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1. tölublað
1. árgangur

Guð var fyrsti 
gesturinn

Frá New York 
til Akureyrar

sláandi frásagnir 
á #metoo viðburði

Þau Eyþór Ingi Jónsson, Elvý G. 
Hreinsdóttir, ásamt syni Elvýjar, 
Birki Blæ Jónssyni og góðum gest-

um halda opna tónleika í Akureyrarkirkju 
á laugardaginn næstkomandi. Eyþór Ingi 
segir ástæðuna fyrir því að þau ætli ekki að 

rukka aðgangseyri sé í fyrsta lagi sú að ekki 
allir hafa efni á að fara á tónleika og það 
þykir þeim miður.

Fjölskyldutríóið 
býður öllum frítt 
á Snjólatónleika

Bestu
Uppáhalds

Merkileg
  heppni!

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar“ (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR 
High Tech rafgeymar

Frá Þýskalandi

Sennilega jólagjöfin í ár
SOUS VIDE

1300W Sous vide frá Unold.  Heimilistæki til hægeldunar. 

Spennandi leið til eldunar og leikur einn.  

Tryggir nákvæman kjarnhita og eldamennskan verður óviðjafnaleg. 

Tækið hefur fengið verðlaun í Þýskalandi fyrir hönnun.

Athugið að Vacum-pökkunarvélin er seld sér.

19.900,-
furuvöllum 5 - SÍmI 461 5000
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Aðventan er yndislegur tími 
á Akureyri og þetta árið er 
nóg um að vera í desember. 

Hér er samantekt yfir alla helstu við-

burði á Akureyri í desember en nóg 
er af tónleikum, listasýningum ásamt 
lengri opnunartíma verslanna og fleira 
skemmtilegt.

Ásgeir Ólafsson er starf-
andi þjálfari, pistlahöf-
undur og rithöfundur 

sem hrinti nýverið af stað sam-
félagsverkefninu: Flössari. Það 
eru Tæknivörur, umboðsaðili 
Samsung á Íslandi, sem kostar 
verkefnið að mestu og það gerir 
því kleift að færa öllum fram-
haldsskólanemendum landsins 
veglega vatnsflösku og biðla til nem-
enda í leiðinni að fylla hana að lág-
marki þrisvar sinnum á dag. 

Ásgeir segir verkefnið taka aðra 
þætti fyrir líka og stuðlar að því að ráð-
ast gegn öllu óhófi meðal ungs fólks. Til 
þess bjó Ásgeir til hóp á samfélagsmiðl-
um sem nemendur geta skráð sig í.

„Þetta er verkefnagrúppa og nám-
skeið þar sem nemandinn getur gerst 
meðlimur honum að kostnaðarlausu, 
og tekið þátt allt skólaárið. Í hverri 

viku er tekið fyrir eitthvað nýtt. Ráð-
ist er gegn öllu óhófi með pistlaskrif-
um, myndböndum og öðru sem vek-
ur nemandann betur til athygli þegar 
kemur að óhófi,” segir Ásgeir. 

Hópurinn hefur verið að taka á 
ónægum svefni, óhóflegri koffínn-
eyslu, snjallsímanotkun, útlitsdýrkun 
og samskiptum við foreldra og vini 
hjá framhaldsskólanemum. Meðlimir 
hópsins á samfélagsmiðlinum Face-
book eru nú tæplega tvö þúsund.

Fimmtudaginn 7. desember 
varð Oddeyrarskóli 60 ára og 
afmælisdagurinn var haldinn 

hátíðlegur á sal skólans. Þar komu 
saman nemendur, starfsfólk og 35 
boðsgestir en undirbúningur fyr-
ir hátíðarhöldin stóð yfir í nokkrar 
vikur enda um stórafmæli að ræða. 
Núverandi skólastjóri, Kristín Jó-
hannesdóttir, og forveri hennar, 
Helga Hauksdóttir, fluttu ræður og 
nemendur skólans skemmtu gest-
um með söng og dansi. Nemendur 
stigu einnig á svið og sungu gamlan 
skólasöng Oddeyrarskóla, röppuðu 
og dönsuðu, viðstöddum til mikillar 
skemmtunar. 

Söngur einkenndi  
hátíðarhöldin
Við lok dagskránnar mættu þeir 
Ívar og Ivan Mendez frá Tónlistar-
skólanum á Akureyri og léku undir 
fjöldasöng en Ivan gekk einmitt sjálf-
ur í Oddeyrarskóla fyrir rétt rúmum 
áratug síðan. Þeir félagar hafa stýrt 
sameiginlegum söngstundum hjá 
skólanum í vetur og það var auðséð 

að sú vinna hefur borið ágætis árang-
ur meðal nemenda. 

Góðar gjafir og góðgæti
Foreldrafélagið færði skólanum góðar 
gjafir sem koma til með að nýtast skól-
anum og nemendum hans vel að sögn 
Kristínar skólastjóra. Aðrir skólar bæj-
arins slógu saman og gáfu Oddeyrar-
skóla inneign í Eymundsson að gjöf. 

Þegar dagskrá lauk var öllum boðið 
upp á afmælisköku og húsið var opið 
gestum og gangandi. Þar var hægt að 
sjá afrakstur nemenda frá þemadög-
um, myndband um skólann og glæsileg 
líkön sem nemendur gerðu af húsnæði 
skólans. Ásamt því gátu gestir fengið 
að búa til eigin tónlist, stýra litlum vél-
mennum, kóða og dansa með leiðsögn 
nemenda.  IBB

Oddeyrarskóli fagnaði 
sextíu ára afmæli 

Nemendur Oddeyrarskóla byggðu líkan af skólanum. 

Gefur öllum framhalds-
skólum vatnsflöskur að 
andvirði 50 milljóna króna

Fimmtudagur 14. des. 
n KK & Ellen halda 
jólatónleika á Græna 
Hattinum kl. 21.00.

Föstudagur 15. des.
n Ljótu hálfvitarnir með 
jólaívafi á Græna Hattin-
um kl. 22.00.
n Amanda Marsh opnar 
myndlistarsýningu sína í 
Deiglunni kl. 17.00.
n Kertakvöld í miðbænum.

Laugardagur 16. des.
n Ljótu hálfvitarnir  
með jólaívafi á Græna 
Hattinum kl. 22.00.
n Jólamarkaður Kistu í 
Hofi kl. 12.00-19.00.
n Jólatónleikarnir: Heima 
um jólin í Hofi kl. 16.00, 
19.00 og 22.00. 
n Fjölskyldutríóið Elvý, 
Birkir Blær og Eyþór 
Ingi halda tónleika í Akur-
eyrarkirkju kl. 20.00.
n Amanda Marsh sýnir í 
Deiglunni kl. 14:00-17.00.

Sunnudagur 17. des.
n Jólatónleikarnir: Heima 
um jólin í Hofi kl. 19.00.
n Amanda Marsh sýnir í 
Deiglunni kl. 14:00-17.00.
n Draumar rætast: Jóla-
sýning listhlaupadeildar 
Skautafélags Akureyrar í 
skautahöllinni kl. 17.00. 

