roðamaursúðunum.
Úðum einnig tré og runna.
Munið að panta tímanlega.

Meindýravarnir MVE

Árni Sveinbjörnsson · Sími 899 1244 · arni@mve.is
Bílskúrsog iðnaðarhurðir

Húsflugur - Silfurskottur - Hambjöllur - Veggjalýs - Mýs

Bílskúrsog
iðnaðarhurðir
Bílskúrsog
iðnaðarhurðir
Bílskúrsog
iðnaðarhurðir
Bílskúrs- og iðnaðarhurðir
Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

Smíðað eftir máli
• Stuttur afhendingartími
Iðnaðarhurðir
• Hágæða íslensk
Smíðað
eftir
máli
Smíðað
eftir
málimeð gönguhurð
• Stuttur
afhendingartími
Smíðað
eftir
máli
Iðnaðarhurðir
• afhendingartími
Stuttur
afhendingartími
• Stuttur
framleiðsla
Smíðað
eftir
máli
• Stuttur afhendingartími Iðnaðarhurðir
Iðnaðarhurðir
Iðnaðarhurðir
• Hágæða
íslensk
• Hágæða
íslensk
Iðnaðarhurðir
• Hágæða
íslensk
•framleiðsla
Hágæða
íslensk
Bílskúrshurðir
Iðnaðarhurðir
með
gönguhurð
Iðnaðarhurðir
með
gönguhurð
• Val um
fjölda
lita
í
framleiðsla
Iðnaðarhurðir
með
gönguhurð
framleiðsla
Smíðað
eftir
máli
Iðnaðarhurðir
með
gönguhurð
framleiðsla
• Stuttur
afhendingartími
Bílskúrshurðir
Bílskúrshurðir
Val• um
lita
í í
Val fjölda
umlita
fjölda
RAL-litakerfinu
Hurðir
í trékarma
Bílskúrshurðir
Bílskúrshurðir
• Val• •um
ílita lita
Valfjölda
um fjölda
í
Iðnaðarhurðir
RAL-litakerﬁnu
Hurðir
í trékarma
RAL-litakerﬁnu
Hurðir
í trékarma
• Hágæða
íslensk
RAL-litakerﬁnu
Hurðir
í trékarma
RAL-litakerﬁnu
Hurðir
í trékarma
• Vindstyrktar
hurðir
Tvískiptar
• Vindstyrktar
hurðir
Tvískiptar
hurðirhurðir
Iðnaðarhurðir
með gönguhurð
• Vindstyrktar
hurðir
Tvískiptar
hurðir
framleiðsla
• Vindstyrktar
hurðir
• Vindstyrktar
hurðir

Tvískiptar
hurðir
Tvískiptar
hurðir

Bílskúrshurðir
Fyrsta
flokks
þjónusta
og
ráðgjöf
• Val umFyrsta
fjöldaFyrsta
lita
í
flokks
þjónusta
ográðgjöf
ráðgjöf
Fyrsta
flokks
þjónusta
og
flokks
þjónusta
og ráðgjöf
Fyrsta flokks
þjónusta
og ráðgjöf
RAL-litakerfinu
Hurðir í trékarma
• Vindstyrktar hurðir
Tvískiptar hurðir

HURÐIR
HURÐIR
HURÐIR
HURÐIR

HURÐIR

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

Tunguháls
567 3440,
3440,vagnar@vagnar.is,
vagnar@vagnar.is,
vagnar.is
Tunguháls10,
10,110
110Reykjavík,
Reykjavík, sími 567
vagnar.is
Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf

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

Við þjóðveginn
KYNNING

8. júní 2018

Ábyrgðarmaður: Steinn Kári Ragnarsson / steinn@dv.is Umsjón: Ágúst Borgþór Sverrisson / agustb@dv.is

Áningarstaður
fjölskyldunnar fyrir vestan
UPPLIFUN Á ERPSSTÖÐUM:

