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Benedikt Barðason
skólameistari VMA í vetur

B

enedikt Barðason er skóla
meistari Verkmenntaskólans
á Akureyri skólaárið 20192020 í námsleyfi Sigríðar Huldar
Jónsdóttur og Anna María Jónsdóttir
aðstoðarskólameistari. Þetta kemur
fram í frétt á vef VMA.
Benedikt hefur verið aðstoðar
skólameistari VMA og Anna María
hefur verið annar tveggja áfangastjóra
skólans. Hún þekkir raunar vel til
verkefna
aðstoðarskólameistara
því skólaárið 2017-2018 gegndi
hún því starfi í námsleyfi Benedikts
Barðasonar.
Fullbókað á allar verknámsbrautir
og biðlistar eftir plássum
Áfangastjórar skólaárið 2019-2020
eru Sigurður Hlynur Sigurðsson og
Helga Jónasdóttir. Benedikt segir
að eins og venja sé til hafi verið í
mörg horn að líta við undirbúning
skólaársins en núna séu nemendur
komnir í skólann, kennsla hafin og
skólalífið að færast í fastar skorður.
Hann segir afar ánægjulegt hversu

margir nýnemar hefji nám í VMA
í haust. Prýðileg aðsókn sé að
mörgum brautum skólans, þannig sé
fullbókað á allar verknámsbrautir og
biðlistar. Hann nefnir sem dæmi að í
byggingadeildinni séu nú þrír hópar
í grunndeildinni auk nemendahópa
í bæði múrsmíði og pípulögnum.
Afar ánægjulegt sé að geta auk
húsamíðinnar bæði boðið upp á
nám í múrsmíði og pípulögnum.
Einnig sé mikil aðsókn í grunndeild
matvælabrautar og þar verði einnig
í boði 2. bekkur í matreiðslu og nám
í matartækni. Þá nefnir hann að á
haustönn verði í boði nám í rafvirkjun
fyrir útskrifaða vélstjóra.
Af stúdentsbrautunum nefnir
Benedikt að mest aðsókn sé á
íþrótta- og lýðheilsubraut og félagsog hugvísindabraut, einnig sé góð
aðsókn á myndlistarlínu listnáms- og
hönnunarbrautar. Þá nefnir Benedikt
að brautabrú sé óvenjulega fjölmenn
við upphaf þessa skólaárs.

Meirihluti
ÓDÝR
Sveitarstjórnar
Norðurþings skipaður
konum
Verð 39.900 kr
Margskipt gleraugu
Margskipt
gleraugu
Umgjörð og gler

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

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

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.

Sveitarstjórn Norðurþings á 94.fundi. T.v. Hjálmar Bogi Hafliðason, Kristján Þór Magnússon, Hrund Ásgeirsdóttir, Hafrún
Olgeirsdóttir, Heiðbjört Þóra Ólafsdóttir, Silja Jóhannesdóttir, Helena Eydís Ingólfsdóttir, Óli Halldórsson og Bergur Elías
Ágústsson. Mynd/Gaukur Hjartarson

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
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94. fundi Sveitarstjórnar
Norðurþings
þann
27.
ágúst sl.
bar það til
tíðinda að meirihluti aðalmanna
sveitarstjórnar var skipaður konum.

Frá þessu er greint á vef Norðurþings.
Þar segir einnig að þegar rýnt er í
sögulegar heimildir kemur í ljós að
þetta sé í fyrsta sinn sem að meirihluti

kvenna hafi setið einstaka fund í
Sveitarstjórn Norðurþings þegar litið
er til innkomu varamanna á þeim
tiltekna fundi.
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HAUST
FAGNAÐUR
ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 92554 09/19

hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota
laugardaginn 7. september kl. 12–16.

