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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

Kenna börnum niður í 
tveggja ára stærðfræði

 „Starf útvarpsmanns er 
í rauninni mjög skrítið“

 GLERÁRTORGI  |  SMÁRATORGI  |  KRINGLAN  |  LINDESIGN.IS

Við kynnum Krúttmús 
og Fjallabúa, fatnaður og 
spennandi fylgihlutir í nýrri 
barnalínu hjá Lín Design.

Akureyri myndast einstaklega vel í febrúar. Mynd: Anna María Sigurðardóttir Aspar.

Fánar, fánastangir
og aukahlutir

Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum 
í gott stand.

Fánasmiðjan

s:5772020

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is  |  blossi@blossi.is

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta
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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.

Rafvirkjar

LED rakaþétt ljós

www.olafsson.is
Endursöluaðilar um land allt

Snjöll lýsing!
OSRAM LIGHTIFY: Aðlagaðu ljósið 
að þínum þörfum með Appi

Jóhann Ólafsson & Co.
Krókháls 3, 110 Reykjavík
533 1900
olafsson.is

Myndlistakonan Heiðdís 
Hólm Guðmundsdóttir 
hefur sett sér það markmið 

að gera 100 sjálfsmyndir árið 2018. 
Heiðdís útskrifaðist úr Fagurlistadeild 
Myndlistaskólans á Akureyri árið 
2016. Hún segist hafa nánast einungis 
gert sjálfsmyndir frá útskriftinni og að 
hugmyndin hafi komið frekar náttúru-
lega.

„Ég geri líka sjálfsmyndir í óhlut-
bundnum verkum eins og í skúlptúra- 
og gjörningaformi. Mér finnst ég eig-
inlega vera að svindla ef ég vinn ekki 
út frá sjálfri mér, að listin sé einhvern 
veginn ekki nógu heiðarleg annars.“

Af hverju sjálfsmyndir?
„Þetta er auðvitað bara þessi leit að 
sjálfinu og sjálfinu sem listamaður 
sem ég held að við séum flest að glíma 
við. Ég hef svona aðeins verið að kúp-
la mig út úr sýningarhaldi, hef ekki 
verið að leita eftir tækifærum en þarf 
samt að hafa eitthvert markmið. Ég 
var svolítið dottin í að vinna bara fyrir 
sýningar, ákveðin verkefni, en ekki list 
listarinnar vegna. Nú er ég að vinna 
þennan aga, að mæta við vinnuborðið 
alla daga og gera eitthvað þó að það sé 
enginn yfirvofandi skilafrestur.“

100 er leiðinleg tala
Heiðdís er nú þegar búin með 16 
sjálfsmyndir á árinu. Hún segir að 
líklega muni hún ekki sýna allar 100 
myndirnar.

„Sumar eru ljótar og enginn fær 
að sjá þær. Sumar tóku 30 mínútur og 
aðrar 30 daga. Ef ég sýni þetta verða 
þetta líklega ekki 100 verk, 100 er líka 
svo leiðinleg tala.“

Myndirnar sem Heiðdís hefur gert 
í verkefninu hingað til eru allt teikn-
ingar, hún vonast til þess að geta gert 
fjölbreyttari verk á árinu.

„Ég er með takmarkað pláss til að 
sulla en ég stefni á að gera stærri mál-
verk og ýmislegt brall sem tekur lengri 
tíma þegar ég get.“

Vantar umfjöllun um mynd-
list á Norðurlandi
Heiðdís segir ljúft að vera í myndlist 
á Akureyri. Yfirleitt sé nóg um að vera 
og lítið mál að setja upp sýningar.

„Við yngri kynslóðirnar njótum 
ávaxtanna af vinnu hörku duglegs 
fólks við Listagilið sem hófst áður en 
ég fæddist. Það er mikill DIY (Gerðu 
það sjálfur) fílingur og ég held að það 

sé góð dínamík á milli grasrótarinn-
ar og stólpanna sem blandast líka oft 
saman. Myndlistarumfjöllun mætti 
samt vera meiri, hún nær yfirleitt ekki 
norður og ég vil hvetja þá fínu staðar-
miðla sem við höfum að taka við sér.“

Fagnar breyttu og bættu 
Listagili
„Við erum held ég oft í svolítilli 
„búbblu“ sem við þurfum bæði að 
hleypa inn í og komast út úr. Aðal-
harkið var að fá vinnustofu en ég var 
mjög heppin. Ég var bæði í Samlaginu 
í Listasafninu og um tíma í Rósenborg 
síðustu tvö árin,“ segir Heiðdís. 

Hún telur jafnframt að breytingarn-
ar í Listagilinu muni koma sér vel fyrir 
listafólk bæjarins sem og aðra íbúa og 
ferðamenn.

„Það verður gott að fá aftur vinnu-
stofur í Listasafnið, þar gerast ein-
hverjir ótrúlegir galdrar og gott að 
fá bætt sjálfstæð rými líka. Gilfélagið 
er líka að vinna að því að koma upp 
opnu grafíkverkstæði í Gilinu sem 
verður frábær viðbót í flóruna. Akur-
eyri er menningar- og menntabær og 
endurbæturnar fela í sér betri aðstöðu 
til kennslu og fastar sýningar, bæði á 
safneign og líka sögusýningar. Svo trúi 
ég ekki öðru en að bæjarbúar taki nýju 
kaffihúsi opnum örmum.“

Sjálfskipuð útlegð í skoskri 
sveit
Heiðdís er í augnablikinu stödd í Glas-
gow þar sem kærastinn hennar stund-
ar háskólanám. 

„Við erum núna í sjálfskipaðri út-
legð í skoskri sveit þangað til hann 
skilar af sér. Við reynum að kíkja í 
kaupstaðarferðir um helgar þar sem 
það er innan við klukkutíma keyrsla 
bæði til Edinborgar og Glasgow. Það 
er geggjað að geta unnið hvar sem er 
í heiminum og anda að sér nýju lofti 
og straumum á meðan. Ég hlakka þó 
til að koma aftur til Akureyrar, hvenær 
sem það verður.“

Ingólfur Stefánsson

Heiðdís ætlar að gera 
100 sjálfsmyndir árið 2018
„Við yngri kynslóðirnar erum að njóta ávaxtanna af 
vinnuhörku duglegs fólks við Listagilið“

Ein af sjálfsmyndum Heiðdísar  
en hún er nú þegar búin með 16 myndir 
á árinu og á því 84 eftir

Heiðdís Hólm er 
um þessar mundir 
stödd í Skotlandi en 
hlakkar til að koma 
aftur heim til Akur-
eyrar. 
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Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.  

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

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

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

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

13.000 eintök ókeypis – um allt Norðurland



VELJUM HYBRID
50% RAFDRIFINN

VIÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bílarnir í þessari auglýsingu endurspegla ekki þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt 
vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Vertu Hybrid megin í umferðinni ásamt 11 milljónum ökumanna um heim allan. 
Hybrid bílarnir frá Toyota eru einstaklega áreiðanlegir og liprir í akstri. Þeir eru búnir hátæknilegum  
búnaði þar sem kerfið sér sjálft um að skipta milli bensínmótors og rafhlöðu á orkusparandi hátt. 
Rafhlaðan er hönnuð til að endast líftíma bílsins og þú þarft aldrei að stinga í samband!

Veldu kraft, fegurð og framfarir, og færðu þig yfir á Hybrid í dag.

· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA
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Verum sanngjörn 
og uppbyggileg!
Ég velti því stundum fyrir mér af hverju ég heillaðist af fjölmiðla-

starfinu. Það eru sennilega ekki mörg störf sem sæta jafn mikilli 
gagnrýni og fjölmiðlastarfið. Af hverju skrifaðir þú um þetta eða 

hitt eða ekki þetta? Hvernig dettur þér í hug að birta þetta? Er þetta 
virkilega frétt? 