V

ið höfum frá upphafi lagt
áherslu á að hafa þetta
barn- og fjölskylduvænt, hér
er aðgengi að dýrunum og leiktækjaaðstaða fyrir krakkana,“ segir Þorgrímur Einar Guðbjartsson sem rekur
Rjómabúið Erpsstaði við Búðardal
ásamt eiginkonu sinni, Helgu Elínborgu Guðmundsdóttur.
Sauðfjárbúskapur lagðist af á
Erpsstöðum um aldamótin en hjónin hófu uppbyggingu á staðnum
nokkrum árum eftir það. Vorið 2009
varð rjómabúið til en þá hófu þau
Þorgrímur og Helga ísframleiðslu.
Síðan þá hefur orðið mikil vöruþróun
og aukin afþreying á staðnum svo
Erpsstaðir eru orðnir nánast ómissandi áningarstaður fyrir fjölskyldur
sem eiga leið um héraðið.
„Fyrir svona tveimur til þremur
árum var það þannig að margir
stoppuðu bara til að fá sér ís en
uppgötvuðu svo aðrar vörur í leiðinni,
sem og dýrin, þannig að fyrirhugað
fimm mínútna stopp varð að hálf- til
klukkutíma stoppi. Núna er það meira
þannig að Íslendingarnir sem hingað
koma eru flestir meðvitaðir um hvað
er í boði hér, þeir fá sér ís og fara svo
út í góða veðrið og leika sér, koma svo
inn aftur og kaupa eitthvað til taka
með sér heim.“
Að sögn eru erlendir ferðamenn
í töluverðum meirihluta þeirra sem
koma á Erpsstaði heilt yfir árið en
um hásumarið eru Íslendingar í
meirihluta. Opið er frá 11 til 18 og þó
lengur ef gestir eru enn á staðnum
„Við lokum yfirleitt ekki fyrr en traffíkin
er búin,“ segir Þorgrímur.
Fyrr í vor var opnuð sýning um
skyr og skyrgerð á Erpsstöðum, en
vegna ísframleiðslunnar fellur til
óhemju magn af undanrennu sem
er umbreytt í gamaldags sveitaskyr.
Íslenska skyrið er orðið hluti af „slow
food“ og komst þar inn sem „presidium“ fyrir um tveimur árum. „Erlendir
ferðamenn sem hingað koma vilja

margir hverjir ólmir bragða á skyri
eins og það var upphaflega og verða
ekki fyrir vonbrigðum. Skyrið okkar er
þykkt og með súrum keim, engu bætt
í það. Þegar þeir eru búnir að smakka
fá þeir aðgang að bragðefnum og
eru fíflasírópið og rabarbarasírópið
vinsælustu bragðefnin hjá þeim,“
segir Þorgrímur.
Ísinn sem framleiddur er á Erpsstöðum ber heitið Kjaftæði, er hann
boðinn í mörgum bragðtegundum og
þykir einstaklega bragðgóður. Notast
er við ýmis bragðefni úr íslenskri
náttúru, svo sem rabarbara, fíflasíróp
og ber. Auk íss eru í boði ostar og
hið fræga skyrkonfekt, sérhönnuð
sælkeravara, konfekt sem á sér enga
hliðstæðu á Íslandi.
Gott aðgengi er að dýrunum fyrir
gesti, nokkuð sem ekki síst börnin kunna vel að meta, en þau fá til
dæmis að horfa á kýrnar mjólkaðar.
Þá er leiktækjaaðstaða á staðnum
fyrir börnin. Þá er boðið upp á
skoðunarferðir um staðinn og gestir
fræddir um framleiðsluna.
Nánari upplýsingar eru á vefsíðunni erpsstadir.is og Facebooksíðunni Rjómabúið Erpsstaðir.
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Egg og Kólesteról

Á
ÐUM
AGA
O

ft er ég spurður um „alla“
þessa eggjaneyslu sem ég mæli
með. Skoðum aðeins hvað er
í eggjum.
Í eggjum er fullkomið prótein
sem inniheldur allar þær amínósýrur
sem líkaminn þarfnast. Meðalegg
inniheldur 6,5 grömm af próteinum.
Egg innihalda að meðaltali aðeins
80 kcal og eru lág í mettaðri fitu. Þau
eru mettandi, ef við sleppum ekki
rauðunni, og þess vegna þurfum við að
borða minna en ella og þau eru þar af
leiðandi brennsluaukandi.
Egg eru rík af joði, sem
líkaminn þarfnast til að framleiða
skjaldkirtilshormón, fosfór, sem er
lífsnauðsynlegur fyrir hollustu tanna
og beina, sinki og seleníum, sem er
andoxunarefni sem við þörfnumst
til að berjast við krabbamein og
hjartasjúkdóma. Rannsóknir hafa sýnt
fram á að það stuðlar að fitubrennslu
að borða egg í morgunmat og þau eru
besti morgunmaturinn.
Egg eru mjög ódýr uppspretta
gæðapróteina og fitu. Það eru til svo
margar leiðir til að elda þau, t.d. hrærð
egg, eggjakaka, soðin egg, steikt egg,