Toyota Reykjanesbæ

Toyota Akureyri

Toyota Kauptúni

Toyota Kauptúni

Toyota
Akureyri

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

le

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

á
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota
Reykjanesbæ

Toyota
Akureyri
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Toyota Selfossi

n i igu
ng t i
u n lb o
ni ð –
íK a
au ðe i
p t ns
ún í b
i.
oð

Heilsaðu upp á sölumenn okkar sem verða í sérlegum sölugír hjá söluaðilum okkar um allt land.
Komdu fagnandi.

i

Í Kauptúni býðst jafnframt einstakt tækifæri til að leigja Yaris, Corollu, Camry eða RAV4 á frábæru
tilboði – einstakt leigutilboð sem aðeins er í boði á sýningunni í Kauptúni.

ns

A KAUPTÚNI

Komdu og gerðu góð kaup á Haustfagnaði Toyota á laugardag. Sjáðu allt það nýjasta í bílaflotanum
okkar sem hefur aldrei verið glæsilegri.
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NAÐUR

Toyota Kauptúni
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NÝR LEIKSKÓLI TEKINN TIL STARFA Á AKUREYRI

L

eikskólinn Árholt tók til
starfa á Akureyri fyrr í þessari
viku eftir um sextán ára hlé.
Miklar breytingar hafa verið gerðar
á húsnæðinu og er aðstaðan öll hin
glæsilegasta. Frá þessu er greint á vef
Akureyrarbæjar.
Níu börn mættu til leiks og
aðlögunar ásamt foreldrum sínum í
byrjun vikunnar. Fyrsta árið er gert
ráð fyrir 12 til 14 börnum, niður í
17 mánaða gömul, en í framhaldinu
er stefnt að tveimur deildum fyrir
24 börn. Árholt, sem er staðsett við
hlið Glerárskóla, er í raun starfrækt
og rekið sem deild við leikskólann
Tröllaborgir og er skólastjórinn
Jakobína Elín Áskelsdóttir.
Löng og rík hefð fyrir skólahaldi
Í Árholti var um árabil starfræktur
leikskóli en honum var lokað 2003.
Fyrr á þessu ári var ákveðið að ráðast
í endurbætur á húsnæðinu með
það fyrir augum að taka við yngsta
aldursári leikskólabarna. Er þetta liður
í áætlun yfirvalda um að brúa bilið
milli fæðingarorlofs og leikskóla.

Saga skólahalds í húsnæðinu nær
aftur til ársins 1937. Glerárskóli var
starfræktur í húsnæðinu til ársins
1972. Leikskólahald hófst árið 1974 í
tvískiptum skóla sem rúmaði allt að
45 börn í einu. Leikskóli var rekinn
í Árholti til ársins 2003 en þá var
reksturinn færður í nýjan leikskóla í
Naustahverfi.
Eftir að skólahaldi lauk í Árholti
var húsnæðið notað sem skólavistun
og frístund fyrir grunnskólabörn með
fötlun og síðar skammtímavistun. Nú
síðast var Akureyrarakademían með
aðsetur þar.
Góð aðstaða fyrir nemendur og
starfsfólk
Í sumar hafa verið gerðar endurbætur
á húsinu svo það henti börnum sem
eru að stíga sín fyrstu skref í leikskóla.
Starfsmannaaðstaða hefur verið
útbúin, samtalsherbergi, eldhús og
fleira, auk þess sem unnið er í að klára
útisvæðið.

Grænmetisvinnsluvélar

Þurrkvinda

Beltaskurðarvél

Skurður: teningar, ræmur sneiðar

Grænmetisskol

Draghálsi 4 - 110 Reykjavík
Sími: 535 1300
verslun@verslun.is

VEISLA Í VÆNDUM?
Hótel Kea býður upp á frábæra
aðstöðu fyrir veislur, árshátíðir,
ráðstefnur og fleira:
- Glæsilegir salir
- Frábær aðstaða
- Nýtt hljóðkerfi
- Fjölbreyttir matseðlar
- Gisting með morgunverði