Þriðjudagur 19. des.
n Jólakvikmyndasýning: 
Jólamyndin Home Alone 
verður sýnd í kaffihúsi 
Amtsbókasafnsins  
kl. 16.00.

Miðvikudagur 20. des.
n Sigríður Thorlacius og 
Sigurður Guðmundsson 
halda tónleika á Græna 
Hattinum kl. 21.00.

Fimmtudagur 21. des.
n Sigríður Thorlacius og 
Sigurður Guðmundsson 
halda tónleika á Græna 
Hattinum kl. 21.00.
n Þorláksmessutónleikar 
Bubba í Hofi kl. 20.30.
n Listakonan Julia DeP-
into sýnir í Deiglunni.

Föstudagur 22. des.
n Hljómsveitin 200.000 
Naglbítar heldur tónleika á 
Græna Hattinum kl. 22.00.
n Jólatónleikar Kamm-
erkórsins Hymnodiu í 
Akureyrarkirkju kl. 21.00.
n Listakonan Julia DeP-
into sýnir í Deiglunni frá 
kl. 14:00-17.00.

Laugardagur 23. des.
n Listakonan Julia DeP-
into sýnir í Deiglunni frá 
kl. 14:00-17.00.

Þriðjudagur 26. des.
n Hvanndalsbræður halda 
tónleika á Græna Hattin-
um kl. 20.00 og 23.00. 

Miðvikudagur 27. des.
n Úlfur Úlfur heldur tón-
leika á Græna Hattinum 
kl. 22.00.

Fimmtudagur 28. des.
n Valdimar heldur tón-
leika á Græna Hattinum 
kl. 22.00.

n Vetrarkvöld í Hofi kl. 
20.00. Ungt og efnilegt 
tónlistarfólk á Norður-
landi flytur fallega og 
hugljúfa vetrartóna. 

Laugardagur 30. des.
n Helgi og hljóðfæraleik-
arnir halda tónleika á 
Græna Hattinum kl. 22.00.

Jólahúsið: Er opið öll 
kvöld fram að jólum til 
klukkan 21:00.
Glerártorg: Er opið til 
kl. 22.00 á kvöldin frá 14. 
desember.
Miðbærinn: Verslanir í 
miðbænum verða opnar 
til kl. 22 á kvöldin frá 15. 
desember.
Hlíðarfjall: Er opið frá og 
með 21. desember.

Hvað ætlar þú að 
gera í desember? 

Akureyri er hugguleg 
í jólabúningnum.

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Verðdæmi 70x70 cm. 30.500

Verðdæmi 70cm. 29.544 Verðdæmi 80x80 cm. 35.900

Verðdæmi 80x80 cm. 32.107

Verðdæmi 70 cm. 26.190

Verð frá 47.630

Verðdæmi 70x70 cm 29.600

Sturtuveisla!
Sturtuhurðir
Breidd
70, 80 og 90 cm.
Hæð 190 cm.

Laus svunta

Sturtuklefar úr hertu öryggisgleri, rennihurðir 
með 16 hjólum. Heill hornlisti, sturtustangasett
og vatnslás fylgja.
Rúnnaðir stærðir 80 x 80 og 90 x 90 cm.
Kantaðir stærðir 70 x 70, 80 x 80 og 90 x 90 cm.

Sturtuvængir 
með lyftilöm
Stærðir
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm. 
100 x 100 cm.
Hæð 190 cm.Hæð 190 cm.

Gæði, úrval
og gott verð!

Verðdæmi

80 x 80 cm rúnnaður

45.900

Sturtuhorn með botni
Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

8 mm. hert
öryggisgler
með festingum
Stærð 70 - 120 cm.
Hæð 200 cm.



Norsk ullarnærföt
úr 100% Merinu ull

Glerártorgi - s: 461-1445 
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Norðurland  
á nýrri öld
Ritstjóri. Það koma svona augnablik þar sem þú hugsar að nú 

hlýturðu að vera orðin fullorðin. Þetta er þannig augnablik. 
Það er alltaf gaman að fá nýjan titil þó ég viðurkenni að það 

sé ákveðin aðlögun. Rétt eins og þegar 
maður hætti að vera táningur og varð 
fullorðinn. Ég hafði reyndar nítján ár til 
að undirbúa mig fyrir þá titlabreytingu en 
að taka við blaðinu Norðurland bar að-
eins skjótar að. 

Fjölmiðlanafnið Norðurland hringir 
örugglega einhverjum bjöllum hjá eldri 
lesendum því það var vikublað undir því 
nafni áratugum saman á liðinni öld. Hér 
fetum við í fótspor þessa fyrirrennara 
og reynum auðmjúk að fara ekki út fyrir 
sporin.  

Það eru spennandi tímar framundan 
fyrir samfélagið þar sem fjölmiðlun á Norðurlandi virðist vera að styrkj-
ast verulega á öllum sviðum og þar verður þetta blað engin undantekn-
ing. Fyrir mitt leyti hlakka ég til að takast á við þær áskoranir sem því 
fylgja og vona að lesendur taki þessu framtaki fagnandi. 

Ég vona að þið njótið aðventunnar, hátíðanna og auðvitað blaðsins, 
kæru lesendur. 
 Ingibjörg Bergmann Bragadóttir

leiðARi

1. tölublað, 1. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.  

Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.  

Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: Ingibjörg Bergmann 

Bragadóttir, ingibjorg18@gmail.com, Sími: 663 8905 Prentun: Ísafoldarprentsmiðja.  

Dreifing: Póstdreifing og Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

14.500 eintök ókeypis – um allt Norðurland

Þau Eyþór Ingi Jónsson, Elvý G. 
Hreinsdóttir, ásamt syni Elvýj-
ar, Birki Blæ Jónssyni hafa 

verið að halda tónleika víðsvegar um 

Norðurland undanfarið 
og stefna næst á tónleika í 
Akureyrarkirkju. Þau vilja 
ekki titla viðburðinn sem 
hefðbundna jólatónleika 
heldur skírðu þau við-
burðinn Snjólatónleikar 
og lýsa viðburðinum sem 
hlýlegum vetrartónleik-
um. Fjölskyldutríóið eru 
engir nýgræðingar í tón-
leikahaldi en þau hafa ver-
ið mikið að koma fram, 
bæði saman og í sitthvoru 
lagi, en núna síðast voru 
þau með ferna tónleika 
á Kópaskeri, Akureyri, 
Ólafsfirði og Dalvík.

Það hafa ekki 
allir efni á að fara á 
jólatónleika
Eyþór Ingi segir ástæð-
una vera sú að þau ætli 
ekki að rukka aðgangs-
eyri sé í fyrsta lagi vegna 
þess að ekki allir hafa 
efni á að fara á tónleika 
og það þykir þeim miður. ,,Það er 
gríðarlegt framboð af jólatónleikum 
sem eru oft á tíðum mjög dýrir, því 
auðvitað er dýrt að leigja húsnæði 
og halda tónleika. En við gátum gert 
þetta svona og okkur fannst þetta vera 
bara í anda jólanna að rukka ekki 
inn,“ segir Eyþór en hann starfar sem 
organisti í Akureyrarkirkju. 