Svona mætti lengi telja. Oftar en ekki fylgja 
þessari gagnrýni svo líka ráðleggingar, sem því 
miður eru gjarnan fjandsamlegar, um hvernig 
blaðamaðurinn eigi að vinna vinnuna sína. Því 
aðrir virðast alltaf vita betur hvað fjölmiðlun 
varðar.

Ég viðurkenni að sjálf hef ég gerst sek um 
slíka hegðun, örugglega oftar en ég kæri mig um 
að játa. Ég hugsa að sennilega höfum við öll gerst 
sek um það, í heyranda eða hljóði. Umfjöllun um 
eitthvert tiltekið mál vantaði í fjölmiðla, fréttir voru ekki nógu ítarlegar 
eða vel fluttar að okkar mati eða skemmtiefnið, sem við viljum ekki 
viðurkenna að við lásum og höfðum persónulega ekki gaman af, á ekki 
heima í fréttum. 

Fjölmiðlar þurfa að sjálfsögðu aðhald og það er ekkert nema sjálfsagt 
að gagnrýna ef okkur misbýður eða eitthvað er unnið illa. Við skulum 
samt hafa hugfast að það er fjölmiðlamaður á bakvið hverja frétt og 
persóna á bakvið fjölmiðlamanninn. Neikvæðni og hroki dregur ævin-
lega úr rökum og skoðunum. Verum sanngjörn og uppbyggileg í okkar 
gagnrýni ef við finnum okkur knúin til að láta í okkur heyra. Það skilar 
sér bara svo miklu betur. 
 Ingibjörg Bergmann Bragadóttir

LEiðAri
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Power Max®

Snow Master 724 ZXR CE
SÁ STÓRI
Verð kr
154.900
Verð nú kr. 139.900
154.900

Verð kr
209.900
Verð nú kr. 188.900 Verð kr

349.900
Verð nú kr. 319.900

209.900

349.900

Power Max® 724 OE
SÁ STÆRRI

Power Max® 926
SÁ STÆRSTI

TILBOÐ

Ísfélag Vestmannaeyja hf. er eitt af stærstu sjávarútvegs- 
fyrirtækjum landsins með um 250 starfsmenn til sjós og lands. 
Það rekur frystihús og fiskimjölsverksmiðjur í Vestmannaeyjum 
og á Þórshöfn og gerir út sex skip. Ísfélag Vestmannaeyja hf. 
var stofnað árið 1901 og er elsta starfandi hlutafélag landsins.

Frystihúsið á Þórshöfn
auglýsir laust starf:

Vinnslustjóri

Nánari upplýsingar veitir Siggeir Stefánsson 
framleiðslustjóri í síma 894-2608 eða í 
netfangi siggeir@isfelag.is.
Umsóknir sendist eigi síðar en 20. febrúar 
2018 á Eyrarveg 16, 680 Þórshöfn, eða á 
ofangreint netfang.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál 
og öllum umsóknum verður svarað.

Menntunar og hæfniskröfur:
  · Nám í sjávarútvegi og/eða mikil reynsla
    af verkstjórn og mannahaldi
  · Þrautseigja og úthald
  · Skipulagshæfni
  · Sjálfstæði og hæfni í samskiptum

Starfssvið og helstu verkefni:
  · Dagleg stjórnun vinnslunnar í samráði
    við verkstjóra og framleiðslustjóra
  · Mannauðsmál
  · Umsjón gæðamála
  · Sérverkefni 

Vinnslustjóri vinnur náið með verkstjórum og 
framleiðslustjóra. Framleiðsla Ísfélagsins er 
vertíðarskipt. Á uppsjávarvertíðum er unnið á 
vöktum og þess á milli er unninn bolfiskur.

Laugardaginn 10. febrúar nk. 
kl.  13:00  verður útgáfuhátíð í 
Hofi í tilefni af útkomu bókar-

innar „Til starfs og stórra sigra“ - Saga 
Einingar-Iðju 1906-2004.

Þessi dagur var valinn því þann 10. 
febrúar, fyrir 55 árum, sameinuðust 
Verkakvennafélagið Eining og Verka-
mannafélag Akureyrarkaupstaðar.

Í tilefni af útgáfunni mun félagið 
afhenda fjórum félögum/stofnunum á 
félagssvæðinu gjöf.

Vegleg dagskrá verður á hátíð-
inni en meðal þeirra sem koma fram 
eru Lúðrasveit Akureyrar og Kórinn 
Hymnodia. Bókasöfn á félagssvæðinu 
fá bókina að gjöf og Jón Hjaltason, 
sagnfræðingur, kynnir efni bókarinn-
ar. 

Sérstakur gestur hátíðarinnar 
verður forseti Íslands hr. Guðni Th. 
Jóhannesson. Forsetinn, Anna Júlí-
usdóttir, varaformaður Einingar-Iðju 
og Björn Snæbjörnsson, formaður 
Einingar-Iðju flytja ávörp. Í lok hátíð-
ar verður boðið upp á kaffi og kleinur.  

Það er von félagsins að sjá sem 
flesta mæta á hátíðina og allir eru vel-
komnir meðan húsrúm leyfir.

Útgáfuhátíð Ein-
ingar-iðju í Hofi 



Við greiðum út rúmlega 100 milljónir til fjölda 
heppinna Íslendinga í hverjum útdrætti ársins.
Tryggðu þér miða strax í dag.
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Sterkir 
í Stálinu í 
yfir 45 ár

Leikskólinn Pálmholt fagnaði 
degi stærðfræðinnar föstu-
daginn 2. febrúar sl. með kynn-

ingarfundi í skólanum en undanfarið 
hefur skólinn tekið þátt í þróunarverk-
efni sem gengur út á stærðfræðiskim-
un barna í leikskóla. Leikskólinn 
Pálmholt og Miðstöð skólaþróunar 
við Háskólann á Akureyri standa að 
verkefninu en þau fengu viðurkenn-
ingu fræðsluráðs fyrir verkefnið í 
ágúst sl. 

Mikið fjör var á kynningardegin-
um og ljóst að verkefnið hefur mikla 
þýðingu hvað varðar áframhaldandi 
menntun barnanna. 

Börnin standa sig betur í 
stærðfræði þegar lengra er 
haldið
Skimunartækið MÍÓ er ætlað fyrir 
leikskóla til að finna sem allra fyrst 
þau börn sem þarf að hlúa sérstaklega 
að varðandi rökhugsun og talnaskiln-
ing. MÍÓ var fundið upp í Noregi 
árið 2008 og var þýtt og staðfært yfir 
á íslensku af þeim Dóróþeu Reimars-
dóttur, Jóhönnu Skaftadóttur og Þóru 
Rósu Geirsdóttur. Samkvæmt norsk-
um rannsóknum sést greinilegur 
munur á þeim börnum sem hafa verið 
hluti af MÍÓ-verkefninu og þeim sem 
ekki voru hluti af því. Börnin hafa þá 
almennt staðið sig betur í stærðfræði í 
grunnskóla eftir að hafa verið hluti af 
MÍÓ-verkefninu í leikskóla.

„Allt sem þú veitir athygli það vex. 
Þá fórum við að hugsa meira um hvað 
við erum að gera mikið í stærðfræði,“ 
segir Erna Rós Ingvarsdóttir, skóla-
stjóri Pálmholts, um ávöxt verkefnis-
ins. 

Börnin fá meiri þjálfun í lak-
ari þáttum 
Leikskólinn Pálmholt var fyrsti 
skólinn til þess að prófa þetta verkefni 
og gekk vonum framar. MÍÓ er mats-
listi, eða skimun, þar sem lagðar eru 
fyrir börnin allskonar þrautalausnir, 
rúmfræði, tölur o.fl. Niðurstöður hjá 
hverju barni fyrir sig eru settar í skífu 
og hæfni barnanna í þessum þáttum 
flokkuð eftir því. Erna Rós segir verk-
efnið gríðarlega mikilvæga viðbót við 
leikskólakennslu.