Hafið samband við
fundir@keahotels.is og við
hjálpum til við að skipuleggja
þinn viðburð!
Hótel Kea - Hafnarstræti 87-89 - 600 Akureyri - S: 460 2000 - kea@keahotels.is

www.keahotels.is
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„VIÐ GETUM EKKI SETIÐ HJÁ OG LÁTIÐ BÖRNIN OKKAR EIN UM AÐ MÆTA ÞEIM
HEIMI SEM MUN BLASA VIÐ ÞEIM EF EKKERT VERÐUR AÐ GERT“
Dagfríður Ósk og
Óli Steinar eiga tvö
börn og eru búsett
á Akureyri. Þau
hafa nú breytt til í
venjum sínum í þeim
tilgangi að leggja
sitt að mörkum til
umhverfisverndar.
Fyrir stuttu fóru þau
að deila sögu sinni
á Instagram undir
notendanafninu Hvað
getur ein fjölskylda
,,Þegar hjón hafa setið sunnudagskvöld
eftir sunnudagskvöld yfir heimilda
þáttunum “Hvað höfum við gert?” sem
sýndir voru á RÚV í vetur, situr eftir
lamandi tilfinning sem fylgir þeirri
vissu að framtíð jarðarinnar eins og
við þekkjum hana og þar með framtíð
barna okkar sé í mikilli hættu. Eftir smá
vangaveltur og dass af loftlagskvíða
tókum við þá ákvörðun að við þyrftum
að grípa til aðgerða, við gætum ekki
setið hjá og látið börnin okkar ein um
að mæta þeim heimi sem mun blasa
við þeim ef ekkert verður að gert.
En þá kom spurningin, hvað getum
við gert? Og hvað er það sem skiptir
mestu máli að við gerum? Í okkar
huga var áherslan á fjöldann, ef að allir
breyta sínum venjum, þó ekki sé nema
að hluta, erum við komin vel af stað
með að hafa áhrif á framtíðina. Þess
vegna ákváðum við að leggja áherslu
á að skoða, hvað getur ein fjölskylda
gert? Úr þessum pælingum varð til
instagrammið okkar, “Hvað getur ein

fjölskylda” þar sem við deilum þeim
breytingum sem við erum að gera á
okkar líferni í þágu umhverfisins.
Að gera stórtækar breytingar á
líferni sínu getur virst ógnvekjandi og
hálf ógerlegt og þess vegna finnst okkur
skipta máli að leggja áherslu á allar litlu
breytingarnar. Litlar breytingar sem við
gerum án þess að fá þá tilfinningu að
við séum að umturna öllu, þessar litlu
breytingar hafa nefnilega áhrif í krafti
fjöldans.
Þeir
sem
tileinka
sér
umhverfisvænan lífstíl notast gjarnan
við þrjá megin punkta, á ensku heita
þeir, “Reduce, reuse and recycle” sem
útleggst á íslensku sem “kaupa minna,
endurnýta og endurvinna” og þetta
þarf að vera í þessari röð. Mikilvægast
er nefnilega að kaupa minna af öllu,
svo skiptir máli að endurnýta það
sem kemur inná heimilið og loks
endurvinna það þegar það hefur lokið
líftíma sínum.
Það er ýmislegt sem við höfum lært

eftir að við fórum að skoða lífstíl okkar
og hverju við gætum breytt, við eigum
einnig margt eftir ólært og sumar
breytingar taka lengri tíma en aðrar.
En mikilvægast er að byrja og vera
óhræddur við að prufa sig áfram, við
erum ekki að sækjast eftir fullkomnun,
enda er hún ekki til, en við leggjum
okkur fram um að gera það sem við
getum og því langar okkur að deila með
ykkur.
Versla notað
Að búa til nýja hluti, hvort sem það er
fatnaður, leikföng, húsgögn eða hvað
annað krefst mikils af náttúrunni
og því fylgir stórt kolefnisspor. Þess
vegna er mjög mikilvægt að reyna
eftir fremsta megni að versla það sem
okkur vantar notað. Það er hægt í
langflestum tilfellum auk þess sem
aðgengið að notuðum vörum er alltaf
að aukast. Til dæmis er fjöldinn allur af
sölusíðum á Facebook, bland.is, svo eru
nytjamarkaðir Hertex, Rauða krossins,
Fjölsmiðjan og Góði hirðirinn.