morgunhristingur með eggjum, ofan
á brauð og í salöt. Vandaðu valið á
eggjum, egg frá lausavarpshænum eru
besti kosturinn, í þeim er meira magn
af Omega-3 fitusýrunum en í öðrum
eggjum. Egg hafa marga kosti og ekki
eftir neinu að bíða; byrjaðu að brjóta
eggin.
Þau eru næringarríkasta og
auðmeltanlegasta fæða sem til
er. Hrárri eggjarauðu hefur verið
líkt við brjóstamjólk þar sem hún
frásogast 100% án þess að þurfa
meltingu. Eggjarauður gefa okkur
mörg vítamín (B1, B2, B6, B12, A, D,
bíótín), nauðsynlegar fitusýrur, mikið
af sinki, magnesíum og mörg önnur
næringarefni. Egg eru sérstaklega
auðug af B12-vítamíni sem er
lífsnauðsynlegt fyrir eðlilegan þroska
taugakerfisins og ónæmiskerfisins.
Eggjarauður innihalda mikið af
amínósýrunni kólín, sem er nauðsynleg
fyrir starfsemi taugakerfisins og
lifrina. Kólín er byggingarefni
taugaboðaefnisins
asetýlkólíns,
sem er nauðsynlegt fyrir starfsemi
heilans, svo sem vitsmunastarfsemi,
lærdómsferli og minni. Mælt er með
bætiefnum sem innihalda kólín fyrir
fólk með taugaskaða, minnistap og
námsörðugleika. Fólk sem er með
lifrarvandamál þarf að fá kólín.
Eggjarauður eru besta uppspretta
kólíns, sérstaklega hráar.
Það er mjög leitt að gölluð vísindi og
ýmis umræða leiddu til þess að egg urðu
óvinsæl þrátt fyrir gott næringargildi
þeirra. Það var vegna þess að egg
innihalda kólesteról. Á síðasta áratug
hafa margar klínískar rannsóknir
staðfest að neysla eggja hefur ekkert
að gera með hjartasjúkdóma eða

æðakölkun. Fólk sem borðar egg er
í raun í minni áhættu á að fá þessi
heilsuvandamál. Meirihluti fólks veit
ekki að 85% af kólesteróli blóðsins
kemur ekki úr fæðunni heldur er
myndað af lifrinni eftir neyslu unninna
kolvetna og sykurs. Það er því sú
fæða sem þarf að forðast til að vernda
hjartað, en ekki egg.
Ég legg til að þú kaupir egg frá
framleiðanda sem þú treystir. Lífræn
egg úr hænum sem ganga lausar eru
best því hænurnar fá mikið betri
næringu, fá ekki sýklalyf eða önnur
efni og fá að vera úti í sólinni og ferska
loftinu. Þau eru einnig betri frá öðru
mikilvægu sjónarhorni, þ.e. vegna
sýkingarhættu af völdum salmonellu.
Samkvæmt National Egg Marketing
Board í Bandaríkjunum er eitt af
hverjum 7.000 eggjum þar í landi sýkt
af salmonellu. Það á við um egg sem
hænur í búrum verpa. Hæna sem
er sýkt af salmonellu verpir sýktum
eggjum. Hænur sem ganga lausar eru
ólíklegri til að sýkjast af salmonellu
þar sem ónæmiskerfi þeirra er mun
heilbrigðara. Hráar eggjarauður eru
næringarríkari en eldaðar. Ef þú ert
hins vegar ekki viss um að eggjarauðan
sé í lagi skaltu elda eggið með hvaða
aðferð sem þú vilt. Salmonella drepst
þegar eggið er eldað alveg í gegn.
Skoðaðaðu heimasíðuna okkar,
það er ávallt eitthvað spennandi í boði
varðandi, þjálfun, næringu og lífsstíl,
www.heilsuthjalfun.is
Davíð Kristinsson starfar sem:
Heildrænn Heilsuþjálfari
Næringar- og lífsstílsþjálfari
ÍAK Íþróttaþjálfari
Golfþjálfari
david@30.is
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Veitingastaður
Happy Hour
í hjarta bæjarins