Þessi matslisti fylgir svo barninu í 
áframhaldandi nám. 
„Við metum þau þrisvar sinnum á eins 
árs fresti og getum þá strax fundið ef 
börn eru kannski ekki komin eins 
langt og viðmiðin eru fyrir þeirra ald-
ur. Þá getum við sett þau meira inn í 
leikina og þá vinnu sem þjálfar þau í 
þeim atriðum sem þau eru ekki búin 
að ná nógu vel,“ segir Erna Rós. 

„Stærðfræði er svo miklu 
meira en bara plús og mínus“
Börnin eru fengin í allskonar leiki og 
verkefni, líkt því sem þau eru vön, og 
efniviðurinn sem þau notast við er 
eitthvað sem við tengjum kannski ekki 
rakleiðis við stærðfræði, t.d. perlur, 
eggjabikarar, kubbar, púsl og fleira. Al-
veg niður í tveggja ára gömul börn eru 
að búa til kubba út frá formi og litum 
sem þau sjá á blaði. Munurinn er sá að 
fylgst er með árangrinum og hvernig 
þeim gengur að leysa verkefnin og það 
skráð niður.

„Við erum í stærðfræði allan 
daginn en áttuðum okkur kannski 
ekki á því endilega að þetta væri 
stærðfræði. Stærðfræði er svo miklu 
meira en bara plús, mínus og deiling. 
Rúmfræði og rökhugsun er eitthvað 
sem við erum alltaf að nota. Rúmfræði 
er t.d. bara að púsla eða setja saman 
1 og 2. Svo þarf rökhugsun t.d. til að 
ákveða hvernig fötum á að fara í eft-
ir því hvernig veðrið er, hvaða flík við 
förum fyrst í o.s.frv. Þetta er allt stærð-
fræði,“ segir Erna Rós. 

Leikskólabörn eru klókari en 
margir halda
Erna Rós var full af stolti á þessum 
kynningarfundi verkefnisins á föstu-
daginn. Börnin stóðu sig frábærlega í 
þeim þrautum sem lagðar voru fyrir 
þau og allir starfsmenn og þeir sem að 
verkefninu koma unnu sem ein heild 
og stóðu sig með stakri prýði. 

„Hjarta mitt er bara svo stútfullt 
af stolti af þessu flotta fólki sem vinn-
ur við þetta og svo börnunum. Þau 
eru svo miklu snjallari heldur en við 
kannski erum að velta okkur upp úr. 
Það er svo mikill ávinningur fyrir okk-
ur kennarana að sjá hvernig þau eru 
með stærðfræðina og hvað hún liggur 
víða. Hún er í öllum athöfnum okkar 
daglega lífs,“ segir Erna Rós.

Ingibjörg Bergmann Bragadóttir

Kenna börnum niður í 
tveggja ára stærðfræði
Skimunartækið MÍÓ hjálpar börnum að ná tökum á 
stærðfræði mun fyrr

Krakkarnir 
hafa gaman 
að verkefnunum 
og átta sig ekki 
endilega á því að 
um stærðfræði sé 
að ræða. 

Yngstu börnin nota líka stærðfræði 
þegar þau leita lausna við þeim verkefn-
um sem standa frammi fyrir þeim.



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 vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is
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GEYMIÐ 

AUGLÝSINGUNA

NÝTT IÐNAÐARRÝMI TIL SÖLU

Til sölu 75m2 hálft bil, 150m2 heilt bil eða stærri einingar í 
þessu 1500m2 10 eininga húsi sem til stendur að byggja í ár. 
Möguleiki er á millilofti ef menn myndu vilja það á ein-
hverjum tímapunkti. Einnig er hægt að skipta upp bilum 
á milli manna ef samkomulag um það næst.

Upplýsingar í síma 862-8810, Raggi 
eða í mail: raggi@bruarsmidir.is
www.bruarsmidir.is - Brúarsmiðir ehf

60m2 
Kletti Reykjavík 10.5m2

grillhús/heitapottshús
skothús/skíðaskáli

VIÐ SELJUM ALLSKYNS HÚSNÆÐI   -   ALLT NÝSMÍÐI
Kynntu þér málið á www.bruarsmidir.is

84m2 á Dalvík

Á EGILSSTÖÐUM

Sesselía Ólafsdóttir er 
leikkona, söngkona og 
skemmtikraftur á Akureyri 

en hún fer með eitt aðalhlutverk-
anna í leikritinu Sjeikspír eins og 
hann leggur sig, sem sýnt verður í 
Samkomuhúsinu þann 2. mars nk. 
Sesselía er einnig helmingurinn af 
gríntvíeykinu Vandræðaskáldum, 
ásamt Vilhjálmi B. Bragasyni, en 
saman sömdu þau líka tónlistina 
fyrir verkið. 

Þrír leikarar leika 37 verk á 
97 á mínútum
Aðeins þrír leikarar eru í sýn-
ingunni sem fara með öll hlutverk-
in í öllum 37 verkum Shakespeare 
sem þau tækla eitt af öðru á aðeins 
97 mínútum. Ólafur Egill Egilsson 
er nýskipaður leikstjóri verksins 
en hann hefur getið sér gott orð 
sem leikstjóri, leikari og handrits-
höfundur. Sesselía segir undirbún-
inginn ganga vel fyrir Sjeikspír eins 
og hann leggur sig og að Ólafur sé 
góð viðbót við hópinn. 

„Undirbúningurinn gengur 
bara vel og það stefnir í 97 mínútur 
af tómri kátínu. Það kom skemmti-
lega á óvart að Ólafur Egils skyldi 
koma til liðs við okkur og alveg frá-
bært að vinna með honum,“ segir 
Sesselía um æfingarnar á verkinu 
en það er rétt tæpur mánuður í 
frumsýningu. 

Sömdu draugasöngleik um 

Miklabæjar-Solveigu
Sunnudaginn síðastliðinn var 
kynningardagskrá í Deiglunni 
á vegum Vandræðaskálda þar 
sem þau kynntu sitt nýjast verk, 
draugasöngleikinn Miklabæjar-
Solveigu. Söngleikurinn byggir á 
þjóðsögunni þekktu um Solveigu 
á Miklabæ sem gengur aftur eft-
ir að hún tekur sitt eigið líf vegna 
óendurgoldinnar ástar sr. Odds á 
Miklabæ. Sagan og söngleikurinn 
er í sjálfu sér ástarsaga sem þau 
Sesselía og Vilhjálmur hafa unnið 
hörðum höndum að að semja síð-
asta árið. 

„Það var vel mætt og frábær 
stemning í Deiglunni á sunnu-
daginn. Það var virkilega gaman að 
flytja þessi lög loksins opinberlega 
og það gladdi okkur að sjá hvað 
þeim var vel tekið,“ segir Sesselía. 

Aldrei „of“ mikið að gera
Það er nóg að gera hjá Sesselíu 
í listinni en meðfram æfingum 
á Sjeikspír og söngleiknum um 
Sólveigu þá er hún einnig partur 
af leikhópnum Umskiptingar, 
sem settu upp verkið Framhjá 
Rauða húsinu og niður stigann sl. 
haust sem fékk frábæra dóma og 
viðtökur en verkið er jafnframt 
frumsamið. Spennandi tímar eru 
framundan fyrir leikhópinn og 
mörg járn í eldinum en nýlega fékk 
hann veglegan styrk frá Eyþingi 
fyrir næstu uppsetningu hópsins. 