,,Hann lætur sig hafa  
það að spila með okkur“
Eyþór segir fjölskylduna alveg vera á 
sömu nótunum þegar kemur að tónlist 
og lagavali fyrir tónleikana. ,,Ég verð 
nú að viðurkenna það að strákurinn 
er 17 ára gamall og hefur kannski að-
eins öðruvísi tónlistarsmekk en við. 
En hann lætur sig hafa það að spila 
með okkur,“ segir Eyþór hlæjandi. 

Þau einblína á afslappaða og 
rólega tónlist og lýsa sér sem lág-
stemmdum tónlistarmönnum. Þau 
hafa einnig fengið með sér góða gesti 
til að spila með þeim á laugardaginn 
kemur og má þar nefna Konna 
Bartsch, söngvara og gítarleikara; 
Arnbjörgu Sigurðardóttur, flautuleik-
ara; Fanney Kristjáns Snjólaugar-

dóttur, söngkonu, ásamt félögum úr 
kammerkórnum Hymnodiu. 

Akureyrarkirkja  
sett í kósý-gallann
Markmið tónleikanna er að skapa 
þægilegt og afslappandi andrúmsloft 
með hugljúfum vetrarlögum en Eyþór 
neitar því ekki að í efnisskránni leynist 
ef til vill nokkur klassísk jólalög. Akur-
eyrarkirkja verður tekin úr sambandi, 
ef svo má að orði komast, því að slökkt 
verður á raflýsingunni og kveikt í stað-
inn á nokkrum notalegum kösturum 
og kertum til að ítreka þægindin. 

Fjölskyldutríóið  
komið til að vera?
Það virðist vera nóg að gera hjá fjöl-
skyldunni um þessar mundir en þau 
stefna á þrenna tónleika til viðbótar í 
janúar á Norðurlandi. Þau hlutu styrk 
fyrr á árinu til þess að fara í þetta flotta 
tónleikaverkefni og vildu gefa til baka 
fyrst að þau gátu með þessum ókeypis 
jólatónleikum. ,,Við þurfum ekkert að 
græða á því að syngja jólalög,“ segir 
Eyþór kátur að lokum.

IBB

Fjölskyldutríóið 
býður öllum Frítt 
á snjólatónleika



HRESSILEGUR
OG EINLÆGUR

RÚNA – ÖRLAGASAGA EFTIR SIGMUND ERNI RÚNARSSON

GUNNAR BIRGISSON EFTIR ORRA PÁL ORMARSSON

SVEITASTELPAN SEM NÁÐI HÆSTU 
HÆÐUM GLÆSILÍFS – EN LÍKA DÝPSTU 
DÖLUM TILVERUNNAR.

GLÆSTIR SIGRAR
SORGIR OG EINSEMD

ÞAÐ ER GOTT … AÐ LESA ÆVISÖGU!

DRAMATÍSK SAGAHESTAKONU!

★★★★
„VEL SKRIFUÐ

OG SKEMMTILEG“
TRAUSTI SALVAR KRISTJÁNSSON, DV

1. PRENTUN UPPSELD –2. PRENTUN KOMIN Í VERSLANIR!

Í þessari bráðskemmtilegu og fróðlegu bók segir
af skrautlegri fjölskyldusögu Gunnars Birgissonar en
líka Dagsbrúnarverkamanninum sem varð umsvifa- 
mikill framkvæmdamaður og einn af forystumönnum 
atvinnurekenda í þjóðarsáttinni og átökum í pólitíkinni 
þar sem hann dregur ekkert undan.

Sigmundur Ernir Rúnarsson skrifar af 
alkunnu innsæi og snilld örlagasögu 
stúlkunnar sem ólst upp í fásinni og 
náttúrufegurð í Svínadal í Húnavatns-
sýslu, konunnar sem náði 
hæstuhæðum glæsilífs – en líka 
dýpstu dölum tilverunnar.



Orka til 
framtíðar

Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar. Hlutverk fyrirtækisins 
er að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með 

sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi.

Jarðvarmastöðin á Þeista
reykjum er nýjasta afl stöð 
Íslendinga. Hún var gang
sett 17. nóvember 2017, en 
áttatíu árum fyrr var elsta 
afl stöðin, Ljósafossstöð, 
gangsett. Margt hefur breyst 
á þessum tíma. Uppbygging 
raf orku kerfisins hefur 
verið ein af forsendum 
velmegunar og lífskjara á 
Íslandi og hér hefur orðið 
til einstæð þekking á sviði 
endurnýjanlegrar orku. 

Við allan undirbúning og 
framkvæmdir við Þeista reyki 
hefur markmiðið verið að 
reisa hag kvæma og áreiðan
lega virkjun sem tekur mið 
af um hverfi sínu og náttúr
unni. Þegar virkjun er reist 
er mikil vægt að vandað sé 
til allra verka, bæði til að 
lágmarka umhverfis áhrif 
vegna fram kvæmd anna en 
líka til að tryggja að fram
kvæmdin skili þjóðinni arði 
til lengri tíma. 

Landsvirkjun hefur frá upp
hafi unnið endurnýjanlega 
orku. Vitundarvakning um 
umhverfis og loftslagsmál 
á heimsvísu hefur aukið 
verulega verðmæti slíkrar 
raforku. Skynsamleg ráð
stöfun fjármuna hjá fyrir
tækinu hefur einnig gert það 
að verkum að hægt verður 
að greiða hærri fjár hæðir í 
arð til eiganda fyrir tækisins, 
íslensku þjóðarinnar. Við 
erum stolt af því.

Við óskum landsmönnum öllum gæfu á nýju ári 
 og þökkum farsælt samstarf á liðnum árum.
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Íslandi og hér hefur orðið 
til einstæð þekking á sviði 
endurnýjanlegrar orku. 

Við allan undirbúning og 
framkvæmdir við Þeista reyki 
hefur markmiðið verið að 
reisa hag kvæma og áreiðan
lega virkjun sem tekur mið 
af um hverfi sínu og náttúr
unni. Þegar virkjun er reist 
er mikil vægt að vandað sé 
til allra verka, bæði til að 
lágmarka umhverfis áhrif 
vegna fram kvæmd anna en 
líka til að tryggja að fram
kvæmdin skili þjóðinni arði 
til lengri tíma. 

Landsvirkjun hefur frá upp
hafi unnið endurnýjanlega 
orku. Vitundarvakning um 
umhverfis og loftslagsmál 
á heimsvísu hefur aukið 
verulega verðmæti slíkrar 
raforku. Skynsamleg ráð
stöfun fjármuna hjá fyrir
tækinu hefur einnig gert það 
að verkum að hægt verður 
að greiða hærri fjár hæðir í 
arð til eiganda fyrir tækisins, 
íslensku þjóðarinnar. Við 
erum stolt af því.