Opnunartími / Opening hours:

HAPPY

Sun-fim 11:30-23:00 / Sun-Thu 11:30-23:00
Fös-lau 11:30-01:00 / Fri-Sat 11:30-01:00

A l l a d a ga m i lli 1 6 - 1 8

HOUR

B et w e e n 1 6 : 0 0 - 1 8 : 0 0 , e v e r y d ay

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

13. júní 2019

KONNI CONGA
SENDIR FRÁ SÉR
PLÖTUNA KÓNGALÍF

A

kureyrski rapparinn Hákon
Örn
Hafþórsson,
betur
þekktur sem Konni Conga,
sendi í dag frá sér plötuna Kóngalíf.
Platan er aðgengileg á Spotify.
Vefmiðillinn Kaffið.is ræddi við
Hákon.
„Innblásturinn kemur úr eins
hversdagslegum hversdagsleika og
hægt er. Hann kemur út frá þeirri
pælingu að bera virðingu fyrir sjálfum
sér en vera eins gefandi og maður
mögulega getur. Muna sjálfan sig og
elska aðra,“ segir Hákon um plötuna
í samtali við Kaffið.is.
Konni greindi frá tíðindunum á
Facebook síðu sinni í dag. Þar þakkaði
hann þeim sem komu að plötunni
með honum og sérstakar þakkir fékk

listamaðurinn Margeir Dire, vinur
Konna, sem lést fyrr á þessu ári.
„Á meðan þessi plata var í
vinnslu gerðist ýmislegt, bæði gott
og slæmt. Ég eignaðist börn, missti
vin, flutti milli staða, lög týndust eða
eyðilögðust og ég leyfði oftar en ekki
hausnum á mér að setja upp hindranir
sem að í lok dags eru ekkert nema
blekkingar. Ég veit að ég á allt of mörg
þjáningarsystkini þarna úti,“ skrifar
Konni.
“Síðast en ekki síst vil ég þakka
öllum vinum, félögum og fjölskyldu
sem hafa verið meira en dugleg að
reka á eftir mér með þessa plötu.
Ekki má gleyma börnunum mínum
sem eru meiri innblástur en þau geta
nokkurn tímann ímyndað sér.“

HLJÓMSVEITIN
SWIZZ SENDIR FRÁ
SÉR NÝJA PLÖTU

H

ljómsveitin Swizz sendi á
dögunum frá sér fjögurra
laga plötu en platan er
aðgengileg á Spotify.
Hljómsveitin Swizz hefur verið
starfandi um árabil og leikið víða um
land á dansleikjum, öldurhúsum og
allskyns uppákomum. Sveitin hefur
hingað til eingöngu leikið annarra
manna tónsmíðar af öllum gerðum,
þó svo meðlimum þyki einna mest
gaman að spila klassískt rokk í ýmsum
þyngdarflokkum.
Nú þótti kominn tími til að senda
frá sér frumsamið efni og er fjögurra
laga EP-plata, Hispur, væntanleg bæði
á geisladisk og á helstu streymisveitum.
Lögin fjögur semur forsprakki
sveitarinnar, Akureyringurinn Ingvar
Valgeirsson, þar af eitt í samstarfi við
frænda sinn Hauk Pálmason, trymbil

og tónlistarkennara á Akureyri.
Auk Ingvars, sem syngur og leikur
á gítar, skipa sveitina þeir Kristinn
Gallagher bassaleikari (sem hefur
m.a. leikið m. Dalton og Spútnik) og
Helgi Víkingsson (sem lék lengi með
Eyjasveitinni Dans á rósum).
„Meðvituð ákvörðun var tekin
um að velja fjögur gerólík lög á
plötuna – eitt popplag, einn blús,
eitt grafalvarlegt diskólag og svo
einn gamaldags rokkópus sem rekur
lestina,“ segir Ingvar í spjalli við
Kaffið.
Platan var tekin upp í Stúdíó
Bambus í Hafnarfirði, og sá
Stefán „Íkorni“ Gunnlaugsson um
upptökustjórn og hljómborðsleik, en
hann var einmitt hljómborðsleikari
Swizz fyrstu mánuðina sem sveitin
starfaði.