ANNAð HVort EðA: SESSELíA ÓLAFSdÓttir

Þéttskipuð dagskrá hjá 
Sesselíu Vandræðaskáldi

Kjöt eða fisk? Fisk.
ræktin eða göngutúr? Göngutúr.
Facebook eða twitter? Facebook.
dagblað eða netið (passaðu þig 
vel hér, þetta viðtal er í blaði)? Netið 
(broddgaltamyndbönd á youtube 
sko... Dagblöð uppfylla því miður ekki 
þá þörf... enn).
Bílstjóri eða farþegi? Bílstjóri.

Stórafmæli: veisla eða stinga 
af? Veisla.
Sjónvarp eða Netflix? Netflix.
Youtube eða Spotify? Youtube.
Bíó eða leikhús? Bíó.
Fljúga eða keyra? Fljúga.
Götubarinn eða Pósthús-
barinn? Götubarinn.

Sundlaug Akureyrar eða 
Þelamörk? Úff... erfitt. Verð að 
segja Sundlaug Akureyrar, því það er 
bæði hægt að synda og slaka á þar. 
Þelamörk er langbest fyrir notalega 
slökun, en vei þeim sem reynir að 
synda í heitu vatninu.

Þá hafa Vandræðaskáld skapað 
sér sess í norðlensku skemmtana-
lífi og eru ævinlega að skemmta á 
eða veislustýra fjölbreyttum við-
burðum víðsvegar um Norður-
land. Til viðbótar kláraði Sesselía 
einnig upptökur í nóvember sl. 
á stuttmyndinni Umskipti, sem 
hún samdi handritið að og leik-
stýrði. 

„Stuttmyndin Umskipti var 
tekin upp í nágrenni Akureyr-
ar, við Peter Callow leikstýrð-
um henni í félagi og fengum 
frábæra leikara og tökulið með 
okkur. Við erum í samvinnu við 
Finna og fengum veglegan styrk 
frá Evrópu unga fólksins,“ segir 
Sesselía og hlakkar til að sjá út-
komuna þegar myndin verður 
tilbúin til sýningar. 

Annað hvort eða...
Við vitum öll að í lífinu fáum við ekki alltaf það sem við viljum. Í þessu tilfelli fær viðmæl-
andi bara annað tveggja. annað hvort eða og aldrei aftur það sem þú velur ekki. ef þú 
þyrftir að velja á milli... hvort myndirðu velja? 



GÓÐ VERÐ
Í FEBRÚAR

GRANDIOSA 
5 TEG.

499
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 799 KR/STK

868 - 1.040 KR/KG

FULFIL 55 G

229
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 299 KR/STK

4.164 KR/KG

ALPRO 1L

229
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 269 KR/STK

229 KR/L

SPORT 
LUNCH 50 G

99
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 199 KR/STK

1.980 KR/KG

JACOBS 
PÍTUBRAUÐ 

400 G

199
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 299 KR/STK

498 KR/KG

HAUST 
HAFRAKEX 

225 G

199
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 279 KR/STK

884 KR/KG

NAKED 
450 ML

399
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 599 KR/STK

887 KR/L

TOPPUR 
SÍTRÓNU 500 ML

99
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 199 KR/STK

198 KR/L

NATURE 
VALLEY 

210 G 3 TEG.

199
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 399 KR/STK

948 KR/KG

CULT 250 ML

149
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 169 KR/STK

596 KR/L

CULT RAW 
500 ML

199
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 269 KR/STK

398 KR/L

LARA 100 G

99
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 129 KR/STK

990 KR/KG

MAARUD 
FLÖGUR 

280/290 G

399
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 599 KR/STK

1.425/1.376 KR/KG

AVA 
500 ML 

129
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 199 KR/STK

258 KR/L

GRANDIOSA 
GLUTENFRI 590 G

699
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 999 KR/STK

1.185 KR/KG
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Felgulökkun
Sandblásum og lökkum felgur undir öll farartæki.

Haf ið  samband og kynn ið  ykkur  mál ið !

D r a u p n i s g a t a  7 m  l  s í m i  4 6 2 - 6 6 0 0  /  8 9 7 - 8 4 5 4  l  p o l y a k @ s i m n e t . i s

Áttu vandaðar felgur 
sem farnar eru að láta á sjá?

Notum innbrennda duftlökkun sem er 

slitsterkasta lökkunaraðferð sem býðst og 

hentar því einstaklega vel til lökkunar á 

bílfelgum.

Það borgar sig að láta okkur duftlakka 

gömlu felgurnar og gera þær sem nýjar.

Lökkum / húðum einnig alla málma og gler.

Er ekki tímabært að lagfæra felgurnar fyrir sumarið?

Miðhrauni 13 - Garðabæ - Sími 555-6444  -  www.maras.is

YANMAR
Aðalvélar
9 - 6200 hö.

Mynd: Landhelgisgæslan

reynir Gretarsson er 25 ára 
Akureyringur og matreiðslu-
maður að mennt. Reynir hef-

ur unnið í tengslum við matreiðslu frá 
því hann var 16 ára en hann starfar í 
dag sem framleiðslustjóri hjá Omnom 
súkkulaði. Reynir byrjaði í eldhúsinu 
á Strikinu á Akureyri og hefur síðan 
einnig unnið í Svíþjóð og Reykjavík 
sem matreiðslumaður.

Vinnan við súkkulaðið mjög 
fjölbreytt
Reynir segir starfið hjá Omnom vera 
mjög fjölbreytt:
„Ég er mest í súkkulaðiverksmiðjunni 
þar sem verkefnin geta orðið mjög fjöl-
breytt, allt frá því að rista kakóbaunir, 
búa til súkkulaði og pakka því. Ásamt 
sjálfri súkkulaðigerðinni tek ég þátt í 
þróunarvinnu fyrir væntanlegar vörur 
og hjálpa til við súkkulaðiskólann og 
aðra viðburði sem við í Omnom bjóð-
um upp á,“ en Omnom býður upp á 
svokallaðan Súkkulaðiskóla þar sem 
gestum er boðið upp á klukkutíma 
kennslustund um súkkulaðigerð og 
fær að bragða á því besta frá fyrirtæk-
inu. 

Allt frá baun í bita
Hann segir gott að hafa grunn í 
menntun tengdri matvælum, eins og í 
bakstri eða matreiðslu.

„Ef búa á til gott súkkulaði er þó 
mikilvægast að hafa mikinn áhuga á 
öllu ferlinu sem það felur í sér, allt frá 
baun í bita. Ég hef komist að því að 
áhugi og metnaður skilar oft bestum 
árangri.“

Eins og áður segir starfaði Reynir 
lengi sem matreiðslumaður og hann 
segir súkkulaðigerð ekkert svakalega 
frábrugðna annarri matargerð.

„Hún bindur mann samt við það að 
gera vöru sem er unnin úr kakóbaun-
um. Það getur bæði verið krefjandi og 
skemmtilegt. Súkkulaði er hægt að 
krydda eins og allan annan mat, þó 
aldrei með einhverju sem inniheldur 
vatn, það skilur sig frá kakósmjörinu 
og skemmir það.“

Mikill metnaður settur í 
súkkulaðið
Omnom var stofnað árið 2013 og varð 
á skömmum tíma gífurlega vinsælt. 
Súkkulaðið hefur unnið til ótal verð-
launa víða. Reynir telur að ástæðan 
fyrir vinsældunum sé að miklu leyti 
metnaðurinn sem þeir sem koma að 
súkkulaðinu hafa.