Við óskum landsmönnum öllum gæfu á nýju ári 
 og þökkum farsælt samstarf á liðnum árum.
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kröFtugir akureyringar
Íþróttakonur og -menn hjá Kraftlyftingafélagi Akureyrar  hafa verið að 
ná gríðarlegum árangri á mótum bæði erlendis og hérlendis

Íþróttafólk innan KFA hafa náð 
sögulegum árangri í lyftingum 
á Íslandi en nú í lok nóvember 

varð Björk Óðinsdóttir fyrsta kon-
an frá Akureyri til þess að keppa á 
Heimsmeistaramóti í Ólympískum 
lyftingum. Björk, sem var að keppa 
í fyrsta skipti á mótinu, bætti tvö Ís-
landsmet með lyftum sínum ásamt 
því að bæta Íslandsmet 
í samanlögðum árangri. 
Björk var valin Lyftinga-
kona KFA 2017.

Viktor Samúelsson 
er einn farsælasti lyft-
ingamaður Íslands frá 
upphafi en hann hefur 
þegar slegið 249 Íslands-
met á ferli sínum og 34 
þeirra standa enn þann 
dag í dag. Hann keppti 
á þremur alþjóðlegum 
mótum í ár og varð Ís-
landsmeistari á stigum. 
Hann er jafnframt stiga-
hæsti kraflyftingamað-
ur ársins með 597.79 
wilks en wilks er stuðull 

sem notaður er til þess að bera saman 
styrk kraftlyftingamanna í keppnum. 
Auk þess hefur Viktor slegið 13 Norð-
urlandamet og fimm þeirra hafa ekki 
enn verið slegin út. Viktor var valinn 
Kraftlyftingamaður KFA 2017. 

Það er óhætt að segja að Kraft-
lyftingafélag Akureyrar er að gera 
góða hluti og upptalning á ungum 

og efnilegum íþróttamönnum innan 
raða þeirra gæti haldið lengi áfram. 
Grétar Skúli Gunnarsson, formaður 
KFA, er ánægður með íþróttafólkið 
sitt og er vongóður um að þau verði 
tilnefnd til Íþróttamanns- og konu 
Akureyrar 2017 og örugglega fleiri 
úr félaginu einnig.
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Björk Óðinsdóttir 
bætti sitt persónu-
lega met, keppnis- 
og Íslandsmet á 
HM í nóvember. 

Viktor Samúelsson hefur slegið 249 Íslandsmet á sínum ferli. 



Tilboðin gilda til miðnættis sunnudaginn 17. desember í Iceland Akureyri

499
KR/KG

Verð áður 999 KR/KG

Vínber græn

549
KR/KG

Verð áður 849 KR/KG

Kjörfugl 
heill kjúklingur

299
KR/PK

Verð áður 449 KR/PK
1196 KR/KG

Jarðarber 250g

199
KR/PK

Verð áður 249 KR/PK
1592 KR/kg

Bláber 125 g

699
KR/PK

Verð áður 899 KR/PK
87 KR/L

Pepsi 2 l 4 pk.

599
KR/PK

Verð áður 1199 KR/PK
75 KR/L

Kristall Mexican 
Lime 2 l 4 pk.

599
KR/PK

Verð áður 999 KR/PK
67 KR/STK

Andrex 9 rúllur

499
KR/PK

Verð áður 599 KR/PK
998 KR/L

Ben&Jerry's 500 ml

699
KR/PK

Verð áður 899 KR/PK
87 KR/L

Pepsi MAX 2 l 4 pk.

99
KR/STK

Verð áður 269 KR/STK
99 KR/L

Coke 1 l

69
KR/STK

Verð áður 99 KR/STK
138 KR/L

Pepsi 500 ml dós

69
KR/STK

Verð áður 129 KR/STK
138 KR/L

Hátíðarblanda 
500 ml

69
KR/STK

Verð áður 99 KR/STK
138 KR/L

Appelsín 
500 ml dós

69
KR/STK

Verð áður 99 KR/STK
138 KR/L

Pepsi Max 
500 ml dós

399
KR/KS

Verð áður 599 KR/KS

Klementínur 2,3 kg

173 KR/KG

3.999
KR/PK

Verð áður 5499 KR/PK

Mars próteinduft  
800 g

4999 KR/KG

199
KR/STK

Verð áður 229/299 KR/STK

Pringles allar 
tegundir

995/1244 KR/KG

199
KR/PK

Verð áður 249 KR/PK

Snaxy 
Kabanos 

í brauði 50 g

3980 KR/KG

149
KR/PK

Verð áður 299 KR/PK

Góu Hraun/
Æði bitar 200 g

745 KR/KG

149
KR/STK

Verð áður 199 KR/STK

Doritos 170 g 4 teg.

876 KR/KG

299
KR/STK

Verð áður 769KR/STK

Happís vanillu
súkkulaði 900 ml

332 KR/L

HALLÓ AKUREYRI!
Á föstudaginn kl. 9 opnum við nýja og glæsilega Iceland verslun
í Kaupangi. Full búð af opnunartilboðum. Hlökkum til að sjá þig!

  70% afsl. 
Verð nú 750 KR/KG

Verð áður 2499 KR/KG

Nammibar

Fyrstu 1.000 
viðskiptavinirnir 
fá happaþrennu 

að gjöf

199
KR/STK

Iceland pizzur 
TC/DP

Verð áður 249 KR/STK

2.499
KR/KG

Verð áður 2.999 KR/KG

Kjarnafæði 
hangilæri úrbeinað

1.699
KR/KG

Verð áður 2.099 KR/KG

Kjarnafæði 
svínahamborgar-

hryggur úrbeinaður

1.399
KR/KG

Verð áður 1.769 KR/KG

Kjarnafæði 
lambalæri 
Heiðalamb

Iceland Meal 
in a Bag 750 g
- allar tegundir

Verð áður 699KR/PK

599
KR/PK
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Útvarp Akureyri fór formlega 
í loftið 1. desember síðast-
liðinn en það er útvarpsmað-

urinn Axel Axelsson sem er maðurinn 
á bakvið stöðina. Á annan tug tækni- 
og dagskrárgerðarfólks kemur að 
Útvarpi Akureyrar og eru um þessar 
mundir að móta spennandi dagskrár-
liði fyrir komandi ár. Axel segir þau 
eiga helling af skemmtilegu dagskrár-
efni í pokahorninu en það fylgi því 
óhjákvæmilega að opna útvarpsstöð í 
desember að þurfa að einblína á jóla-
lög svona fyrst um sinn. Í janúar fari 
allt á fullt í nýju og frumlegu efni og 
þá komi hinn sanni hljómur stöðvar-
innar í ljós. 

Alla leið í Ólafsfjarðarmúla 
Fyrstu dagana gekk útsendingin 
ekki alveg eins og skyldi en Axel og 
Davíð Ingi Guðmundsson, tækni-
stjóri stöðvarinnar, voru ekki lengi 
að redda málunum segir Axel. ,,Við 
skelltum okkur bara yfir í heiði í 
frosti og stemmingu og skiptum um 
sendi. Þessi sem var fyrir var á lágum 
sendistyrk en núna erum við komin í 
fullan sendistyrk og ómum hérna um 
alla Akureyri og Eyjafjarðarsveit. Við 
fórum meira að segja að heyrast alla 
leið í Ólafsfjarðarmúla frétti ég!“

Axel segir þau stefna á þétt pró-
gramm eftir áramót og fá fullt af 
gestum í hljóðverið en nú þegar hafa 
nokkrir vel valdir farið í loftið á stöð-
inni. Fyrstu gestir stöðvarinnar voru 
engir aðrir en Sr. Bolli Pétur Bollason 
og Guð og sá Sr. Bolli um að blessa 
stöðina þegar hún fór í loftið 1. des-
ember. 