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Verslunum þar sem fólk leigir bás
og selur sínar eigin vörur fer einnig
fjölgandi og má þar nefna Aftur Nýtt á
Akureyri, Barnaloppuna, Trendport og
Extraloppuna á Höfuðborgarsvæðinu.
Nota fjölnota í stað einnota
Orðið einnota er notað yfir hluti sem
við notum einu sinni og hendum svo
í ruslið. Það þýðir að það þurfti orku
og efni til að búa til þennan hlut sem
við notum svo í örfáar mínútur áður
en við losum okkur við hann aftur. Það
er átakanlega sorglegt og við leiðum of
sjaldan hugann að því. Hvað getum við
gert í því? Við getum fækkað einnota
hlutunum með því að skipta þeim út
fyrir fjölnota.
Að fara með fjölnota poka í búðina
er oft fyrsta skrefið í þessum efnum,
þá er gott að hafa í huga að taka líka
með sér fjölnota pokann þegar farið
í aðrar verslanir en matvörubúðina.
Nota fjölnota poka fyrir ávexti og
grænmeti, eða einfaldlega hafa það
laust. Fjölnota kaffimál er einnig mjög
góð lausn, að skipta eldhúsrúllunni
út fyrir þvottapoka/klúta sem eru svo
settir í þvottavél með handklæðunum,
að afþakka plaströr á veitingastöðum
og kaupa fjölnota stálrör til að nota
heima við. Svona mætti lengi telja,
en mikilvægt er líka að muna að þó
að ákveðinn hlutur sé hugsaður sem
einnota þýðir það ekki að það þurfi að
nota hann aðeins einu sinni. Til dæmis
er hægt að skola plastpoka utan af
brauði og morgunkorni og nota aftur
og aftur.
Plastlausar lausnir
Plastið er orðið að miklu vandamáli
enda eyðist það ekki heldur brotnar
á mjög löngum tíma niður í örsmáar
einingar sem kallast plastagnir, þessar
plastagnir eru farnar að finnast
allstaðar í lífríkinu, allt frá innyflum
fiska og fugla yfir í salt og kranavatn.
Þess vegna er mikilvægt að minnka
það plast sem kemur inná heimilið eins
mikið og mögulegt er. Plastlausum
lausnum fer hratt fjölgandi, og eru
þeir hlutir sem við horfum helst eftir

að velja í staðinn fyrir plastið búnir til úr
bambus, tré eða gleri. Til dæmis má nefna,
bambustannbursta, uppþvottabursta úr
tré og vatnsbrúsa úr gleri.
Þá er mikilvægt að skoða umbúðir af
þeim hlutum sem við kaupum, forðast
plastið eins og við getum og velja frekar
t.d. glerílát í stað plastíláta, glerílátin er
svo hægt að nota aftur og aftur, þau gefa
ekki frá sér nein óæskileg efni og eru
frábær, m.a. undir matarafganga.
Náttúrulegar lausnir fyrir heimilið
Að velta fyrir okkur þeim efnum sem eru
í kringum okkur varð óhjákvæmilega
fylgifiskur þess að verða umhverfisvænni.
Við fórum að hugsa um við hvaða
aðstæður efni eins og hreinsiefni, sem eru
svo sterk að þau eru með varúðarmerki
á, eru búnar til og hvaða áhrif þessi efni
hafa á okkur sjálf og lífríki okkar. Þurfum
við á þessum efnum að halda í umhverfi
okkar og hvað getur komið í staðinn.
Við sáum fljótt að það er hægt að þrífa
allt á heimilinu mjög vel án þess að nota
til þess sterk efni, það eru til margir
umhverfisvænni kostir og svo standa
matarsódi, edik, uppþvottalögur og salt
alltaf fyrir sínu í þrifunum.
Náttúrulegar lausnir fyrir okkur
Við höfum smátt og smátt skipt öllum húð
og hárvörum út fyrir vörur sem innihalda
einungis náttúruleg efni, úrvalið af slíkum
vörum eru alltaf að aukast. Sumt er hægt
að búa til sjálfur, t.d. er mjög einfalt að búa
til sinn eigin svitalyktaeyði úr matarsóda,
kókosolíu og ilmkjarnaolíu. Þá er orðið
töluvert úrval af náttúrulegum kremum
sem eru auk þess búin til hér á landi.
Mikilvægt er að hafa í huga að nýta það
sem til er á heimilinu fyrst áður en skipt er
yfir í umhverfisvænan varning. Þó getur
verið gott að kaupa það sem við viljum
að taki við áður en líftími hins gamla
klárast því að þá er auðveldara að gera
breytinguna þegar að því kemur.
Þessi upptalning hér að ofan er langt
frá því að vera tæmandi en gefur hugmynd
um hvaða breytingar hver og einn getur
gert inni á sínu heimili jörðinni til góðs.”
– Dagfríður Ósk Gunnarsdóttir