„Við viljum alltaf nota bestu hrá-
efnin sem við komumst í og leggjum 
mikið upp úr því að finna þau. Auk 
þess gerum við mikið af tilraunum til 
þess að gera vöruna sem besta. Það fer 
ekkert í sölu fyrr en við erum fullkom-
lega sátt við útkomuna. Jafnframt hef-
ur hönnunin alltaf vakið mikla athygli 
hjá okkur, þar standa umbúðirnar upp 
úr. Þar gilda sömu reglur og þegar við 
gerum súkkulaðið, við viljum vera 
fullkomlega sátt við hana.“

Skemmtilegar tilraunir með 
súkkulaðið
Reynir segist njóta þess að vinna hjá 
Omnom. „Það skemmtilegasta sem 
ég geri í vinnunni eru tilraunir með 
súkkulaði en við reynum að gera 
eins mikið af þeim og við getum. Það 
er alltaf jafn gaman þegar tilraunir 
heppnast og koma vel út. Við höfum 
það sem reglu hjá okkur að allir starfs-
menn búa til sitt eigið súkkulaði, í 
þeim tilraunum hafa mörg skemmti-
leg súkkulaði orðið til, t.d. chili-
súkkulaði, banana-súkkulaði og kon-
íak-súkkulaði svo eitthvað sé nefnt. 
Svo er það líka félagsskapurinn í þessu 
öllu en hjá Omnom er frábær hópur 
og alltaf gaman að mæta í vinnuna.“

Ingólfur Stefánsson 

Áhugi og metnaður 
skilar oft bestum árangri
Segir reynir Gretarsson, 
framleiðslustjóri hjá  
Omnom súkkulaði

reynir Grétarsson leikur sér 
að vinna með súkkulaðið.

Hjá omnom er hægt að fá yfir 15 
mismunandi tegundir af há-
gæðasúkkulaði. 



 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 
Til afhendingar í febrúar 2018.
IntEnsE Plús - Verð 4.200.000 kr. 
Sjálfsk, 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.

tilboð 
Dráttarkúla og 4 vetrardekk á 17” álfelgum kr. 200.000

Hef til afgreiðslu  
Hobby 2018 árgerð
Mikið af aukabúnaði, meiri burðar-
getu, Sjónvarpsfestingu, gólfhita, 
Rúmbreytingu, Rafgeymakerfi, 
einnig Markisur, uppblásin fortjöld, 
Alde, sólarsellur og fleira í boði.

è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 540UL Exellent - 3.970.000 kr.
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
è 560UL PREMIUM - 4.380.000 kr.
è 770CL Landhús - 5.660.000 kr.

Fleiri gerðir einnig.

Hjólhýsi frá 2.800.000 kr. og nýir 
húsbílar frá 7.900.000 kr.

5 ára 
ábyrgð

Afhentir í 
Reykjavík eða 
Egilsstöðum

Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata, Kópavogi

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

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

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

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

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

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

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!
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„Eins og margt í mínu lífi gerð-
ist þetta fyrir algjöra tilviljun. 

Ég átta mig ekkert alveg á þessu en 
ég ákvað bara að búa til tíma sem ég 
myndi vilja mæta í sjálfur.

Fyrst og fremst er ég bara 
útvarpsnörd“
Sigurður er Akureyringur og 

byrjaði útvarpsferil sinn aðeins 12 
ára gamall heima á Akureyri þegar 
hann stofnaði sína fyrstu útvarpsstöð. 
Hann útskrifaðist úr fjölmiðlafræði 
við Háskólann á Akureyri árið 2012 
og hélt strax í kjölfarið út til Bretlands 
þar sem hann kláraði mastersnám 
í fjölmiðlafræði með áherslu á út-
varpsfræði. Sigurður vann bresku Út-
varpsverðlaunin árið 2013 fyrir heim-
ildaþátt sem hann gerði. 

Eftir að námi hans í Bretlandi lauk 
hélt hann heim til Íslands í tveggja 
vikna frí sem varð síðan til þess að 
hann fór ekkert út aftur. 

„Þetta lengdist aðeins. Ég ætlaði 
mér alltaf að halda áfram í Bretlandi 
en svo kom ég heim í frí og hér er ég 
enn. Ég fékk spennandi atvinnutilboð 
hjá K100 og ákvað bara að slá til. Þetta 
er náttúrlega draumastarfið. Ég er al-
gjört útvarpsnörd og stefndi alltaf að 
því að komast í svona stöðu og það var 
frábært að ná því markmiði. Maður 
er að lifa drauminn á hverjum einasta 
degi,“ segir Siggi um tveggja vikna 
stoppið á Íslandi sem varð að fimm 
árum. 

Útvarpið er stóra ástin 
Siggi segir útvarp vera langskemmti-

legasta miðilinn og eigi sér bjarta 
framtíð, jafnvel bjartari en aðrir miðl-
ar. Hann smitaðist strax af útvarps-
veikinni sem barn og ætlaði sér alltaf 
að ná langt í bransanum. Hann gefur 
því lítinn gaum að fólk spái því að út-
varpið deyi út á næstu árum, eins og 
lengi hefur verið haldið fram. 

„Það er búið að spá dauða út-
varpsins alveg ótrúlega lengi. „Video 
killed the radio star“ kom sko út 1978. 
Geisladiskurinn átti að drepa útvarpið, 
mp3 spilarinn átti að drepa útvarpið 
og ég spyr hvar þessir tveir hlutir eru 
í dag? Og núna á Spotify að drepa út-
varpið en staðreyndin er sú að Spotify 
hefur aðallega haft slæm áhrif á útgáfu 
tónlistar í föstu formi.“ 

Hann segir stærstan hluta fólks 
vilja láta mata sig af nýjustu tón-
listinni. Það sé að sjálfsögðu alltaf 
ákveðin prósenta af fólki sem grúskar 
í tónlist og býr til sína lista, fyrst með 
upptökum á kassettum, síðan brennd-
um geisladiskum og nú á streymisveit-
um sem þau hlusta á með bluetooth-
tækninni í bílunum sínum. „Stór hluti 
fólks vill bara láta mata sig af tónlist. 
Flestir eiga kannski einn Spotify-
playlista sem þeir hafa þurft að hafa 
mikið fyrir að búa til og nenna svo 
ekki að gera annan. Þannig að tónlist-
arútvarp lifir góðu lífi!“

90% þjóðarinnar hlusta á 
útvarp í hverri viku
Hann bendir á að samkvæmt nýju-
stu hlustendakönnunum hlusti 90% 
þjóðarinnar á útvarp í hverri einustu 
viku og svipaðar tölur má finna í ná-
grannalöndum okkar. Í sjónvarpi, dag-
blöðum og öðrum miðlum hafa tölur 
dregist verulega saman og hann spáir 
því hreinlega að útvarpið komi til með 
að halda sér best. 

„Útvarpið er eini hefðbundni mið-
illinn sem nær að halda sér því hann 
nær að smjúga inn í flest tæki sem við 
notum á hverjum degi. Það er í sím-
anum þínum, sjónvarpinu, bílnum og 
svo framvegis. Þetta er eini miðillinn 
sem þú getur gert eitthvað annað á 
meðan þú ert að nota hann, þú getur 
verið að strauja, vaska upp eða hvað 
sem er án þess að missa af neinu. Þar 
heyrirðu líka tónlist, fréttir, viðtöl 
o.s.frv., allt í bland.“

í kringum 250 manns vilja 
komast í Spinning með Sigga 
Gunnars þrisvar í viku
Spinning með Sigga Gunnars hefur 
slegið rækilega í gegn á höfuðborgar-
svæðinu en þessar vinsældir komu 
alveg flatt upp á Sigurð. Nú kennir 
hann í Spinning-tímum þrisvar sinn-
um í viku í sal sem rúmar 120 manns. 
Í öllum tímum er fullt út úr dyrum 
og færri komast að en vilja og fylgir 
tímunum biðlisti þar sem hátt í hund-
rað manns skrá sig hverju sinni og 
vonast til að vera með. 