KYNNING
Iðnaður er unaður

KYNNINGARBLAÐ

11. janúar 2019

VERMIR SF:

Traustir reynsluboltar í

pípulögnum og fleiru
V

ermir sf. er gamalgróið pípulagningarfyrirtæki á Húsavík. „Við
erum mest í að sjá um pípulagnir
hér í bænum og á svæðinu hér í kring
og fólk leitar til okkar því það veit að við
erum traustir og skilum verkinu af okkur
vel og vandlega unnu,“ segir Hallgrímur
J. Sigurðsson, eigandi Vermis sf.
Fyrirtækið sinnir öllu sem viðkemur
pípulögnum á heimilum, stofnunum og
fyrirtækjum. „Við erum í efnissölu, vinnum við nýlagnir, viðgerðir og breytingar,
allt eftir því sem hentar. Einnig sjáum við
um sölu á hreinlætistækjum, blöndunartækjum og fleiru fyrir Tengi ehf.“

Mikil reynsla og þekking

Starfsmenn Vermis sf. eru fimm talsins
ásamt Hallgrími. „Hjá okkur starfa fulllærðir pípulagningameistarar, verka-

menn og nemar, flestir með gríðarlega
reynslu á bakinu.“ Fyrirtækið stofnaði
Hallgrímur með föður sínum árið 1976
sem hafði þá starfað við pípulagnir í
fjölda ára, og segir hann margt hafa
breyst í pípulagningabransanum síðan
þá.
„Sjálfur hef ég verið í þessu í fjölda
ára og séð margar breytingar. Menn eru
að nota miklu léttari og betri efni í dag,
eins og plast og þess háttar í staðinn
fyrir þungan málm sem á það til að
ryðga. Það er líka meira hreinlæti í nýju
efnunum, engar olíur og þvíumlíkt.“
Nánari upplýsingar má nálgast á
www.vermir.is og Facebook-síðunni:
Vermir sf.
Stórhóll 9, 640 Húsavík
Sími: 898-5513 n
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Stærsti útskriftarárgangur
Háskólans á Akureyri frá upphafi
D

agana fór fram brautskráning
Háskólans
á
Akureyri.
Brautskráðir voru samtals
419 kandídatar, 303 í grunnnámi og
116 í framhaldsnámi. Í ár er um að
ræða stærsta útskriftarárgang skólans
frá upphafi. Þetta er jafnframt í fyrsta
skipti sem Háskólinn á Akureyri
brautskráir kandídata með BA í
lögreglu og löggæslufræðum.
Í ræðum sínum fjallaði rektor
skólans, Eyjólfur Guðmundsson um
aðgengi að háskólanámi og þeirri
áskorun sem Háskólinn á Akureyri
stendur frammi fyrir með þurfa að
takmarka aðgang að skólanum. Frá
þessu er greint á vef skólans.
„Þegar að færri komast að
en hafa vilja til hvernig á þá að
velja? Er menntun á háskólastigi
forréttindi eða mannréttindi? Ber
stjórnvöldum skylda til að tryggja
öllum landsmönnum aðgengi að því
námi sem landsmenn vilja stunda?
Okkur hættir nefnilega stundum til að
setja ábyrgðina á herðar stjórnvöldum;
þingmönnum og ráðherrum – og
vissulega er ábyrgð þeirra mikil –
en hver er ábyrgð okkar í að koma
á framfæri við stjórnvöld hvað við
teljum að rétt sé að gera,“ sagði
Eyjólfur.
Heiðursgestur
Háskólahátíðar
var Vilborg Arna Gissurardóttir,
ævintýrakona og pólfari, og flutti hún
ræðu þar sem hún hvatti kandídata til
að setja sér markmið og vinna hart til
að ná þeim, að því er fram kemur á
heimasíðu skólans.
Skipting kandídata eftir fræðasviðum
er eftirfarandi:
• Heilbrigðisvísindasvið: 88
• Hug- og félagsvísindasvið: 234
• Viðskipta- og raunvísindasvið: 97

Myndir: UNAK
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Summi Hvanndal
sendir frá sér nýtt lag
S

ummi Hvanndal hefur gefið frá
sér nýtt lag sem ber nafnið Vor.
Lagið er eftir Summa og texti er
eftir Ásgrím Inga Arngrímsson.
Summi Hvanndal hefur getið sér
gott orð sem einn af forsprökkum
norðlensku
hljómsveitarinnar
Hvanndalsbæðra ásamt því að hafa
komið að hinum ýmsu hljómsveitum
og tónlistarverkefnum í gegnum
tíðina.