„Sr. Bolli og Guð, þeir eru góðir 
saman! Alls ekki slæmir gestir,“ segir 
Axel hlæjandi.

Norðurland í brennidepli 
,,Við verðum bara með Akureyri 
og Norðurland eystra í algjörum 
brennidepli, þetta er staðbundinn 
miðill og það er hjarta stöðvarinnar. 
Fólk er að taka virkilega vel í þetta 
og við finnum mikinn meðbyr, fólk 
er að segja við okkur að það sé löngu 
kominn tími á að fá aftur staðbundna 
útvarpsstöð sem Norðlendingar eiga,“ 
segir Axel.

Útvarpsstöðinni  
ætlað að ná til allra
Markhópur stöðvarinnar er veru-
lega breiður, eða frá 20-60 ára og 

ætla þau hjá Útvarpi Akureyrar að 
reyna að gera sem flestum Akureyr-
ingum og nærsveitungum til hæfis 
með tónlistinni og dagskránni. Þá 
verður tónlist frá áttunda og níunda 
áratugnum áberandi í bland við vin-
sælustu lög landsins með íslenska 
tónlist í brennidepli. Axel hefur engar 
áhyggjur af því að yngri hlustendur 
kunni ekki að meta stöðina. ,,Tónlist-
aruppeldið hjá krökkum og ungu fólki 
í dag er miklu betra en það var held 
ég, þau þekkja orðið tónlist langt aftur 
í tímann en það má sjálfsagt orða það 
þannig að þetta sé meira útvarpsstöð 
fyrir fullorðna.“ 

Helena eyjólfs og Villi Vill 
með kvöldmatnum
Á laugardögum verður svo íþrótta-
þáttur sem kallast Stórleikurinn og 
snertir á öllu því sem er að gerast í 
íþróttum á Norðurlandi ásamt því að 
hita fólk upp fyrir helgina. Öll hádegi 
milli 12 og 13 verður eingöngu spiluð 
íslensk tónlist og milli 18 og 19 verður 
þessi klassíska, gamla, íslenska tónlist. 
,,Helena Eyjólfs, Villi Vill, Ellý Vil-
hjálms og þessi rómantísku, eldri lög. 
Við erum að rifja upp svona takta sem 
voru í útvarpi áður fyrr og voru mjög 
vinsælir þegar útvarpið varð frjálst 
hérna á Íslandi,“ segir Axel. 

Axel segist hreinlega sjálfur vera 
orðinn spenntur fyrir því að stilla á 
stöðina um kvöldmatarleytið með-
an hann er að elda kvöldmatinn og 
matreiða við ljúfa tóna Helenu Eyjólfs 
og fleiri goðsagna í íslenska tónlist-
arheiminum. Norðlendingar geta því 
beðið spenntir eftir janúarmánuði 
þegar Útvarp Akureyrar fer á fullt 
skrið og sannur hljómur stöðvarinnar 
kemur í ljós.
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Útvarp Akureyri

Guð var fyrsti 
gesturinn„Við verðum 

bara með 
Akureyri og 
Norðurland 
eystra í algjörum 
brennidepli

Útvarpsmaður-
inn Axel Axels-

son er maðurinn 
á bakvið stöðina. 

www.akap.is Kaupangur v/ Mýrarveg sími 460 9999

OPIÐ
UM JÓL OG ÁRAMÓT

23.12. Þorláksmessa   10-16 
24.12. Aðfangadagur   10-13 
25.12. Jóladagur   16-18 
26.12. Annar í jólum  12-16 
30.12. Laugardagur  10-16
31.12. Gamlársdagur   10-13 
01.01. Nýársdagur  16-18 

        Dagur           Tími

Óskum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. 
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

Fótspor ehf. óskar 
landsmönnum 

gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári



Gleðileg jól

 Óskum Akureyrarbæ 
og Akureyringum öllum 

innilega til hamingju 
með 150 ára afmælið!

 Óskum Akureyrarbæ 
og Akureyringum öllum 

innilega til hamingju 
með 150 ára afmælið!
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Jóhann flutti til New York eftir 
útskrift úr MA, þar sem hann 
lærði leiklist í Stella Adler 

Studio of Acting. Hann segir námið 
hafa verið mjög gott en húsnæðismál-
in á meðan á því stóð voru ekki eins 
frábær.

Óþægilega mikið af 
kakkalökkum 
Þegar Jóhann flutti út fyrst þá bjó 
hann með kærustunni sinni, Katrínu 
Mist Haraldsdóttur, en hún var þá að 
ljúka sínu þriggja ára leiklistarnámi. 

,,Fyrsta árið sem ég flyt út býr 
Katrín þar og er búin að vera í tvö 
ár úti. Þegar ég kem út gat ég gist 
hjá henni og við fengum okkur svo 
íbúð saman. Þetta var mjög fín íbúð í 
Queens-hverfinu en það var reyndar 
svona óþægilega mikið af kakkalökk-
um og þetta var í fyrsta skiptið sem 
ég var eitthvað innan um kakkalakka 
almennt,“ segir Jóhann.

Þegar Katrín lauk námi þurfti Jó-
hann Axel að finna sér nýjan með-
leigjanda og endaði með herbergisfé-
laga að nafni Claus. ,,Það líður ekki sá 
dagur sem ég sakna ekki Claus,“ segir 
Jóhann kíminn en sambúðin var mjög 
skrítin að hans sögn. ,,Þá tók ég reynd-
ar kakkalakkana í sátt því þeir voru 
bara ekki svo slæmir eftir að Claus 
flutti inn.“ 

Á götunni í New York  
síðasta mánuðinn
Ekki skánaði það á öðru ári en þá 
mætti Jóhann íbúðarlaus til New York 
og skellti sér á Craigslist, sem er eins 
konar bandarískt Bland.is. Þar rakst 
hann á herbergi í Harlem-hverfinu 
þar sem hann endaði á að leigja með 
lesbísku pari og klæðskiptingi. Parið 
átti svo fimm litla hunda og einn kött 
þannig að það var nokkuð þétt setið 
í íbúðinni. Það gekk á ýmsu þar, sér 
í lagi því sambýlingar hans voru all-
ir í harðri neyslu og einn hundanna 
hreinlega beit fólk. 

Hann lýsir því að parið hafi verið 
mjög misjafnt í skapinu og það hafi 
komið honum alveg í opna skjöldu 
þegar einn daginn hentu stelpurnar  
fjórða meðleigjandanum út á götu og 
hann sást aldrei meir. 