„Eins og margt í mínu lífi gerð-
ist þetta fyrir algjöra tilviljun. Ég átta 
mig ekkert alveg á þessu en ég ákvað 
bara að búa til tíma sem ég myndi 
vilja mæta í sjálfur. Ég er kannski ekki 
alveg þessi týpíska ræktartýpa en ég 
vildi búa til tíma sem höfðuðu til mín 
og greinilega höfða þeir til fleira fólks. 
Þetta er aðeins öðruvísi upplifun en 

Sigurður Þorri Gunnarsson, betur þekktur sem 
Siggi Gunnars, hefur síðastliðin ár orðið einn fremsti 
útvarpsmaður landsins en hann starfar sem dag-
skrár- og tónlistarstjóri útvarpstöðvarinnar K100. 
auk þess er Sigurður í fjöldanum öllum af öðrum 
verkefnum, ýmist sem plötusnúður, veislustjóri, fyrir-
lesari og nú síðast einn eftirsóttasti Spinning-kennari 
landsins.

Siggi Gunnars á 
Spinning-hjólinu 
með Hafdísi Björg á 
herðum sér.

ViðtAL

 „Starf útvarpsmanns er 
í rauninni mjög skrítið“
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Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com

að koma í ræktina dagsdaglega. Fyrst 
og fremst snýst þetta um að þjálfa lík-
amann en líka sálina og hjartað. Ég 
legg mikið upp úr því að láta sér líða 
vel í þessum tíma.“

Aðsókn í Spinning fjórfaldast
Spinning-ævintýri Sigga hófst fyrst 
fyrir tilviljun þegar hann ákvað að slá 
til og vera gestakennari með Hafdísi 
Björgu, spinning-kennara, fyrir gott 
málefni í Reebok fitness. Í kjölfarið 
fékk hann fastan tíma í Reebok-fit-
ness á laugardagsmorgnum í sal sem 
rúmar 30 manns í einu. Mikið vatn 
hefur runnið til sjávar síðan þá þar 
sem hann er farinn að kenna Spinning 
þrisvar sinnum í viku í World Class í 
mun stærri sal. 

„Þetta er algjört draumastarf, að 
geta unnið við það að hreyfa sig og 
vinna við áhugamálin sín. Maður er 
ótrúlega þakklátur fyrir það að vinna 
dagsdaglega við áhugamálin sín, út-
varp og að kenna Spinning, sem er 
orðið áhugamál í dag.“

„Situr í herbergi og talar út í 
loftið“
„Starf útvarpsmanns er í rauninni 
mjög skrítið þegar þú hugsar um það. 
Þú situr einn í einhverju herbergi 
og talar í míkrófón. Þú veist ekkert 
hversu margir eru að hlusta, hverj-
ir eru að hlusta eða hreinlega hvort 
einhver sé að hlusta. Þetta er náttúr-
lega ofboðslega skrítið starf þegar þú 
smættar það svona niður. Situr bara í 
herbergi og talar út í loftið,“ segir Siggi 
um útvarpsstarfið.

Hann segir að markmiðið með að 
fara í útvarp hafi aldrei verið að verða 
frægur. Hann hafi hreinlega orðinn 
ástfanginn af því að búa til útvarp. 
Þetta er „opinbert“ starf sem fylgir 
oftar en ekki einhvers konar áreiti en 
hann tekur því bara fagnandi og segir 
það ávallt fara kurteisilega fram.  

„Útvarp er mjög náinn miðill, oft 
er fólk eitt að hlusta og maður nær 
tengingu við það. Það gefur mér mikið 
þegar fólk stoppar mig úti á götu og 
segist hlusta á hverjum einasta degi 
og þykir vænt um þáttinn eða eitthvað 
slíkt. Ég er alltaf mjög hissa þegar fólk 
veit hver ég er og þykir auðvitað voða 
vænt um það þegar fólk „fílar“ það 
sem ég er að gera. Fyrst og fremst er ég 
bara útvarpsnörd sem allt í einu ein-
hver veit hver er.“ 

„Það finnst aldrei öllum þú 
geggjaður“
Fjölmiðlabransanum fylgja líka nei-
kvæðar hliðar og algengt að sjá ljótar 
athugasemdir á netinu um ýmsa sem 
starfa í fjölmiðlum. Siggi segir mikil-
vægt að læra að brynja sig fyrir slíkum 
athugasemdum og læra að það er ekki 
hægt að gera öllum til hæfis. Hann 
segist sjálfur ekki hafa lent illa í því 
en kollegar hans í bransanum hafi oft 
á tíðum fengið ósanngjarna meðferð á 

netinu. 
„Lífið er því miður ekki þannig að 

öllum finnist maður alveg geggjaður. 
Stundum held ég að fólk gleymi því að 
það eru persónur á bakvið fjölmiðla-
fólkið þegar það setur fram eitthvað á 
internetið.“ 

Flytur fyrirlestra og kennir 
ungu fólki að samþykkja  
sjálft sig
Til viðbótar við Spinning, K100, skrif 
í Morgunblaðið, plötusnúðagigg og 
veislustýringar hefur Siggi  flutt fyr-
irlestra, bæði í grunnskólum og fram-
haldsskólum. Efni fyrirlestranna er 
misjafnt, þar ræðir hann  um útvarp 
og fjölmiðla almennt en einnig um 
Sjálfið. 

,,Þetta er svona hliðarverkefni sem 
gerir mjög mikið fyrir mig. Að tala við 
unga fólkið, segja því mína sögu og 
vonandi getur einhvern tengt við hana 
og hún hjálpað til. Svo er þetta líka 
rosalega gaman.“ 

„Vertu þú sjálfur“ er fyrirlestur þar 
sem Siggi fjallar um mikilvægi þess að 
samþykkja sjálfan sig eins og maður 
er og elska sjálfan sig. Fyrirlesturinn 
hefur hann flutt í fjölmörgum skól-
um bæði sunnanlands og norðan fyrir 
unglingastig í grunnskólum og í fram-
haldsskólum. 

„Það er alveg nóg að gera allavega. 
Meðan það er gaman þá heldur mað-
ur bara áfram á fullu, þetta snýst um 
það,“ segir Siggi Gunnars að lokum. 

Ingibjörg Bergmann Bragadóttir

Fjölmiðlaáhuginn kviknaði snemma.

Sigurður unir sér best í hljóðverinu.

„Starf út-
varpsmanns 

er í rauninni mjög 
skrítið þegar þú 
hugsar um það. Þú 
situr einn í ein-
hverju herbergi og 
talar í míkrófón. 
Þú veist ekkert 
hversu margir eru 
að hlusta, hverjir 
eru að hlusta eða 
hreinlega hvort 
einhver sé að 
hlusta.
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Dempar hljóð um allt að 18dB. 
Minnkar slit á gólfi .
Má þvo í þvottavél. 
Mjög létt að setja á og taka af. 
Bráðnauðsynlegt í skóla, mötuneyti 
og allstaðar þar sem að fjölmenni 
kemur saman.

HÆLIÐ, setur um sögu 
berklanna, er verkefni sem 
hefur vakið mikla athygli 

á Norðurlandi og fékk nú síðast 1. 
febrúar tveggja milljóna króna styrk 
frá Uppbyggingarsjóði Norður-
lands eystra til að styðja við væntan-
lega stofnun setursins. Stofnfundur 
Hollvina Hælisins var haldinn fimmtu-
daginn 21. september á nýliðnu ári en 
hugmyndin að baki samtökunum er 
að mynda hóp áhugasamra einstak-
linga og fyrirtækja/stofnana sem ætl-
að er að styðja við uppsetningu og 
rekstur á setri um sögu berklanna að 
Kristnesi í Eyjafjarðarsveit, kaffihúsi 
og mögulega gistiaðstöðu. 