Erum við virkilega að
standa okkur sem þjóð
varðandi komandi
kynslóðir?
Kristbjörg Heiður Kristjánsdóttir
skrifar

Í

skólum er lögð áhersla á
félagsfræði, stærðfræði, líffræði
og aðrar slíkar greinar. Þessar
greinar geta verið mikilvægar fyrir
áframhaldandi nám og tilfinningu
fólks fyrir sögu og fortíð heimsins.
Þrátt fyrir það er margt sem vantar í
grunnskóla jafnt og framhaldsskóla
sem er nauðsynlegt að vita í lífinu.
Meðal annars er ekki er lögð áhersla
á að krakkar kunni á fjármál og er
nánast engin fjármálafræðsla, hvorki í
skólum né inni á heimilum. Miðað við
hlutföllin á milli launa og verðs hluta á
íslandi í dag, þá þarf að kunna að fara
með þá peninga sem unnið er fyrir til
þess að geta búið sér til gott líf.
Skólar og foreldrar eru ekki að
standa sig í því að leggja þessar
upplýsingar á borðið fyrir börnin sín,
og hefur það mikil áhrif á peningavit
unglinga. Það er þeirra hlutverk að
fræða börnin og gera þau tilbúin til
að flytja út og takast við lífið á eigin
spítur. En miðað við unglinga sem
ég umgengst áttar sig nánast enginn
á því hversu stutt það er í það að við
þurfum að kunna að spjara okkur sjálf
og geta ráðstafað peningunum okkar
skynsamlega.
Unglingar í dag eru margir ekki
með gott peningavit en það er að
miklum hluta vegna þess að þau
átta sig ekki á því hversu mikilvægir
peningarnir sem þau safna sér núna
eru, og það þarf einhvern til þess
að segja þeim það. Það þarf að segja
þeim hvernig er best að fara með
peningana sína, hvaða sparnaðarleiðir
þau geta nýtt sér, kenna þeim
hvernig bankareikningar, kredidkort,
debitkort, skattar, og margt, margt
fleira virkar. Þau þurfa að kunna að
lesa launaseðlana sína svo þau fái það
sem þau eiga skilið miðað við vinnuna
sem þau vinna o.s.v.
Einnig þarf að hugsa um
framtíðina. Hvernig á komandi
kynslóð að geta bjargað sér þegar
það vex úr grasi ef hún veit ekki
neitt um neitt sem skiptir virkilega
máli? En er í staðinn reiprennandi
í dönsku og kann að reikna fimmta
stigs margliðu? Hvernig á samfélagið
að virka ef við kunnum ekki á það?
Og er það virkilega okkar hlutverk
sem unglingar að passa upp á það að
foreldrar okkar og skólar kenni okkur
það?
Sorglegt er samt að þó svo að okkur
yrði kennt að fara með peninga á