,,Þær voru mjög skiptar í skapi, 
einn daginn voru þær voða yndislegar 
og annan alveg brjálaðar. Svo endaði 
þetta bara þannig að ég fékk skilaboð 
einn daginn þegar ég var í skólan-
um að allt dótið mitt væri á götunni 
og ég fengi ekkert að koma aftur. Ég 
dreif mig strax úr skólanum og þarna 
var bara allt dótið mitt á gangstéttinni 
eins og það lagði sig, Macbook tölvan 
mín við hliðina á brunahananum og 

Jóhann Axel ingólfsson 
er ungur og efnilegur 
leikari á Akureyri og er 
að taka sín fyrstu skref 
sem atvinnuleikari í fullu 
starfi. Hans fyrsta verk-
efni er sýningin; sjeikspír 
eins og hann leggur sig, 
sem Leikfélag Akur-
eyrar setur upp í mars 
næstkomandi. Jóhann 
Axel er menntaður leik-
ari en hann nam leiklist 
í New York og er núna 
snúinn aftur í norðrið. 
Jóhann talar um námið 
og dvölina í New York, 
spennandi verkefnin 
framundan og hvernig 
það er í raun að vera ung-
ur leikari á Akureyri. 

Frá New York 
til Akureyrar

 Jóhann Axel 
hefur alltaf elskað 
leiklistina.
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svona. Þannig að ég var heimilislaus 
þarna síðasta mánuðinn og gisti bara á 
sófum hjá bekkjarfélögum mínum til 
skiptis áður en ég hélt heim til Íslands 
um sumarið,“ segir Jóhann Axel um 
endann á skrautlegri sambúð. 

Jóhann lýsir því svo að þriðja og 
síðasta árið hans úti hafi hann verið 
í frábæru húsnæði og átt yndislegt ár. 

leit bara á þetta sem hálf-
gerða sjómennsku 
Katrín Mist og Jóhann Axel eru trúlof-
uð og fagna fljótlega tíu árum saman. 
Af þessum tíu árum hafa þau verið 
tæp fimm ár í sundur þar sem Katrín 
byrjaði sitt leiklistarnám í New York 
tveimur árum á undan Jóhanni. 

,,Það hljómar ekkert vel að segja að 
við vorum 5 ár í sundur. Ég leit alltaf 
bara á þetta eins og sjómennsku, af því 
að ég var kannski þrjá mánuði í burtu 
og svo kom ég heim um jólin og á 
sumrin og svo var hún dugleg að koma 
út þannig að þetta voru aldrei meira 
en þrír mánuðir sem við sáumst ekki. 
Þannig að þetta er ekki eins og ég hafi 
verið einhversstaðar á Grænlandsjökli 
í fimm ár og ekki séð konuna mína,“ 
segir Jóhann Axel hlægjandi. 

Byrjar eftir áramót í fullu 
starfi sem leikari 
Jóhann segir það alltaf hafa verið 
planið að koma aftur til Akureyrar eft-
ir nám og hafði fulla trú á því að hér 
væri framtíð fyrir leikara. Hann hefur 
ávallt unnið markvisst að því að verða 
atvinnuleikari og gera það sem hann 
elskar. Hann ólst upp á sviðinu og þar 
vissi hann strax að þetta vildi hann 
gera og er í skýjunum að fá tækifæri 
til þess.

,,Ég útskrifast, kem heim og geri 

eina sýningu sem heitir Elska, sem var 
alveg frábær sýning til að gera strax 
eftir að námi lauk. Þar fékk ég að leika 
mjög víðan hóp af karakterum sem 
virkaði svona pínu eins og sýning á 
öllum þeim mismunandi hlutverkum 
sem ég get túlkað og hef vonandi gert 
það vel.“

Öll 37 verk Shakespeare  
á 97 mínútum
Sjeikspír eins og hann leggur sig er 
sýning á vegum Leikfélags Akur-
eyrar sem sýnt verður í Samkomu-
húsinu í byrjun næsta árs. Verkið er 
hraður gamanleikur og bráðfyndinn 
útúrsnúningur á öllum 37 verkum 
Shakespeare á aðeins 97 mínútum. Jó-

hann Axel fer með eitt af aðalhlutverk-
unum, ásamt Sesselíu Ólafsdóttur og 
Benedikt Gröndal en þau eru aðeins 
þrjú sem leika í sýningunni. 

Vilhjálmur B. Bragason er að þýða 
og staðfæra verkið og gríndúettinn 
Vandræðaskáld gerir tónlistina. 

Þá byrja æfingar á fullu strax 1. janú-
ar og frumsýning verður í byrjun mars. 

Aðspurður hvað taki við eftir það 
segir Jóhann Axel hlægjandi: ,,Eigum 
við ekki bara að gera eitt í einu og gera 
það vel?“ Hann bætir svo við að margt 
sé í pípunum en það komi bara í ljós 
hvað tekur svo við. 

listalífið á Akureyri búið að 
taka svakalegum framförum 
Jóhann segir það alveg frábært hversu 
mikið er að gerast, og hefur verið 
að gerast undanfarin ár, í listum og 
listsköpun á Akureyri. Hann segist 
einmitt hafa komið heim á réttum 
tíma þar sem að sífellt fleira fólk úr 
sviðslistum og öðrum listgreinum er 
að koma aftur til Akureyrar og vill 
vera þar. Hann segir það ómetanlegt 
að hafa stóra bakhjarla eins og Mak 
og LA sem styrkja listsköpun verulega. 

,,Ég vil bara hvetja Akureyringa til 
að vera duglegir að fara í leikhús og 
fagna því hvað það er orðið fjölbreytt 
úrval af vönduðum listsýningum hér, 
hvort sem það eru tónleikar, danssýn-
ingar eða leikrit. Ef við höldum áfram 
á þessari braut verður Akureyri enn þá 
frambærilegri og það er bara frábært 
hvernig þetta er að þróast,“ segir Jó-
hann Axel að lokum.
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„Ég ætlaði 
mér alltaf 

að snúa aftur til 
Akureyrar, það er 
vel hægt að vera 
atvinnuleikari hér

Jóhann Axel að leika í leikriti í 
New York en hann er útskrifaður 
úr Stella Adler Studio of Acting. 

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt
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GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Tiboð þetta gildir til 31. desember 
eða á meðan byrgðir endast. 

Fyrstur kemur fyrstur fær.

Nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is og í síma 

864-2400.

JÓLATILBOÐ    
Völundarhús býður 20% afslátt af öllum

GARÐHÚSUM 
miðað við verð án fylgihluta á heimasíðunni okkar.

Einnig af Sky 15 - 3 garðhúsinu/gestahúsinu og Sky 15 - 44 gestahúsinu. 
Einnig bjóðum við 5% aukaafslátt af völdum gestahúsum.
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Hvetur konur til að taka þátt 
í verklegum framkvæmdum
Sunna Kristjana er menntaður 

byggingarverkfræðingur og 
flutti nýlega norður til að sinna 

starfi framleiðslustjóra gangagerðar 
í Vaðlaheiðargöngum. Sunna hefur 
unnið ýmist í Sviss, Noregi og á Íslandi 
við hin ýmsu störf, en segir það gott að 
koma heim í þetta krefjandi verkefni. 