Nýr og
glæsilegur
matseðill
Frábærir kokteilar

HAPPY

HOUR

A l l a d aga m i l l i 16 - 18
B e t w e e n 1 6 : 0 0 - 1 8 : 0 0 , eve r y d a y

M ú l a b e rg B i s t ro & B a r

|

H ó te l Ke a

|

A k u reyr i

|

S: 460 2020
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H&M opnar á Glerártorgi
H&M og Eik fasteignafélag hf. kynna
með gleði opnun H&M verslunar á
Glerártorgi, Akureyri. Þetta er fjórða
verslunin sem sænska fatamerkið
opnar hér á landi en keðjan kom
fyrst hingað til lands árið 2017.
Verslunin á Glerártorgi verður sú
fyrsta sem verður staðsett utan
höfuðborgarsvæðisins.
Áætluð opnun er haustið 2020.
,,Við erum ótrúlega spennt að
færa út kvíarnar og opna verslun
fyrir utan höfuðborgarsvæðið og
geta þannig boðið viðskiptavinum
okkar á Norðurlandi tísku og gæði
á hagkvæmasta verðinu, framleitt á
sjálfbæran máta. ,,Við erum virkilega
ánægð með veru okkar á landinu
og verður H&M á Glerártorgi
frábær viðbót við verslanir okkar
á Íslandi,“ segir Dirk Roennefahrt
framkvæmdarstjóri H&M á Íslandi
og Noregi.

Verður um 1.300 fermetrar að
stærð
Í fréttatilkynningu segir að H&M
verslunin á Glerártorgi verður um
1.300 fermetrar að stærð, full af
tísku og gæðum á hagkvæmu verði,
framleitt með sjálfbærum hætti.
H&M verslunin á Glerártorgi mun
bjóða upp á breitt úrval af nýjustu
stílum og trendum ásamt klassískri
tísku. Í versluninni verður fáanlegur
dömu- og herrafatnaður ásamt
barnafatnaði og snyrtivörum.
,,Samningurinn við H&M er í
samræmi við stefnu fasteignafélagsins
Eikar um að styrkja Glerártorg.
Vinsæl verslun á við H&M mun
laða að sér enn stærri hóp af gestum,
sem mun einnig hafa jákvæð áhrif
á aðrar verslanir á Glerártorgi. Við
erum afar stolt af því að geta boðið
íbúum á Norðausturlandi upp á
H&M verslun. Sterkara Glerártorg
mun einnig styðja við Akureyri
sem miðstöð verslunar og þjónustu
á norðausturhluta landsins,“ segir
Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri
Eikar fasteignafélags hf.
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Trésmiðjan Stígandi tekur að sér
allt sem við kemur byggingum og
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu
verkstæði smíðum við nánast hvað
sem er, allt eftir þínum óskum. Við
leggjum áherslu á vönduð vinnubrögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi / sími: 452 4123 / www.sTigandihf.is
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Kerruöxlar og íhlutir