Kristneshæli var vígt þann 1. nóv-
ember árið 1927 og fagnaði því 90 
ára afmæli í fyrra. Hælið varð heimili 
fjölda einstaklinga á öllum aldri næstu 
áratugina. María Pálsdóttir, leik- og 
athafnakona, hefur unnið ötullega að 
því um nokkurt skeið að draumurinn 
um berklasetur á æskuslóðum hennar 
verði að veruleika. Hún hefur setið við 
samningaborðið í því skyni að fá hús-
næði á Kristnesi undir starfsemina. 
Samhliða þeirri vinnu hefur hún sank-
að að sér munum og öðrum heimild-
um sem tengjast sögu berklanna. 

Á stofnfundinum skýrði María 
frá því hvernig hugmyndin varð til 
og með hvaða hætti mál hafa þróast 
síðan. Hún kynnti hugmyndir sínar 
um framsetningu á setrinu og lagði 
áherslu á að ekki yrði um „hefðbund-
ið“ setur að ræða með myndum og 
texta á veggjum og munum á borðum 
eingöngu. Hún nefndi m.a. leikræna 

útfærslu þar sem hún og mögulega 
aðrir starfsmenn setursins klæddust 
búningum og færu í hlutverk vist-
manna og starfsfólks Hælisins, svo 
eitthvað sé nefnt.

Stefnt að opnun setursins í ár 
Tilgangur nýju samtakanna verður að 
styðja og styrkja stofnun og starfsemi 
setursins undir merkjum HÆLISINS,   
t.a.m. með fjárhagslegum og fagleg-
um stuðningi og myndun tengslanets. 
Stefnt verður að því að efla tengsl 
við samfélagið og sérstaklega þá sem 
tengjast sögu berklanna með einum 
eða öðrum hætti. Samtökin eru hugs-
uð sem vettvangur fyrir kynningu á 
setrinu og aðild að samtökunum er 
opin öllum sem vilja vinna að mark-
miðum þeirra. Ef allt gengur að ósk-
um standa vonir til þess að setur um 
sögu berklanna að Kristnesi verði 
opnað síðla árs 2018.

Kynningin að ofan er unnin úr frétt 
af heimasíðu Grenndargralsins.

Hollvinir KristnesHælis bindast samtöKum

Nafn félags: Hollvinir Hælisins.
Stofnað: 21. september 2017.
Fjöldi félagsmanna: Rúmlega 
70. 
Hlutverk og starfsemi félags-
ins: Að styðja við uppsetningu og 
rekstur á setri um sögu berklanna að 
Kristnesi í Eyjafjarðarsveit, kaffihúsi 
og mögulega gistiaðstöðu.
Stjórn og formaður félags: 
Í stjórn sitja fimm einstaklingar: 
Hildur Hauksdóttir, framhaldsskóla-
kennari; Jón Hlöðver Áskelsson, 
tónskáld; Jón Már Héðinsson, skóla-
meistari; Kristjana Aðalgeirsdóttir, 
arkitekt og María Björk Ingvadóttir, 
framkvæmdastjóri.
Hvernig er hægt að gerast 
félagsmaður?
HÆLIÐ: setur um sögu berklanna er 
á Facebook. Sendu skilaboð með 
nafni, kt. og netfangi til að gerast 
félagsmaður eða hafðu beint sam-
band við Maríu Pálsdóttur.
Kostar eitthvað að taka þátt í 
starfseminni?
2.500 kr. árgjald.
Hver eru ykkar helstu verkefni 
eða viðburðir á starfsárinu?
Að opna óhefðbundið setur um 
sögu berklanna að Kristnesi. Stefnt 
er að því að opna setrið síðla árs 
2018. 

Samferða 
með Samherja

Áhugasamir fundargestir hlýða á 
hugmyndir Maríu Pálsdóttur um 
berklasetur á Kristnesi.

Nú hefur kom-
ið upp úr 
d ú r n u m 

að tveir kjörnir 
fulltrúar Ak-
ure yrarb æjar, 
Gunnar Gísla-
son, oddviti 
Sjálfstæðisflokks-
ins, og Matthí-
as Rögnvaldsson, 
oddviti Bæjarlistans, 
þáðu þriggja daga boðs-
ferð stórfyrirtækisins Samherja til 
Þýzkalands fyrir nokkrum vikum. 
Verið var að fagna nafngjöf tveggja 
nýrra og glæsilegra fiskiskipa sem 
dótturfélag Samherja, Deutsche 
Fischfang Union, hleypti nýverið af 
stokkunum. 

Nokkrar umræður hafa orðið um 
siðferðilega hlið þessarar boðsferðar, 
enda var um að ræða mikil efnisleg 
gæði. Það er vissulega gleðiefni að 
öflugt fyrirtæki á borð við Samherja 
hafi mikil umsvif hér í bæ, og víð-
ar reyndar, þar sem því fylgja mörg 
störf, bæði bein og afleidd, sem eru 
sannkallað hryggjarstykki atvinnu-
lífsins. Fullyrða má að þeir séu ansi 
margir milljarðarnir sem farið hafa 
um hendur fólks og fyrirtækja fyr-
ir tilstuðlan þessa ágæta fyrirtækis. 
Það hlýtur þó að teljast óheppilegt 
að forsvarsmenn þess setji kjörna 
fulltrúa bæjarfélagsins í þá klemmu 
að bjóða þeim efnisleg gæði á borð 
við þau sem hér um ræðir, enda má 
hæglega túlka höfnun á góðu boði 
sem dónaskap. „Glík skulu gjöld 
gjöfum,“ segir í Hávamálum og er 
óþarft að fjölyrða um merkingu 

þeirra orða. Kjörnir full-
trúar verða að stíga 

varlega til jarðar 
þegar efnislegum 
gæðum er haldið 
að þeim, svo mikið 
er vízt. Það skiptir 
nefnilega ekki öllu 

máli hver ásetn-
ingur gefandans er. 

Heiðarleiki þiggjand-
ans skiptir ekki heldur 

máli. Það sem skiptir megin-
máli er að störf kjörinna fulltrúa séu 
hafin yfir allan vafa. Og þar stendur 
hnífurinn í kúnni. 

Að lokum vil ég óska Samherja 
og öllu því góða fólki sem fyrirtæk-
inu tengist til hamingju með glæsi-
leg skip. Megi gæfan fylgja þeim! 

Höfundur er fyrrverandi  
þingmaður Pírata

einar brynjólfsson skrifar:

besti árangur Íslands á 
Norðurlandamóti í listhlaupi 
Marta María Jóhannsdóttir náði besta árangri 
sem Íslendingur hefur náð á Norðurlandamóti í 
keppnisflokknum Junior ladies

Norðurlandamótið í listhlaupi á 
skautum var haldið í Rovaniemi í 
Finnlandi dagana 1.-4. febrúar sl. Þar 
kepptu 8 keppendur frá Skautasam-
bandi Íslands fyrir hönd Íslands en 
á Norðurlandamótinu er samkeppn-
in gríðarlega hörð. Þar af voru fimm 
keppendur frá Skautafélagi Akureyr-
ar en landsliðið hefur aldrei unnið til 
fleiri afreka á nokkru Norðurlanda-
móti hingað til.

Þá náði Marta María Jóhannsdóttir, 
sem æfir með Skautafélagi Akureyrar, 
besta árangri íslensks skautara á Norð-
urlandamóti í keppnisflokki Junior 
með samanlagt 93,23 stig í heildina 
fyrir stutt og frjálst prógramm. Hún 
hafnaði í 10. sæti af 20 keppendum. 
Marta María hefur átt glæsilegan vet-
ur í Junior keppnisflokki þar sem hún 
hefur hafnað í fyrsta sæti á öllum mót-
um hérlendis. Þá stóð hún sig einnig 
frábærlega á Reykjavíkurleikunum í 
lok janúar þar sem hún sló persónu-
legt met með 98 heildarstig. 