Gott að koma norður aftur 
Sunna segist ekki hafa verið lengi að 
svara játandi þegar henni bauðst starfið 
en hún er fæddur og uppalinn Akureyr-
ingur og á fjölskyldu þar. Síðastliðin ár 
hefur hún unnið fyrir svissneskt fyrir-
tæki en hún hefur verið búsett í Noregi 
undanfarin ár, ýmist að vinna verkefni 
þar eða á Íslandi. ,,Ég sinnti verkefni í 
Norður-Noregi í eitt og hálft ár í gæða-
tæknieftirliti og í framhaldinu fékk 
fyrirtækið verkefni hjá Búrfelli og það 
lá beinast við að senda mig þangað, þar 
sem ég tala nú reiprennandi íslensku. 
Þá vann ég tvær vikur á Íslandi og eina 
viku í Noregi til skiptis,“ segir Sunna en 
nú er hún laus við sífelld ferðalög í bili 
og nýtur þess að vera heima á Akureyri.

Stefnt á verklok næsta haust 
Mikið hefur gengið á við gerð 
Vaðlaheiðarganga og einhverjar taf-
ir hafa orðið á verklokum. Heitt vatn 
Eyjafjarðarmegin flækti vinnuna 
verulega, kalt vatn fyllti upp í göngin 
Fnjóskadalsmegin og erfitt setberg 

torveldaði vinnu mjög í mars á þessu 
ári. Aðspurð hvort að það mætti ör-
ugglega búast við því að verkefninu 
ljúki næsta haust segist Sunna vera 
nokkuð örugg á því að svo verði. 

,,Maður náttúrlega þorir varla að 
segja neitt í þessu verki en jú, nema 
það komi eitthvað rosalegt upp þá 
stenst það alveg,“ segir Sunna. 

Aðeins tvær 
konur í fram-
leiðslunni
Framleiðslustjóri 
gangagerðar felur í sér að skipuleggja 
og skoða hvort verið sé að gera rétta 
hluti inni í göngunum. Þá eru ekki 
margar konur sem vinna að gerð gang-
anna, en Sunna segir þær vera tvær, 

hana og fram-
leiðslustjóra raf-
magns, sem starfa 
í göngunum sjálf-
um, en fleiri kon-
ur ef ræstingar- og 
eldhússtarfsmenn 
eru teknir með. 
Hún segir það 
ekkert nema góða 
upplifun að starfa 
í svona karllæg-
um bransa. 

,,Ég þekki 
bara ekkert annað. Fyrir mér hefur 
þetta alltaf verið mjög góð upplifun 
og yfirleitt alltaf gengið mjög vel. Það 
er að sjálfsögðu alltaf eitthvað, eins og 
maður sér og heyrir í #metoo sögun-
um allsstaðar. Heimurinn er ekkert 

fullkominn þegar það kemur að því að 
vera, já bara kona almennt, en ég hef 
alltaf haft mjög sterka bakhjarla í mín-
um yfirmönnum sem styðja mig alveg 
í svoleiðis efnum,“ segir Sunna.

Sunna segir einu sinni hafa kom-
ið upp mál sem gekk of langt og þá 
hafi yfirmenn hennar strax gripið í 
taumana. Þá séu áreitnismálum í þess-
um bransa ekki sýnd nein þolinmæði. 
Viðkomandi sem gerist sekur um slíkt 
athæfi er hreinlega sendur heim um 
leið, ítrekar Sunna. Hún vill ólm fá 
fleiri konur í bransann og hvetur kon-
ur eindregið til þess að taka meiri þátt 
í verklegum framkvæmdum. 

,,Þetta er bara svo afskaplega 
skemmtilegt og gefandi! Ég mæli al-
gjörlega með þessu fyrir konur.“
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Sunna Kristjana er menntaður byggingarverkfræðingur og 
vinnur hörðum höndum í Vaðlaheiðargöngum sem fram-
leiðslustjóri gangagerðar. 

Verið að bora í útskoti inni í Vaðlaheiðar-
göngunum. Mynd: Sunna KriStjana

Hópur fólks að vinna í vegskálanum 

við göngin, Eyjafjarðarmegin. 
Mynd: Sunna KriStjana

 B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

2018 árgerðir Hobby 
húsbílar og hjólhýsi

Mitsubishi Outlander PHEV  
2.0 Plug-In Hybrit 4x4 
Nýir til afgreiðslu nú og í febrúar 2018
Intense plús sjálfsk, dráttarkúla, 360gráðu 
myndavél, 18” álfelgur, 50/50 leður, Lyklalaust 
aðgengi, Upphitað Leðurklætt aðgerðastýri, Hiti 
í sætum, App tenging til að forhita bíl og stýra 
hleðslu, Samlitir, aðfellanlegir rafstillanlegir og  
upphitaðir hliðarspeglar, Útvarp með snertiskjá

Verð: 4.260.000 kr.

Nýtt Hobby 560UL 2018  
árgerð til afgreiðslu strax
Með eftirtöldum aukabúnaði
1- Rúmbreyting í eitt stórt
2- Gólfhiti Rafmagns
3- Sjónvarpsfesting á lið
4- Rafgeymakerfi
5- Stærri dekk og burðargeta 2000kg
6- Sólarsella 150Watta 

Verð 4.300.000

Hjólhýsi frá 2.800.000 kr. og nýir 
húsbílar frá 7.900.000 kr.
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#metoo baráttan hefur varla far-
ið framhjá neinum um þessar 
mundir en byltingin hefur farið 

sem eldur í sinu út um allan heim. Þar 
deila konur sögum af kynferðislegri 
áreitni og ofbeldi sem þær hafa orðið 
fyrir í starfi og lífinu almennt, en engin 
starfsstétt virðist vera undanskilin. 

Sérstakur #metoo viðburður var 
haldinn í Samkomuhúsinu sunnu-
daginn 10. desember þar sem fjöl-
breyttur hópur kvenna úr atvinnu-
lífinu fyrir norðan kom saman og las 
frásagnir sem konur á Íslandi hafa 
birt á samfélagsmiðlum í #metoo bar-
áttunni. Samskonar viðburðir voru 
einnig haldnir í Borgarleikhúsinu í 
Reykjavík og Herðubreið á Seyðisfirði. 

#metoo byrjaði í Hollywood
Undanfarið hefur verið ákveðin upp-
reisn í leikarasamfélaginu vestanhafs, 
þar sem leikkonur og leikarar stíga 
fram hvert á fætur öðru með frásagn-
ir af kynferðislegu ofbeldi og áreitni í 
bransanum. Í kjölfarið fór heimurinn 
allur að taka í sama streng og opinbera 
það áreiti sem konur hafa orðið fyrir í 
sínu nærsamfélagi. Á sunnudaginn var 
alþjóðadagur mannréttinda og einnig 
lokadagur sextán daga átaks Sam-
einuðu þjóðanna gegn kynbundnu of-
beldi. Þ.a.l. þótti þessi dagur vel til þess 
fallinn að halda viðburð sem þennan.