NÝ ÚTSÝNISSKÍFA Á
YTRI-SÚLU
Á

sthildur Sturludóttir, bæjar
stjóri á Akureyri, vígði í ágúst
nýja útsýnisskífu á Ytri-Súlu,
ofan Akureyrar. Frá þessu er greint á
vef bæjarins. Ferðafélag Akureyrar
stóð fyrir uppsetningu skífunnar og er
markmiðið að fræða göngugarpa um
nágrennið.
Útsýnisskífan bendir á 47 fjöll og
kennileiti sem sjást af tindinum. Þar
eru einnig hagnýtar upplýsingar, til
dæmis um hæð fjalla og vegalengdir.
Ytri-Súla er 1.144 metrar á hæð, en
eilítið sunnar er Syðri-Súla sem er
um 70 metrum hærri. Jafnan er mikil
umferð göngufólks upp á Súlur. Á
síðasta ári skrifuðu 1.446 manns í
gestabók á toppnum, þar af tæpur
helmingur útlendingar.

ALLT TIL
KERRUSMÍÐA

2012
- 2017

Ferðafélag Akureyrar stikaði fyrst
gönguleið upp á tindana árið 1991 og
hefur síðan haldið henni við. Algengt
er að gangan taki um fimm til sex
klukkustundir upp og niður.
Það var ekki einfalt að koma
útsýnisskífunni og undirstöðu á
toppinn. Hún var flutt upp í þremur
hlutum á vélsleða um síðustu páska.
Bæjarstjórinn kleif fjallið á mánudag,
ásamt nokkrum úr ferðafélaginu, og
afhjúpaði skífuna glæsilegu. Það var
vel við hæfi, enda almennt talað um
Súlur sem bæjarfjall Akureyrar.
Akureyrarbær styrkti uppsetningu
útsýnisskífunnar. Kemur hún vafalaust
til með að bæta enn frekar upplifun
þeirra sem fjallið sækja og vekja athygli
á fjölbreyttum útivistarmöguleikum
allt í kringum Akureyri.

Ekki bara jeppar

Vagnhöfði 7, 110 Reykjavík | Sími: 517 5000 | stalogstansar.is

Kominn tími á álestur!
Á næstu vikum eiga viðskiptavinir Norðurorku hf. von á heimsókn því nú
er hafinn árlegur álestur á rafveitu- og hitaveitumæla

Viðskiptavinir eru vinsamlega beðnir um
að taka vel á móti álesurum, meðal annars
með því að tryggja greitt aðgengi að
mælum.
Húseigendur eru minntir á að ýmsar kröfur
eru gerðar til inntaksrýma þar sem inntök
og mælar eru staðsettir. Inntaksrými eiga
að vera með niðurfalli og ekki á að geyma
í þeim verðmæti sem t.d. eru viðkvæm
fyrir raka. Þá er óheimilt að birgja inntök
og mæla með innréttingum, hillum o.s.frv.
Mikilvægt er að virða þessar reglur.
Álesarar okkar bera starfsmannaskírteini
Norðurorku með nafni, kennitölu og mynd.

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | FAX 460 1301 | no@no.is | www.no.is

4,2 MILLJÓNIR SÖFNUÐUST
Í MINNINGARSJÓÐ
BALDVINS RÚNARSSONAR

Á

heitasöfnun fyrir Reykjavíkur
maraþon Íslandsbanka lauk í
síðustu viku. 49 einstaklingar
hlupu til styrktar Minningarsjóð
Baldvins Rúnarssonar og samtals
söfnuðust 4,2 milljónir króna fyrir
sjóðinn.
Baldvin Rúnarsson fæddist á Akureyri
15. janúar 1994. Hann lést á heimili
sínu 31. maí 2019 eftir rúmlega fimm
ára baráttu við krabbamein í höfði.