skynsamlegann hátt börn og þó svo að
við værum með góða sparnaðaráætlun,
þá er leigu og húsamarkaðurinn í dag
allt of hár. Fólkið sem ég þekki er að
borga að meðaltali 120.000-140.000
kr á mánuði í leigu á tveggja herbergja
íbúð. Inni í þessu verði er ekki innifalið
rafmagn eða net, sem hækkar verðið
töluvert. Þessi verð gera það rosalega
erfitt fyrir unglinga að geta flutt út og
byrjað að lifa sjálfstæðu lífi án þess að
taka himinhátt lán sem að á eftir að
sitja yfir hausunum á þeim restina af
lífinu þeirra. Út af þessari neikvæðu
þróun eru unglingar lengur heima hjá
foreldrum sínum og læra því seinna
og seinna í lífinu hvernig það er að
vera fullorðinn og fá að búa sjálfstætt.
Getur ríkið virkilega búist við því
að 18 ára unglingar flytji út nánast
skuldlausir, átt gott líf, gefið til baka
til landsins og verið í námi á meðan
landið er svona statt?
Meðal-unglingur þarf að vinna
fulla vinnu til þess að eiga efni á því
að leigja tveggja herbergja íbúð á
Akureyri, og ekki batna verð þegar
sunnar er komið á landið. Jafnvel þá
er ekki víst að hann muni eiga fyrir
mat og öllum nauðsynjum. Þetta er
sorgleg þróun og það fer fyrir hjartað
á mér að heyra það frá fulorðnu
fólki að þeim finnist unglingar nú
til dags aðeins latir, og vegna þess
búi þeir ennþá heima hjá foreldrum
sínum, þegar raunin er sú að þó svo
að það sé unnið með skóla og unnið
öll sumör, þá er bara ekki möguleiki
fyrir okkur að flytja út fyrr. Margir
nútíma unglingar vinna meira heldur
en margir fullorðnir. Við erum í skóla
til klukkan fjögur, alla virka daga,
vinnum heimanámið okkar eftir
þann tíma og margir fara svo beint
í vinnuna. Svo, nei við erum ekki öll
löt eða ofdekruð af því að við búum
ennþá heima.
Ég vil geta átt gott líf án þess að hafa
stanslausar áhyggjur af fjármálum. Ég
vil geta lifað lífinu og ferðast um ísland
eða jafnvel utan við landssteina án
þess að þurfa að vinna í 6 ár áður en ég
mun eiga efni á því. Staðan á landinu
er ekki góð eins og staðan er í dag,
og það eina sem ég bið um er að fólk
viðurkenni að okkar kynslóð vinni
alla daga, kvöld og morna, virka daga
og helgar, og við erum að gera okkar
besta til þess að lifa í samfélaginu
eins og það er statt í dag. Áður en þið
farið að mynda fordóma fyrir okkur,
þá er mikilvægt að þið setjið ykkur í
spor okkar og horfið á lífið frá okkar
sjónarhorni.

Lagið Vor er hluti af hljómplötu
sem Summi er að setja saman í
samstarfi við þá Hauk Pálmason og
Pétur Hallgrímsson en verkefnið
er styrkt af Hljóðritasjóði og
Menntamálaráðuneytinu.
Tónlistin á plötunni sem er í
vinnslu verður heldur ólík þeirri
tónlistar sem ég hefur verið að gera
t.a.m með Hvanndalsbræðrum þar
sem léttleikinn og grínið er skammt
undan, hér verður örlítið dýpri tónn
með dass af dramatík. Þetta eru í raun

lög sem hafa orðið til með árunum en
ekki átt neinn farveg í þeirri tónlist
sem ég hef verið að vinna. Við erum
svolítið að leika okkur með þetta og ég
gef Hauki og Pétri algjörlega frjálsar
hendur með þá hljóðheima sem þeir

vilja færa lögin í en Pétur spilar á hin
ýmslu strengjahljóðfæri og Haukur
sér um slagverk ásamt því að taka upp
og mixa. Stefnt er að útgáfu plötunnar
síðar á þessu ári.

Gleðilegt sumar

ert þú að fara í framkvæmdir?
Norðurorka hf. rekur hitaveitu í átta sveitarfélögum við Eyjafjörð og í Þingeyjarsveit, vatnsveitu í fimm sveitarfélögum og rafveitu og fráveitu á Akureyri. Þegar
hugað er að nýframkvæmdum eða endurbótum er mjög mikilvægt að vandað sé
til undirbúnings með tilliti til veitulagna.

Láttu okkur vita
Um leið og við óskum viðskiptavinum okkar gleðilegs sumars þá leggjum við áherslu á að
fasteignareigendur séu í sambandi við Norðurorku þegar farið er í framkvæmdir á lóð
fasteignar. Mikilvægt er að húseigandi kynni sér hvar lagnir eru áður en framkvæmdir byrja og
láti okkur einnig vita um framkvæmdirnar þannig að við getum metið hvort ástæða sé til þess
að endurnýja veitulagnir samhliða framkvæmdunum. Þar ræður aldur lagna og ástand þeirra
við skoðun á staðnum.