Ótrúlegar frásagnir  
í f lottum flutningi 
Það er óhætt að segja að konurnar, 
sem voru 17 talsins, hafi flutt frá-
sagnirnar óaðfinnanlega og sam-
staða og vitundarvakning viðstaddra 
styrktist með hverri frásögn. Sögurn-
ar voru frá konum úr hinum ýmsu 
starfsstéttum víðsvegar af landinu; í 
kvikmyndagerð, stjórnmálum, fjöl-
miðlum, íþróttum, tónlist, tækni- og 
hugbúnaðariðnaði, verkalýðshreyf-
ingunni, vísindum og réttargæslu. 
Þær sem fluttu sátu allar saman í röð 
þegar gestir gengu inn í sal og gengu 
síðan fremst á sviðið til skiptis og lásu 
sína frásögn. Á meðan á hverjum 
flutningi stóð þá risu konurnar, ein til 
tvær og stundum fleiri, úr sætum sín-

um fyrir aftan til stuðnings þeirri er 
sagði söguna. Meðal þeirra sem lásu 
frásagnirnar voru þær Sunna Borg, 
Hilda Jana, Ásta Sighvats, Elma Ey-
steinsdóttir, Soffía Gísladóttir, Auður 
Ingólfsdóttir, Jenný Lára Arnórsdótt-
ir, Saga Jónsdóttir, Albertína Frið-
björg Elíasdóttir ofl.

,,Við mjólkum bara Gunnu” 
Frásagnirnar voru allar sláandi og það 
versta var að enginn véfengdi þær, því 
allar konur á Íslandi og víða um heim 
virðast hafa svipaðar sögur að segja. 
Frásagnirnar voru flestar úr atvinnu-
lífinu og lýstu kynferðislegri áreitni og 
áreiti sem konur hafa þurft að þola í 
starfi. 

 „Þú þarft a.m.k. að létta þig um 20kg“

„Þú ert algjör hóra… grín“

„Ég vildi bara tékka hver væri með 
þennan rass“

„Hvernig vogaru þér að vera svona af-
hjúpandi og kveikja í mér?“

„Kannski var það bara gott að þér var 
nauðgað, þú ert búin að grennast svo 
mikið.“

Sagt um nauðgun: „Þið viljið þetta allar“

Meðan hann káfaði á mér:„Mikið hefur 
þú verið falleg, ung stúlka.“

Mjólkin var búin á kaffistofunni: „Við 
mjólkum bara Gunnu“

Baráttunni hvergi nærri lokið
Það er ennþá langt í land í baráttunni 
en þó hefur umræðan opnast gríðarlega 
undanfarnar vikur í kjölfar byltingar-
innar og alltaf bætast í hópinn fleiri 
starfsstéttir sem hafa sínar sögur að 
segja. Viðburðurinn endaði á jákvæðri 
frásögn frá konu sem lýsti því þegar 
samstarfsmaður hennar áreitti hana á 
skemmtistað og hún lét yfirmenn sína 
strax vita og nú er málið í ferli. Konan 
sagði þetta tvímælalaust vera #metoo 
byltingunni að þakka að svona hefði ver-
ið tekið á málinu og í stað þess að finna 
til skammar, sem hún hefði líklega fund-
ið fyrir ári síðan, hefði hún hreinlega 
bara hlegið að tímasetningu mannsins 
sem áreitti hana. ,,Mér leið bara eins og 
valkyrju, með heilan her á bakvið mig.” 
Og með því köstuðu upplesarar blöðum 
sínum upp í loft og gengu af sviðinu við 
mikið lófatak viðstaddra.
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Konur opna sig 
um kynferðislegt 
áreiti í daglegu lífi á 
samfélagsmiðlum undir 
myllumerkinu #metoo

sláandi frásagnir 
á #metoo viðburði 
í samkomuhúsinu

Saga Jónsdóttir, leikkona, var ein af þeim 17 konum 
sem lásu á viðburðinum. Mynd: Björn Jónsson. 

Pingpong.is - Síðumúli 35 (að neðanverðu) , Reykjavík - S: 568 3920 & 897 1715

Borðtennis 
er fyrir alla!

BorðtennisBorð

PLAYBACK borðtennisborð frá BUTTERFLY
m/neti, blá eða græn 19mm borðplata

Verð: 59.478 kr m/vsk -

pingpong.is - Síðumúla 35 (að aftanverðu)- S: 568 3920
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14.500 eintök frítt um allt Norðurland á hverjum fimmtudegi

1. tölublað
1. árgangur

Fengsælum sjómönnum kann að þykja freistandi að hlaða 
bát sinn út í hið óendanlega. Það getur hins vegar skapað 
mikla hættu þar sem ofhleðsla getur leitt til alvarlegra 
slysa. Gætum að öryggi okkar og siglum örugg í höfn. og verkefnisstjórn um öryggi sjófarenda

Fjárhagsáætlun Eyjafjarðarsveit-
ar fyrir árið 2018 og árin 2019-
2021 var samþykkt samhljóða í 

sveitarstjórn 7. desember sl. Áætlunin 
gerir sveitarfélaginu kleift að leggja 
í fjárfestingar- og viðhaldsverkefni 
án lántöku og endurspeglar ábyrgan 
rekstur Eyjafjarðarsveitar síðustu ár. 

Mörg verkefni eru á döfinni fyr-
ir komandi ár og má þar helst nefna 
nýjan hjólreiða- og göngustíg frá 
Hrafnagilshverfi að Akureyri en fyrsta 
skóflustungan var tekin í september 
sl. Stefnt er að því að stígurinn verði 
tilbúinn í byrjun sumars 2018 og bíða 
margir hjólreiðamenn og göngugarp-
ar spenntir eftir viðbótinni en mikil 
uppbygging hefur átt sér stað í göngu- 
og hjólreiðastígsmálum á Akureyri og 
nágrenni undanfarin ár.

ljósleiðari á öll heimili 
Til viðbótar verður lokið við lagningu 
ljósleiðara um allt sveitarfélagið 2018 
svo að öll heimili sveitarinnar geta 
tengst ljósneti. Um þessar mundir eru 
einnig 19 íbúðir í byggingu við Bakka-
tröð í Hrafnagilshverfi og gert er ráð 
fyrir því að þær verði fullbúnar sumarið 
2018. Nútímavæðing Hrafnagilsskóla 
er enn eitt verkefni Eyjafjarðarsveitar á 
næsta ári, þar sem keyptur verður nýr 
tölvubúnaður fyrir kennara og nemend-
ur og gerir skólanum þ.a.l. kleift að inn-
leiða nýja kennsluhætti. Þá er áætlað að 
nemendur fái áfram námsgögn í skólan-
um án endurgjalds, líkt og sl. haust. 
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Mynd frá fyrstu skóflustungunni að 
nýjum hjólreiða- og göngustíg frá 
Hrafnagili til Akureyrar. Mynd: EyjafjarðarSvEit

stór verkefni á döfinni hjá 
eyjafjarðarsveit árið 2018 

sterk staða 
og ábyrgur 
rekstur

Frábærar 

pizzur
Fengsælum sjómönnum kann að þykja freistandi að hlaða 
bát sinn út í hið óendanlega. Það getur hins vegar skapað 
mikla hættu þar sem ofhleðsla getur leitt til alvarlegra 
slysa. Gætum að öryggi okkar og siglum örugg í höfn. og verkefnisstjórn um öryggi sjófarenda