Tilgangur minningarsjóðs Baldvins
er að halda minningu hans á lofti og
styrkja einstaklinga, hópa eða félög á
sviði íþrótta- og mannúðarmála í anda
Baldvins.
Baldvin var mikill íþróttamaður og
harður Þórsari. Baldvin ólst upp í Þór
og lék með félaginu upp alla yngri
flokka. Síðustu árin sín starfaði hann
sem þjálfari yngri flokka félagsins.
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Líf og fjör á Akureyrarvöku

A

kureyrarvöku á 157. ára afmæli Akureyrarbæjar lauk á miðnætti laugardagskvöldið 31. ágúst eftir magnaða stórtónleika í Listagilinu þar sem einvala lið tónlistarmanna
steig á stokk. Bríet, Eik Haralds, Eyþór Ingi, Friðrik Dór og Helgi Björns sungu sín vinsælustu lög við undirleik hljómsveitarinnar Vaðlaheiðarinnar. Meðfylgjandi
myndir tóku Helga Gunnlaugsdóttir og Lilja Guðmundsdóttir.
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Námskeið á Akureyri
á haustönn 2019
Raunkostnaður útseldrar þjónustu
Byggingargátt

19. september
3. október

Áhættugreiningar í bygginga- og mannvirkjagerð

10. október

Brunaþéttingar

17. október

Frágangur rakavarnarlaga

24. október

Eigin úttektir í byggingaframkvæmdum

5. nóvember

Tilboðsgerð verktaka

15. nóvember

Hurðabúnaður

21. nóvember

Nánari upplýsingar og skráning á idan.is

www.idan.is

14

5. september 2019

LÝSA HEFST Á
FÖSTUDAGINN
LÝSA – Rokkhátíð samtalsins fer
fram í Hofi næstkomandi föstudag og
laugardag. Dagskrá hátíðarinnar er
fjölbreytt og nálgast skráðir viðburðir
50 talsins. Frá þessu er greint á vef
MAK.
Dagskrá
LÝSU
hefst
á
föstudagsmorgni með Stórþingi
ungmenna og málþingi BHM
um fjórðu iðnbyltinguna. Setning
hátíðarinnar fer fram um hádegisbilið
þar sem skemmtikrafturinn og fyrrum
borgarstjórinn Jón Gnarr ávarpar gesti.
Tónlistarfólkið Andrea Gylfadóttir og
Kristján Edelstein skapa svo notalega
stemningu með fallegri tónlist sinni.
Eftir hádegi standa til að mynda
SUNN – Samtök um náttúruvernd
á Norðurlandi og Samtök fyrirtækja
í sjávarútvegi fyrir viðburðum en
klukkan 15:30 fær fjölmiðlakonan,
Guðrún Sóley Gestsdóttir, til sín góða
gesti í sófaspjall undir yfirskriftinni
Speglar listin samfélagið? Í sófann,
til að tjá sýn sína á samfélagið,
mæta Jón Gnarr, Matthías Tryggvi
Haraldsson, listamaður og Hatari,
Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir, teiknari og

tónlistarskona og Harpa Þórsdóttir,
safnstjóri
Listasafns
Íslands.
Tónlistarmaðurinn Mugison tekur svo
nokkur lög.
Laugardagurinn hefst með krafti
á fyrirlestrinum Fljúgðu inn í haustið
með Sölva Tryggva. Líkt og með aðra
viðburði Lýsu er fyrirlestur Sölva
opinn öllum. Barnaheill, Landvernd,
Umboðsmaður barna, Iðnfélögin,
Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi,
Íslandsbanki og Alþingi eru á meðal
viðburðahaldara á laugardeginum en
í hádeginu er komið að spennandi
Myndasögusmiðju Lóu Hjálmtýs.
Smiðjan fer fram á Nönnu.
Klukkan 16 verður sófaspjall Sölva
Tryggva sem fær til sín skemmtilega
gesti til að ræða umdeild málefni. Eftir
sófaspjallið er komið að uppistandi
Snjólaugar Lúðvíksdóttur og svo
upphitun Stefáns Hilmarssonar og
Jóns Ólafssonar sem verða með
spjalltónleika í Hamraborg um
kvöldið.
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Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is
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Reykjavík, sími 567
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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

Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.
Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is
Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri
Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni:
www.grenivik.is
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41x60 cm frá sökkli

41x60 cm frá sökkli

HAUSTTILBOÐ

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson
bóndi

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson
bóndi

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

INNIFALIÐ :
FRÍR FLUTNINGUR UM ALLT LAND
GRAFSKRIFT

Ljúf er þín minning

66 cm sökkull
GRÁR - 125 þúsund

Ljúf er þín minning

66 cm sökkull
GRÁR - 125 þúsund

minnismerki.is
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76x55 cm frá sökkli