Til þjónustu reiðubúin
Hikið ekki við að hafa samband við þjónustuver okkar í síma 460-1300 eða með því að senda
póst á no@no.is með fyrirspurnir eða óskir um að við komum á staðinn og metum ástand
veitulagna.
Starfsfólk Norðurorku hf.
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Menningarfélag Akureyrar býður
sjö krökkum vinnu í sumar
M

enningarfélag Akureyrar
býður sjö krökkum vinnu
í sumar við Leikfélag unga
fólksins. Frá þessu er greint á vefnum
Mak.is
Leikfélag unga fólksins er
nýtt atvinnuleikhús á Akureyri
fyrir krakka fædda 2003-2005 þar sem
krakkarnir fá tækifæri til að vinna í
faglegu umhverfi og segja sögur úr
sínum raunveruleika.
Verkið sem tekið verður fyrir í
sumar fjallar um þær margslungnu
hindranir og áskoranir sem móta
sjálfsmynd unglingsáranna eins og t.d.
einelti, kvíði, líkamsímynd, kynvitund,
samfélagsmiðlar og almenn samskipti
við jafningja sem og fullorðna.
Æft verður í júlí og ágúst
og frumsýnt í lok ágúst 2019 í
Samkomuhúsinu. Leikstjóri verður
leikkonan og leiklistarkennarinn Vala
Fannell.
Prufurnar
fara
fram
í Samkomuhúsinu á Akureyri
helgina 29. og 30. júní þar sem sjö
ungmenni verða valin til að fara með
hlutverk sýningarinnar.
Nánari
upplýsingar
gefur
Vala
Fannell,
leikstjóri.
Netfang: valafannell@gmail.com

www.normx.is

Það er alltaf rétti
tíminn að eignast
vandaðan heitan
pott á hagstæðu
verði.
ÍSLENSK
FR
Í YFIR 30 Á AMLEIÐSLA
R

NormX hitaveitupottar
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar
aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á
verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Við seljum lok á
alla okkar potta.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

Allar gerðir startara og alternatora

Glerárgata 34b við Hvannavelli • S 461 1092 • asco.is

Opið: 10-17
alla virka daga

Verið velkomin

13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

BAKÞANKAR Svavar Alfreð skrifar

Einn seðill
auður

arnarut@365.is sigrunh@365.is

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar:
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

GT Grade
TILBOÐ: 169.990

Shimano 105, Vökvadiskabremsur

Þú færð rafmagnshjólin hjá okkur

Cube Acid

Cube Stereo

Cube Cross

Hybrid One

Hybrid 140 Pro

Hybrid One Allroad

Verð: 301.990

g laugardaga

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

www.fjardarbolstrun.is

Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar
tegundir potta.
Metum ástand og gerum við.

Verð: 587.990

Verð: 318.990

Glerártorg Akureyri
s. 461-1445

Erum endursöluaðilar fyrir Nike, Sportvörur, Hreysti, Altís, Dansport, Sportís, Speedo, GT, Cube, Pinarello

i.

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.

LOK Á HEITA POTTA

Snyrti & nuddstofan Smart

Þ

egar ég byrjaði í prestskap
haustið
1986
tíðkuðust
almennar
prestskosningar
og ég þurfti að láta Ólafsfirðinga
kjósa mig í embætti. Hinn ungi og
nýútskrifaði guðfræðingar þurfti að
því að kynna sig og afla sér atkvæða.
Þeirra erinda brá ég mér meðal
annars á Hornbrekku, dvalarheimili
aldraðra í bænum.
Í dagstofunni sá ég konu sitja við
glugga og horfa út á Ólafsfjarðarvatn.
Ég gekk til hennar, kynnti mig og
hóf kjörþokkafullt spjall með því að
dásama útsýnið og þetta notalega
elliheimili.
„Fer ekki vel um þig hérna?“ spurði
ég. Konan leit hvasst á mig og sagðist
nú bara vera að heimsækja mömmu
sína.
Þá fékk ég nokkuð hressilegt
hóstakast en leit síðan á úrið og sá
að það var orðið svo framorðið að ég
þurfti að kveðja þessa konu í snarhasti.
Kjördagurinn rann upp, bjartur og
fagur. Ég fékk öll greidd atkvæði.
Einn kjörseðill var þó auður.
Árin í Ólafsfirði voru indæl en
stundum þegar ég var að sofna í
rúminu mínu undir Tindaöxlinni
bergmáluðu
brimdrunurnar
á
Ósbrekkusandi í fjallinu og ég fór að
brjóta heilann um hver hefði skilað
auðu.
Þá rifjaðist upp samtal ungs og
óreynds prestlings við konu sem var að
heimsækja mömmu sína á elliheimili.

Ferðaþjónustuhús

Sími 512 5407

glýsingar

FALLEGIR LEGSTEINAR

7. tölublað
3. árgangur