Emelía Rós Ómarsdóttir (SA) 
keppti einnig fyrir hönd Íslands í 
Junior flokki og endaði í 15. sæti. 
Aðrir keppendur Íslands frá Akureyri 
náðu einnig góðum árangri í sínum 
keppnisflokkum en Aldís Kara Bergs-
dóttir hafnaði í 14. sæti, Rebekka Rós 
Ómarsdóttir í 18. sæti og Ásdís Arna 
Fen í 20. sæti í keppnisflokknum 
Advanced Novice. 

Listskautarar á Íslandi hafa tekið 

gríðarlegum framförum í íþróttinni 
síðastliðin ár svo eftir því er tekið er-
lendis. Framtíðin er björt hjá Skauta-
félagi Akureyrar í íþróttinni og verð-
ur spennandi að fylgjast með öllum 
þeirra ungu og efnilegu íþróttakonum.

Ingibjörg Bergmann Bragadóttir

Marta María var kjörin skauta-
kona LSA 2017. 

FÉLAGIÐ MITT: HOLLVINIR HÆLISINS

Athugasemd ritstjórnar 
Samherji, ásamt 20 öðrum fyrir-
tækjum, hefur sent frá sér yfirlýs-
ingu vegna þessa máls. Í lok yfir-
lýsingarinnar segir: „Þær ásakanir 
sem fram hafa komið á hendur 
þeim oddvitum sem þekktust 
boðið vekja undrun undirritaðra 
og hörmum við að búið sé til póli-
tískt moldviðri í þessu samhengi. 
Endurspegla þær ásakanir frekar 
þá staðreynd að til eru kjörnir 
fulltrúar sem sýna atvinnulífi hér 
á svæðinu lítinn áhuga eða skiln-
ing.“ 
Sjá má yfirlýsinguna í heild sinni 
inn á heimasíðu Samherja.



Loftviftur

Útsogsviftur

Þurrktæki
Er rakastigið of hátt?

Tilboð
frá kr39.990

Vatnshitablásarar

Öflugir blásarar með 
þykkar kopar pípum 
og léttari hönnun.

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Tilboð
89.990

Gluggaviftur

Þakblásarar

Fyrirtæki, 
stofnanir og  
sveitarfélög, 
munið þjón ustu
samn ingana

Trygg þjónusta  
í 25 ár 

Húsflugur - Silfurskottur - Hambjöllur - Veggjalýs - Mýs

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

Allur forvarnabúnaður til á lager



13.000 eintök frítt um allt Norðurland annan hvern fimmtudag

3. tölublað
2. árgangur

Frábærar 

pizzur

brýn verkefni 
blasa við

Nú þegar endurskoðun sam-
gönguáætlunar er hafin blas-
ir við að verkefnin eru næg 

enda víða uppsöfnuð þörf.
Ríkisstjórnin hefur metnað í að 

ráðast í brýn samgönguverkefni um 
land allt og í 
stjórnarsátt-
mála kem-
ur fram að 
hraða verði 
nauðsynlegri 
uppbyggingu í 
vegamálum og 
öðrum mik-
ilvægum sam-
gönguinnviðum. 

Samgönguáætlun á að mæta þörf-
um íbúa og atvinnulífs á hverjum 
tíma. Faglegar greiningar liggja ávallt 
að baki slíkri áætlun og það er mikil-
vægt að horfa til þess að allir komist 
ferða sinna á öruggan hátt. Lágmarks-
aðgengi þarf að vera að nauðsynlegri, 
opinberri grunnþjónustu og bæta þarf 
aðgengi og hreyfanleika í samgöngu-
kerfinu fyrir fólks- og vöruflutninga 
innan og á milli svæða. Síðustu ár hafa 
þéttbýliskjarnar stækkað og samhliða 
því orðið miklar breytingar á byggða- 
og atvinnusvæðum. Þess vegna er 
mikilvægt að hlúa að vinnusóknar-
svæðum í samræmi við sóknaráætlun 
landshluta og leita leiða við að stytta 
ferðatíma og stækka svæði. 

Annað brýnt forgangsmál er að 
vinna að því að gera innanlandsflug 
að hagkvæmari kosti fyrir íbúa lands-
byggðanna. Góðar og greiðar sam-
göngur innanlands og til útlanda eru 
forsenda þess að mannlíf og atvinnulíf 
geti vaxið og dafnað. Uppbygging og 
rekstur samgangna á að stuðla að því 
að efla atvinnulíf. Sé horft til ferða-
mannaiðnaðarins er mikilvægt að 
opna fleiri gáttir inn til landsins til 
að ná betri dreifingu ferðamanna um 
landið allt. Akureyrarflugvöllur gegnir 
mikilvægu hlutverki í því sambandi. 
Nýlega ályktaði SAF að mikilvægt sé 
að ráðast í að stækka flughlað og flug-
stöðina á Akureyri svo hægt sé að efla 
millilandaflug um flugvöllinn. Ég tek 
undir það og tel mikilvæg sóknarfæri 
felast í þeim aðgerðum.

Nú er úrlausnarefnið að fjármagna 
verkefnin, forgangsraða og fram-
kvæma.

Þórunn Egilsdóttir, þingflokks-
formaður Framsóknarflokksins í 

NA-kjördæmi

Sala á öllum hreinlætisvörum 
og áhöldum til ræstinga 

fyrir fyrirtæki, stofnanir og 
heimili í verslun okkar

Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
Markmið okkar er að veita viðskiptavinum okkar ávallt:
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.

•  Hjá Þrif- og ræstivörum starfa nú um 100 manns við ræstingar og hreingerningar 
    af öllum stærðum og gerðum.
•  Í dag þjónustum við um 70 fyrirtæki og stofnanir í daglegri ræstingu.
•  Auk þess rekum við öfluga hreingerninga- og sérverkefnadeild.

Með allt á hreinu í 15 ár

•  Gluggaþvottur
•  Aðalhreingerningar
•  Viðhald gólfefna
•  Bónleysing og bónun gólfefna
•  Salernis- og kísilhreinsun

•  Teppa- og flísahreinsun
•  Þrif eftir iðnaðarmenn
•  Bruna- og vatnstjónaþrif
•  Veggja-, lofta-, ljósa- 
    og gluggaþrif

Öll þrif fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili

�

Dagleg eða regluleg þrif:

Sala á öllum hreinlætisvörum 
og áhöldum til ræstinga 

fyrir fyrirtæki, stofnanir og 
heimili í verslun okkar

Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
Markmið okkar er að veita viðskiptavinum okkar ávallt:
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.

•  Hjá Þrif- og ræstivörum starfa nú um 100 manns við ræstingar og hreingerningar 
    af öllum stærðum og gerðum.
•  Í dag þjónustum við um 70 fyrirtæki og stofnanir í daglegri ræstingu.
•  Auk þess rekum við öfluga hreingerninga- og sérverkefnadeild.

Með allt á hreinu í 15 ár

•  Gluggaþvottur
•  Aðalhreingerningar
•  Viðhald gólfefna
•  Bónleysing og bónun gólfefna
•  Salernis- og kísilhreinsun

•  Teppa- og flísahreinsun
•  Þrif eftir iðnaðarmenn
•  Bruna- og vatnstjónaþrif
•  Veggja-, lofta-, ljósa- 
    og gluggaþrif

Öll þrif fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili

�

Dagleg eða regluleg þrif:

Sala á öllum hreinlætisvörum 
og áhöldum til ræstinga fyrir 
fyrirtæki, stofnanir og  
heimili í verslun okkar

Þórunn Egilsdóttir

villtu auglýsa í norðurland?
auglýsingasíminn er 578 1190