100x57 frá sökkli

Hér hvíla hjónin frá Fagrabæ
Hér hvíla hjónin

Ragnheiður
Árnadóttir
f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Jóhann
Snorrason
f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning þeirra

120 cm sökkull
GRÁR - 215 þúsund
Með lugt og vasa 285 þúsund
Með lugt, vasa og blómaramma 385 þúsund

Hörður Jökull
Jónsson

Guðríður Sóley
Jónsdóttir

f . 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning ykkar

130 cm sökkull
GRÁR - 290 þúsund
með lugt og vasa 360 þúsund
Með lugt og vasa og blómaramma 460 þúsund

s: 466 2800 / 899 9370 sala@minnismerki.is minnismerki.is Uppsetningar á N-landi og höfuðborgarsvæði

Íþróttamiðstöðinni Glerárskóla
Sumaropnun:

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

13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag
BAKÞANKAR Svavar

forpontun.is
Forpöntunartilboð

Sportvers

STÓRATÁIN OG STJÖRNU
LÖGFRÆÐINGURINN

Nú er rétti tíminn til að slást í hópinn
og panta sér Hjól eða Rafhjól

E

ins og annað fyrirhyggjusamt
fólk
hef
ég
brugðist
ískyggilegum
fréttum
af
fæðuöryggi þjóðarinnar við því með
því að koma mér upp skynsamlegum
varaforða.

Pantaðu þér draumahjólið á MIKLU lægra verði!
Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara

Pantaðu hjólið núna og fáðu það afhent næsta vor.

Þær varúðaráðstafanir hafa leitt til
þess að þyngdarpunktar líkamans hafa
breyst með þeim afleiðingum að ég á
erfitt með að standa upp úr djúpum
sófum og ef ég dreg á mig sokkaplögg
standandi riða ég til falls.

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

arnarut@365.is sigrunh@365.is

www.forpontun.is

g laugardaga

Gildir til 10. september 2019

Kr. 313.642

Kr. 271.192

Kr. 342.592

Kr. 569.490

Kr. 243.092

Kr. 329.990

Með forpöntun getur Sportver boðið
ótrúleg verð á hjólum, sem nánast ómögulegt er
að finna hjá öðrum verslunum með sambærileg
hjól hvort sem er á Íslandi eða erlendis.

Við erum á Facebook Glerártorgi

Sími 461 1445

VILTU AUGLÝSA Í NORÐURLANDI?

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190 NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

ili.

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.

Hugðist hann reka málið á þeirri
forsendu að um íþróttameiðsli væri
að ræða.

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

Einn helsti stjörnulögfræðingur
bæjarins fylgdist með þessum
jafnvægiskúnstum mínum þar sem
hann sápuþvoði sinn stælta kropp.
Tjáði hann mér að hann hefði verið
farinn að undirbúa skaðabótakröfur
fyrir mig hefði allt farið á versta veg.

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Snyrti & nuddstofan Smart

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

www.fjardarbolstrun.is

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

LOK Á HEITA POTTA

Læstist ég í þeirri líkamsstöðu,
standandi á öðrum fæti með hitt
hnéð uppreist á meðan ég tosaði og
teygði buxurnar með báðum höndum
til að frelsa tána úr netinu. Auk þess
kepptist ég við að halda jafnvæginu á
þessum eina fæti og riðaði því allur,
skalf og iðaði á sleipu, glerhörðu og
stórhættulegu flísagólfinu.

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

Nýlega var ég að klæða mig
í sundbuxur þar sem ég stóð í
sturtuklefanum. Hægri löppin rann
greiðlega í gegnum skálmina en þegar
ég hugðist senda þá vinstri sömu
leið festist stóratáin í netinu inni í
skýlunni.

Ferðaþjónustuhús

Sími 512 5407

glýsingar

GLERÁRLAUG

8. tölublað
3. árgangur

